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Alle afkast er nettoafkast fratrukket omkostninger/10% resultathonorar. Afkast for globale aktier og euro obligationer er illustreret via iShares MCSI World (ACWI)
og iShares Euro Aggregate Bond (EUN4). Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, der ikke på forhånd kan
fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger. Denne rapport skal ikke
opfattes som et tilbud om at købe ejerandele i Falcon Invest. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Forbedrede udsigter for den evige græske gældskrise samt interventions-
foranstaltningerne i de kinesiske markeder gav de globale aktiemarkeder
medvind. Fokus er igen rettet mod den amerikanske centralbank (FED)
og en kommende renteforhøjelse. Den amerikanske dollar fortsatte sin
stigende tendens ved udsigten til, at FED formentlig fastholder sin tids-
plan med en renteforhøjelse i år. Det har fået guldprisen til at falde til sit
laveste niveau i 5 år. Guld har i den seneste tid slet ikke kunne tiltrække
sig sin historiske status som sikker havn i urolige tider. I følge central-
bankformand Janet Yellen er økonomien på rette spor i forhold til en
normalisering af pengepolitikken. En forbedring i de globale forhold taler
også for en påbegyndelse af en stigende renteforhøjelsescyklus.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Amer Sports Corporation 0,28% 26,14%

 Genmab A/S 3,05% 20,33%

Pandora A/S 3,33% 19,25%

Vestas Wind Systems A/S 2,92% 18,60%

Neste Corporation 0,22% 18,26%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 17. jul 2015) Porteføljen opgjort i valuta

Globale aktierFalcon Invest (nettoafkast) Morningstar® kategori Euro obligationer
*) Eksponeringer der vægter mindre end 3% er
grupperet i kategorien: "Andre".

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Konecranes Plc 0,18% -11,95%

Ericsson, Telefonab. B 0,29% -11,66%

Atlas Copco AB ser. B 0,31% -10,07%

Valmet Corporation 0,18% -8,61%

Daimler AG 0,05% -7,64%
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Hong Kong dollar

 Siden start aug '13 39,84%

 Afkast år til dato 12,47%

 12 måneder 19,88%

 6 måneder 4,28%

 3 måneder -2,30%

 1 måned 7,92%

 1 uge 4,41%

Kurs pr. anpart kr. 124,66

 Annualiseret afkast 18,78%


