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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.

De globale aktiemarkeder var den forgangne uge relativt retningsløse
uden nogen dominerende trend, og der blev mest blev spekuleret i, hvor-
når den amerikanske centralbank (FED) vil hæve renten første gang.
Udtalelserne efter ugens møde i FED's pengepolitiske komité (FOMC)
indikerer stadig, at det vil ske i september. En strøm af svagere end
forventede nøgletal gør dog, at markedsaktørerne vurderer, at FED først
tør starte normaliseringscyklussen til december. Imens følges den
fortsatte svage udvikling i råvaremarkederne og virksomhedernes
indtjening nøje. En overvægt af europæiske virksomheder har i 2. kvartal
nået eller slået analytikernes indtjeningsestimater, mens internationalt
orienterede amerikanske virksomheder viser en svagere udvikling.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Amer Sports Corporation 0,30% 28,18%

 Huhtamäki Oyj 0,28% 26,80%

Neste Corporation 0,23% 19,99%

Vestas Wind Systems A/S 2,93% 16,45%

Pandora A/S 3,33% 16,36%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 31. 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)

Infineon Tech. AG 0,04% -15,52%

Merck KGAA 0,04% -11,07%

Daimler AG 0,04% -10,97%

Konecranes Plc 0,18% -9,13%

Heidelberg Cement AG 0,04% -7,36%
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Hong Kong dollar

 Siden start aug '13 37,84%

 Afkast år til dato 10,86%

 24 måneder 37,84%

 12 måneder 20,95%

 6 måneder -0,08%

 3 måneder 0,69%

 1 uge 0,07%

Kurs pr. anpart kr. 122,88

 Annualiseret afkast 17,54%


