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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.

Fornyet usikkerhed om amerikansk pengepolitik og den varslede norma-
lisering af renteniveauet samt fortsatte dårlige kinesiske væksttal gjorde
forrige uge til rekordernes holdeplads. De fleste aktiemarkeder faldt
mellem -6% til -9%, og olieprisen faldt ligeledes for 8. uge i træk og ramte
et nyt bundniveau målt over de seneste 6 år. Frygten er stor for, at den
kinesiske vækstnedgang og devaluering af landets valuta vil udvikle sig til
en decideret emerging markets krise og dermed aflive et historisk svagt
globalt opsving. Ønsket fra den amerikanske centralbank (FED) om at
hæve renten møder også skepsis, da mange markedsaktører ikke mener,
at betingelserne for en sådan rentestigning endnu er opfyldt.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Huhtamäki Oyj 0,22% 10,62%

 Amer Sports Corporation 0,21% 10,44%

Pandora A/S 2,73% 9,68%

Neste Corporation 0,23% 7,72%

Fresenius KGAA 0,05% 6,80%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 21. 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% -23,30%

Daimler AG 0,04% -21,23%

Disney Co. 1,25% -19,44%

Merck AG 0,04% -19,31%

Henkel AG 0,04% -14,68%
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Hong Kong dollar

 Siden start aug '13 28,98%

 Afkast år til dato 3,74%

 24 måneder 31,04%

 12 måneder 11,25%

 6 måneder -7,50%

 3 måneder -4,99%

 1 uge -5,80%

Kurs pr. anpart kr. 114,98

 Annualiseret afkast 13,26%


