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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.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Pandora A/S 2,79% 10,71%

 Vestas Wind Systems A/S 2,73% 8,77%

Danske Bank A/S 2,77% 5,34%

Genmab A/S 2,64% 1,62%

DSV A/S 2,90% 0,52%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 28. aug 2015) Porteføljen opgjort i valuta

VerdensaktieindeksFalcon Invest (nettoafkast) Morningstar® kategori Euro obligationer
*) Eksponeringer der vægter mindre end 2,5% er
grupperet i kategorien: "Andre".

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Novozymes B A/S 2,32% -9,67%

Developed Mkts. Prop. ETF 37,32% -6,54%

European Property ETF 17,10% -3,15%

ISS A/S 2,78% -1,99%

Euro Covered Bond ETF 3,70% -0,46%
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Ugen startede med dramatik: Stigende usikkerhed omkring udviklingen i
den kinesiske økonomi, store udsving i råvarepriserne og generel uro i
emerging markets udløste dramatiske fald på de globale aktiemarkeder.
Der herskede markedspanik på et niveau, vi ikke har set siden
gældskrisen i 2011. En markant opjustering i det amerikanske BNP-tal
senere på ugen fik dog understreget, at verdens største økonomi er i
bedring, og det medvirkede til, at næsten alle markeder genvandt det
tabte ultimo ugen. De seneste ugers begivenheder genoplivede også
atter deflationsspøgelset, denne gang blot med Kina som kilde til
bekymring frem for de udviklede lande. Det stiller igen spørgsmålstegn
ved en kommende stramning af den amerikanske pengepolitik.

 Siden start aug '13 27,23%

 Afkast år til dato 2,33%

 24 måneder 33,85%

 12 måneder 9,05%

 6 måneder -9,57%

 3 måneder -2,98%

 1 uge -1,36%

Kurs pr. anpart kr. 113,42

 Annualiseret afkast 12,38%


