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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 2,96% 11,51%

 Vestas Wind Systems A/S 2,80% 6,27%

Genmab A/S 2,85% 5,11%

Danske Bank A/S 2,88% 4,63%

Chr. Hansen Holding A/S 2,72% 2,59%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 04. sep 2015) Porteføljen opgjort i valuta

VerdensaktieindeksFalcon Invest (nettoafkast) Morningstar® kategori Euro obligationer
*) Eksponeringer der vægter mindre end 1,5% er
grupperet i kategorien: "Andre".

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Novozymes B A/S 2,40% -9,37%

European Property Yield ETF 13,40% -4,10%

ISS A/S 2,84% -3,20%

Novo Nordisk B A/S 2,68% -1,24%

Sydbank A/S 2,89% -0,65%
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Euro Danske kroner

*Andre

De globale aktiemarkeder var igen præget af stor nervøsitet og store
udsving, og for de fleste markeders vedkommende endte ugen med fald
på 3% til 4%. Den europæiske centralbank (ECB) måtte torsdag
understøtte sine nedjusteringer af både vækst- og inflationsskøn med
lovning om fremskyndelse af sit kvantitative opkøbsprogram samt
udvidelse af programmets tidshorisont og størrelse, såfremt det skulle
blive nødvendigt. Det lettede øjeblikkeligt den negative stemning, men
om fredagen kom de nyeste tal for den amerikanske beskæftigelse, hvor
jobrapporten viste en svagere udvikling i beskæftigelsen end forventet.
Det skuffede markedsaktørerne, og resultatet blev, at nervøsiteten fik lov
at herske igen.

 Siden start aug '13 26,72%

 Afkast år til dato 1,92%

 2 år 29,09%

 1 år 7,55%

 6 måneder -9,18%

 3 måneder -2,99%

 1 uge -0,40%

Kurs pr. anpart kr. 112,97

 Annualiseret afkast 12,05%


