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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)

Vestas Wind Systems A/S 3,00% 14,65%

Pandora A/S 3,04% 14,57%

DSV A/S 3,38% 13,52%

Genmab A/S 2,86% 5,98%

Chr. Hansen Holding A/S 2,75% 4,24%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

Totalafkast (05. aug 2013 - 09. okt 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 2,39% -8,51%

ISS A/S 2,77% -4,22%

Sydbank A/S 2,78% -3,60%

Novo Nordisk B A/S 2,60% -3,34%

iShares European Property
Yield ETF

13,64% -1,19%

27,69%

31,23%

16,36%

10,10%

Euro Danske kroner

*Andre

Der var stigninger på tværs af mange sektorer og alt, hvad der var
råvarerelateret fik et mindre comeback efter at have været presset ned i
lang tid. Skuffende nøgletal og advarsler fra IMF om en stagnerende
global vækst kunne ikke slå optimismen på de finansielle markeder ihjel.
De svage nøgletal gav i stedet markedsaktørerne en forhåbning om, at
centralbankerne vil forsætte den lempelige pengepolitik for at
understøtte et historisk svagt globalt opsving. Specielt referatet fra det
seneste rentemøde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske
komité var i fokus: Lavere end forventet amerikansk jobvækst og en
opbremsning i emerging markets-økonomierne indikerede, at central-
banken formentlig afholder sig fra at hæve renten indtil 2016.

 Siden start aug '13 27,69%

 Afkast år til dato 2,70%

 2 år 23,74%

 1 år 12,84%

 6 måneder -13,08%

 3 måneder -8,68%

 1 uge 0,59%

Kurs pr. anpart kr. 113,84

 Annualiseret afkast 11,88%


