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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.

Fokus for ugen var igen det gældsplagede Grækenland. Det har været
nødvendigt at søge om forlængelse af landets lånepakker, og markeds-
deltagerne har afventet, hvorvidt en redningsplan ville komme på plads i
tide. Der er på det seneste blevet spekuleret i risikoen eller muligheden
for, at Grækenland vil forlade eurosamarbejdet, og blandt andet har de
græske banker mærket dette ved en estimeret kapitalflugt på €2 mia.
ugentligt. Efter 10 dages massive forhandlinger og megen drama om-
kring, hvilke betingelser der skulle være for en sådan aftale, kom der sent
fredag en midlertidig gældsaftale på plads. Mens forhandlingerne skred
frem, begyndte markederne at stige kraftigt efter en uge med en svag
opadgående trend. Mange indeks satte atter rekorder målt i lokal valuta,
og specielt de europæiske og nordamerikanske markeder udmærkede
sig.

Markedet i den forgangne uge

5 største akkumulerede urealiserede kurstab

Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

 Genmab A/S 0,56% 90,81%

Pandora A/S 0,64% 63,71%

Neste Oil Corporation 0,39% 44,07%

Securitas AB ser. B 0,36% 33,08%

Huhtamäki Oyj 0,44% 32,03%

5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Nøgletal

 Siden start aug '13 39,43%

 Afkast år til dato 12,15%

 12 måneder 19,99%

 6 måneder 20,27%

 3 måneder 13,15%

 1 måned -0,31%

 1 uge 0,74%

 Annualiseret afkast 24,00%

Totalafkast (05. aug 2013 - 20. feb 2015) Porteføljen opgjort i valuta

 Papirnavn Vægt (%) Afkast (DKK)

Swedish Match AB 0,29% -5,96%

Simon Property Group, Inc. 0,65% -2,57%

KONE Corporation 0,39% -0,22%

- - n/a

- - n/a

39,13%
39,43%

20,46%

Kurs pr. anpart kr. 124,30

High Water Mark kr. 124,69

11,44%

*) Eksponeringer der vægter mindre end 5% er
grupperet i kategorien: "Andre".
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