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Udsigt 
Valget i USA er fortsat den betydende faktor for udviklingen i november 
måned. Regnskabssæsonen fortsætter i november måned, men med større 
fokus på de danske og europæiske virksomheder.  
På rentefronten er der stille indtil næste måned, hvor ECB holder rentemøde 
d. 8. dec. På FOMC’s næste møde den 13.-14. dec. forventes en forhøjelse af 
renten. I november kommer Bank of Japan med outlook for økonomien. 
 
Risiko 
Skalaen viser sammenhængen mellem risikoen ved og afkastmuligheder af 

forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Den viste 

risiko er gældende for oktober måned. Aktuel risiko for foreningen kan 

findes på Central Investorinformation. 

 

 

 

Om afdelingen 
Advice Capital Globale investerer i globale 

value-aktier og lavt prisfastsatte vækst-

aktier af høj kvalitet. Målet er at opnå det 

bedst mulige risikojusterede afkast. 

Afdelingen har en konservativ og forsigtig 

investeringsstrategi, idet porteføljens 

betaværdi er under 1, dvs. lavere risiko 

end markedet som helhed. Afdelingen 

rådgives af Advice Capital. 

Oktober 2016 
…På makrofronten var det store fokus på 

ECB’s rentemøde, hvor man fastholdt det 

nuværende QE-program. Det engelske 

pund faldt yderligere til det laveste niveau 

i 31 år overfor USD. Det sendte det engel-

ske index FTSE-250 på rekordkurs.   

Vi så et stærkt regnskab fra Alphabet, som 

annoncerede et tilbagekøbsprogram på 7 

mia. USD. Microsoft fulgte op på deres 

store 40 mia. USD tilbagekøbsprogram i 

september med et godt regnskab, som 

viste god vækst i Cloud-segmentet. 

Markedet belønnede aktien med ny all-

time-high kurs. Af øvrige nyheder bød 

AT&T på medieselskabet Time Warner. En 

stor handel som sandsynligvis får det 

svært med myndighedsgodkendelserne.  

Vi modtog udbytte fra Unilever, Conagra 
Foods, Verizon, AT&T og BAE Systems, 
mens der ikke var ændringer i 
porteføljens positioner. 

 

 

Disclaimer: Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering. Vi anbefaler, at du læser dokumentet Central Investorinformation 

samt det relevante prospekt for afdelingen på www.investin.dk. Endvidere opfordrer vi dig til at søge professionel rådgivning. Afdelingen 

påtager sig intet ansvar for informationernes fuldstændighed. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.  

 

FAKTA 
Fondskode:                        DK0060696656 
Startdato:                    21. marts 2016 

Kategori:                             Aktier 

Landeallokering:               Globale 

Investeringsstrategi:        Aktiv 

Formue:                 13,48 mio. DKK 

Antal aktier:                 33 

Emissionstillæg:                 1,89 % 

Indløsningsfradrag:          0,39 % 

ÅOP, garanteret max*:    2,60 % 
ÅOP (est.) v/100 mio. DKK:  2,28 % 

 *Garanteret af Advice Capital A/S 
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