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• På aktiemarkederne fortsatte stigningerne i maj, hvor det det amerikanske teknologiindeks ligger med 

et positivt afkast for året og er blandt de bedste performende indeks i 2020 i USA og Europa. Der er 
flere faktorer der trækker investorernes risikovillighed op. For det første er forventningerne om 
økonomiske hjælpepakker fra centralbankerne høje, og ”whatever it takes” – en bemærkning fra den 
tidligere centralbankchef, Mario Draghi, der netop beskriver den gensidige forventning mellem det 
finansielle marked og centralbankerne. For det andet er antallet af smittede faldende i flere lande og 
tidligere ”hotspot” områder og vi ser en gradvis genåbning i flere lande og for det tredje er der 
positive udmeldinger fra flere pharma selskaber om udvikling af en vaccine mod corona virus.  

• Det amerikanske jobmarked fortsætter den negative udvikling, hvor mere end 40 millioner 
amerikanere har meldt sig ledige siden corona pandemien ramte USA. Antallet af nye ledige har været 
faldende de seneste uger – men summen af mere end 40 millioner ledige tegner et dystert billede af 
mange ikke vil vende tilbage til deres tidligere jobs i takt med genåbningen.  

• Er en ny handelskrig på vej? Trump forstærker den negative retorik mod Kina og WHO som Trump 
beskylder for at være kinesisk styret og truer med at trække den økonomiske støtte. Trump ser ikke 
Hong Kong som en selvstyrende region der kan have de nuværende rettigheder der giver Hong Kong 
særstatus som uafhængigt af Kina. Det har betydet at Hong Kong ikke har været ramt af den seneste 
handelskrig mellem USA og Kina med de sanktioner USA har pålagt kinesiske varer.  

• EU var hurtig med udmeldingen om planen til en genopretningspakke efter Merkel og Macron på et 
pressemøde foreslog en genopretningspakke til EU-landene. Rammen for pakken beløber sig til op 
imod 500 mia. Euro i støtte og en lånefacilitet på 250 mia. Euro.  

• Vi omlagde flere positioner i afdelingen i maj, hvor blandt andet Novo Nordisk og Roche blev solgt fra 
og vi øgede vores eksponering med mere cykliske aktier. Vi købte en mindre position i Deutsche 
Lufthansa der netop har meddelt de modtager 9 mia. euro i statsstøtte. Vi har øget eksponeringen til 
luftfartsbranchen med køb af MTU Aero Engines og Boeing. Indenfor finans er der købt JP Morgan 
Chase og American Express. Andre handler er; Expedia, AMS AG, Volkswagen, Docusign m.fl. 

Afdelingen investerer globalt i aktier i en 
portefølje bestående af 25 – 35 aktier.  

Strategien er aktiv med løbende sektor 
rotation af porteføljen i enkelt aktier med 

højt momentum.  

I sit udgangspunkt har afdelingen en 
defensiv bias med lav beta.  

Vægtningen af investeringer differentierer 
sig fra sammenlignelige benchmark.  

Afdelingen er udbyttebetalende. 

 

Breakdown på afdelingens performance er 
nedenfor fordelt på de seneste 12 måneder 
samt for afdelingens performance siden 
afdelingens start 21. marts 2016. 
Akkumuleret afkastseneste 12 måneder: 

     1                     3                     6                      12 
måned        måneder       måneder         måneder 
 1,95%       -0,52%        -2,09%           11,39% 

Årligt afkast siden start: 

    2019             2018             2017                2016 

24,41%        0,38%        -5,05%         3,53% 
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Skalaen viser sammenhæng mellem risikoen 
ved og afkastmuligheder af forskellige 
investeringer. Kategori 1 er en risikofri 
investering. Den viste risiko ”5” er den 
gældende risiko.  Aktuel risiko for afdelingen 
kan findes på Central Investorinformation. 

 Lavere risiko                              højere risiko 
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Største positioner

PERFORMANCE – ADVICE CAPITAL GLOBALE 

Fondskode     DK0060696656 
Ticker     INIACG 
Startdato     21. marts 2016 
Kategori     Aktier 
Landeallokering     Globalt 
Investeringsstrategi     Aktiv 
Formue     38,40 mio. DKK 
Antal aktier     30 
Emissionstillæg     1,89 % 
Indløsningsfradrag     0,39 % 
ÅOP     3,17 % 
Indre værdi     112,57 
Afkast ÅTD     -3,49 % 
Dividende     5,90 DKK (2019)  
Dividende i %     4,81% (2019) 
Handel     dagligt 
Beta     0,80 
Morningstar rating      
Morningstar     Global Large Cap Blend 
        www.morningstar.dk 

STRATEGI 

RISIKOVURDERING 

ADVICE CAPITAL GLOBALE – PORTEFØLJE  

RÅDGIVERS KOMMENTAR 

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.  
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