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Handelskonflikten mellem USA og Kina 

fortsatte ind i april måned. Præsident 

Trump angreb Amazon, som han 

beskyldte for at undgå selskabsskat og 

for at underbetale det amerikanske 

postvæsen.  

Renten på de 10-årige amerikanske 

statsobligationer krydsede 3% og skabte 

kortvarigt nervøsitet på 

aktiemarkederne. 

Den amerikanske dollar steg til det 

højeste niveau siden midt-januar 2018. 

Der var ikke nogen overraskelser på det 

seneste rentemøde fra ECB.  

April bød på stærke regnskaber fra flere 

af de største positioner: Safran, Amazon, 

Microsoft, Alphabet og SAP.  

Walmart annoncerede et salg af ASDA 

for 10 mia. USD til britiske Sainsbury. 
Om afdelingen 

Advice Capital Globale investerer i 

globale, børsnoterede Large Cap aktier. 

Vi har en forsigtig investeringsstrategi 

med fokus på stabile vækstaktier med 

en stærk markedsposition og en 

handlekraftig og dynamisk ledelse. 

Afdelingen rådgives af Advice Capital. 

 

FAKTA 
Fondskode:                        DK0060696656 
Startdato:                 21. marts 2016 
Kategori:                            Aktier 
Landeallokering:               Globale 
Investeringsstrategi:        Aktiv 
Formue:                             16,94 mio. DKK 
Antal aktier:              28 
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 
 

Risiko 
Skalaen viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder 
af forskellige investeringer. Kategori 1 er en risikofri investering. 
Den viste risiko er gældende for april måned. Aktuel risiko kan 
findes på Central Investorformation. 

 

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.  

 

Udsigt 
FEDs rentemøde primo maj vil give en indikation om rentebeslut-

ningen på mødet i juni. Den europæiske centralbank har næste 

rentemøde i juni. Den igangværende regnskabssæson begynder at 

ebbe ud i maj, og den geopolitiske udvikling vil igen komme i fokus. 
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