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USA trådte ud af atomaftalen med Iran 

efter længere tids kritik. USA vil efter 

udtrædelsen ramme Iran økonomisk, og 

de selskaber der handler med Iran.  

Den amerikanske dollar nåede det højeste 

niveau siden november 2017. Det positive 

momentum kommer efter svage nøgletal i 

eurozonen, som der har været med til at 

svække euroen. Omvendt har nøgletallene 

i USA været med til at styrke dollaren. 

Italiens politiske situation skabte 

usikkerhed og nervøsitet på både aktie- 

obligationsmarkedet, da den nyudnævnte 

premierminister Guiseppe Conte trak sig 

igen få dage efter udnævnelsen. 

Kursudviklingen på Chr. Hansen har været 

stærk i maj, og vi har øget vores position. 

ALK opjusterede forventningerne i 

forbindelse med Q1.  

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:                             17,70 mio. DKK 
Antal aktier:              27 
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 risikoen ved og 
afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er en 
risikofri investering. Den viste risiko er gældende for maj måned. 
Aktuel risiko for foreningen kan findes på                               
Central Investorformation. 

 

Udsigt 
Optrapningen i handelskrigen mellem USA og Europa og Kina vil 

tage fokus. Juni byder på rentemøder hos både ECB og FED. Vi vil 

fokusere på ECB’s udtalelser efter den seneste tids svage nøgletal 

og en evt. renteforhøjelse i USA. 

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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