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Afkast november: -1,52 %, YTD: 6,08 %

November 2018

AFKASTUDVIKLING ADVICE CAPITAL GLOBALE

EU og Storbritannien nåede til enighed
om et udkast til en Brexit-aftale. EU
stemte for aftalen, og Theresa May fik
aftalen stemt igennem regeringen. Flere
ministre gik af i protest over aftalen, der
ifølge kritikere ikke giver Storbritannien
fuld suverænitet.
Analytikere spekulerer i om den
amerikanske centralbank vil justere på
rentemålet, efter at Jerome Powell i sin
tale den 28. november nævnte, at
renten ligger lige under neutralt niveau.
Trump og Xi nåede til enighed om en
midlertidig handelsaftale på 90 dage i
forbindelse med G20-mødet i Argentina.
November bragte nyt til porteføljen i i
form af rygter om købsinteresse i tyske
Osram. Kapitalmarkedsdag i MTU og
Safran bekræftede udsigterne for de 2
selskaber.
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Udsigt
Det britiske Parlament planlægger at stemme om Brexit med uden
eller uden en aftale med EU den 11. december. Den amerikanske
centralbank forventes at hæve renten i december. Arbejdsmarkedsrapporten første fredag i december er vigtig herfor.

Risiko
Skalaen viser sammenhængen mellem risikoen ved og
afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er en
risikofri investering. Den viste risiko er gældende for november
måned. Aktuel risiko for foreningen kan findes på

Central Investorformation.

Om afdelingen
Advice Capital Globale investerer i
globale børsnoterede Large Cap aktier.
Vi har en investeringsstrategi med fokus
på stabile vækstaktier med en stærk
markedsposition og en handlekraftig og
dynamisk ledelse.
Afdelingen rådgives af Advice Capital.
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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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