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Maj 2019 

Theresa May trak sig som britisk 

premierminister og leder for de 

konservative. Beslutningen kom efter 

flere forgæves forsøg på at opnå flertal 

for det brexit-aftaleudkast, der ligger 

mellem EU og Storbritannien.  

En handelsaftale mellem USA og Kina er 

den seneste måned rykket længere væk, 

og USA vil nu hæve tolden på udvalgte 

kinesiske varer fra 10 % til 25 % 

svarende til 200 mia. USD. 

Kina fulgte trop og vil lægge ny told på 

amerikanske varer og truer samtidig USA 

med en embargo på salg af sjældne 

jordarter, der er vigtige materialer i 

megen elektronik i dag, herunder 

telefoner, el-biler, batterier, m.v.  

I afdelingens portefølje lukkede Elekta 

regnskabsåret med et stærkt kvartal, der 

overgik markedsforventningerne. 

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. 

 
FAKTA 
Fondskode:                         DK0060696656 
Startdato:                   21. marts 2016 
Kategori:                              Aktier 
Landeallokering:                Globale 
Investeringsstrategi:         Aktiv 
Formue:                              42,69 mio. DKK 
Antal aktier:                       28 
Emissionstillæg:               1,89 % 
Indløsningsfradrag:          0,39 % 
ÅOP:                                    3,19 % 

 

 

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 
Verdensledere mødes til G20 topmøde sidst i juni, hvor 

handelskrigen vil stå højt på dagsordenen. Den amerikanske 

centralbank har rentemøde i juni og økonomer og analytikere vil 

holde øje med renteprognosen og kommentar fra rentemødet.   

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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