
 

Om Global Assets and Trading 

Global Assets and Trading AS er et lite og eksklusivt verdipapirforetak og er tilknyttet agentavtale til Prize Capital 
Markets AS. De har konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre ordreformidling og investeringsrådgivning. 
 
Global Assets and Trading kommer til å ha fokus på aksjer og valuta. Vi analyserer markedet med en fundamental 
grunntanke og tekniske indikatorer når det kommer til timing av investering.  
 
Global Assets and Trading sitt analyseunivers består hovedsaklig av Oslo Børs, samt aksjer og ETF'er på en rekke 

børser i Europa, USA og flere valutakryss  

 

Investeringsstrategiens mål 

Modellporteføljenhar som målsetning å ha en hovedeksponering mot aksjemarkedet, men også dra nytte av 
utviklingen i råvarer og valuta, som til tider kan være motsykliske i forhold til aksjemarkedet.  
 
Mål: Modellporteføljen skal over tid gi en positivt absoluttavkastning. 
 
Investeringer: Global Assets and Trading vil til enhver bruke de instrumenter som gir den mest effektive 
eksponering mot ønsket aktivaklasse. Global Assets and Trading har mulighet til å gå short eller long, alt ettersom 
hvordan markedet ser ut. Investeringsstrategien vil ha et aktivt forhold til eksponering i markedet og 
kontantbeholdningens størrelse. 
 
Investeringsprosess: Global Assets and Trading foretar egne analyser på bakgrunn av fundamentale og 
timingmessige vurderinger om markedet til enhver tid. 
 

Modellportefølje 



Viktig informasjon 

Historiske avkastningstall og avkastningsmål, eller prognoser for fremtidig avkastning, er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling og kostnader. 

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap og en rekke andre faktorer. All avkastning og beregninger er beregnet ut fra vår modellinvesteringsstrategi. Det betyr at den enkelte kunde sin investeringsstrategi 

kan avvike fra dette på grunn av kundespesifikke forhold. Alle avkastningsberegninger tar ikke hensyn til rådgivningshonorar og underliggende forvaltningshonorar. Eventuelle kurtasjekostnader ved kjøp og salg, 

etableringsgebyrer og forsikringskostnader ved bruk av forsikringskontoer er ikke hensyntatt i beregningene. Avkastningssimuleringen benytter sluttkurser på de underliggende verdipapirene på kursdagen der 

Global Assets and Trading har gitt sin anbefaling om å re-allokere.  Komplette vilkår for aksjekonto finnes på XXX. Global Assets and Trading AS org.nr. 9163 172 532 og Prize Capital Markets AS org.nr. 995 557 673 

er begge verdipapirforetak underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.  

Return Port (3 Months) Port (6 Months) Port Port (150 Day(s)) 

Total Return 3,12 7,12  10,00 

Maximum Return 2,26 2,26  2,26 

Minimum Return -3,97 -3,97  -3,97 

Mean Return (Annualized) 21,30 23,00  40,44 

Mean Excess Return (Annualized)     

Risk Port (3 Months) Port (6 Months) Port Port (150 Day(s)) 

Standard Deviation (Annualized) 18,20 15,52  15,90 

Downside Risk (Annualized) 13,55 11,21  11,50 

Skewness -0,52 -0,35  -0,39 

VaR 95% (ex-post) -1,56 -1,44  -1,34 

Tracking Error (Annualized)     

Risk/Return Port (3 Months) Port (6 Months) Port Port (150 Day(s)) 

Sharpe Ratio 0,78 1,00  1,70 

Name % Wgt (P) 

GLOBAL ASSETS AND TRADING - GLOBAL 100,00 

KONTANTER 23,82 

NORWAY ROYAL SALMON ASA 12,39 

DNO ASA 12,43 

STATOIL ASA 12,46 

RYANAIR HOLDINGS PLC 27,75 

OPERA SOFTWARE ASA 10,39 

Name % Wgt (P) 

GLOBAL ASSETS AND TRADING - GLOBAL 100,00 

Cash 23,82 

Consumer Staples 12,39 

Energy 24,89 

Industrials 27,75 

Information Technology 10,39 


