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Verksamhet
Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm.

Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet. Bolaget har lång 

historik som går ända tillbaka till 1913.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. 

Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar.

Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles högkvalitativa tjänster till  bolagets kunder.

Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund

och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Consensus specia-

litet är strukturerade produkter, förvaltning av aktier samt traditionell diskretionär portföljförvaltning.

Kapitalförvaltning

Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika

placeringsalternativ. Genom  kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service. Rådgivningen inkluderar

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar. 

Corporate Finance

Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort fokus på att utveckla sin affär. På Consensus har vi

gedigen erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag.

Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller

särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden i genom exempelvis en

börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

Försäkringar

Consensus Insurance distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar.

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av

en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta rätt individuell lösning.

Insurance har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Insurance kan dessutom erbjuda 

diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltningsenheten.
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Förvaltarnas kommentarer

Kim Jong-Un, Trump & Harvey

Konjunktur & politik – Nordkoreas missiler och Donald Trumps uttalanden & tweets har stökat till marknadsklimatet även i 

augusti. Därutöver har USA drabbats av stormen Harvey. Stormens framfart ser ut att få konsekvenser även för USA:s 

skuldtaksdiskussion. Dollarn har fallit rejält under sommarmånaderna vilket tynger svensk aktiemarknad. Makrostatistiken 

kommer in starkt och Sverige förefaller vara på väg in i en av de allra starkaste perioder på väldigt många år. För första 

gången på 10 år växer samtliga 45 länder som OECD följer. Nästa politiska milstolpe är valet i Tyskland.

Räntor & råvaror – Räntorna har fallit marginellt under månaden. Trots en stark inflationssiffra i början av augusti så är 

marknaden fortsatt skeptisk till att inflationen skall ta fart.

Vinstutveckling & värdering – I augusti utvecklades Stockholmsbörsen med -0,1%. Sedan toppen i maj har börsen under 

sommaren fallit med -8%. Samtidigt har bolagens vinstestimat endast förändrats marginellt. Det innebär att värderingen nu är 

mer attraktiv än i våras. Framförallt har cykliska bolag utvecklats svagt under sommaren.

Strategi – Bedömningen är att underliggande styrka i makroekonomi och bolagsvinster skall fortsätta och att nuvarande 

nedgång är att betrakta som en rekyl och konsolidering i den uppåtgående trenden. Fondens aktieexponering ökas 

successivt. Fonden har inte ägt USD-tillgångar och har därmed undvikit den svaga dollarn. USD har fallit -10% under 

sommaren. I nuläget väljer vi därför att öka exponering i USD-marknader samt i bolag som kommit ned i värdering på grund 

av USD-nedgången. 

Fondens exponering 

Fondens aktie-exponering har ökats till 42%. Bland fondens nya innehav återfinns Getinge B som köpts in efter att aktien har 

fallit från 180 till 144 (-20%). Innehav som ökats upp ytterligare är Novo Nordisk och Sandvik. 
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Aktuell kurs (Klass B): 106,201040

Utveckling:
År: Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec ACK:
2016 Start 0,22% 0,39% 0,07% 0,09% 0,20% 1,19% +2,23%
2017 0,27% 1,50% 1,16% 0,44% 1,47% -1,51% 0,41% 0,15% - - - - +3,93%

Sedan start: +6,20%

Nordiska aktier
33%

Globala aktier
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27%

Alternativa Inv
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Likviditet
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Internationell exponering



Aktivt förvaltad fond – få begränsningar

Fondens styrkor är aktiv tillgångsallokering samt fokus på att finna opportunistiska förvaltare inom räntor och 

hedgefonder.

Fonden kan efter rätt förutsättningar utifrån förvaltarnas marknadssyn ta positioner i aktier, räntor, valutor, fonder 

exponerade mot obligationer, valutor, råvaror, hedgefonder och private equity.

Förvaltningen styrs av följande allokeringsmandat:

Aktier 0 % - 60 %

Räntor 0 % - 100 %

Alternativa placeringar 0 % - 50 %

Ambitionen är att investera kostnadseffektivt i aktier, ETF:s och indexfonder med låg förvaltningsavgift & god 

portföljutveckling.

Informationen i detta månadsbrev är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av Consensus Asset Management
att förvärva andelar i fonden. Inte heller är informationen avsedd att och skall inte tolkas som sådan finansiell rådgivning som avses 
i Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i fonden att 
göra sin egen bedömning av en investering i fonden och de risker som är förknippade därmed. 

RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och fondfaktablad finns att tillgå på
www.consensusam.se.

Största nordiska aktieinnehav

Aktie Vikt av aktieandel

Kinnevik B 9,1%

Novo Nordisk A/S 6,7%

Getinge B 6,0%

Gränges 5,9%

Holmen B 5,6%

Boozt 5,5%

Största fondinnehav:

Fond Vikt av total

Öhman FRN-Fond 13,2%

Carlsson Norén Macro Fund 12,3%

Gladiator 4,9%

Ambrosia 4,4%

Danske Invest Fixed Income Relative Value 4,3%

Simplicity Likviditet 4,0%

Consensus Lighthouse Asset

Månadsrapport
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Fondens namn: Consensus Lighthouse Asset
Startdatum: 1 juli 2016

Fondkategori: Specialfond

Förvaltare: Consensus Asset Management AB

Fondbolag: FCG Fonder AB

Minsta belopp: SEK 10 000 000/100 000 (Andelsklass B)

Handel: Månatlig

Basvaluta: SEK

ISIN:  SE0008373971 (Andelsklass B)

Jämförelseindex: Fonden följer inte något index. 

Avkastningsmål: 4 - 8 % per år över en längre tidsperiod

Förvaltningsavgift: 0,80 % (Andelsklass B)

Förvaltat kapital: 229,3 Mkr
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Fondens utveckling - Klass B


