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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

Q3-Rapporter – Positiv läsning, stora skillnader mellan bolag, fortsatt uppgång

Politik – Fokus har varit på den kinesiska partikongressen. Xi Jinping har gått från en stark position i partitoppen till en 

historisk maktposition i Kina. I Japan har även Abe stärkt sin position efter nyvalet. I Europa har Katalonien folkomröstat för 

självständighet. Regeringen har tydligt uttalat att det strider mot konstitutionen och hotat med ett maktövertagande.

Räntor & råvaror – Amerikanska obligationsräntor har stigit medan de europeiska och svenska har fallit marginellt. På 

råvarumarknaderna har dramatiken lyst med sin frånvaro.

Makro & rapporter

Makrostatistik har fortsatt att komma in starkt vilket givit stöd åt risktillgångar. Framförallt har Q3-rapporterna rullat in med en 

starkt positiv underton. Skillnaderna mellan reaktionerna har varit stora. Bra bolagsrapporter har belönats med starka 

kursuppgångar medan bolag med mindre bra rapporter har bestraffats hårt avseende kursutveckling.

I den amerikanska rapportfloden har 66% av bolagen slagit försäljningsprognoserna, medan 78% har slagit vinstprognoserna. 

Det är bättre än hur det brukar vara i genomsnitt. Samma mönster återfinns i Europa & Norden.

Fastigheter & banker

Därutöver har några trender tydliggjorts under de senaste veckorna. Fastighetsaktier och bostadsutvecklare har fallit brant 

under oktober. Några aktier (JM, Oscar Properties) har fallit med 30-50% de senaste veckorna. 

I fonden har vi valt att inte äga fastighetsaktier. Bedömningen är att det kan bli spridningseffekter in i banksektorn. Därav har 

fonden ingen exponering alls i bank. I många bankers modellportföljer väger bankaktier 20-30% eftersom sektorn väger tungt 

i index.

Aktiemarknader – Även oktober blev en stark börsmånad med stigande marknader i USA, Europa, Japan. Även de flesta 

tillväxtmarknader utvecklades positivt. På Stockholmsbörsen fortsatte uppgången ledd av de cykliska bolagen. 

Strategi – Fondens andelsägare förväntar sig aktivitet utifrån analys & övertygelse. Hittills har just det levererats. Efter en 

stark utveckling hittills i år samt en acceleration under de senaste två månaderna är bedömningen att flera bolag närmar sig 

ett rekylläge. Fondens totala aktieexponering har reducerats under de två senaste veckorna och har nu dragits ned till 35%. 

Vi har valt att ta hem vinster i bolag som utvecklats mycket starkt såsom exempelvis Boliden, Stora Enso, Holmen, SCA, 

Kinnevik med flera. 

Samtidigt har fonden ökat exponeringen i några mindre bolag med högre risknivå och potential. De återfinns på nästa sida 

bland fondens ”största nordiska aktieinnehav”.
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Internationell exponering

Aktuell kurs (Klass A): 107,927521

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% 0,15% 1,09% +2,02%
2017 0,21% 1,19% 0,92% 0,33% 1,16% -1,53% 0,39% 0,13% 1,59% 1,28% - - +5,79%

Sedan start: +7,93%



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

Inwido 6,9%

Gränges 6,5%

Novo Nordisk A/S (DK) 6,2%

Gaming Innovation Group (NO) 5,9%

Mekonomen 5,1%

Sandvik 4,6%

Största fondinnehav:

Fond Vikt av total

Carlsson Norén Macro Fund 11,0%

Öhman FRN-Fond 10,3%

Gladiator 4,3%

Ambrosia 4,0%

Danske Invest Fixed Income Relative Value 3,9%

Deutsche Bank X-Trackers Eurostoxx50 ETF 3,7%

Consensus Lighthouse Asset
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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 100 000/10 000 (Andelsklass A)

Handel: Månatlig

Basvaluta: SEK

ISIN:  SE0008373955 (Andelsklass A)

Jämförelseindex: Fonden följer inte något index. 

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

Förvaltningsavgift: 1,00 % (Andelsklass A)

Förvaltat kapital: 255,9 Mkr
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