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5 Största innehaven % 

Take-Two Interactive 5,0

Novo Nordisk 4,8

Fortinet 4,3

Deutsche Bank 4,0

NextEra Energy 4,0

Totalt 22,1

Fondfakta

Startdatum 2018-10-17

Kurssättning Månadsvis

Risknivå 5 av 7

Förvaltningsavgift Utdelning

Klass A & C 1,35%
Klass B & D 0,95%

A: Nej, C: Ja
B: Nej, D: Ja

Prestationsavgift 20 %

Jämförelseindex MSCI World All 
Cap Index

Utveckling per månad % (efter avgifter)

År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2020 4,62 -3,65 -1,88 3,25 1,87 1,26 1,37 1,31 2,78 -5,19 4,07 -1,89 +3,89

2019 7,12 2,40 -0,38 4,00 -3,00 4,89 4,70 0,48 0,56 -0,66 3,12 -0,19 +25,07

2018 2,17 -0,64 -7,92 -10,55

Utveckling sedan start: +16,54

Förvaltarkommentar:

De internationella börserna har under 
det fjärde kvartalet präglats av 
sektorrotation från Techbolag till 
Valuebolag. 
Fonden är sedan årsskiftet +3,89%. 
MSCI World All Cap Index är under 
samma period +0,47%. 

Efter en turbulent oktobermånad med 
presidentval och sektorrotation har 
resten av året präglats av samtidig 
global Covid-smittspridning, men trots 
det börsstyrka. 

Efter att fonden i september sålde 
amerikanska techbolag har fonden 
under hösten ökat exponeringen i 
finans samt cybersäkerhet. 

Under kvartalet har Vestas Wind, 
Abbvie, Match.com och 
gamingföretaget Take-Two Interactive
varit de starkaste innehaven i fonden.
Biogen Inc steg kraftigt efter positiv 
whispering från FDA. I samband med 
preliminärt negativt besked drogs 
fondens innehav ned signifikant. 

Innehavet i Novo Nordisk har adderats 
upp efter besked att bolaget inleder 
fas3-studier med substansen 
Semaglutide mot Alzheimer.

Fondens innehav i den japanska 
teleoperatören NTT DoCoMo blev i 
månadsskiftet sept/okt utköpt från 
börsen med en budpremie på +39%.

Consensus Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i internationella bolag. Fonden har möjlighet att 
ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad. Fonden har en investerings-horisont på 
3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 40-60 bolag. 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 beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.consensusam.se. 


