
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. 

.

Makro och rapporter
Rapportsäsongen har hittills överträffat marknadens förväntningar. Framförallt har 
företagen lyckats väl med marginalerna medan försäljningsutvecklingen varit 
modest. Starka ekonomiska data kom från USA och Kina samtidigt som Joe Bidens 
administration presenterade de sista delarna av sitt stimulanspaket vilket bidrog till 
starka börser världen över. Som ett resultat av Q1-rapporterna steg fondens 
jämförelseindex c:a 1% under månaden. Viss oro uppstod kring de skattehöjningar 
som ska finansiera de gigantiska stimulanspaketen. 

Covid-19
Vaccinationerna löper på i god takt i västvärlden medan det haltar i 
utvecklingsländerna. USA och Storbritannien har tillsammans med Israel stark 
vaccinstatistik, medan Europa ligger efter. De nordiska länderna ligger på en andel på 
c:a 24% av befolkningen som erhållit en första dos.

Fondens innehav
Av fondens största innehav utvecklades Medtronic och Deutsche Bank starkt under 
månaden. Fondens portföljprofil gav precis som föregående månad en stabil 
utveckling med +2%. Fondens innehav är i huvudsak företag med god underliggande 
tillväxt där aktierna är rimligt eller lågt värderade. Bedömningen är att flera av de 
defensiva bolagen kommer att klara sig väl även i en stökigare marknad. Fonden 
fortsätter att fokusera på innehav som kan leverera avkastning även i en turbulent 
marknad.

5 största innehav (%)

Fortinet Inc 6,2

Deutsche Bank 6,0

Nightingale Health 5,9

Take2 Interactive 4,4

Medtronic Plc 4,4 

Summa 26,9

Förvaltarkommentar

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

2021 2,46 -0,95 1,59 2,00 +5,16

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 4,7 0,48 0,56 -0,66 3,12 -0,19 +25,07

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

+7,85%April i år +5,16% 1 år Start+2,0% +22,55%

Fondfakta

Startdatum  2018-10-17  

Kurssättning Månadsvis

Risknivå 5 av 7

Förvaltningsavgift 0,95-1,35% 

Prestationsavgift 20%

Jämförelseindex MSCI World All C

Utdelning Valbart

NAV 122,55 Branschfördelning Geografisk fördelning
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