
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. 

.

Världsindex vände ned i september och föll -2,55% medan fonden utvecklades något 
starkare med -1,82%.

Evergrande & inflation
Kina fortsätter att leverera negativt nyhetsflöde till övriga världen. Evergrande har nu 
missat två räntebetalningar och är med sina gigantiska skulder riktigt illa ute. 
Världens börser räds spridningseffekter och ett scenario likt Lehmann-kraschen år 
2008. Bolagets risknivå har varit känd i flera år, men många har blundat och hoppats 
att priserna ska fortsätta uppåt. 
Därutöver har marknaderna börjat oroa sig för att centralbankerna har underskattat 
inflationshotet och att vi riskerar stagflation. Om räntorna rör sig signifikant uppåt 
blir det fler än Evergrande som får problem. To be continued.

Utveckling och innehav
Av fondens 5 största innehav var det inget som utvecklades noterbart svagt under 
september. Efter sommaren har flera av fondens största innehav bytts ut mot nya 
bolag. Medicinteknikbolaget Philips är ett sådant exempel. Aker Horizons har viktats 
upp rejält då vi bedömer att förnyelsebar energi kan stå inför en mycket stark period. 
Av gaming-bolagen i USA återstår endast EA (FIFA-22) i fonden. De övriga bolagen 
såldes under sommaren efter att de hamnat i fokus med anledning av stora brister 
med en omodern manligt dominerad arbetskultur som lett till trakasserier.
Europeiska banksektorn fortsätter att stärkas. BNP Paribas, Deutsche Bank och 
Danske Bank gick alla upp under månaden. Vi ser fortsatt positivt på banksektorn 
framöver.

5 största innehav (%)

Philips 8,80%

Aker Horizons 6,46%

Electronic Arts (EA) 5,64%

Novo Nordisk 4,93%

Thermo Fisher Sc. 4,53%

Summa 30,36%

Förvaltarkommentar

+4,70%September i år +8,16% 1 år-1,82% +26,04%

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 126,04 Geografisk fördelning

Start

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

2021 2,46 -0,95 1,59 2,00 -2,38 4,55 -1,19 3,89 -1,82 +8,16

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

Utveckling per månad (%) – efter avgifter

Branschfördelning


