
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. 
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Augusti blev ytterligare en svag månad för världens börser där världsindex utvecklades 
negativt (-3,8%). Fondens värde ökade med +0,43%.

Makro och marknader
Fortsatt turbulens på både ränte-, valuta- och aktiemarknaderna. Fokus på hur Fed 
ämnar att tampas med den stigande inflationen. Powell höll efter det senaste mötet i 
Jackson Hole en kort presskonferens där hans uttalanden kring kommande 
räntehöjningar fick räntor att stiga och börserna att vika.
Man kan tycka att marknaderna har varit dåliga på att ta till sig FED:s budskap. Powell 
och FED-ledamöterna har tydligt sedan årsskiftet pekat på att man kommer att strama 
åt penningpolitiken samt höja styrräntorna, även om aktiemarknaderna reagerar 
negativt. Marknaderna har fram tills nu hoppats på att svaga aktiemarknader skall få 
FED att ge vika. To be continued.

Därutöver råder full kalabalik på energiområdet där Ryssland stänger ned 
gasleveranser och Europa kämpar med att parera detta genom olika åtgärder. Elpriser 
sätter press på befolkning och företag som sätter press på politiker.

Fondens innehav
Flera innehav har under de turbulenta sommarmånaderna klarat sig relativt bra. 
Fondens fokusområden har varit och är fortfarande Energi, Finans, Läkemedel och 
Underhållning. Dessa sektorer har hittills klarat sig bra och påverkas normalt sett väl i 
en svag ekonomisk omgivning samt i en stigande räntemiljö. För närvarande finns inga 
planer på att förändra innehavsstrukturen.

5 största innehav (%)

EA (Electronic Arts) 8,2%

Netflix 8,2%

First Solar Inc 7,1%

Take Two Interactive 6,8%

Palo Alto Networks 6,2%

Summa 36,5%

Förvaltarkommentar
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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 (A) 123,19 Geografisk fördelning

Start

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

2022 0,08 -1,73 -0,12 -12,27 1,06 -6,00 9,30 0,43 -10,14

2021 2,46 -0,95 1,59 2,00 -2,38 4,55 -1,19 3,89 -1,82 0,13 -1,30 10,05 +17,63

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

Branschfördelning

Senaste månaden

Utveckling per månad (%) – efter avgifter


