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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. 

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.

*Utveckling för 2021 beräknas från 2021-01-04

Marknad
Mars månad var händelserik på marknaderna. Breda amerikanska index steg 
c:a 2%, medan tekniktunga Nasdaq stod still. Dollarn utvecklades starkt mot 
SEK. Biden sjösatte sitt första gigantiska stimulanspaket. Ett andra, större, 
infrastrukturpaket diskuteras redan. Mot bakgrund av detta fortlöpte 
inflations- och ränteoron. I kölvattnet av detta har flera tillväxtländers 
obligationsmarknader och valutor satts under press. Marknaderna oroar sig 
för hur mycket centralbankerna skall dra sig tillbaka när finanspolitiken nu 
tar plats.
Några länder som redan idag har inflationsproblem är Brasilien, Ryssland och 
Turkiet. I Turkiet avsatte Erdoğan sin tredje centralbankschef vilket fick 
valutan & börsen att falla.

Covid-19
Medan smittspridningen dessvärre har tagit ny fart så har samtidigt några 
länder nått framgång i vaccinationsarbetet. USA, Storbritannien och Israel 
ligger klart före övriga världen medan Europa/EU, som så ofta, släpar efter.
Mot bakgrund av förväntningarna om en återöppning av ekonomier 
fokuserade investerarna mycket på Recovery-bolag. Valuebolagens revansch 
fortsätter också. 

Räntor
De långa obligationsräntorna i USA fortsatte att stiga. Marknaden 
diskonterar en återhämtning i ekonomin i samband med vaccinering och 
stimulanspaket. Enskilda FED-ledamöter bedömer att vi kan komma att se 
räntehöjningar de kommande två åren. Vi bedömer att ECB inte sitter i 
samma situation utan kommer att tvingas fortsätta med tillgångsköp för att 
stimulera ej fungerande obligationsmarknader.

Strategi
Vi fortsätter att ha en lätt undervikt mot aktiemarknaden. Vi fortsätter att ha 
vår aktieexponering mot värdebolag. Vår exponering mot enskilda bolag i 
branscher som fortsätter att gynnas av pandemins konsekvenser, bland 
annat läkemedel och bioteknik, bidrog till en svag utveckling av fonden 
under mars månad. 
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-5,19 4,07 -1,89

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

2021 0,50 0,28 -1,07 -0,27

2020 1,16 -1,44 -3,46 0,28 0,92 1,18 0,22 1,06 1,31 -0,16 1,10 1,65 +3,75

2019 3,22 0,70 0,18 1,63 -1,67 2,42 0,18 -0,61 0,04 0,59 1,78 -0,70 +7,93

2018 0,14 0,10 -1,22 1,83 0,69 -0,47 0,70 0,17 -1,19 -1,44 0,48 -5,74 -5,97

2017 0,21 1,19 0,92 0,33 1,16 -1,53 0,39 0,13 1,59 1,28 -0,88 -0,09 +4,77

Utveckling per månad (%) - efter avgifter Sedan start: 12,31 %

Aktivt förvaltad fond – få begränsningar
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