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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
Marknadernas sidledes rörelser fortsatte under maj månad. Sverige och 
övriga Europa var svagt upp medan USA var svagt ned. Fonden gick upp med 
+0,37% och är upp med +1,58% sedan årsskiftet (beräknat från 2021-01-04).

Utvecklingen under månaden fortsatte att visa att de starka rapporterna till 
stor del redan är inprisade i marknaden. Vi är nu inne i den period som 
kommer att visa starkast vinstutveckling under återhämtningen efter 
pandemin. Anledningen till detta är att andra kvartalet förra året var det 
svagaste, så jämförelsesiffrorna blir väldigt positiva. Vi kommer sedan att 
successivt falla tillbaka mot en betydligt lägre tillväxttakt. När vi tagit oss 
igenom återhämtningen står vi igen inför en värld där global BNP sannolikt 
växer med låga ensiffriga tal.

Även inflationen kommer nu in på höga nivåer. Den höga inflationen ser, 
precis som företagsvinsterna, höga ut då jämförelsetalen från ett år tillbaka 
är väldigt låga. Frågan är om den höga inflationen kommer att bita sig fast. 
De flesta bedömare tror att inflationen kommer falla tillbaka igen, men det 
börjar växa fram en skara som tror på högre inflation under längre tid. Detta 
skulle i så fall driva upp räntorna och försvåra för aktiemarknaden.

Strategi
Vi har under perioden ökat vår aktieandel något. Fokus i portföljen fortsätter 
att vara värdebolag med relativt låga värderingar. Bolag som är vinnare på 
återöppnandet av ekonomierna, bioteknik, hälso- och sjukvård samt bolag 
inom hållbar utveckling väger tungt i portföljen. Under perioden fick Biogen 
godkänt för sin behandling av Alzheimer vilket bidrog till månandens 
utveckling. Likaså gynnades fondens innehav Bioarctic, som utvecklar nästa 
generations behandling med liknanden teknik som Biogen. 
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*Utveckling för 2021 beräknas från 2021-01-04

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

2021 0,80 0,54 -1,06 0,93 0,37 +1,58

2020 1,35 -1,43 -3,44 0,29 0,94 1,19 0,24 1,07 1,33 -0,15 1,38 1,93 +4,67

2019 3,24 0,72 0,19 1,65 -1,65 2,44 0,20 -0,59 0,05 0,61 1,78 -0,68 +8,13

2018 0,16 0,12 -1,22 1,83 0,85 -0,45 0,77 0,23 -1,18 -1,42 0,50 -5,72 -5,56

2017 0,27 1,50 1,16 0,44 1,47 -1,51 0,41 0,15 1,75 1,62 -0,86 -0,07 +6,46

Utveckling per månad (%) - efter avgifter Sedan start: 18,10%


