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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.

*För utveckling från 2021-01-04 se sida 2

Marknad
De flesta börser i världen fortsatte sina sidledes rörelser under augusti. 
Svenska börsen föll något samtidigt som Europa var oförändrat och USA var 
svagt upp. Fonden steg under månaden med 0,38% och är upp 3,94% sedan 
årsskiftet. 

Månaden startade lugnt, präglat av semesterperioden med få bolags- och 
makronyheter. De två stora nyheterna under sista veckorna var 
centralbanksmöte i Jackson Hole och FN:s klimatrapport. Den amerikanska 
centralbankschefen höll ett försiktigt tal vid centralbanksmötet, men 
bekräftade att de närmar sig en period av minskade stimulanser. Fler och fler 
röster börjar nu höras om att den högre inflationen riskerar att bita sig fast. 
Trots detta håller sig räntorna än så länge på låga nivåer. 
Inflationsdiskussionerna och aktiviteten i ekonomin kommer fortsätta ha 
störst fokus under hösten. 

FN:s klimatrapport bekräftar nu för första gången att det är människans 
påverkan som orsakar de klimatstörningar vi nu börjar se. Vi tror att det 
kommer bli ett ökat fokus på omställningen till ett mer hållbart samhälle. 
Samtliga stora utsläppsregioner styr nu allt hårdare för denna omställning, 
något som kommer påverka de finansiella marknaderna under många år 
framöver.

Strategi
Vi ligger fortsatt på en neutral allokering mellan aktier och krediter. Vi har 
beredskap för att ta ner risken om vi märker att börsklimatet blir sämre. 
Förutom vårt fokus på lågt värderade stabila bolag, så kommer vi öka vårt 
fokus på hållbarhetsområdet under hösten.
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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 1,74 -0,92 0,38 +2,39*

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: 19,51%


