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Verksamhet
Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm.

Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet. Bolaget har lång 

historik som går ända tillbaka till 1913.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. 

Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar.

Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles högkvalitativa tjänster till  bolagets kunder.

Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund

och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Consensus specia-

litet är strukturerade produkter, förvaltning av aktier samt traditionell diskretionär portföljförvaltning.

Kapitalförvaltning

Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika

placeringsalternativ. Genom  kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service. Rådgivningen inkluderar

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar. 

Corporate Finance

Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort fokus på att utveckla sin affär. På Consensus har vi

gedigen erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag.

Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller

särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden i genom exempelvis en

börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

Försäkringar

Consensus Insurance distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar.

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av

en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta rätt individuell lösning.

Insurance har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Insurance kan dessutom erbjuda 

diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltningsenheten.

Consensus Asset Management AB (publ).  556474-6518

Utveckling per månad % (efter avgifter) Klass B

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

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%

2016 - - - - - Start 0,22 0,39 0,07 0,09 0,20 1,19 +2,23%

Utveckling sedan start: 16,27%*Beräknat på NAV 2021-01-04

Förvaltarnas kommentarer

Marknad

December månad avslutade året med svagt fallande börser. Vi summerar ett historiskt unikt år där svenska 

börsen (OMXS30) steg med +3,7 %. Amerikanska börsen (S&P500) steg under året med +0,9 % och 

Europeiska Eurostoxx 50 föll med -9,8 %, båda i svenska kronor. Fonden steg under december med ca +1,9% 

och avslutade året med en total uppgång på 4,67 %.

2020 blev ett år som får anses som ett av de mest dramatiska i modern tid. Inledningen av året präglades av 

oro för konjunkturnedgång och eskalerande handelskrig, för att senare domineras helt av pandemins utveckling 

och dess konsekvenser. Vi fick se centralbanker sänka räntor och tillföra lika mycket kapital i marknaden på 

fyra månader som man gjort sammanlagt under tio år sedan finanskrisen. Det lanserades också finansiella 

räddnings- och stimulanspaket för att bromsa upp fallet i ekonomin. Detta hjälpte finansmarknaderna att resa 

sig efter vårens fall och har drivit upp värderingar till historiskt höga nivåer. 

Vi fick också, efter en väldigt stökig valperiod, ett maktskifte i Vita Huset. Joe Biden tar över efter Donald Trump

och får också med sig en majoritet i både representanthuset och senaten. Det innebär att han kommer kunna 

genomföra stora delar av sitt reformpaket, med satsningar på hälso- & sjukvård samt miljö. Det kommer 

sannolikt också betyda höjda skatter och en reglering av de stora amerikanska tech-bolagen så småningom.

Marknaden prisar just nu in en kraftig återhämtning av ekonomin 2021. Många motiverar de höga värderingarna 

på börsen med fortsatt låga räntor. Vi har dock sett en uppgång den senaste tiden i långa räntor, drivet av 

stigande inflationsförväntningar. Förhoppningen är att vaccinet successivt kommer leda till en återgång till det 

normala. Omfattande och hårdnande restriktioner i många länder riskerar dock att försena återhämtningen. Det 

finns en risk att antalet konkurser kommer att öka som en konsekvens av detta, då många företag har svårt att 

klara fortsatt utdragna restriktioner.

Strategi

Vi fortsätter att ha en försiktig syn på aktiemarknaden då det under våren finns risk att utvecklingen stöter på 

hinder på vägen. Vi har opportunistiska positioner inom branscher som vi ändå tror kan utvecklas väl i rådande 

klimat. Bolag inom hälso- & sjukvård, digitalisering samt miljöområdet är vårt huvudfokus. Kreditmarknaden 

framstår fortsatt som mer rimligt värderad, varför vi har en övervikt inom detta tillgångsslag. 



Aktivt förvaltad fond – få begränsningar

Fondens styrkor är aktiv tillgångsallokering samt fokus på att finna 

opportunistiska förvaltare inom räntor och hedgefonder. 

Fonden kan efter rätt förutsättningar utifrån förvaltarnas 

marknadssyn ta position i aktier, räntor, valutor, fonder exponerade 

mot obligationer, valutor, råvaror, & private equity. Ambitionen är att 

investera kostnads-effektivt i aktier, ETF:s & indexfonder

Förvaltningen styrs av följande allokeringsmandat:

Aktier 0 % - 60 %

Räntor 0 % - 100 %

Alternativa placeringar 0 % - 50 %

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. 

RISKINFORMATION

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.
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Fondens namn: Consensus Lighthouse Asset

Startdatum: 1 juli 2016

Fondkategori: Specialfond

Förvaltare: Consensus Asset Management AB

Fondbolag: FCG Fonder AB

Minsta belopp: SEK 10 000 000/100 000 (Andelsklass B)

Handel: 2 ggr per månad

Basvaluta: SEK

ISIN:  SE0008373971 (Andelsklass B)

Jämförelseindex: Fonden följer inte något index. 

Avkastningsmål: 3-5% per år över en längre tidsperiod

Största fondinnehaven

Fond Vikt av total

Carlsson Norén Macro Fund 10,99%

Simplicity Likviditesfond 5,01%

Alcur 5,74%

QQM 4,40%

De 5 största enskilda innehaven:

Aktie Vikt av totalportföljen 

Azelio 1,88%

Ambea 1,85%

Calliditas 1,73%

Millicom 1,62%

Global health Eqt. 1,55%


