
Consensus Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska 
länderna. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 15-20 bolag. 
Fonden placerar i mindre bolag med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Ofta sker investeringen i en tidig fas 
innan bolaget upptäckts av marknaden. 

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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5 största innehav (%)

Chemometec 7,30  

Facebook 7,25

Google 6,45

Microsoft 6,28

Teladoc Health 5,59

Summa 32,87

Utveckling per månad (%) - efter avgifter

Förvaltarkommentar

Juni i år 1,63%5,60%

Consensus World Technology (CWT) utvecklades väldigt starkt under juni, med en uppgång 
på 5,6%. Investerarna återvände med kraft till tech- och tillväxtaktier under månaden efter 
en svagare period med oro för stigande inflation och räntor. Tillväxtbolag har av förklarliga 
skäl en större känslighet mot större ränterörelser, eftersom framtida vinster delvis prissätts i 
relation till den ränta som kan förväntas framöver. Amerikanska Nasdaq, där vi har 
merparten av vår exponering, gick i spetsen för de globala tech-uppgångarna.

Uppåt för cybersecurity – Varonis Systems lyfte kraftigt
Snabbt ökad digitalisering under pandemin, alltmer frekventa cyberattacker och därmed 
större fokus på säkerhet gör att vi ser väldigt goda förutsättningar för bolag med verksamhet 
inom cybersecurity under de kommande åren. Investeringarna i sektorn väntas fortsätta växa 
i mycket snabb takt.
Under juni återvände investerarintresset efter ett kvartals motigare utveckling och ett av 
innehaven i CWT, Varonis Systems, steg med 20%. Varonis utvecklar och säljer system för 
säkrare hantering av känslig information, som minskar risken för både externa dataintrång 
och olovlig intern datahantering. Senaste rapporten från bolaget överraskade positivt med 
starka tillväxttal.

Tillväxtsagan Amazon nytt innehav – ökat i Teladoc
Under månaden har vi investerat i Amazon, som fortsätter att leverera imponerande tillväxt 
med en offensiv guidning framåt. Aktien har haft en stark inledning i CWT med en uppgång 
på 6%. 
Vi har också ökat vår position i Teladoc Health, som är ett amerikanskt digitalt hälsobolag och 
som haft en svag utveckling sedan toppen i februari. Vi anser att marknaden dragit 
överdrivna slutsatser av den svagare kvartalsrapporten i slutet av april och har passat på att 
öka upp vår position. Aktien avslutade månaden med brant stigande kursutveckling.

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

2021 -4,31 0,22 1,07 -0,71 5,60 1,63
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