
Consensus World Technology är en aktivt förvaltad ETN, Exchange Traded Note, som investerar i teknikbolag globalt. 
Placeringen har en investeringshorisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 15-25 bolag. 

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 (%)

Facebook 7,35

Google 7,33

Chemometec 7,03

Microsoft 6,80

Netflix 6,44

Summa 35,0

Utveckling per månad (%) - efter avgifter

Förvaltarkommentar

September i år 0,1%-2,55%

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 -1,75 2,68 -2,55 0,10

Bäst utv                   Sämst utv
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Start 0,1%

September blev en turbulent månad på de globala börserna. I synnerhet teknikaktier var under 
press och Nasdaq noterade sin klart svagaste månad hittills i år. Consensus World Technology
klarade sig hyfsat under omständigheterna, men noterade en nedgång på 2,55%.
Den amerikanska centralbankens besked att man är redo att inom kort börja dra ned på sina 
stödköp av obligationer bidrog tydligt till börsoron. Dessutom tynger höga inflationssiffror, 
återigen stigande räntenivåer och flaskhalsar som skapar problem på utbudssidan. 

Ökar i cybersecurity – Palo Alto nytt innehav
De långsiktiga tillväxtförutsättningarna inom cybersecurity är väldigt gynnsamma och vi valde 
under september att öka vår exponering mot sektorn. Sedan tidigare äger vi Varonis Systems
och Qualys och har nu även ett innehav i amerikanska Palo Alto. Bolaget är specialiserat på 
avancerade brandväggar och andra molnbaserade tjänster och senaste rapporten var urstark. 
Dessutom guidar bolaget för fortsatt momentum.

Utöver köpet av Palo Alto har vi under september ökat upp i det Singaporebaserade 
teknikbolaget Sea och dataspelsutvecklaren Roblox. För att finansiera köpen har vi sålt våra 
positioner i Hims & Hers och Stillfront, som båda haft en tuff utveckling under längre tid, och 
även dragit ned vårt innehav i danska Chemometec något.

Domstolsbeslut i Kalifornien om App store skakar om
En utdragen tvist mellan Apple och speltillverkaren Epic har avgjorts i en domstol i 
Kalifornien, vilket satte tydligt avtryck i mitten av september. Domstolen slog ner på Apples 
upplägg att förhindra bolag från att kringgå den betalningsmodell som Apple skapat. I 
förlängningen skulle det här kunna innebära att många bolag inte behöver gå via App store 
för vissa prenumerationer och betalda uppdateringar i sina appar. 

Beslutet, som dock redan överklagats, är dåliga nyheter för Apple (som CWT inte äger) men 
desto bättre för en lång rad andra företag. Match Group som äger ett stort antal populära 
datingtjänster, bland annat Tinder, var fondens bästa innehav under september och pekas ut 
som en av de stora vinnarna om domen till slut blir verklighet.
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