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Consensus Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i internationella bolag. Fonden har möjlighet att 
ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad. Fonden har en investerings-horisont på 
3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 40-60 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. 

5 Största innehaven % 

Draegerwerk 4,7

Novo Nordisk 4,0

Gilead Sciences Inc 3,6

Fisher & Paykel 3,2

Beyond Meat 3,1

Totalt 18,6

Fondfakta

Startdatum 2018-10-17

Kurssättning Månadsvis

Risknivå 5 av 7

Förvaltningsavgift Utdelning

Klass A & C 1,35%
Klass B & D 0,95%

A: Nej, C: Ja
B: Nej, D: Ja

Prestationsavgift 20 %

Jämförelseindex MSCI World All 
Cap Index

Utveckling per månad % (efter avgifter)

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

2018 +2,17 -0,64 -7,92 -10,55

2019 +7,12 +2,40 -0,38 +4,00 -3,00 +4,89 +4,70 +0,48 +0,56 -0,66 +3,12 -0,19 +25,07

2020 +4,62 -3,65 -1,88 +3,25 +1,87 +1,26 +4,50

Utveckling sedan start: +17,22

Förvaltarkommentar:

De internationella börserna har 
utvecklats starkt under perioden april-
juni. Under 2020 har MSCI World All 
Cap Index fallit med -7,35%. 
Fonden är samma period +4,50%. 
Under juni var det främst fondens 
innehav i Media & Underhållnings-
sektorn som bidrog starkast till 
utvecklingen.
Spotify steg med 35% och både 
Amazon och Netflix hade en positiv 
utveckling. 

Även fondens Tech-innehav gick 
starkt. Både Alphabet (Google) och 
Apple steg under månaden.

Inom hälsosektorn, som hittills i år haft 
en stark utveckling, har utvecklingen 
varit relativt neutral under juni. 
Ett undantag är dock fondens innehav 
i Fisher & Paykel. Ett medicinteknik-
bolag från Nya Zeeland som 
producerar produkter och system för 
respiratorvård. 

Fonden har också ökat innehavet i 
Beyond Meat som är en stor aktör 
inom växtbaserad mat (hamburgare).

Gileads antivirala läkemedel 
”Remdesivir” förefaller nu vara 
västvärldens medicinkandidat nr 1 mot 
Covid-19 i väntan på ett vaccin.
Gilead är ett av fondens 5 största 
innehav.


