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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.
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Utveckling per månad % (efter avgifter) Klass B

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

2018 0,16 0,12 -1,22 1,83 0,85 -0,45 0,77 0,23% -1,18 - - - +1,10%

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: 9,98%

Förvaltarnas kommentarer

Vi går mot höst. Gäller detta även konjunkturen?

Aktiemarknaden – Det börjar kännas att vi går mot höst. Under de senaste veckorna har det kommit in en del statistik som 

känns lite mjukare än innan. Detta har följts upp med analyser om att konjunkturen den närmaste åren försvagas från årets 

starka tillväxtsiffror. Det är möjligt att Trumps ökande tryck på Kina och införande av nya tullar börjar kännas och sprida sig 

hos företagen och investerarna? När USA nyligen kritiserade kineserna för att ha köpt vapen från Ryssland, så tackade 

Kina nej till nya handelsavtal med USA. Detta är naturligtvis trist, då ett eventuellt accelererande handelskrig inte känns så 

lockande. Vi närmar oss samtidigt det amerikanska mellanårsvalet, vilket kan göra Trump än mer aggressiv för att vinna 

poänger hos de amerikanska väljarna. Fonden tappade -1,18% under månaden, vilket var trist. Dock har vi börjat oktober 

väl, vilket känns bra. Vi har redan tagit tillbaka hela nedgången när detta marknadsbrev skrivs. När marknaden är orolig kan 

kurserna svänga mer än vanligt. De senaste veckorna har tidningarna fyllts av uppgifter om penningtvätthistorien hos 

Danske Bank i Baltikum. Nu dras även Swedbank in i diskussionen vilket orsakar turbulens i hela den svenska banksektorn. 

Swedbank har på några dagar fallit -10%. Detta smittar av sig på hela börsen som alltid är extra känslig när det rör 

banksektorn. Vår syn är att detta kommer lägga sig den närmaste tiden då det drivs på av nyhetshungriga journalister som 

verkar älska att skapa turbulens och stora nyheter.

Politik – Valet i Sverige var ingen kioskvältare. Nu börjar det mödosamma arbetet med att försöka nå fram till ett 

handlingskraftigt regeringsalternativ. I skrivande stund verkar utsikterna till att bilda en stark regering något begränsade.

Dock tar de utländska investerarna valutgången med ro. Detta visar den svenska kronan som har stärks något efter valet. 

Vår tro och förhoppning är att den kommande regeringen blir stark och att man hittar en stabil lösning utan nyval.

I Storbritannien dominerar BREXIT frågan. Tyvärr visar det sig allt fler negativa tecken på att landets utträde ur EU börjar 

synas i den ekonomiska statistiken. Ett flertal företag har också meddelat att de ser sig tvungna att flytta en del av sin 

verksamhet från UK till EU för att säkerställa att man kommer åt EUs inre marknad. Då inget nytt handelsavtal ännu är på 

plats börjar tiden bli knapp att nå ett bra avtal. Ett flertal röster börjar höjas för en ny folkomröstning. I dagsläget hade ett 

BREMAIN varit mycket troligt. Detta är en känslig fråga, men samtidigt oerhört viktig för britternas framtid. I Italien fortsätter 

budget diskussionerna om hur stort budgetunderskott landet kan leva med. Här talar landets långaobligationsräntor sitt 

tydliga språk, då räntorna genast svarade med kraftiga uppgångar när investerarna inte ansåg att det första förslaget var 

tillräckligt. I dagarna kom nytt budgetförslag där man tvingades rätta sig i ledet och komma ner i ett lägre underskott än det 

första förslaget. Räntorna föll då genast tillbaka vilket lugnade marknaden. Det är viktigt att man inte fortsätter att öka på sin 

skuld då detta förr eller senare skapar en ohållbar situation.

Strategi – Vi går nu in i hösten som av tradition inte brukar bjuda på så mycket positiva upplevelser. Vi känner att bristen på 

nyheter som kan driva marknaden den närmaste månaden kommer att leda till att marknaden troligen kommer att gå 

sidledes. Vi kommer inte att öka aktieandelen nämnvärt under månaden om vi inte får en rekyl som vi kan dra nytta av. 

Vi kommer fortsatt att avvika kraftigt från de större indexen, då vi tror att vi kan hitta lägre värderad kvalité på medelstora 

och mindre bolag företrädesvis i Norden. Vi kommer samtidigt att öka andelen marknadsneutrala placeringar med fokus på 

absolut avkastning med låg volatilitet. Ser fram emot en härlig höst.



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: Månatlig

Basvaluta: SEK

ISIN:  SE0008373971 (Andelsklass B)

Jämförelseindex: Fonden följer inte något index. 

Avkastningsmål: 4 - 8 % per år över en längre tidsperiod


