
Consensus Global Select A

Kvartalsrapport Mars 2019

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 +2,4 -0,38 +9,27

Utveckling sedan start: -2,25

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 i sin inriktning och 
är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Consensus Global Select har ett etiskt och hållbart fokus. 
Fonden har en investerings-horisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 40-60 bolag. 

5 Största innehav % 

Novo Nordisk 3,8

Commerzbank 3,0

Veolia 2,9

Getinge B 2,7

Deutsche Bank 2,0

Totalt 14,4

Fondfakta

Startdatum 2018-10-17

Kurssättning Månadsvis

Risknivå 5 av 7

Förvaltningsavgift Utdelning

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

Nej
Nej
Ja
Ja

Prestationsavgift 20 %

Jämförelseindex MSCI World All 
Cap 

Utdelning Nej

NAV (Senaste) 98,12

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.  

Förvaltarkommentar:

Synen på världsekonomin och 
aktiemarknaderna är fortsatt positiv 
för 2019. Utvecklingen under första 
kvartalet är positiv. Fonden ökade i 
värde +9,27 %. Utvecklingen 
hämmades av att fonden har en 
signifikant låg vikt i USA. Eftersom 
USA väger tungt i världsindex och 
gick starkt under Q1 påverkas den 
relativa utvecklingen negativt.
Världsindex gick under kvartalet 
upp 15,7%. Fondens aktuella 
strategi bygger  fortsatt på att 
Europa & Asien inklusive Japan 
skall utvecklas starkare än USA 
under det kommande året. 

Konjunktur - Västländerna befinner 
sig i en konsolidering, men har inte 
toppat ännu. Kina har nyligen 
återstartat en expansiv konjunktur-
och penningpolitik. 2016 gjorde 
man samma sak vilket bidrog till 
två starka år.

Vinster - Rapporterna för Q4 2018 
var starka, men framförallt var 
företagsledningarnas framtidssyn 
positiv. Bedömningen är att även 
Q1-rapporterna för 2019 kommer 
att visa styrka.

Penningpolitik - Centralbankerna 
har återgått till en mer expansiv 
penningpolitik vilket fortsätter att 
gynna risktillgångar.
FED visar vägen.

Värderingen i USA är hög vilket 
självklart är en riskfaktor. 
Bedömningen är att det skall leda 
till att USA underpresterar 
gentemot övriga världen.
Fonden är underviktad i USA.


