
Consensus Global Select A
Kvartalsrapport September 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 4,0 -3,0 4,89 4,70 0,48 0,56 22,33

Utveckling sedan start: 9,43

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 4,9

Sanofi 3,4

Suez 3,4

NEC Corp 3,3

Beyond Meat 3,3

Totalt 18,3

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:
Under årets första nio månader har 
aktiemarknaderna stigit under viss 
turbulens. Den starka utvecklingen 
har bestått trots betydligt svagare 
makrostatistik med sjunkande 
inköpschefsindex, fortsatt 
handelskonflikt i kombination med 
fortsatt osäkerhet avseende Brexit.  

För att motarbeta riskerna på de 
finansiella marknaderna och 
samtidigt stödja den globala 
tillväxten har FED sänkt styrräntan 
samtidigt som ECB har flaggat för 
expansiva stimulanspaket i hopp 
om att öka investeringsviljan hos 
företag. 

Den aktuella ekonomiska miljön ger 
en försiktig syn på börserna. Mot 
bakgrund av det makroekonomiska 
läget är fonden strategisk inriktad 
mot defensiva sektorer. Merparten 

av fondens innehav är verksamma 
inom icke-cykliska branscher med 
stabil tillväxt inom framförallt 
detaljhandel, livsmedel, 
underhållning samt sjukvård & 
hälsa. 
Oktober månad innebär starten 
för den tredje rapportsäsongen  
och vi ser fram emot hur bolagen 
presterar och guidar framåt i tiden.
Speciellt fokus är på bolag inom 
hållbar livsmedelsproduktion 
(exempelvis Beyond Meat)

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%
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Prestationsavgift 20 %

Jämförelseindex MSCI World All 
Cap Index


	Bildnummer 1

