
Consensus Global Select A
Kvartalsrapport December 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 -0,66 3,12 -0,19 25,07

Utveckling sedan start: 11,88

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 % 

Novo Nordisk 5,2

Sanofi 3,5

Toadman Interactive 3,3

Fisher & Paykel 3,1

Wal-Mart 3,0

Totalt 18,1

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 Index

Förvaltarkommentar:

2019 avslutades med ett positivt 
kvartal på börserna. Kurserna fick 
stöd av den internationella politiska 
scenen som levererat en del positiva 
nyheter. I det brittiska valet vann Boris 
Johnson (BoJo) och hans 
konservativa parti egen majoritet i 
parlamentet. USA och Kina nådde en 
överenskommelse i handels-
förhandlingarna om ett Fas1-avtal 
som skall undertecknas i januari 2020.

Fonden 2019: +25,07%  
2020 beräknas vinsterna i USA stiga 
med nästan 10%. Bäst förväntas det 
gå för energibolagen, följt av industri. 
Det som drar upp de amerikanska 
industrisiffrorna är försvars- och 
byggindustrin. I den amerikanska 
maskinindustrin däremot ligger 
vinstprognoserna på -1%. 

Fonden har en begränsad exponering 
mot industri. Istället ligger fokus på 
tillväxtsektorer såsom Healthcare, IT, 
Underhållning och icke-cykliska 
Konsumentbolag. Ett nytt inslag i 
portföljen är växtbaserad matindustri i 
form av Beyond Meat.


