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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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Hennes & Mauritz & marknadsflocken

HM-aktien har sedan toppnoteringen (368,50) i mars 2015 

fallit med -55%. Aktien noterades som lägst till 164,90 i 

december.  

Under hösten 2017 har en majoritet av analytiker-kåren och 

media dömt ut bolagets tillväxt och strategi. 

Ett flertal analytiker som fram till nyligen haft Köp-

rekommendation på aktien, har nu efter kursfall på 40-50% 

ändrat till Sälj. 

På kursnivåer över 300 handlades aktien till höga P/E över 

20-25. Då motiverades det med att HM är ett ”kvalitetsbolag”. 

Nu är kvalitetsstämpeln borta i Sälj-analyserna och istället är 

fokus på tillväxtproblem, e-handel samt krav på VD-byte.

Påpekas kan att merparten av kursfallet har skett under hela 

två år innan marknadsflocken under hösten 2017 börjat 

upptäcka problemen.

Vi har under en lång period valt att inte äga HM eftersom vår 

bedömning varit att HM-aktien länge har varit för högt 

värderad. 

Nu börjar läget bli intressant.

HM B

-55%

Utveckling per månad % (efter avgifter) Klass B

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

2016 - - - - - Start 0,22 0,39 0,07 0,09 0,20 1,19 +2,23%

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%

Utveckling sedan start: +8,78%

Förvaltarnas kommentarer

Svag marknad med H&M-kursfall
Aktiemarknader – Aktiemarknaden i Sverige gick ned -1,55% i december medan fonden stannade på -0,07%. 

Under november och december var taktiken i fonden att bevara kapital i en svag aktiemarknad. Sedan slutet av december har vi successivt 

ökat aktieandelen. Främst har fondens uppviktning skett vid kraftiga kursfall i enskilda bolag eller vid nyintroduktioner och så kallade 

”placings” när någon storägare säljer en post med rabatt i förhållande till börskurs. 

Politik, räntor & råvaror – Amerikanska styrräntan höjdes med 0,25% på decembermötet. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid 

sitt möte. Rörelserna på räntemarknaden hade begränsad till liten påverkan på börserna under årets sista månad. Inför 2018 kommer 

geopolitiskt fokus att vara på det italienska valet (maj). Räkna med att du får lyssna till många nyblivna Italien-experter under våren.

Makrobilden – En ovanlig konjunkturcykel

Konjunkturen utvecklas för närvarande mycket starkt. Flera ekonomer & strateger gör bedömningen att europeisk ekonomi nu har nått 

”potentiell tillväxtnivå” och att det kommer att vända nedåt på grund av att man slår i kapacitetstaket. 

Vi gör en annan lägesbedömning:

Under de senaste 100 åren har världens ekonomier vid några få tillfällen gått in i kraftig kris med fallande BNP. Förenklat kan man säga att 

den djupa krisen leder till att det ekonomiska systemet rensas ut på överkapacitet i produktionsleden.

I den situationen blir återhämtningsfasen kraftigare och mer långvarig än normalt. Återhämtningen efter 1929 och 1939 är tydliga exempel. 

Vår analys är att flertalet ekonomier i nuläget befinner sig i en sådan stark återhämtningsfas efter krisen 2008 och att tillväxttakten inte 

kommer att följa ett normalt konjunkturmönster. Vi bedömer att främst europeisk tillväxttakt visserligen kan komma att behöva en 

konsolideringspaus, men att BNP-tillväxten kommer att passera det tillväxttak på 2,5-2,8% som bedömare pekar ut. Företagen är fortsatt 

vältrimmade och har ytterligare resultatlyft framför sig. 

Strategi – Aktiv allokering och fokus på bolagsval

Helåret 2017

Strategin från starten av 2017 har varit att ha väsentlig exponering mot cykliska företag. Vi har haft signifikant vikt i cykliska bolag

inom bas- och verkstadsindustri. Exponeringen i småbolagsfonder har bidragit positivt till portföljutvecklingen.

Vi har under 2017 undvikit att äga:

o Ericsson och Hennes & Mauritz

o Banker

o Fastighetsaktier

Strategi 2018

Strategin är fortsatt fokus på cykliska sektorer och bolag. 

Vi har dock valt att ta hem vinster i aktier som stigit mycket i värdering och genomfört förvärv i bolag med god potential. 

Exempelvis har vi i skogssektorn sålt bolag som Stora Enso och istället köpt Billerud som investerat stort i produktionskapacitet under 

senaste åren och underpresterat på börsen. Vi räknar med att variationen mellan sektorer och enskilda aktier fortsatt kommer att vara stor. 

Indexnära förvaltning har under de senaste åren visat sig vara en sämre strategi då flera indextunga namn utvecklats svagt. 

Några tydliga exempel är Ericsson, H&M, Telia etc. Stock-picking har varit fondens strategi 2017 och kommer att vara i fokus även 2018. 



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.

De 5 största nordiska aktieinnehaven:

Aktie Vikt av totalportföljen 

MAG Interactive 2,3%

Nordea 1,9%

Inwido 1,6%

Swedbank A 1,5%

Hennes & Mauritz B 1,3%
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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
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De 5 största fondinnehaven:

Fond Vikt av total

Simplicity Likviditet 11,2%

Carlsson Norén Macro Fund 10,8%

Öhman FRN-Fond 10,1%

Spiltan Räntefond 9,7%

Swedbank Robur Penningmarknad 7,7%

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

107,00

108,00

109,00

110,00

0
1
-j
u
l

0
1
-a

u
g

0
1
-s

e
p

0
1
-o

k
t

0
1
-n

o
v

0
1
-d

e
c

0
1
-j
a
n

0
1
-f
e
b

0
1
-m

a
r

0
1
-a

p
r

0
1
-m

a
j

0
1
-j
u
n

0
1
-j
u
l

0
1
-a

u
g

0
1
-s

e
p

0
1
-o

k
t

0
1
-n

o
v

0
1
-d

e
c

Fondens utveckling - Klass B


