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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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Förvaltarnas kommentarer

Italien, euroområdets tredje största ekonomi och svagaste länk. 

Politik – ”Politisk jordbävning” skrev CNN i veckan. Frågan som ställdes var om Europa står inför sin nästa existentiella kris. CNN 

beskriver Italien med en nybildad regering bestående av EU-skeptiska och populistiska Femstjärnerörelsen och Lega Nord, som det mest 

akuta hotet. Förslag om högre statliga utgifter och stora skattesänkningar är oroande i ett land som redan har stora skuldproblem. 

Missnöjet med EU är inget nytt i Italien, men en ny EU-skeptisk regering kan skapa oro inför framtiden. Det är inte sannolikt att Italien 

lämnar EU men det är heller inte otänkbart. En färsk opinionsundersökning visar att det inte finns stöd för detta hos folket. Det som 

däremot kan hända är att Italien kan komma att kräva eftergifter av EU för minskad ekonomisk kontroll. Den nya regeringen kan inte 

förespråka ett fortsatt ökande underskott. Detta skulle kunna utlösa en kris då landets statsskuld är mycket hög (132% av BNP)

(SEK 23 700 miljarder kronor) precis som arbetslösheten. Det som är oerhört viktigt är att den Italienska tillväxten fortsätter förbättras. För 

närvarande ca 1% mot ca 0,30% i snitt sedan eurointrädet. Räntorna rusade i höjden på valresultatet men har i dagsläget lugnat ner sig. 

Vi håller noga koll på hur den nya regeringen agerar, så ”To be continued”.

Aktiemarknader – Under maj var både den svenska och de utländska aktiemarknaderna relativt oförändrade. Detta trots att Trump 

meddelade att de skulle införa stål och aluminiumtullar för EU, Kanada och Mexiko. Beskedet var dock väntat, så marknadsreaktionerna 

blev relativt begränsade. Tillväxten fortsätter och drivs nu alltmer av sencykliska krafter som stark arbetsmarknad och ökade investeringar. 

Från Europa föll konjunkturindikationerna tillbaka något från stabila nivåer. Tillväxtmarknaderna var under maj månad fortsatt pressade av 

utflöden från utländska investerare som väljer att ta hem pengarna. Värderingsmässigt i Norden ligger vi historiskt på relativt höga nivåer 

på strax över 17 gånger vinsten. Sektorsvis fortsätter vi att hålla en låg allokering till bank där både regleringar och nya digitala aktörer 

pressar vinsterna. Vi tror att nästa fas för de traditionella bankerna är att kraftigt minska antalet kontor och antalet anställda.

Vår strategi framåt blir fortsatt opportunistisk. Vi avviker fortsatt kraftigt från index och försöker hitta exponering i unika situationer på allt 

från small till large cap framförallt i de nordiska marknaderna. Denna strategi belönades väl under maj då vi med en låg aktieexponering, 

runt 30% (50% av max vikt), ändå lyckades generera en avkastning på 0,69% trots att de marknader vi investerar i utvecklade sig svagt 

negativt under perioden. Vi håller fortsatt mycket låga exponeringar mot längre obligationer då vi fortsatt ser risk i dessa tillgångsslag.

Valuta – Vår syn på att den svenska kronan var rejält undervärderad i förra rapporten visade sig rätt. Kronan har under månaden stärkt sig 

med ca 3% mot EUR. Vår tro är att detta fortsätter mot 10-nivån i första steget för att senare i år komma ner mot 9,80. (Idag 10,25).

Vi tror inte att man skall räkna med ytterligare draghjälp från den svaga svenska kronan kommande år. Om Stefan Ingves inte lyckas få 

upp inflationen trots den svaga kronan bör nog verktygslådan vara ganska tom framåt. Marknadens aktörer förutsätter att det kommer en 

räntehöjning från Riksbanken även om den dröjer till Q1 2019. Riksbankens lätta penningpolitik får nu öppen kritik från flera tunga 

ekonomer som anser att Riksbankens strategi för att få upp inflationen kan skapa långtgående problem med stigande arbetslöshet och 

urholkad levnadsstandard. De andra tillfällen då kronan varit svag har varit i en tid av kris. Det Riksbanken inte verkar bry sig om är 

förtroendet från internationella aktörer. De ställer sig frågande till hur ett land med högre tillväxt än de flesta, stabila offentliga finanser och 

överskott i bytesbalansen kan ha en svag valuta. Varför skall de placera i en valuta som ger negativ avkastning? Stefan Ingves missar 

sällan ett tillfälle att betona att vi har risk för bostadsbubbla med hög skuldsättning. Inte konstigt att de utländska aktörerna håller sig 

utanför den svenska kronan. Även om 90-tals krisen var länge sedan är det många som inte har glömt. Sverige är ett litet land med stort 

utlandsberoende. Vår tro är inte att priserna faller kraftigt men mycket väl kan komma ner något från dagens nivåer.

Utveckling per månad % (efter avgifter) Klass A

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

2018 0,14 0,10 -1,22 1,83 0,69 - - - - - - - +1,53%

2017 0,21 1,19 0,92 0,33 1,16 -1,53 0,39 0,13 1,59 1,28 -0,88 -0,09 +4,77%

2016 - - - - - Start 0,22 0,39 0,07 0,09 0,15 1,09 +2,02%

Utveckling sedan start: +8,52%



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 

Gaming Inovation Group 2,7%

Atlas Copco 2,2%

Inwido 1,2%

Kambi 1,1%

MTG 1,1%
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De 5 största fondinnehaven:

Fond Vikt av total

Carlsson Norén Macro Fund 12,0%

Öhman FRN-Fond 8,0%

Simplicity Likviditet 7,9%

Spiltan Räntefond 7,3%

Swedbank Robur Penningmarknad 6,3%

Fondens namn: Consensus Lighthouse Asset

Startdatum: 1 juli 2016

Fondkategori: Specialfond

Förvaltare: Consensus Asset Management AB

Fondbolag: FCG Fonder AB

Minsta belopp: SEK 100 000/10 000 (Andelsklass A)

Handel: Månatlig

Basvaluta: SEK

ISIN:  SE0008373955 (Andelsklass A)

Jämförelseindex: Fonden följer inte något index. 

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


