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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

-Handelskrig i fokus

-Volatilitet

-Ingves

-Ekonomin tappar momentum

-Vad händer med vinsterna 

Politik – President Trump fortsätter att skapa turbulens på marknaderna. Hans iver över att få ned det amerikanska handelsunderskottet 

leder till att han initierar åtgärder som inte känns helt genomtänkta. Det finns ingen som helst vinnare i ett eventuellt handelskrig. Den 

stora förloraren är tydligt USA och den amerikanska konsumenten. Europa hamnar någonstans mitt emellan och försöker medla för ett 

lugnare förhållningssätt. Trots den eskalerade situationen verkar aktiemarknaden ta det med ro. Det mest troliga scenariot är att dessa 

geopolitiska händelser inte får några långsiktigt bestående effekter på varken global tillväxt eller börs. I nuvarande läge skulle tillväxten 

försvagas med ca 0,20% vilket känns relativt modest. Konjunkturen befinner sig i dagsläget i en mogen fas. Företagen som gynnas av 

effekterna av ett handelskrig kommer ta mycket lång tid på sig, vilket leder till att eventuella investeringar och nyanställningar kommer att 

ligga långt fram i tiden. I dagsläget är konjunkturen stark globalt med en kontrollerad inflation. Den drivs av god konsumtion och ökande 

investeringar. Trots den starka konjunkturen saknas dock den normala lönedrivna inflationen. Detta är en konsekvens av digitaliseringen 

och automatiseringen som idag är ett globalt fenomen. 

Aktiemarknader – Den svenska aktiemarknaden fortsätter, som vi förutspått, att gå sidledes under viss turbulens. Trots dopad krona och 

övervinster i sektorn verkar inte verkstadsbolagen få fart. Detta visar tydligt att man inte anser att sektorn kommer att hålla i ett 

mellan/längre perspektiv. Då detta är den svenska börsens största sektor (37%) blir den mycket viktig att följa. Den näst största sektorn är 

bank (30%) som är inne i en stor förändringsprocess med nya digitaliserade uppstickare som ger sig på bankernas höglönsamma 

produkter som diverse låneprodukter och kapitalförvaltning. Detta kombinerat med enorma förändringar på det regulatoriska området 

skapar oerhörda kostnadsökningar för bankerna. Bankerna har mycket stora utmaningar vad det gäller byte av system då många bankers 

IT-system är 20-30 år gamla. Detta skall jämföras med uppstickarnas slimmade effektiva och användarvänliga system. Vi har i skrivande 

stund inte mer än 1% av det totala värdet i bank som är köpt enbart i tradingssyfte.

Ett annat fenomen som vi belyste i förra rapporten var att det kan komma ytterligare problem på fastighetsutvecklingssidan. Vi hör att en 

del aktörer sitter med krediter till olika utvecklare som man inte vill ha i sina böcker vid årets slut. Detta i kombination med att vissa nyligen 

färdigställda projekt redan lägger ut en stor del av lägenheterna åter på marknaden, vilket tyder på att en del investerare köpt på sig 

lägenheter i ren spekulation. Vi kommer att följa denna situation noga för eventuellt fortsatt svag lägenhetsmarknad. De projekt som 

drabbas mest är de projekt som har en hög andel lyxlägenheter. Här slår de nya skuldsättningsreglerna hårdast. Vi är, och kommer att 

vara, försiktiga med branschen framåt. Vi kommer att försöka hitta värden utanför de stora indexen. 

På den globala sidan har kronförsvagningen hjälpt den svenska placeraren under året. Tittar vi närmare på marknaderna så har Asien haft 

det motigt under året och drabbas hårt redan av diskussioner om ett eventuellt handelskrig. I Europa har mikrosignalerna försvagats i takt 

med den starka Euron. Index har rört sig runt nollstrecket hela året. Den enda marknaden som visar tydligt plus är USA.

Vi anser fortfarande att vi kommer att finna bäst avkastning på den svenska aktiemarknaden. 

Strategi - Vi kommer även fortsättningsvis att hålla en opportunistisk strategi på aktiesidan med fokus på att hålla låg volatilitet för fonden.

Vi tror inte att President Trump kommer att eskalera handelskriget utan i vanlig ordning tona ner sin retorik och sträcka ut sin hand.

Utveckling per månad % (efter avgifter) Klass B

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

2018 0,16 0,12 -1,22 1,83 0,85 -0,45 - - - - - - +1,30%

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%

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

Utveckling sedan start: +10,2%



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 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


