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Förvaltarnas kommentarer

- Sommarvärmen fortsätter, så också konjunkturen. Fonden utvecklades stabilt, trots den stora risken att gå bort 
sig i rapporternas berg-och-dalbana.

Aktiemarknaden – Rapportperioden har visat mestadels bra rapporter, vilket har glatt både semesterlediga förvaltare och 
dess andelsägare. Den värmebölja vi nu upplever är den längsta på över 200 år. När hösten kommer kan nog ingen klaga 
på att semestervädret varit dåligt. Detsamma gäller den långa positiva konjunktur vi nu upplever. Tack vare gemensam 
hjälp av världens centralbanker så har vi upplevt en högkonjunktur som startade efter kraschen i den amerikanska 
bolånemarknaden. Ingen har väl heller glömt ”Super Mario” Draghis (ECB chefen) uttalande, ”Whatever it takes” som ingöt 
mod och förtroende i både företag och investerare. Företagen och därigenom börsen har frodats under de senaste 10 åren. 
Vi får aldrig glömma att börsen drivs av vinstutvecklingar. Då förväntansbilden idag är relativt hög bör även vinst-
utvecklingen bli bättre än vad marknaden ser framför sig. Då värderingen idag är historiskt hög kan konsekvensen av en 
något sämre rapport bli mycket dramatisk. Detta trots att den rapporterade vinsten i många fall inte avviker så mycket mot 
den förväntade. Juli månad visade att FANG-bolagen (Facebook, Amazon, Netflix och Google) stötte på patrull rörande 
deras framtida tillväxt. Facebook och Netflix föll båda ca 20% vilket visar att även lysande stjärnor kan falla.
Det finns trots detta många intressanta företag att investera i som har både lägre värderingar och spännande 
framtidsutsikter.

Politik – President Trumps senaste utspel är att han kan tänka sig att stänga ner hela statsapparaten i höst om inte 
demokraterna går med på att godkänna kostnaden för en mur mot Mexico innan mellanårsvalet i november. Känns lite 
grann som utpressning? Utspelet om fortsatt stark tillväxt i många år framåt kan troligen också härledas från det faktum att 
detta val snart står för dörren. Vad det gäller handelskriget fortsätter utspelen för att få Kina till förhandlingsbordet. 
Marknaden tar fortfarande detta med ro. Vi anser också att detta kommer att lösa sig och att Trump kör sin vanliga offensiva 
strategi (hot om att lägga tullar på i stort sett alla kinesiska varor värde USD mdr 505) för att sedan hitta en kompromiss. 
Det finns som tidigare nämnts bara osäkerhet och förlorare på ett handelskrig. Samtidigt som detta pågår utarbetar Europa 
och Asien närmare handelsrelationer för att bygga starkare relationer utan President Trump. 
Tittar vi på Europa, kom även det andra kvartalets tillväxtsiffror in svagare än förväntat. Den relativt starka inbromsningen
från 2017 har överraskat många. Vi tror inte att utvecklingen tar någon större fart under andra halvåret heller. Den kraftiga
EUR förstärkningen sedan förra våren på 15% mot USD har försämrat EMU områdets konkurrenskraft.
President Trumps senaste tweet var att framtiden för USA är mycket ljus. Den senaste starka BNP-siffran på 4,1% visar 
styrkan i den amerikanska ekonomin. Han prognostiserade att den amerikanska ekonomin kommer att växa med 
åtminstone 3% de kommande 4-5 åren. Även detta kan ha med det kommande valet att göra.
Enligt vår åsikt så befinner vi oss i en fortsatt bra konjunktur även på hemmaplan. Dock tror vi att tillväxtsiffrorna kommer att 
hamna på lite lägre nivåer de kommande åren både för Sverige och resten av världen.

Strategi – Vi kommer även fortsättningsvis att fokusera på unika aktieval och inte spegla de allmänna svenska 
aktieindexen. 
Vi har påbörjat en process med större fokus på konjunkturstabila bolag (exempelvis Essity) inför ett kommande skifte när 
konjunkturen går in i en lugnare fas. Inom tillgångsslaget alternativa investeringar kan noteras att vårt största innehav, 
Gladiator, fortsätter att utvecklas starkt (juli +4,46%). 

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 -0,47 0,70 - - - - - +1,76%

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: +8,76%



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 
Karo Pharma 3,1%
Raketech Group Holding plc. 2,4%
Essity 2,2%
GIG 1,9%
Atlas Copco A 1,4%
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De 5 största fondinnehaven:

Fond Vikt av total
Carlsson Norén Macro Fund 11%
Öhman FRN-Fond 7,5%
Spiltan räntefond 7,2%
Simplicity likviditetsfond 7,2%
Danske Invest Hedge fixed income 5,7%

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


