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Lite rom for positive overraskelser

��Thomas hilmersen
thomas.hilmersen@finansavisen.no

– Rundt en femdel av selskapene la 
frem sine kvartalstall i forrige uke, og 
dette gir en god pekepinn på hvordan 
resten har gjort det, sier portefølje-
forvalter Kjetil Gregersen i Finansco.

– Det er lite rom for positive 
overraskelser denne gangen, så 
vi regner med at markedsreaksjo-
nene hovedsakelig blir negative.

Kjøpte på lave nivåer
Gregersen påpeker at børsfal-
let tidligere i år gjorde enkelte 
markeder «billige», basert på 
favorittmultiplen pris/bok.

– På bunnen i mars var rappor-
tert pris/bok på Oslo Børs nede 
på 1,24, godt under det historiske 
snittet, så vi benyttet anledningen 
til å kjøpe i betydelig grad, sier han.

– Vi er rimelig trygge på at kjøp 
på så lave nivåer vil gi bra uttelling 
med minst et par års horisont.

Forvalteren merker seg dessu-
ten at markedssegmentene som 
ga høyest avkastning før nedturen 
også klarte seg best gjennom den. 
Blant annet fortsetter vekstaksjer 
og modne markeder å slå verdiak-
sjer og vekstmarkeder.

Venter ikke depresjon
– Det er svært usannsynlig at vi 
får noen langvarig økonomisk de-
presjon, ettersom myndighetene 
i dag er langt mer villige enn på 
1930-tallet til å ta stimulansgrep 
for å bøte på pandemiens konse-
kvenser, fortsetter Gregersen.

– Følgelig er verden trolig til-
bake i vekstmodus i 2021.

Finanscos forvalter innrøm-
mer imidlertid at virusutbrud-
det kan bidra til svekket globa-
lisering og global handel.

– Handelskriger, økende isole-
ring og demonstrert sårbarhet av 

globale forsyningskjeder vil alle bi-
dra til svakere global vekst i årene 
som kommer, hevder han.

– Enkelte sektorer, som cruiseo-
peratørene, vil trolig oppleve svak 
etterspørsel i langt tid.

norske høyrentefond
Andre bransjer – som legemid-
ler, helsetjenester og teknologi 
– kan derimot tjene på endrede 
adferdsmønstre i kjølvannet av 
pandemien, ifølge Gregersen.

– Vi liker også norske og nordis-
ke høyrentefond, som for tiden har 
en meget attraktiv risikopremie, 
tilføyer han.

– Med en effektiv rente på 
12-14 prosent, kan man få bra 
avkastning, selv med noen lån-

tagertap i porteføljen.
Finansco fortsetter dessuten å 

anbefale fond med bærekraftinves-
teringer, der vekst- og inntjenings-
potensialet regnes som høyere enn 
for for eksempel oljesektoren.

Bruker valutasikring
For tiden foretrekker Gregersen 
fond som sikrer sin eksponering 

Norske/nordiske
høyrentefond

Bærekraftinvesteringer

Valutasikrede fond

Lange rentepapirer

Syklisk forbruk-sektoren

Energisektoren

anBefalinger

i negaTiV TrenD: Finansco unngår «skitne» sektorer som oljeutvinning. Foto: DrEamStimE

siKrer ValUTaeKsPoneringen: 
Porteføljeforvalter Kjetil Gregersen i 
Finansco. Foto: PEDEr KLiNGwaLL, VizPro aS

Børsintervju: Resultatsesongen kan gi ytterligere børsfall, 
ifølge Finansco-forvalteren Kjetil Gregersen. Han foretrekker 
høyrentefond og bærekraftinvesteringer.
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mot utenlandske valutaer.
– Kronen er historisk svak, 

konstaterer han.
– Hittil har valutabevegel-

sene vært til fordel for norske 
investorer, men dette vil snu ved 
en kronestyrkelse.

Forvalteren er derimot skep-
tisk til obligasjonsfond med lang 
renterisiko, bransjer som avhen-

ger av høykonjunkturer for å 
gjøre det bra, og energisektoren.

– Stadig flere investorer ute-
lukker ikke-bærekraftige sekto-
rer fra sine tillatte investeringer, 
og et økende antall av de fossile 
energiselskapenes samarbeids-
partnere vil ikke lenger gjøre 
forretninger med dem, forklarer 
Gregersen.

Lite rom for positive overraskelser God start på uken
Da Oslo Børs stengte mandag, 
sto hovedindeksen i 743,42 po-
eng, og den endte dermed opp 0,7 
prosent. Det ble omsatt aksjer for 
4,35 milliarder kroner.

Oljeprisen fikk seg en solid 
knekk, og oljeaksjene fikk merke 
det. Brent-oljen var ved børsslutt 
ned 10,1 prosent til 19,76 dollar 
fatet, mens WTI-oljen var ned 
hele 27,1 prosent til 12,61 dollar 
fatet. Til sammenligning ble et 
fat nordsjøolje omsatt for 21,38 
dollar ved børsslutt i Oslo fre-
dag.

«Det er bare naturlig at pri-
sene faller når vi ser på marked-
skreftene, og de vil forbli under 
press frem til nedstengningene 
av betydelige oppstrømvolumer 
faktisk skjer», skriver Rystad 
Energy i en oppdatering mandag.

Oljeanalytikerne mener pri-
sene ikke kan gjøre annet enn å 
falle når produsentene ikke har 
noe sted å lagre oljen, ifølge TDN 
Direkt.

Equinor endte mandag opp 
0,8 prosent til 134,00 kroner, et-
ter å ha gått ned i takt med oljepri-
sen de siste timene før en slutt-
spurt før stengning. Aker BP 
falt 3,2 prosent til 151,00 kroner.

Napatech ble mandagens 
vinner og startet børsuken opp 
20,6 prosent til 4,75 kroner. Sel-
skapet har valgt å ikke utbetale 
utbytte for 2019, men har økt 
lønnsomheten kraftig siden i fjor.

Biotec Pharmacon meldte 
i forrige uke at selskapet i første 
kvartal mer enn doblet inntek-
tene og kvittet seg med den røde 
bunnlinjen. Aksjen fortsatte 
mandag oppturen og endte opp 
14,3 prosent til 17,60 kroner.

DNB steg 3,8 prosent til 
113,60 kroner, Frontline var opp 
9,4 prosent til 121,00 kroner, og 
Mowi steg 0,9 prosent til 172,00 
kroner.

Kværner meldte mandag 
morgen om røde tall på både 
driften og bunnlinjen i årets før-
ste kvartal etter å ha blitt tynget 
av coronakrisen. Aksjen falt 5,7 
prosent til 6,27 kroner. Norwe-
gian la frem flere detaljer fra sin 
redningsplan. Flyselskapet vil 
konvertere 85 prosent av gjelden 
til aksjer, noe som gjør at aksjo-
nærene blir totalt utvannet. Ak-
sjen falt 5,2 prosent til 5,50 kro-
ner. Seadrill endte som dagens 
taper med et fall på 11,3 prosent 
til 5,74 kroner.
��Sindre nikolai aker

Tirsdag 28. april
Resultat pr. 1. kv.:
Akastor: Kl. 07.00, webcast/tlf.konf. kl. 08.00
Okea: Kl. 07.00, webcast kl. 08.15
Vow: Kl. 08.00, videokonf. kl. 11.00
ABG Sundal Collier Holding: Kl.  
09.00 webcast
Napatech: Kl. 09.00 webcast/tlf.konf.
Telenor: 09.00 webcast/tlf.konf.
Carasent, TietoEvry, Totens Sparebank
Makro:
Norge: Varekonsum mars, kl. 08.00
Norge: Detaljomsetning mars, kl. 08.00
Japan: Arbeidsledighet mars, 01.30
Frankrike: Forbrukertillit april, kl. 08.45
USA: Handelsbalanse mars, kl. 14.30
USA: Grossistlagre mars, kl. 14.30
USA: S&P CS boligpriser februar, kl. 15.00
USA: Forbrukertillit april, kl. 16.00
Annet:
DNB: Ordinær generalforsamling
Havila Shipping: Ekstraordinær general-
forsamling, Havilahuset, Fosnavåg, kl. 10.00
USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30
Utenlandske:
3M, ABB, Alphabet, BP, Caterpillar, Ford, HSBC, 
NCC, Starbucks, Vale
Onsdag 29. april
Resultat pr. 1. kv.:
Borregaard: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00
XXL: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Medistim: Kl. 08.00 Felix Konferansesenter
StrongPoint: Kl. 07.00, webcast kl. 08.15
Q-Free: Kl. 09.00 webcast
Arcus: Kl. 14.00 webcast
Salmones Camanchaca: Kl. 22.30,  
pres. torsdag 
Helgeland Sparebank, Norsk Hydro, Voss  
Veksel- og Landmandsbank
Makro:
ØMU: M3 pengemengde mars, kl. 10.00
ØMU: Barometerindikator april, kl. 11.00
Tyskland: KPI april, kl. 14.00
USA: BNP 1. kv., kl. 14.30
USA: Pågående boligsalg mars, kl. 16.00
Annet:
Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00
Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00
USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30
Utenlandske:
Barclays, Boeing, General Electric, Microsoft, 
Nordea, Qualcomm, SEB, Transocean
TDN DirekT/fiNaNsaviseN

Napatech +20,6 %
- Økt lønnsomhet.

Biotec Pharmacon +14,3 %
- Sterke tall.

Aker BP -3,2 %
- Oljeprisfall.

Kværner -5,7 %
- Røde kvartalstall.

børskommentar

i neGaTiV Trend: Finansco unngår «skitne» sektorer som oljeutvinning. Foto: Dreamstime
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