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Posisjonert for ESG-megatrend

��Thomas hilmersen
thomas.hilmersen@finansavisen.no

– Vi har i flere år vært tydelige på 
at vi er i starten av en ny megatrend 
med bærekraft, erklærer partner 
Christian Kallevig Arnesen i for-
muesforvalteren Finansco.

– Selskaper som bidrar til å 
møte ett eller flere av FNs 17 bæ-
rekraftsmål vil følgelig fortsette å 
gi god avkastning.

Arnesen tror blant annet at 
EUs nye ESG-klassifiserings-
system vil sende enda mer ka-

pital inn i denne typen aksjer 
og løfte deres prising.

– Langsiktige sparere og porte-
føljer bør innrette seg etter dette, 
men man må være selektiv i hvilke 
fond og selskaper man investerer i, 
tilføyer han.

må være reelt «grønn»
En av Finanscos bærekraftspor-
teføljer, Finansco Impact, består 
av 11 eksterne aksjefond med ulike 
bærekraftsfokus.

Bare ett, fra Storebrand, for-
valtes imidlertid i Norge.

– Resten måtte vi finne globalt, 
ettersom det ikke holder at fondet 
bærer et «grønt navn», har en tilsy-
nelatende «grønn strategi» eller pri-
mært forvaltes ved å «ekskludere ver-
stingselskapene», forklarer Arnesen.

– Det viktige er både å oppnå 
god avkastning og utgjøre en reell 
forskjell.

Positiv til norske aksjer
Finansco er dessuten positiv 

til nordiske høyrentefond, som 
ventes å gi god avkastning i for-
hold til risikoen.

– For øvrig burde norske aksjer 
generelt kunne gjøre det bra, idet vi 
får et syklisk oppsving i verdensø-
konomien, fortsetter Arnesen.

– I tillegg liker vi å ha indirekte 
eksponering mot vekstmarkedene 
og særlig Kina, som lenge har hatt 
kontroll på coronapandemien, har 
stimulert og ser ut til i være lenger 
fremme i løypen enn mange modne 
markeder.

Frykter høyere renter
Forvalteren fraråder derimot høyt 
ratede obligasjoner og rentefond 
med lang durasjon.

Han viser til at den seneste 
tidens dramatiske stimulans-
pakker kan skape økt inflasjon 
og etter hvert høyere renter, 

noe som senker verdien av slike 
instrumenter.

– Videre innebærer vårt fokus på 
å bevare formuer at vi unngår den 
typen overprisede luftslott vi nå 

BØRSINTERVJU: Selskaper som kan 
løse viktige miljø- og samfunnsut-
fordringer vil fortsette å gi god 
 avkastning, ifølge Finansco-partner 
Christian Kallevig Arnesen.
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ser en del av – for eksempel blant 
selskapene som blir notert på Eu-
ronext Growth, forteller Arnesen.

– Beskyttelse av nedsideri-
siko er kanskje ikke så sexy som 

fokus på å klemme ut noen ek-
stra prosenter på toppene, men 
det gir i hvert fall bra risiko-
justert avkastning over tid – og 
bedre nattesøvn.

Posisjonert for ESG-megatrend Norwegian amok på flat børs
Etter en volatil dag endte hoved-
indeksen på Oslo Børs i 942,58 
torsdag, etter en nedgang på 0,04 
prosent. Aksjer og egenkapitalbe-
vis ble omsatt for 7,2 milliarder 
kroner.

Oljeprisene har fått ny luft un-
der vingene, og frontkontrakten 
for Brent-oljen var opp 2,6 prosent 
til 50,16 dollar fatet. WTI-oljen 
steg 2,6 prosent til 46,72 dollar 
fatet.

Equinor falt 0,5 prosent til 
150 kroner, mens Aker BP steg 
2,3 prosent til 219,80 kroner.

Traderne har invadert Nor-
wegian, og omsetningen passerte 
voldsomme 1,4 milliarder kroner. 
Til sammenligning ble Equinor 
omsatt for 670 millioner kroner.

– Tradere elsker volatilitet og 
god likviditet. Men aksjen er jo 
verdiløs. Skal du kjøre noe må du 
vente til en eventuell emisjon, og 
styre unna før det, sier en erfaren 
aksjemegler Finansavisen har 
snakket med.

PatientSky falt 11,4 prosent 
til 13,50 kroner etter sin emisjon, 
mens Entra fortsatte nedturen 
med 0,3 prosent til 174,90 kroner 
etter at SBB onsdag trakk seg fra 
budkampen.

Videre falt Nel 4,9 prosent til 
23,99 kroner, mens Norsk Hydro 
endte opp 3,7 prosent til 40,20 
kroner på sin kapitalmarkedsdag. 
Selskapet har satt seg nye mål, og 
vil satse på fornybart.

Vaccibody steg 5,7 prosent til 

73,90 kroner etter å ha meldt om 
lovende prekliniske data fra sin 
coronavaksinekandidat.

Kraft Bank utmerket seg 
ved å stige 26,4 prosent til 13,90 
kroner på sin andre handels-
dag på Euronext Growth, mens 
Huddlestock Fintech steg 15,2 
prosent til 2,42 kroner etter inn-
sidekjøp og intensjonsavtale med 
europeisk storbank.

Aqua Bio Technology klatret 
14,7 prosent til 6,25 kroner etter 
fullført oppkjøp, mens Havila 
Shipping steg 12,5 prosent til 
3,50 kroner på Equinor-kontrak-
ter.

Danske Everfuel, med Øy-
stein Stray Spetalen på eiersiden, 
falt 8,6 prosent til 74,20 kroner.

Shelf Drilling gikk tilbake 
7,9 til 3,28 kroner prosent etter at 
S&P Global Ratings nedgraderte 
utsiktene fra stabile til negative.

Idex Biometrics trakk ned 
3,2 prosent til 2,69 kroner etter 
at Ketil Skorstad har tatt ned 
sin eksponering.
��Odd Steinar Parr
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Norwegian: +71,4 %
- Traderinvasjon.

Vaccibody: +5,7 %
- Lovende vaksinekandidat.

Norsk Hydro: +3,7 %
- Kapitalmarkedsdag.

Shelf Drilling: -7,9 %
- S&P-nedgradering.
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Fredag 11. desember
Makro:
Norge: Konjunkturtendenser 4. kv., kl. 08.00
Tyskland: KPI november, kl. 08.00
Spania: KPI november, kl. 09.00
USA: PPI november, kl. 14.30
USA: Michigan-indeks desember, kl. 16.00
Annet:
CSAM Health Group: Ekstraordinær gene-
ralforsamling, Oslo, kl. 10.00
Etrinell: Ekstraordinær generalforsamling, 
Oslo, kl. 11.00
Havyard Group: Obligasjonseiermøte, Nordic 
Trustee, kl. 13.00
Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00
Mandag 14. desember
Makro:
Kina: Nye banklån og M2 november
Kina: Utenlandske direkteinvesteringer novem-
ber
Japan: Tankan 4. kv., kl. 01.50
Kina: Boligprisindeks november, kl. 02.30
Japan: Industriproduksjon oktober, kl. 05.30
ØMU: Industriproduksjon oktober, kl. 11.00
Annet:
AqualisBraemar: Ekstraordinær generalfor-
samling, Oslo, kl. 12.00
Opec: Månedsrapport
Tirsdag 15. desember
Makro:
Norge: Handelsbalanse november, kl. 08.00
Kina: Faste investeringer november, kl. 03.00
Kina: Industriproduksjon november, kl. 03.00
Kina: Detaljhandel november, kl. 03.00
Kina: Arbeidsledighet november, kl. 03.00
UK: Arbeidsledighet oktober, kl. 08.00
Frankrike: KPI november, kl. 08.45
Italia: KPI november, kl. 10.00
ØMU: Ledige stillinger 3. kv., kl. 11.00
USA: Empire manufacturing-indeks desember, 
kl. 14.30
USA: Importpriser november, kl. 14.30
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55
USA: Industriproduksjon november, kl. 15.15
Annet:
Idex Biometrics: Ekstraordinær generalfor-
samling, kl. 12.00
Otovo: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, 
kl. 16.00
Helse: DNB Nordic Healthcare-konferanse
IEA: Månedsrapport, kl. 10.00
USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30
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