68

Lørdag 6. Februar 2021

Advarer mot spek
Børsintervju: Kortsiktig handel inn og ut av volatile

enkeltaksjer vil for mange gi uopprettelige tap, frykter
formuesforvalter Fredrik Dahl i Finansco.

Thomas Hilmersen
thomas.hilmersen@finansavisen.no

– Å trade kortsiktig med enkeltaksjer, slik vi så spekulanter gjøre
med GameStop i januar, innebærer ekstremt mye høyere risiko
enn aksjemarkedet generelt, konstaterer Dahl.
– Det vil for mange gi det som
kan vise seg å være uopprettelige
tap.
Dahl mener aksjefond passer best for de aller fleste som
ønsker børseksponering.
– Maksimalt bør 10–20 prosent
av en portefølje settes av til spekulasjon, mens resten bør investeres
med utgangspunkt i å delta i verdiskapning, sier han.

Prisingen er for høy

Dahl presiserer at enkelte av underskuddsselskapene det nå spekuleres vilt i har muligheter til å
lykkes.
Problemet er at nesten alle
prises som om de allerede har
innfridd forventningene, og
litt til.

Anbefalinger

Aksje- og rentefond
Nordiske høyrentefond
Utvalgte norske
aksjefond
Globale indeksfond
«Impactfond»
– Alternativet til å eie ting man
ikke har helt forståelsen for, er å
sette det bort, sier han.
– En kombinasjon av aktivt forvaltede fond og indeksfond er en
mye bedre løsning enn å lete etter
skjulte skatter selv proffe forvaltere
med mange års erfaring og avanserte systemer sliter med å finne.
Dahl påpeker også at ingen
enkeltportefølje passer for alle
til enhver tid. Man må ta hensyn
til slikt som livssituasjon, risikovilje og målsetninger, samt gjøre
justeringer, når disse forholdene
endrer seg.

ADVARER MOT STORE TAP: Forvalter
Fredrik Dahl i Finansco. Foto: Peder Klingwall

Ikke alle er bobler

– Det skal sies at ikke alle høyt prisede selskaper er bobler, tilføyer
forvalteren.
– Med mindre man er godt
skolert og har en fundamental
forståelse for hva som driver verdien i det gitte selskapet, er det
imidlertid fryktelig vanskelig å
skille mellom hva som er en boble
og hva som rettmessig skal være
svært høyt priset.
For dem som allerede sitter
med en mengde aksjer som har
steget enormt i verdi, er Dahls

tips å selge mesteparten av beholdningen og plassere pengene i andre aktiva.
– Samtidig beholder du et lite
«lodd» som kanskje gir deg super
avkastning – eller kanskje et betydelig tap, legger han til.

Dahls favoritter

Finansco-porteføljene inneholder
ofte bærekraftige fond på aksje- og
rentesiden, ifølge Dahl.
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GJENSTAND
FOR SPEKULASJON: GameStopkursen svingte
mellom 20 og 500
dollar i januar, idet
en mengde småspekulanter kjøpte
aksjen. Bildet viser
en av selskapets
butikker i Roma.

Foto: Bloomberg

– Noen av disse forventes å
falle inn under artikkel 8 og 9 i
EUs nye regelverk, som blir implementert de kommende årene,
forklarer han.
– Det vil komme en massiv
kapitalstrøm inn i de fondene
som faller innunder artikkel 8
og 9.
For øvrig liker forvalteren
nordiske høyrenteobligasjoner, globale indeks- og lav-

kostnadsfond, pluss såkalte
«impactfond» med aksjer i
selskaper som tilbyr løsninger på presserende globale
problemer.
– Ordentlige impactfond er
den formen for bærekraftsinvesteringer vi mener har størst positiv effekt for kloden, sier han.
– På toppen av dette kommer et knippe med systematisk
valgte norske aksjefond.

børskommentar

Medtech-seier på Oslo Børs
Hovedindeksen på Oslo Børs
startet dagen opp, men endte såvidt i minus med en nedgang på
0,1 prosent til 996,54 poeng. Det
ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,5 milliarder kroner.
Brentoljen steg 0,5 prosent til
59,32 dollar pr. fat, mens WTIoljen er opp rundt 1 prosent i
skrivende stund.
Medtech-selskapet Observe
Medical var fredagens vinner
på Oslo Børs og aksjen steg over
12 prosent. Kursoppgangen kommer etter at storaksjonær Artal
kjøpte 21.000 aksjer, og måtte
flagge transaksjonen.
Høyt på vinnerlisten finner
man også PCI Biotech som var
opp 10 prosent uten at det har
kommet noen selskapspesifikke
nyheter. Volumene tyder på høy
tradingaktivitet og kursoppgangen er følgelig drevet av spekulasjon.
Det grønne skipsteknologiselskapet Teco 2030 var nummer tre på vinnerlisten med en
oppgang på 12,3 prosent til 78,60
kroner. I går signerte selskapet
en kontrakt om utvikling av nullutslippsfarkoster med et nederlandsk selskap. Skipene skal være

Observe Medical+12,2%
Storaksjonær kjøper aksjer

PCI Biotech+10,5%
Trading

Teco 2030+10,0%
Kontrakt i går

River Tech-13,4%
Trading på lavt volum

hydrogenbasert, noe som blir elsket av investorene i disse tider.
Dagens taper på Oslo Børs var
Morten Klein-selskapet River
Tech, som falt 13,4 prosent på
lavt volum.
Horisont Energi gikk som en
kule i gråmarkedet før børsnotering, men nå er festen midlertidig
over.
Fredag meldte selskapet at
det har gitt en kontrakt til Haldor
Topsoe for levering av prosessdesignet til ammoniakkfabrikken i
Barents Blue-prosjektet. Aksjen
endte ned over 6 prosent.
Emballasjeselskapet Bewi
hadde også en svak dag på børs
og falt 5,4 prosent, uten at det
kom noen selskapsspesifikke
nyheter.
Anders Pedersen Bjergaard

Mandag 8. februar
Resultat pr. 4. kv.:
SpareBank 1 Østfold Akershus
Makro:
Japan: Driftsbalanse desember, kl. 00.50
Tyskland: Industriproduksjon desember, kl.
08.00
Annet:
The Kingfish Company: Driftsoppdatering,
kl. 08.00, tlf. kl. 15.00
ØMU: ESB, Christine Lagarde holder tale i EUparlamentet, kl. 17.15
Tirsdag 9. februar
Resultat pr. 4. kv.:
Atea: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00
SATS: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Totens Sparebank, Wallenius Wilhelmsen (pres. onsdag), Yara International
Makro:
Tyskland: Handelsbalanse desember, kl. 08.00
Tyskland: Driftsbalanse desember, kl. 08.00
USA: NFIB SMB-indeks januar, kl. 12.00
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55
Annet:
Cambi: Første handelsdag på Euronext Growth
USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30
Onsdag 10. februar
Resultat pr. 4. kv.:
BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00
Elkem: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00
Norbit: Kl. 07:00
Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00
Polaris Media: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30
DNB: Kl. 07.30, webcast kl. 09.30-11.30, tlf kl.
13.30
Storebrand: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 08.30
ABG Sundal Collier Holding: Kl. 08.00,
webcast kl. 09.00
Sparebanken Vest: Kl. 12.00, webcast kl.
14.00
Equinor, Instabank, Kahoot!, Obos,
Voss Veksel- og Landmandsbank
Makro:
Norge: KPI januar, kl. 08.00
Norge: PPI januar, kl. 08.00
Kina: KPI januar, kl. 02.30
Kina: PPI januar, kl. 02.30
Danmark: KPI januar, kl. 08.00
Tyskland: KPI januar, kl. 08.00
Frankrike: Industriproduksjon desember, kl.
08.45
Sverige: Rentebeslutning, kl. 09.30
USA: KPI januar, kl. 14.30
TDN direkt/finansavisen

