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«Alt» er høyt priset
��Thomas hilmersen

thomas.hilmersen@finansavisen.no

– Både aksje-, rente- og eiendoms-
markedet er høyt priset, og i tillegg 
forventes høyere inflasjon og ren-
tehevinger, konstaterer formues-
forvalter Fredrik Dahl i Finansco.

– Nå bør man ha en plan som tar 
høyde for fremtidige børsfall og en 
obligasjonsportefølje som kan stå 
seg godt gjennom rentehevinger.

advarer mot kryptovaluta
Dahl er imidlertid ikke blant 
dem som mener kryptovaluta 
bør få mye plass i en investe-
ringsportefølje.

– Kryptovaluta er i dag ikke et 
attraktivt alternativ for en langsik-
tig investor som vil ta del i global 
verdiskapning, hevder han.

– Vi liker heller ikke obliga-
sjonsfond med lang durasjon, som 
vil falle i verdi når rentene stiger.

Forvalteren fraråder dessuten 
kjøp av kuponsertifikater og au-
tocalls, samt deltagelse i useriøse 
syndikater som gir brolån til bo-
ligbyggere.

– Slike instrumenter har typisk 

høy fordekt risiko og kostnader, 
mens avkastningen er relativt lav, 
forklarer han.

Bærekraftige aksjefond
Ifølge Dahl burde langsiktige por-
teføljer hovedsakelig bestå av vel-
diversifiserte verdipapirfond, helst 
med et bærekraftfokus.

– Det europeiske og norske spa-
remarkedet kommer til å preges 
av klassifisering av ulike fond og 
selskaper i henhold til EUs bære-
kraftstaksonomi, forteller han.

– Dette betyr at massive kapi-
talstrømmer vil gå inn i fond som 

klassifiseres som «lysegrønne» og 
«mørkegrønne».

Dahl anbefaler slike «Artik-
kel 8 og 9»-fond samt såkalte 
«impact-fond».

– Impact-fond er den beste in-
vesteringsformen, dersom man 
ønsker en optimal kombinasjon 
av reell bærekraft og finansielle 
resultater, sier han.

har tro på høyrente
Videre har Dahl tro på momentum-
baserte investeringsstrategier.

Han påpeker at nettopp mo-
mentumfaktoren har bidratt 
mest til meravkastning i aksje-

markedet i tidligere perioder 
med høy inflasjon.

– Vi ser også en kapitalstrøm ut 
av vekstaksjer og over i tryggere 
verdiaksjer, der mye av verdien fin-
nes allerede i dag og evnen til å tåle 
høyere inflasjon generelt er bedre, 
tilføyer han.

I renteporteføljen foretrekker 
forvalteren nordiske høyrentefond 
med flytende rente.

– De har fortsatt relativt god 

Børsintervju: Nå bør man planlegge for børsfall og 
rentehevinger, mener Fredrik Dahl. Han liker blant annet 
høyrentefond og verdiaksjer.
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direkteavkastning og vil tåle 
perioder med rentehevinger 
og økt inflasjon greit, sier han.

Beror på tidsperspektiv
Dahl legger vekt på at hver 
portefølje tilpasses den en-
kelte investor.

Han anbefaler at kapi-
talen deles opp i ulike spa-
remål, noe som i praksis 
innebærer at penger man 

ikke trenger før om svært 
lenge gjerne plasseres i ak-
sjefond med bærekraftfo-
kus.

– Det grønne skiftet kom-
mer fortere og kraftigere enn 
det mange tror, og de som po-
sisjonerer seg riktig vil få gle-
den av både god avkastning 
og bidra til en nødvendig om-
legging av hvordan vi driver 
næringsvirksomhet, sier han.

«Alt» er høyt priset Ratefest for Trøim og Fredriksen
Oslo Børs har nå falt fire dager på 
rad. Torsdag endte hovedindek-
sen ned 0,15 prosent til 1.126,89 
poeng. Omsetningen av aksjer og 
egenkapitalbevis var på 5,2 mil-
liarder kroner.

Oljeprisene steg imidlertid 
jevnt gjennom dagen. Ved børs-
slutt sto Brent-oljen i 72,60 dol-
lar fatet, opp 0,8 prosent for dagen, 
men omtrent på samme nivå som 
ved børsslutt onsdag. WTI-oljen 
var opp 0,8 prosent til 70,21 dol-
lar fatet.

Equinor falt 0,7 prosent til 
189,80 kroner. Aker BP steg 0,9 
prosent til 271,40 kroner. «Penge-
maskinen» Panoro Energy steg 
5,3 prosent til 22,75 kroner.

Targovax-aksjen skjøt i været 
da selskapet meldte om «svært lo-
vende» resultater fra lungekreft-
studie, og var på det høyeste oppe 
i 9,60 kroner. Aksjen endte opp 3,3 
prosent til 8,52 kroner.

Axxis Geo Solutions steg 
9,6 prosent til 38 øre, etter å ha 
vært oppe i 68 øre på det meste. 
Seismikkselskapet har gjennom-
ført en restrukturering der flere 
kjente investorer har sprøytet inn 
midler.

Aksjen som falt mest, var Oce-
an Sun, etter en hendelse som har 
påført alvorlige skader på et fly-
tende solenergianlegg i Albania. 
Aksjen falt 16,6 prosent til 34,20 
kroner.

John Fredriksens tørrlast-
kjempe Golden Ocean Group 

steg solide 4,7 prosent til 90,95 
kroner, som den fjerde mest om-
satte aksjen på Oslo Børs. Tors-
dag var det kraftig oppgang igjen 
i tørrlastratene, som dessuten 
sendte Tor Olav Trøim-rederiet 
2020 Bulkers opp 5,5 prosent til 
116,00 kroner og Belships opp 5,6 
prosent til 11,40 kroner.

Nel, der tyske småsparere 
nå utgjør mer enn 50 prosent av 
aksjonærene, falt 3,9 prosent til 
16,65 kroner, mens DNB, som har 
sukret budet på Sbanken denne 
uken, steg 0,5 prosent til 187,40 
kroner.

Pexip steg 5,7 prosent til 77,25 
kroner. Videokonferanseselska-
pet skal ifølge Arctic Securities 
være valgt til Microsoft Teams-
kommunikasjon. Analytiker 
Kristian Spetalen anser dette 
som «super bull».

Kahoot falt 1,8 prosent til 
65,00 kroner, Scatec 3,0 prosent 
til 215,20 kroner og Gjensidige 
2,6 prosent til 182,25 kroner, sist-
nevnte etter en nedgradering.
��Henning CHristensen
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Årsrapport:
Interoil Exploration and Production
Makro:
UK: Industriproduksjon april, kl. 08.00
Frankrike: KPI mai, kl. 08.45
UK: BNP april, kl. 08.45
Spania: KPI mai, kl. 09.00
USA: Michigan-indeks juni, kl. 16.00
Annet:
IEA: Månedsrapport, kl. 10.00
Ekskl. utbytte:
Elektroimportøren
Mandag 14. juni
Makro:
Japan: Industriproduksjon april, kl. 06.30
ØMU: Industriproduksjon april, kl. 11.00
USA: Inflasjonsforventninger, kl. 17.00
Annet:
Lytix Biopharma: Første handelsdag på 
Euronext Growth
DNB: Akseptperiode for Sbanken-bud utløper, 
kl. 16.30
Hong Kong: Børsen stengt
Ekskl. utbytte:
Reach Subsea
Tirsdag 15. juni
Makro:
Norge: Handelsbalanse mai, kl. 08.00
Norge: NAV arbeidssøkere, kl. 14.00
Tyskland: KPI mai, kl. 08.00
Frankrike: KPI mai, kl. 08.45
ØMU: Handelsbalanse april, kl. 11.00
USA: Detaljhandel mai, kl. 14.30
USA: PPI mai, kl. 14.30
USA: Empire manufacturing-indeks juni, kl. 14.30
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55
USA: Industriproduksjon mai, kl. 15.15
USA: Lagre usolgte varer desember, kl. 16.00
Annet:
Equinor: Kapitalmarkedsdag
Hennes & Mauritz: Driftsoppdatering 2. kv.
USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30
Onsdag 16. juni
Makro:
Japan: Handelsbalanse mai, kl. 01.50
Japan: Maskinordrer april, kl. 01.50
Kina: Detaljhandel mai, kl. 04.00
Kina: Industriproduksjon mai, kl. 04.00
Kina: Arbeidsledighet mai, kl. 04.00
Kina: Faste investeringer mai, kl. 04.00
UK: KPI & PPI mai, kl. 08.00
ØMU: Arbeidskraftskostnader 1. kv., kl. 11.00

TDN DirekT/fiNaNsaviseN

2020 Bulkers +5,5 %
- Kraftig rateoppgang.

Golden Ocean +4,7 %
- Kraftig rateoppgang.

Pexip +5,7 %
- Valgt av Microsoft.

Ocean Sun -16,6 %
- Hendelse i Albania.

børskommentar

finanskalenderen

DeL AV MegAtrenD: På lang 
sikt vil investeringer i grønne aksje-
fond gjøre det bra, mener finansco-
forvalter fredrik dahl. bildet er fra 
et solkraftverk i russland.  
 foto: bloomberg
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