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Glem høyt ratede statsobligasjoner

��Thomas hilmersen
thomas.hilmersen@finansavisen.no

– Vi har siden krakket i mars 2020 
anbefalt nordiske høyrenteobliga-
sjoner, og det gjør vi fortsatt, selv 
om mye av den unormalt store 
oppsiden nå er tatt bort, sier for-
muesforvalter og partner Chris-
tian Kallevig Arnesen i Finansco.

– Kjøper man høyrentefond 
heller enn enkeltobligasjoner, 
sparer man mye arbeid og risiko.

 Kallevig Arnesen opplyser 
at segmentet gir en direkteav-
kastning på 5,5-6,5 prosent, 
noe han mener er attraktivt i 
forhold til risikoen. 

Fokuserer på bærekraft
Finansco fokuserer også på aksjer 
og fond hvor bærekraft er sentralt.

– Det ble nylig innført en tyde-
ligere rettesnor for klassifisering 
av slike fond, hvor de faller inn 
under artikkel 6, 8 eller 9 avhen-
gig av hvor tydelig de investerer 
bærekraftig, forteller forvalteren.

– Et knippe artikkel 9-fond 
i porteføljen vil være den beste 
måten å få eksponering mot det 
grønne skriftet på.

 Kallevig Arnesen advarer 
om at mange fond i dag bruker 
navn som spiller på ESG og bæ-
rekraft, uten at de skiller seg 
mye fra aksjefond flest. 

indeksfond alltid smart
Globale indeksfond er imidlertid 
alltid en fornuftig komponent i 
en diversifisert fondsportefølje, 
ifølge forvalteren. Han viser til at 
de holder kostnadene nede og gir 
bred eksponering.

– I Norge foretrekker vi vanlig-
vis aktivt forvaltede fond, som vi 
også anbefalte i Finansavisen den 

18. mars 2020, opplyser Kallevig 
Arnesen.

– For en stund siden begynte vi 
å vekte ned andelen norske vekst-
fond til fordel for verdifond, som vi 
nå liker bedre

 Han presiserer at bred di-
versifisering er kritisk for å 
oppnå best mulig risikojustert 
avkastning over tid. 

Nordmenn burde dessuten ta 
høyde for eventuell boligformue, 
når de setter sammen en investe-
ringsportefølje.

Forsiktig med simuleringer
 For øvrig anbefaler Kallevig 
Arnesen at man tar porteføl-
jesimuleringer basert på his-

toriske avkastningstall for 
ulike aktivaklasser med en 
klype salt. 

– Det er for eksempel annerledes 
å diversifisere inn i statsobligasjo-
ner nå enn for 10-15 år siden, fordi 
dagens rente er mye lavere og trolig 
på et bunnpunkt, utdyper han.

– Obligasjoner med lang dura-
sjon har lav forventet avkastning 

Børsintervju: Finansco-forvalter Christian Kallevig 
Arnesen mener nordiske høyrenteobligasjoner, bærekraft-
investeringer, globale indeksfond og verdiaksjer gir bedre 
risikojustert avkastning, gitt dagens lave rentenivå.
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Finansco-partner Christian Kallevig 
Arnesen. Foto: EiViNd YGGEsEth
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og gir relativt liten nedsidebe-
skyttelse i perioder med børsuro, 
så vi fraråder dem.

Forvalteren unngår dessuten 
markedssegmenter som preges 
av mye spekulasjon, samtidig 
som det skorter på fundamen-
tal struktur og inntjening. Noen 
eksempler er kryptovaluta, va-
lutaspekulasjon, «luftslott» på 

Euronext Growth-børsen og 
«tulleprodukter» som brolån og 
kupongsertifikater fra useriøse 
aktører.

– Den mulige fortjenesten ved 
diversifisering inn i slike investe-
ringer er forventet å være for dår-
lig til at porteføljegrepet anses som 
tilstrekkelig merverdiskapende, 
forklarer Kallevig Arnesen.

Glem høyt ratede statsobligasjoner Flyr til himmels 
Oslo Børs åpnet rett opp mandag 
og etter en tur ned i negativt lende 
sendte en sluttspurt hovedindek-
sen i grønt. Hovedindeksen endte 
i 1.159,14 poeng, opp 0,36 prosent, 
og det ble omsatt aksjer for 5,2 
milliarder kroner.

Brent-oljen sto mandag da 
børsen stengte, opp 2,1 prosent 
til 79,70 dollar fatet, mens WTI-
oljen steg 2,1 prosent til 75,54 
dollar fatet. Sist gang Brent-oljen 
var på dagens nivå var i midten av 
oktober 2018.

Goldman Sachs harøkt prog-
nosene for prisen på Brent-oljen 
innen utgangen av året til 90 dol-
lar fatet.

Equinor endte opp 2,2 pro-
sent, mens Aker BP steg 2,9 pro-
sent. DNO klatret 7,5 prosent.

Blant mandagens vinnere var 
flyaksjer sterkt representert etter 
lørdagens gjenåpning av landet. 
Flyr endte opp 17 prosent, mens 
Norwegian steg 3 prosent og 
SAS klatret 3,1 prosent.

Arctic Securities-analytiker 
Carl Frederick Bjerke tror det er 
mer å hente i Flyr:

– Aksjen har etter vårt syn 
vært ufortjent svak i det siste, og 
det tiltrekker seg ofte nye kjøpere 
etter hvert, sier han.

Fredag i forrige uke ble det 
sluttet capesizere på enkeltruter 
oppe i over 80.000 dollar dagen. 
Cape-markedet har ikke vært på 
disse nivåene siden tørrlastboo-
men tilbake i 2008.

Aksjer som nyter godt av 
sterke capesizerater er Golden 
Ocean og 2020 Bulkers. Aksjen 
endte i mandag henholdsvis opp 
0,3 og 1,5 prosent.

Solselskapet Aega børsmeld-
tekommende fortrinnsrettse-
misjon i kombinasjon med pre-
sentasjonen av andre kvartal. 
Kometinvestorene Andreas 
Hofstad og Svend Egil Larsenga-
ranterer minstetegningen på 12 
millioner kroner.

Selskapet børsmeldte også i 
forbindelse med emisjonen at in-
vestorene blir tildelt fortrinnsret-
ter i emisjonen avhengig av hvor 
mange gamle aksjer investorene 
eier før 30. september. Det kan 
være bakgrunnen for oppturen 
på 12,3 prosent på børs mandag.

Kjendisinvestorer satser på 
solselskapet Ocean Sun. Ande-
næsgruppen harkjøpt seg opp som 
nest største aksjonær i det skade-
skutte solcelleselskapet. På liste-
ne dukker også Arne Fredly opp. 
Det sendte aksjen opp 5,8 prosent.
��Sindre nikolai aker

Tirsdag 28. september
Resultat pr. 2. kv.:
Gigante Salmon
Makro:
Norge: Detaljomsetning august, kl. 08.00
Tyskland: Gfk konsumenttillit oktober, kl. 08.00
Sverige: Handelsbalanse august, kl. 09.30
Sverige: Detaljhandel august, kl. 09.30
USA: Handelsbalanse varer august, kl. 14.30
USA: Grossistlager august, kl. 14.30
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55
USA: S&P CS boligpriser juli, kl. 15.00
USA: FHFA boligprisindeks juli, kl. 15.00
USA: Forbrukertillit september, kl. 16.00
USA: Richmond Fed-indeks september, kl. 16.00
Annet:
Bergen Carbon Solutions: Ekstraordinær 
generalforsamling, kl. 15.00
SpareBank 1 Nordmøre: Ekstraordinær 
generalforsamling, Frei, kl. 18.00
USA: API oljelagertall, kl. 22.30
Onsdag 29. september
Resultat pr. 2. kv.:
Barramundi Group: Kl. 10.00 Zoom
Norse Atlantic
Makro:
Spania: KPI september, kl. 09.00
ØMU: Barometerindikator september, kl. 11.00
ØMU: Forbrukertillit september, kl. 11.00
USA: Pågående boligsalg august, kl. 16.00
Annet:
Pyrum Innovations: Første handelsdag på 
Euronext Growth
5th Planet Games: Investorpresentasjon, 
kl. 10.00
Resurs: Kapitalmarkedsdag, kl. 09.00-12.00
Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00
Norge: Vannmagasin, kl. 13.00
USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30
Torsdag 30. september
Resultat pr. 2. kv.:
Meltwater: Kl. 16.30, webcast kl. 17.00
Astrocast, BioFish Holding, Black Sea Property, 
Golden Energy Offshore Services, J.P. Kenny 
Petroleum, M Vest Water, Nordhealth
Makro:
Norge: Kredittindikator august, kl. 08.00
Japan: Industriproduksjon august, kl. 01.50
Japan: Detaljhandel august, kl. 01.50
Kina: PMI september, kl. 03.00
Kina: Caixin PMI tjenester september, kl. 03.45
UK: BNP 2. kv. endelig, kl. 08.00
Tyskland: Importpriser august, kl. 08.00

TDN DirekT/fiNaNsaviseN

Flyr +17 %
- Gjenåpning.

Aega +12,3 %
- Fortrinnsemisjon.

DNO +7,5 %
- Oljeprisoppgang.

Ocean Sun +5,8 %
- Kjendisinntog.

børskommentar

finanskalenderen

BETALER LAV RENTE: USAs finansdepartement i Washington, 
D.C.. Landets tiårige rente er fortsatt under 1,5 prosent, og de 
lange rentene ligger an til å stige. Foto: BLoomBerg
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