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– For tiden priser markedene 
ikke tilstrekkelig inn et scenario 
der sentralbankene tar feil om at 
de til dels betydelig inflasjons-
økningene bare er forbigående, 
hevder forvalter Kjetil Gregersen 
i Finansco.

– Dersom den høye inflasjonen 
vedvarer, vil sentralbankene være 
på etterskudd og bli nødt til kraftig 
å trappe opp virkemiddelbruken.

Resultatet kan ifølge Gre-
gersen bli betydelige fall i både 
aksje- og rentemarkedet. 

liker bærekraftfond
Forvalteren liker imidlertid glo-
bale fond med fokus på bærekraft 

og positiv samfunnsmessig på-
virkning («impact»).

– COP 26 i Glasgow tydelig-
gjorde hvor nødvendig og viktig 
privat kapital er og vil være for å 
nå både klimamålene spesielt og 
FNs bærekraftmål generelt, for-
klarer han.

– Fokuset for bærekrafts- og 
spesielt «impact»-fond er ikke å 
ekskludere selskaper med en svak 
ESG-profil, men å investere i løs-
ningsselskaper.

Dette er, ifølge Gregersen, 
selskaper som tilbyr produk-
ter og tjenester som bidrar til 
at et eller flere av FNs bære-
kraftsmål nås innen 2030. 

– Slike fond har en dobbelt 
bunnlinje, fortsetter han.

– De søker å oppnå konkur-
ransedyktig finansiell avkast-
ning samt bidra til å oppfylle bæ-
rekraftsmålene.

Gode muligheter i høyrente
Videre har Finansco tro på norske 
og nordiske høyrentefond med va-
lutasikring.

– Risikopremien i det nordiske 
markedet for høyrenteobligasjo-
ner er fremdeles attraktiv, fortel-
ler Gregersen.

– Disse fondene har dessuten 
en kort rentebinding, så den lø-
pende avkastningen stiger etter 
hvert som sentralbanker løfter 
rentenivået.

Forvalteren foretrekker va-
lutasikring til norske kroner 

i dette aktivasegmentet, der 
valutasvingningene fort kan 
bli større enn avkastningspo-
tensialet. 

realrenten er negativ
Normalt er Finansco positiv til 
vekstmarkeder, både når det gjel-
der aksjer og rentepapirer.

Nå er selskapet imidlertid 
blitt mer forsiktig på dette 
området. 

– I år venter vi at de ulike sen-
tralbankene i økende grad vil av-
vikle sine obligasjonskjøp og sam-
tidig heve rentene, sier Gregersen.

– Når dette har skjedd tidligere, 
har investorene flyttet kapital fra 
vekstmarkeder til modne markeder.

Børsintervju: Dersom den høye inflasjonen vedvarer, 
vil sentralbankene tvinges til å bruke sterkere penge
politiske virkemidler. Resultatet kan bli store børsfall. BeVeGer marKeDene: Utviklingen i aksje- og rente markedet preges i høy grad av hvilke signaler og grep som kommer fra sentralbanksjef Jerome 
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Renteforventningene med-
fører at Gregersen også unngår 
obligasjonsfond med lang ren-
tebinding.

– Justert for løpende infla-
sjon er avkastningen i rente-

markedene negativ, og ved en 
oppgang i de lange rentene, som 
fort kan skje, vil slike fond også 
få kurstap, avslutter han.

Equinor snublet etter ny rekord
Oslo Børs lå lenge an til god opp-
gang, men den svake arbeids-
markedsrapporten fra USA la en 
demper på stemningen. Hoved-
indeksen endte opp 0,29 prosent 
til 1.207,93 poeng. På det høyeste 
var den oppe i 1.214,42. Omset-
ningen av aksjer og egenkapital-
bevis endte på drøyt 6,1 milliar-
der kroner.

Oljeprisene falt også tilbake 
utover dagen, etter god oppgang 
tidligere. Ved børsslutt var Brent-
oljen opp 0,2 prosent til 82,08 dol-
lar pr. fat, mens WTI-oljen var 
ned 0,4 prosent til 79,34 dollar 
fatet. Ved børsslutt torsdag kostet 
Brent-oljen 81,98 dollar.

Equinor endte ned 1,1 pro-
sent til 244,00 kroner – etter å 
ha satt ny intradagrekord tid-
ligere på dagen, på 252,90 kro-
ner. Aker BP falt 0,3 prosent til 
283,60 kroner.

Questerre Energy stupte 
26,9 prosent til 2,15 kroner. Sel-
skapet har hatt noen vanvittige 
uker på børs, og var etter tors-
dagens handel i Oslo opp nær 
200 prosent på én måned. Nylig 
har også SpareBank 1 Markets-
analytiker Teodor Sveen-Nilsen 
løftet kursmålet med 160 pro-
sent, og finansdirektøren i sel-
skapet har antydet at aksjen kan 
gå 18-gangeren. Nå er selskapet 
imidlertid kalt inn på teppet av 
Toronto-børsen, der det også er 
notert.

Investtech har tatt Tomra og 
Nordic Semiconductor inn i 

sin «hold-deg-unna-portefølje». 
Begge aksjene steg imidlertid 
fredag, med henholdsvis 1,5 og 
1,0 prosent til 595,00 og 276,20 
kroner.

AutoStore fortsatte oppgan-
gen etter at Bank of America har 
tatt opp dekning av aksjen med 
kjøpsanbefaling og kursmål på 
49 kroner. Torsdag steg den 3,2 
prosent, fredag fortsatte den opp 
2,5 prosent til 37,09 kroner.

Techstep-aksjen steg 7,4 pro-
sent til 4,08 kroner, etter nok et 
aksjekjøp av adm. direktør Børge 
Astrup. På to dager har han hand-
let aksjer for nær 2 millioner 
 kroner.

Höegh Autoliners endte 
opp 4,0 prosent til 27,12 kro-
ner. Nylig ble bilskipsrederiet 
trukket frem som foretrukket 
valg av ABG-analytiker Petter 
Haugen, som har et kursmål på 
51 kroner.

House of Control Group falt 
8,0 prosent til 11,50 kroner etter 
at Pareto Securities halverte 
kursmålet for aksjen.

 Henning CHristensen

Techstep +7,4 %
- Sjefen kjøper mer.

Höegh Autoliners +4,0 %
- ABG-kursmål.

Equinor -1,1 %
- Oljeprisen ned.

Questerre -26,9 %
- Kalt inn på teppet.

Mandag 10. januar
Makro:
Norge: KPI desember, kl. 08.00
Norge: PPI desember, kl. 08.00
Danmark: KPI desember, kl. 08.00
Sverige: Industriordrer november, kl. 09.30
Sverige: Produksjonsverdiindeks november, 
kl. 09.30
Sverige: Forbrukerkonsum november, kl. 09.30
Sverige: BNP-indikator november, kl. 09.30
Tyskland: VDMA maskinordrer november, kl. 
10.00
ØMU: Arbeidsledighet november, kl. 11.00
USA: Grossistlagre november, kl. 16.00
USA: NY Fed husholdningers inflasjonsforvent-
ninger desember, kl. 17.00
Annet:
Haugaland Kraft: Investormøter ifm. mulige 
grønne obligasjoner
Kid: Inntekter 4. kv.
Pexip: ARR 4. kv. kl. 07.00, webcast kl. 08.00
The Kingfish Company: Driftsoppdatering 
4. kv. kl. 08.00, Teams kl. 15.00
Tirsdag 11. januar
Makro:
Norge: NAV, uketall arbeidssøkere, kl. 14.00
Nederland: KPI desember, kl. 06.30
USA: NFIB SMB-indeks desember, kl. 12.00
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55
Annet:
Kahoot!: Driftsoppdatering 4. kv.
PGS: Inntekter 4. kv.
SAS: Trafikktall desember, kl. 11.00
USA: API oljelagertall, kl. 22.30
Onsdag 12. januar
Makro:
Norge: BNP november, kl. 08.00
Kina: Nye banklån og M2 desember
Japan: Driftsbalanse november, kl. 01.00
Kina: KPI & PPI desember, kl. 02.30
ØMU: Industriproduksjon november, kl. 11.00
USA: KPI desember, kl. 14.30
Annet:
5th Planet Games: Investorpresentasjon, 
kl. 14.00
Agilyx: Driftsoppdatering, webcast, kl. 14.00
Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00
Norge: Vannmagasin, kl. 13.00
USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30
Torsdag 13. januar
Makro:
Norge: Utlånsundersøkelsen 4. kv.’21, kl. 10.00
Kina: Handelsbalanse desember, kl. 04.00
USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 
14.30
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LiKer FOrtsAtt HØYrente-
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