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Frykter ikke renteoppgang
��Thomas hilmersen

thomas.hilmersen@finansavisen.no

I de seneste månedene har ren-
teoppgang i store deler av verden 
ført til at både obligasjoner og 
aksjer har gitt negativ avkast-
ning. For eksempel har Delphis 
internasjonale kombinasjons-
fond tapt 10 prosent bare siden 
nyttår.

 – Finnes det noen alternativ 
allokering som gjør det bra selv 
under dagens forhold? 

– Her må vi skille mellom 
obligasjoner med fastrente, 
som er vanlig i USA og Europa, 
og obligasjoner med f lytende 
rente, som er vanlig i Norden, 
svarer partner Christian Kal-
levig Arnesen i rådgivningssel-
skapet Finansco.

– Kredittobligasjoner med 
f lytende rente vil normalt gi 
høyere avkastning med høyere 
renter, gitt at utstederne klarer 
å betale forpliktelsene sine.

 Ifølge Kallevig Arnesen 
gir slike nordiske høyrente-
obligasjoner i dag en direk-
teavkastning på 5-7 prosent. 

Han mener følgelig at denne 

aktivaklassen burde inngå i en 
balansert portefølje.

muligheter i fornybar  
– Hvilke andre grep er det fornuf-
tig å ta som privatinvestor? 

– Allerede gjennom høsten 
og vinteren i fjor anbefalte vi å 
ta mer defensive porteføljegrep, 
samt starte å bygge mer robuste 
porteføljer, forteller Finansco-
partneren.

– Det har vært smart, og det gir 
også noen muligheter nå.

 Kallevig Arnesen trekker 
frem investeringer i fornybar 
energi, som ventes å dra nytte 
av redusert import av russisk 
olje og gass samt økt fokus på 
energiuavhengighet. 

– Kurssvingningene i fornybar-
sektoren vil trolig fortsette å være 

store, så riktige fondsvalg og tålmo-
dighet er nøkkelen, tilføyer han.

– Utover dette ville jeg nok 
vært forsiktig med plassering i 
selskaper som først og fremst har 
sin inntjening frem i tid.

momentumstrategi i vinden
 Videre liker formuesforval-
teren det han kaller «momen-
tumdrevne porteføljestrategi-
er», i praksis investeringer der 
eksisterende positive trender 
ventes å vedvare. 

– Dette er en av de faktorene 
som normalt gjør det best i tider 
med høyere inflasjon, både på kre-
ditt- og aksjesiden, forklarer han.

– Dessuten burde man holde 
seg til en bredt diversifisert por-
teføljesammensetning, både på 
tvers av sektorer og aktivaklasser, 
det vil si en slags «allværsporte-
følje».

Kallevig Arnesen innrømmer 
at slike anbefalinger er «kjedeli-
ge», men mener dette er noe man 

Børsintervju: Formuesforvalter Christian Kallevig Arne-
sen trekker frem flere aktivaklasser, sektorer og investe-
ringsstrategier som burde gjøre det bra i det kommende året.

liKer norDisKe hØYrenTe-
oBliGasJoner: Finansco-partner 
Christian Kallevig Arnesen. Foto: Eivind 
YggEsEth
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sTrammer inn: 
UsAs sentralbank-
sjef, Jerome Powell, 
har sendt både aksje- 
og obligasjonskur-
sene hodestups i år. 
 Foto: BlooMBErg
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må leve med dersom man ønsker 
et godt forhold mellom risiko og 
langsiktig avkastning.

Spekulative segmenter
– For øvrig bør man unngå mar-
kedssegmenter som preges av 
mye spekulasjon, samtidig som 
det skorter på fundamental 
struktur og inntjening, fortset-
ter Finansco-partneren.

– Dette inkluderer blant an-
net flere av selskapene på Eu-

ronext Growth, der en del har 
«luftslottprising».

 I tillegg er det fornuftig 
å styre unna girede investe-
ringsprodukter og rentepapi-
rer med lang durasjon, ifølge 
Kallevig Arnesen. 

– Og som alltid fraråder vi 
det vi kaller «tulleprodukter» 
som CFDer, brolån, kupongser-
tifikater og lignende som selges 
av useriøse aktører, avslutter 
han.

Frykter ikke renteoppgang Spetalen-selskap ble vinner
Hovedindeksen falt 1,7 prosent 
til 1.213,84 fredag, og endte uken 
med en nedgang på 2,1 prosent. 

Verst gikk det med Flyr-ak-
sjen, som dundret ned 33,4 prosent 
til 1,33 kroner. Den toppet med det 
taperlisten etter a selskapet gjen-
nomført en emisjon 250 millioner 
kroner på 1,20 kroner og hele 40 
prosent under torsdagens sluttkurs. 

Scatec-aksjen dundret ned 
17,6 prosent til 91,94 kroner, etter 
kvartalsrapporten som viste et 
driftsresultat før av- og nedskriv-
ninger (EBITDA) på 398 millio-
ner, ned fra 636 millioner kroner 
i samme kvartal i fjor.

Analytiker Eivind Garvik i 
Carnegie, uttalte TDN Direkt at 
selv om tallene kom inn under kon-
sensusforventningene ser dagens 
kursfall overdrevent ut. Carnegie 
har holdanbefaling på Scatec med 
kursmål på 170 kroner.

Equinor-aksjen steg 0,7 pro-
sent til 337,15 kroner. Aker BP 
falt 0,2 prosent til 354,80 kroner, 
mens PGS spratt opp 15,1 prosent 
til 5,76 kroner.

SDSD-asjen steg 17,5 prosent 
til 1,95 kroner, etter at selskapet, 
der Øystein Stray Spetalen er ho-
vedaksjonær, meldte at det hadde 
kjøpt 25 prosent av riggselskapet 
Dolphin Drilling for 10 millioner 
dollar, tilsvarende rundt 95 mil-
lioner kroner.

Nordic Mining-aksjen 
spratt opp 8,0 prosent til 3,76 
kroner, etter at Nærings- og 

fiskeridepartementet beslut-
tet å opprettholde tildelingen av 
driftskonsesjon til Nordic Rutile, 
som vil utvinne mineralet rutil i 
Engebø-forekomsten.

SAS la frem trafikktall som 
– heller ikke så overraskende – 
viste en mangedobling av trafik-
ken sammenlignet med april i fjor. 
Men den valutajusterte yielden 
falt 18,9 prosent til 1,03 svenske 
kroner. Aksjen falt 1,6 prosent til 
93 øre.

Blant selskapene som la frem 
kvartalstall fredag falt Reach 
Subsea 12,6 prosent til 3,60 kro-
ner, etter at flåteutnyttelsen falt 
kraftig i første kvartal grunnet 
dårlig vær i Nordsjøen.

Archer-aksjen endte ned 
6,3 prosent til 3,04 kroner et-
ter at selskapet måtte ta ned 
2022-guidingen etter corona-
problemer i første kvartal.

Da Oslo Børs stengte lå Brent-
oljen på 111,50 kroner fatet. Da 
Oslo Børs stengte torsdag kostet 
et fat Brent-olje 112 dollar.
��Stein Ove Haugen

Flyr -33,4%
Emisjon

Reach Subsea -12,6%
Flåteutnyttelse

Nordic Mining +7,0%
Konsesjon

SDSD +17,5%
Riggsatsing

Mandag 9. mai
Resultat pr. 1. kv.:
Solstad Offshore: Kl. 17.00, pres. tirsdag
Makro:
Norge: Industriproduksjon mars, kl. 08.00
Japan: Referat rentemøte, kl. 01.30
Japan: PMI tjenester april, kl. 02.30
Kina: Handelsbalanse april, kl. 05.00
ØMU: Sentix investortillit mai, kl. 10.30
USA: Grossistpriser mars, kl. 16.00
USA: Inflasjonsforventninger, kl. 17.00
Tirsdag 10. mai
Resultat pr. 1. kv.:
Bakkafrost: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 
08.00, webcast
Link Mobility: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00
Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00
Kongsberg Gruppen: Kl. 07.00, webcast 
kl. 08.15
Magseis Fairfield: Kl. 07.00, webcast/tlf 
kl. 10.00
Self Storage Group: Kl. 07.00, webcast kl. 
08.00
Lumi Gruppen: Kl. 07.30, Teams kl. 09.00
Gaming Innovation Group: Kl. 08.00, 
webcast kl. 10.00
Nordic Mining: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00
Saga Pure: Kl. 12.00 Haakon VIIs gt. 2, 
webcast
Bien Sparebank, Magnora, Navamedic, North 
Energy, Norwegian Energy Company, SpareBank 
1 Nordmøre
Årsrapport:
Norcod
Makro:
Norge: KPI & PPI april, kl. 08.00
UK: BRC detaljhandel april, kl. 01.01
Danmark: KPI april, kl. 08.00
Sverige: Arbeidskraftsundersøkelse 1. kv., 
kl. 08.00
ØMU: ZEW-indeks mai, kl. 11.00
USA: NFIB SMB-indeks april, kl. 12.00
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55
Annet:
Yara: Ordinær generalforsamling
Hexagon Purus: Kapitalmarkedsdag, webcast kl. 
09.00-12.00
Solstad Offshore: Q1-webcast, kl. 09.00
Norsk Hydro: Ordinær generalforsamling, 
kl. 10.00
USA: API oljelagertall, kl. 22.30
Utenlandske:
Electronic Arts
Ekskl. utbytte:
Arendals Fossekompani
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