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– Ukraina-krigen og sanksjo-
nene mot Russland bidrar til å 
sette fart på etterspørselen etter 
alternative energikilder, hevder 
Arnesen.

– I tillegg fikk Joe Biden ny-
lig noe uventet støtte til en om-
fattende økonomisk pakke som 
regnes som positiv for fornybar 
energi-sektoren.

 Ifølge Finansco-partne-
ren gir fond med fokus på 
fornybar energi, og bære-
kraftsfond generelt, god ek-
sponering mot det som også 
er en viktig langsiktig trend. 

– Mange norske forvaltere 
gjør en utmerket jobb på dette 
området, men det gir mening 
dessuten å se på utenlandske 
fond, utdyper han.

– Slike fond kan imidlertid 
svinge mye, så man bør spre 
seg på flere forvaltere, kanskje 
fire-fem til sammen, og ikke 

slå seg til ro med bankens ene  
fornybarfond.

Foretrekker verdiaksjer
I tillegg anbefaler Finansco at 
en stor del av kundenes langsik-
tige fondsporteføljer investeres i 
indeksfond med lave kostnader.

– Kanskje man nå bør vurde-
re om ikke denne plasseringen 
helt eller delvis bør være i en va-
lutasikret fondsklasse, tilføyer 
Arnesen.

– Dermed blir man ikke fullt 
så sårbar om norske kroner 
skulle styrke seg mot for eksem-
pel amerikanske dollar og euro.

 Ellers foretrekker rådgi-
veren verdiaksjer fremfor 
vekstaksjer. 

– Stigende renter er normalt 
negativt for selskaper som har 
mye gjeld og der mesteparten av 
inntektene ventes å komme en 
gang i fremtiden, forklarer han.

– Dette gjelder særlig vekst-
selskaper, inkludert teknologi- 

og bærekraftsaksjer, og følgelig 
har disse sektorene fått spesi-
elt store kursfall i den seneste 
tiden.

satser på norsk industri
 Over lengre tid har Fi-
nansco dessuten anbefalt 
en overvekt i norske aksje-
fond grunnet forventet høye 
inntekter fra særlig olje- og 
gassindustrien. 

Arnesen synes også nordiske 
høyrentefond er attraktive.

For øvrig mener han at den 
største feilen folk flest gjør når 
de investerer er å vente for lenge 
med å komme i gang.

– Mange har altfor stor tro på 
sin evne til å «time» markedet, 
konstaterer han.

– Statistikken avdekker at 
det generelt er viktigere for 
den langsiktige avkastningen 
at man faktisk er investert i  
verdipapirer, enten direkte eller 
via fond.

Børsintervju: Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen tror Russland-
sanksjoner og Bidens økonomiske pakke vil være positivt for fornybar sektoren. 
Han liker også typiske verdiaksjer.
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Man bør spre seg på flere forvaltere, kanskje fire-fem til sammen, og 
ikke slå seg til ro med bankens ene fornybarfond ChrisTian Kallevig arnesen, FinansCo

liKer ForTsaTT FornYbarFonD: 
Finansco-partner Christian Kallevig 
Arnesen. Foto: EIVINd YggEsEth
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Mandag 8. august
Makro:
Norge: Industriproduksjon juni, kl. 08.00
ØMU: Sentix investortillit august, kl. 10.30
Tirsdag 9. august
Resultat pr. 2. kv.:
Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Kongsberg Automotive: Kl. 07.30, webcast 
kl. 09.00
Magnora
Makro:
UK: Detaljhandel juli, kl. 01.01
USA: NFIB SMB-indeks juli, kl. 12.00
USA: Produktivitet 2. kv., kl. 14.30
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55
USA: NY Fed Inflasjonsforventninger juli, kl. 
17.00
Annet:
USA: API oljelagertall, kl. 22.30
Ekskl. utbytte:
Otello Corporation
Onsdag 10. august
Resultat pr. 2. kv.:
Smartoptics Group: Kl. 06.00, Hotel Conti-
nental kl. 12.00, webcast
Photocure: Kl. 08.00, Hotel Continental kl. 
14.00, webcast
Sparebanken Vest: Kl. 13.30 bankens lokaler
Aurskog Sparebank, Awilco Drilling, BN Bank, 
Himalaya Shipping, Questerre Energy, Voss Vek-
sel- og Landmandsbank
Makro:
Norge: KPI & PPI juli, kl. 08.00
Kina: KPI & PPI juli, kl. 03.30
Danmark: KPI juli, kl. 08.00
Sverige: Produksjonsverdiindeks juni, kl. 08.00
Sverige: Industriordrer juni, kl. 08.00
Sverige: Forbrukerkonsum juni, kl. 08.00
Tyskland: KPI juli, kl. 08.00
Italia: KPI juli, kl. 10.00
USA: KPI juli, kl. 14.30
USA: Grossistlagre juni, kl. 16.30
Annet:
Sparebanken Vest: Kapitalmarkedsdag, 
Bergen, kl. 13.30-16.00, webcast
Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00
Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00
USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30
Utenlandske:
Citycon, Vestas
Torsdag 11. august
Resultat pr. 2. kv.:
BEWi: Kl. 07.00
DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00
Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets 
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I VINDEN: europas skyhøye elektrisitetspriser bidrar til å øke etterspørselen etter alternative energikilder. foto: BloomBerg
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