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Bærekraft er mer enn grønn energi

��Thomas hilmersen
thomas.hilmersen@finansavisen.no

Partner Christian Kallevig Arnesen i 
Oslo-baserte Finansco tror fond som 
satser på bærekraftige virksomheter 
vil gi god avkastning over tid.

Favorittene er Schröder Global 
Sustainable Growth, Parvest Aqua 
Classic, Pictet Global Environment, 
Quest Cleantech og DPAM Sustai-
nable Food.

– Noen av disse er brede bære-
kraftsfond, mens andre er smale, 
forklarer han.

– Bærekraft er mye mer enn 
grønn energi: Det kan for ek-
sempel dreie seg om fokus på bæ-
rekraftig skogbruk og jordbruk, 
ansvarlig forbruk, liv på land og 
i vann, likestilling, eller utdan-
ning.

har gode løsninger
Ifølge Kallevig Arnesen burde sel-
skaper som kan løse viktige pro-
blemer gjøre det bra på både kort 
og lang sikt.

– Valgresultatene her i lan-
det viser hvor engasjementet 
er på vei, og da kan man være 
ganske sikker på at kapitalen 

også finner veien dit, sier han.
– Vi har ment dette en god stund 

nå, og det gjelder, enten man er 
opptatt av en bedre fremtid eller 
høy avkastning.

Kallevig Arnesen påpeker imid-
lertid at prisingen av aksjer uansett 
må stå i samsvar med vekstpoten-
sialet. Dessuten anbefaler han at 
kundene også velger investeringer 
utenfor Norden.

– Det holder ikke bare med 
Tomra, Scatec Solar og Scanship 
Holding, hevder han.

en skadelig konflikt
Når det gjelder børsene generelt, 
er Kallevig Arnesen blitt mindre 
optimistisk, til tross for at Kina og 
USA snart skal møtes og diskutere 
en handelsavtale.

– Det later til at vi har fått en li-
ten pause i handelskrigen, og det er 
isolert sett positivt, sier han.

– Denne pausen er, som pau-
ser flest, sannsynligvis bare 
midlertidig – frem til Trump 
finner på nye sprell. Og nye 
sprell får vi nok.

Finanscos partner legger til at 
konflikten allerede har skadet den 

globale handelen og BNP-veksten.

reduserer risikoen
Han ser også andre negative tegn 
i realøkonomien og finansmarke-
det, samtidig som den voksende 
konflikten med Iran skaper geo-
politisk risiko.

Følgelig har Finansco alle-
rede begynt å redusere kunde-
nes risiko ved å senke aksjeek-
sponeringen til fordel for sikre 

rentepapirer.
– Skal man først gjøre slike grep, 

bør de gjøres tidlig og tydelig, for-
klarer partneren.

– Det hjelper lite bare å gå 5–10 

BØRSINTERVJU: Finansco-partner Christian Kallevig 
Arnesen frykter børsfall, men fortsetter å anbefale 
selskaper som kan løse globale problemer.

Schröder Global  
 Sustainable Growth

Parvest Aqua Classic

Pictet Global  
 Environment

Quest Cleantech

DPAM Sustainable Food

Statsobligasjoner

Høyrenteobligasjoner

anbefalinger

reDUserer eKsPoneringen: Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco. Foto: EivinD YGGESEtH



Tirsdag 17. September 2019 37

prosent undervekt i aksjer, eller å 
skulle vente med en slik prosess 
til man står i markedsfallet; det 
blir for lite og for sent.

Imidlertid liker Kallevig Ar-

nesen hverken statsobligasjoner 
eller høyrentegjeld. Førstnevnte 
har nær rekordlave renter, mens 
sistnevnte deler for mye av risi-
koen i aksjemarkedet.

Bærekraft er mer enn grønn energi Sissener-skrell i Norwegian
Pilen pekte opp på Oslo Børs 
mandag. Hovedindeksen klatret 
1,26 prosent til 899,55. Det ble 
omsatt aksjer og egenkapitalbe-
vis for 5,8 milliarder kroner.

Likvide aksjer som Subsea 7 
og PGS steg henholdsvis 4,5 og 
6,6 prosent, mens Yara falt til-
bake 3,2 prosent.

Mandagens store driver i mar-
kedet var utviklingen i oljeprisen 
som følge av droneangrepet mot 
oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia 
natt til lørdag fra en Iran-støttet 
Houthi-milits i nabolandet Jemen.

– Dette er den største produk-
sjonsstansen noensinne, dobbelt 
så stor som den nest største etter 
Iraks invasjon av Kuwait i 1990, 
sa konsulent og oljeekspert Trond 
Omdal til Finansavisen mandag.

Et fat nordsjøolje ble omsatt 
for 66,50 dollar ved stengning 
på Oslo Børs, opp 10,6 prosent. 
WTI-oljen ble handlet for 60,42 
dollar, opp 10,2 prosent. Equinor 
og Aker BP steg henholdsvis 4,2 
og 9,4 prosent. DNO klatret 6,7 
prosent.

Obligasjonseierne i Norwegi-
an har godkjent de foreslåtte end-
ringene i sine to usikrede obligasjo-
ner NAS07 og NAS08. På separate 
obligasjonseiermøter mandag ble 
det stemt i favør av endringene 
med «tilstrekkelig flertall». Nær-
mere bestemt har 89,8 prosent 
stemt for endringene i NAS07, 
mens 99,6 prosent har stemt for i 

NAS08. Den viktigste endringen 
er at obligasjonene går fra å være 
usikret til å bli sikret med attrak-
tive avgang- og landingsrettighe-
ter på Gatwick Airport i London. 
I  tillegg ble NAS07-forfallet fore-
slått utsatt fra desember i år til 
november 2021, mens NAS08 ble 
foreslått utsatt fra august 2020 til 
februar 2022.

I tillegg har Danske Bank høy-
net kursmålet for Norwegian fra 
44 til 55 kroner, og gjentatt kjøps-
anbefalingen. Aksjen endte dagen 
opp 2,3 prosent til 40,01 kroner.

Jan Haudemann-Andersens 
investeringsselskap Datum 
solgte 2,8 millioner aksjer i NRC 
Group til kurs 58 kroner etter 
stengetid på Oslo Børs fredag. 
Investoren fikk dermed 162,4 
millioner kroner for aksjene. 
Datum eier etter salget 2,3 mil-
lioner aksjer i NRC Group, og 
eierandelen er redusert fra 9,46 
til 4,26 prosent. Aksjen falt 2,5 
prosent til 58,30 kroner.
��Njål KleiveN

Aker BP +9,4 %
– Oljeprisbyks.

Equinor +4,2 %
– Oljeprisbyks.

Norwegian +2,3 %
– Ja fra obligasjonseiere.

NRC -2,5 %
– Haudemann-salg.

Tirsdag 17. september
Makro:
Kina: Boligpriser august
Sverige: Arbeidsledighet august, kl. 09:30
Sverige: Rentereferat, kl. 09:30
Tyskland: ZEW-indeks september, kl. 10:00
USA: Industriproduksjon august, kl. 15:15
USA: NAHB boligindeks september, kl. 16:00
Annet:
Nordic Nanovector: R&D-dag, Thon Hotel 
Vika Atrium, kl. 09:30-12:30, web
Surnadal Sparebank: Ekstraordinær general-
forsamling, bankens lokaler, kl. 18:00
USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22:30
Utenlandske:
Fedex

Onsdag 18. september
Makro:
Norge: Skatteregnskap august, kl. 08:00
Japan: Handelsbalanse august
ØMU: KPI august, kl. 11:00
USA: Boligbygging august, kl. 14:30
USA: Rentebeskjed med nye prognoser, kl. 
20:00
Annet:
Color Group: Investormøter i Helsinki, Oslo 
og Stockholm ifm. mulig obligasjon
Scatec Solar: Kapitalmarkedsdag, Oslo Kon-
serthus, kl. 08:30–12:00, web
ContextVision: Selskapspresentasjon, Norne 
Securities, kl. 12:00
Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00
Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00
USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30

Torsdag 19. september
Resultat pr. 2. kv.:
Atlantic Sapphire
Makro:
Norge: Rentebeskjed, kl. 10:00, pressekonfe-
ranse kl. 10:30
Japan: Rentebeskjed
Sveits: Rentebeskjed, kl. 09:30
ØMU: Driftsbalanse juli, kl. 10:00
UK: Detaljhandel august, kl. 10:30
UK: KPI august, kl. 10:30
UK: Rentebeskjed, kl. 13:00
USA: Driftsbalanse 2. kv., kl. 14:30
USA: Philadelphia Fed-indeks september, 
kl. 14:30
USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, 
kl. 14:30
USA: Ledende indikator august, kl. 16:00
USA: Bruktboligsalg august, kl. 16:00
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