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Forventer at 2020 blir et beskjedent børsår
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– Et børsår med god avkastning og 
nye indeksrekorder går mot slutten. 
Vi tror avkastningen i aksjemar-
kedene vil være mer beskjeden i 
2020, sier forvalter Arne Simensen 
i Fondsfinans Kapitalforvaltning. 

Simensen, som er ansvarlig 
forvalter for Fondsfinans Norden, 
søker derfor etter selskaper som 
ligger riktig til i forhold til langsik-
tige trender, og som kan levere god 
vekst selv om økonomien skulle 
svekkes ytterligere.

– Vi ser etter selskaper som kan 
bidra til å løse noen av de store ut-
fordringene vi står overfor i vår tid. 
Det handler om negativ eller lav be-
folkningsutvikling i vestlige land, 
et akselererende teknologiskifte 
og global oppvarming og forurens-
ning, sier Simensen. 

Kreftmedisin til Kina
Blant selskapene han ønsker å 
fremheve er farmasi- og biotek-
giganten AstraZeneca. Selskapet 
med hovedkvarter i den britiske 
universitetsbyen Cambridge har 
som målsetning at ingen skal dø 
av kreft. 

– For å nå målet har selska-
pet satset tungt på forskning og 

utvikling av nye legemidler. Det 
gjør at de er i stand til å behandle 
stadig flere kreftformer effek-
tivt. Samtidig jobber AstraZe-
neca målrettet med å gjøre sine 
legemidler mer tilgjengelig, også 
i fremvoksende økonomier, sier 
Simensen. 

Han påpeker at som et resul-
tat av dette er AstraZeneca den 
aktøren som har den høyeste 
veksten blant de store legemid-
delfirmaene

– Det er blant annet drevet av 
nye kreftmedisiner og kraftig sti-
gende omsetning i Kina. Dersom 
AstraZeneca når omsetningsmå-
let på 40 milliarder dollar innen 
2023 må analytikerne oppjustere 
estimatene sine betydelig, mener 
Simensen.
Blant selskaper som reduserer 
forurensning, nevner Simensen 
Nobina, Nordens største busso-
peratør som blant annet betjener 
flere ruter i Oslo. 

– Over 80 prosent av bussflåten 
er elektrisk eller går på fornybar 
biodiesel og bidrar til betydelige 
lokale utslippskutt, sier Simensen. 

Nobina har en egen forsknings- 
og utviklingsavdeling som bidrar 
til ruteoptimering, å gjøre sjå-
førene mer effektive, en raskere 

overgang til elektriske busser og 
etter hvert selvkjøring. 

–   FoU-avdelingen utgjør 
et betydelig konkurransefor-
trinn, og vi tror Nobina vil ta 
markedsandeler i 2020. I sum 
synes vi kombinasjonen av 
god, ikke syklisk vekst og bæ-
rekraftig utvikling er attraktiv. 
Samtidig er prisingen fornuf-
tig, med en Price/Earnings-
multippel for neste år på 16x.

Med stadig høyere levealder og 
levestandard i Norge stiger beho-
vet for sparing og pensjon.

Storebrand har en markedsle-
dende posisjon som de kombinerer 
med et tydelig teknologi- og bære-
kraftsfokus.

Økende salg av bærekraftsfond
Simensen trekker frem at Store-
brand nylig innlemmet to tekno-
loger i konsernledelsen for å øke 
farten i teknologiutviklingen. Må-
let er at selskapet blant annet skal 
få utnyttet potensialet i «maskin-
læring» på tvers i konsernet, og de 
inngår samarbeid med hurtigvok-
sende fintech-spillere som Dreams 
Nordic.

– Det borger for bedre vekst og 
lavere kostnader enn konkurren-
tene, sier Simensen.

Han trekker også frem selska-
pets bærekraftsfond. 

– Storebrand er internasjonalt 
anerkjent for sitt bærekraftsar-
beid. Likevel har det internasjo-
nale salget av bærekraftsfond 
vært begrenset. Nå som Skagens 
internasjonale salgsplattform og 
nettverk er integrert i Storebrand 
åpner det for betydelig mersalg av 
bærekraftfond i utlandet.

Si men sen mener S t ore -
brand har et stort uforløst poten-
sial til å øke inntjeningen. Samtidig 
vil kapitalbehovet i selskapet falle 
gradvis over de neste ti årene, og 
gjøre betydelige tilbakekjøp av 
aksjer mulig. 

– Vi synes ikke dagens aksje-
kurs speiler fremtidig diskontert 
kontantstrøm, og at aksjen er billig.

Hvitvaskingstrøbbel
Fondsfinans Norden har ikke hatt 
én stor nordisk bank i porteføljen 
siden januar 2018, og forvalterne 
er fortsatt varsomme. Simensen 
påpeker at bankene gjør et viktig 
arbeid i kampen mot hvitvasking 
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av penger, men har kommet sent 
i gang. Og selv om hvitvaskings-
skandalene nå er godt kjent sy-
nes han ikke at aksjekursene 
fullt ut reflekterer de økte kost-
nadene som disse sakene vil 
kunne påføre bankene.

– Spesielt er vi bekymret for 
tapte muligheter som følge av at 
ledelsen i store nordiske banker 
må bruke atskillig mer tid på ri-
sikostyring og etterlevelse regler. 

Det blir mindre tid til kunder og 
forretningsutvikling. Samtidig 
har bankene fortsatt ett betyde-
lig teknologietterslep som gjør 
det krevende å innføre nye og 
effektive digitale verktøy for å 
bekjempe hvitvasking av penger, 
sier Simensen, og legger til:

– Vi venter med å investere til 
bankene igjen kan bruke tid på 
kundene eller at aksjene er blitt 
rimeligere.

Forventer at 2020 blir et beskjedent børsår Nel falt tungt på rød Oslo Børs
Oslo Børs falt tirsdag. Hovedin-
deksen endte på 884,21, ned 0,74 
prosent, og det ble omsatt aksjer 
for 5,03 milliarder kroner.

Brent-oljen var tirsdag etter-
middag ned 0,7 prosent til 60,48 
dollar fatet, mens WTI-oljen falt 
0,6 prosent til 55,60 dollar fatet. 
Ved børsslutt mandag ble nord-
sjøoljen omsatt for 61,48 dollar 
fatet. Equinor endte ned 3,1 pro-
sent til 164,55 kroner, mens Aker 
BP falt 3,6 prosent til 245,60 kro-
ner.

På toppen av omsetningslis-
ten tronet Entra, med et volum 
på 3,66 milliarder kroner. Aksjen 
falt 2,0 prosent til 134,80 kroner. 
Selskapet meldte før børsåpning 
at staten hadde solgt de 25,6 mil-
lioner aksjene som ble lagt ut for 
salg i en bokbygging mandag 
kveld.

Bouvet meldte at adm. di-
rektør Sverre Hurum har over-
ført 30.000 aksjer til selskapene 
til sine tre barn. Etter dette eier 
Hurum 5,41 prosent. Bouvet falt 
1,4 prosent til 357,00 kroner.

Jinhui meldte at styreleder 
Siu Fai og et selskap han eier 51 
prosent i, hadde kjøpt tilsammen 
20.000 aksjer i selskapet. Aksjen 
falt 5,8 prosent til 6,31 kroner.

Blant tungvekterne var Nel 
ned 5,3 prosent til 7,20 kroner. 
Pareto-analytiker Gard Aavik 
mener det trolig var fravær av po-
sitive nyheter som tynget aksjen.

– I dag er nok mye av det drevet 
av Nikola-lanseringen i Torino, 
hvor forventninger til nye posi-
tive nyheter rettet mot Nel i stor 
grad uteble, sa Aavik til TDN Di-
rekt.

Frontline falt 3,9 prosent til 
96,55 kroner, og PCI Biotech 
falt 8,7 prosent til 54,30 kroner. 
Sistnevnte endte mandag opp 
14,4 prosent, og har den seneste 
uken steget hele 57 prosent. Sel-
skapet meldte i forrige uke at det 
forlenger et samarbeid med As-
traZeneca.

NattoPharma vil gjen-
nomføre en rettet emisjon 
på 1.235.000 nye aksjer til en 
kurs på 11,50 kroner. Aksjen 
klatret 2,5 prosent til 8,10 
kroner.

Havyard Group endte opp 
3,6 prosent til 2,59 kroner. Ha-
vyard Ship Technology skal ha 
oppnådd enighet med redere 
som har skip liggende for ut-
rustning ved verftet, samt 
GIEK og involverte banker.
��Siri KnutSen VoSgraff

Entra -2,0 %
- Statlig nedsalg.

Equinor -3,1 %
- Oljeprisfall.

Aker BP -3,6 %
- Oljeprisfall.

Nel -5,3 %
- Nikola-lansering.

Onsdag 4. desember
Makro:
Norge: Boligprisstatistikk november, kl. 11:00
Japan: PMI tjenester november, kl. 01:30
Kina: PMI tjenester november, kl. 02:45
India: PMI tjenester november, kl. 06:00
Spania: PMI tjenester november, kl. 09:15
Italia: PMI tjenester november, kl. 09:45
Frankrike: PMI tjenester november, kl. 09:50
Tyskland: PMI tjenester november, kl. 09:55
ØMU: PMI tjenester november, kl. 10:00
UK: PMI tjenester november, kl. 10:30
USA: ADP privat sysselsetting november, kl. 
14:15
USA: PMI tjenester november, kl. 15:45
USA: ISM tjenester november, kl. 16:00
Annet:
Pioneer Property Group: Ekstraordinær 
generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 10:00
Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00
Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00
USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30
Torsdag 5. desember
Resultat pr. 4. kv.:
SAS: Kl. 08:00
Makro:
Norge: SSB utsikter for norsk og internasjonal 
økonomi frem mot 2022, kl. 09:45
India: Rentebeslutning, kl. 07:15
Tyskland: Industriordrer oktober, kl. 08:00
ØMU: Detaljhandel oktober, kl. 11:00
ØMU: Sysselsetting 3. kv., kl. 11:00
ØMU: BNP 3. kv., kl. 11:00
USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 
14:30
USA: Handelsbalanse oktober, kl. 14:30
USA: Industriordrer oktober, kl. 16:00
Annet:
Nordic Nanovector: Presentasjon på 
Nordic-American Life Science Conference i New 
York
Photocure: Presentasjon på Nordic-American 
Life Science Conference i New York
Norwegian: Trafikktall november, kl. 08:00
FAO: Månedlig matprisindeks
Opec: Opec-møte i Wien
USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16:30
Fredag 6. desember
Makro:
Norge: Industriproduksjon oktober, kl. 08:00
Tyskland: Industriproduksjon oktober, kl. 
08:00
USA: Sysselsetting november, kl. 14:30
USA: Grossistlagre oktober, kl. 16:00
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BÆreKraft: simensen fortrekker ikke-sykliske selskaper som kan være med 
på å løse utfordringene verden står overfor. som busselskapet nobina.  
 foto: Håkon sæbø
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