
44 Fredag 21. Februar 2020

Traff blink med grønne aksjer
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Ved det kraftige børsfallet og olje
prisfallet i slutten av 2018, satt 
Tor Thorsen i Fondsfinans Global 
Energi lastet opp med olje og olje
serviceaksjer. 

– Da fikk vi skikkelig smake 
nedturen. Vi tenkte at enten må 
vi endre på et eller annet, eller så 
må vi sitte på det vi har og håpe at 
kursene kommer opp igjen. 

Pill råttent sentiment
I begynnelsen av 2019 gjorde han 
en undersøkelse for å finne ut hvor
dan sentimentet var rundt olje
relaterte aksjer blant investorer:

– Vi fant ut at sentimentet 
egentlig er pill råttent. Det var 
så mye negativitet rundt olje
aksjer og det kom sannsynlig
vis ikke til å bli noe mindre, så vi 
måtte gjøre noe, sier Thorsen.

solgte oljeservice
Thorsen valgte da å selge seg kraf
tig ned i oljeservice og investere i to 
kraftselskaper som var i ferd med å 
fase ut kull; britiske SSE og italien
ske Enel. Disse to selskapene er de 

to største investeringene i Fonds
finans’ globale energifond.

Det seneste året har Enel 
kursen steget fra rundt 5 til 8,50 
euro, mens SSEkursen har klatret 
fra 10 til 16 pund.

– Vi kom inn på rundt 11 pund 
da vi kjøpte våre første aksjer, sier 
forvalteren.

god avkastning
Avkastningen i fondet var i 
2019 på 21,42 prosent, som var 
langt sterkere enn MSCI World 
Energyindeksen. 

– Meravkastningen skyldtes de 
grønne investeringene, sier han og 
trekker frem også andre fornybar 

energiaksjer som har kommet inn 
i fondet, deriblant Vestas, First So
lar, Neoen og Siemens Gamesa.

ser mer oppside
Forvalteren mener at Vestas og 
Siemens Gamesa ennå ikke har 
fått «godt nok betalt» for å være 
med på det grønne skiftet.

– Det er enormt hvor mye hav
vindparker som skal bygges i Eu
ropa de neste årene. Og disse to 

selskapene, samt General Elec
tric, skal levere omtrent alt. Tar 
man høyde for denne veksten, er 
det snakk om sterkt underprisede 
selskaper selv multiplene i dag ser 
høye ut, sier han.

Oljeselskaper som grunnmur
Men fondet handler ikke bare 
om fornybar energi.  Num
mer tre, fire, fem, seks og syv i 

Børsintervju: Tradisjonelt har de store oljeselskapene domi-
nert i aksjefondet Fondsfinans Global Energi. Men for omtrent  
ett år siden gjorde forvalter Tor Thorsen et viktig og riktig grep.

sOLenergi: Her fra én av solparkene til det italienske kraftselskapet Enel. Foto: BloomBErg

KJØPte grØnt: tor thorsen, forvalter i 
Fondsfinans Kapitalforvaltning.  
 Foto: FondsFinans
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porte føljen er store, interna-
sjonale oljeselskaper som BP, 
Chevron, Eni, Shell og Total.

– Jeg ønsker å beholde disse 
som en slags grunnmur. For det 
første er dette et energifond 
og olje er fortsatt den viktigste 
energien vi har i verden i dag. 
Samtidig er disse selskapene 
også med på det grønne skiftet. 
Å ekskludere disse selskapene 

ville vært helt høl i hue ettersom 
det er jo tross alt disse selskape-
ne som skal ta oss mot en grøn-
nere verden. Da er det bedre å 
fremsette krav mot selskapene, 
sier Thorsen og legger til:

– Vi er et energifond og ikke 
et ESG-fond. Jeg tror at disse 
olje selskapene skal kunne leve-
re en god avkastning for porte-
føljen.

Traff blink med grønne aksjer Ekstremsport i NEL
Hovedindeksen på Oslo Børs endte 
på 942,89 torsdag, etter en oppgang 
på 0,85 prosent. Aksjer og egenkapi-
talbevis ble omsatt for 5.707 millioner 
kroner.

Oljeprisene er på opptur, og Brent-
oljen stiger 0,6 prosent til 59,47 dollar 
fatet, som er opp drøye dollaren fra 
nivåene ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er opp drøye prosenten 
til 54,07 dollar fatet.

På Oslo Børs steg Equinor 0,7 
prosent til 160,40 kroner, Aker BP 
0,5 prosent til 256,50 kroner og DNO 
2,4 prosent til 7,99 kroner.

Dagens overskrifter er det hydro-
genselskapet NEL som stikker av 
med. På det som ble en svært volatil 
dag svingte aksjen mellom 15,53 kro-
ner og ny intradag all-time high på det 
høyeste og 12,30 kroner på det laveste, 
men endte til slutt opp 0,1 prosent til 
13,75 kroner.

Handelen var helt ekstrem. Volu-
met endte på over 1,5 milliarder kro-
ner, nesten fire ganger mer enn hva 
Equinor ble omsatt for. Antallet hand-
ler kom inn på voldsomme 25.737, noe 
som tyder på at Nordnet-traderne har 
vært i full sving.

Samtidig preger resultatsesongen 
bildet, og særlig to av dagens tall-
fremleggere utmerket seg ganske så 
positivt.

Tomra spratt opp 19,0 prosent til 
335,60 kroner etter å ha lagt frem tall 
over forventning. I løpet av dagen var 
aksjen oppe i hele 336,40 kroner, ny 
intradag all-time high.

Bank Norwegians børsnoterte 
morselskap, Norwegian Finans 
Holding, steg på sin side 17,8 prosent 
til 102,80 kroner.

Kvartalsrapporten forteller om be-
grensede vekstmuligheter, men også 
et heftig utbytte og et tilbakekjøpspro-
gram på 150 millioner kroner.

Ellers blant de mest omsatte tar 
vi med at Norsk Hydro og Yara steg 
0,5–0,6 prosent.

På den negative siden trekker 
Orkla og REC Silicon ned hhv. 1,7 
prosent til 87,14 og 1,6 prosent til 5,35 
kroner.

Taperlisten toppes derimot av 
EMGS, som har fått beskjed fra Pe-
mex om at det ikke blir nye oppdrag 
med det første. Selskapet varsler en 
betydelig skadeeffekt på inntekter og 
lønnsomhet, og tar umiddelbart grep 
med betydelige kostnadskutt.

Aksjen dundret ned 30,2 prosent 
til 1,41 kroner.

Nærmest på taperlisten fulgte 
Merkur Market-noterte BRAbank, 
med et kursfall på 8,1 prosent til 51 øre 
etter kvartalstall. Odd Steinar Parr

Tomra + 19,0 %
Over all forventning.

NOFI + 17,8 %
Utbytte og tilbakekjøpsprogram.

NEL + 0,1 %
I ro etter berg- og dalbane.

BRAbank - 8,1 %
Dårlige kvartalstall.

Fredag 21. februar
Resultat pr. 4. kv.:
DOF: Kl. 08:30 hos Norges Rederiforbund, 
webcast
Belships, Haugesund Sparebank
Makro:
Japan: KPI januar
Japan: PMI februar
Frankrike: PMI februar, kl. 09:15
Sverige: Referat fra rentemøte, kl. 09:30
Tyskland: PMI februar, kl. 09:30
ØMU: PMI februar, kl. 10:00
UK: PMI februar, kl. 10:30
ØMU: KPI januar, kl. 11:00
USA: Markit PMI februar, kl. 15:45
USA: Bruktboligsalg januar, kl. 16:00
Annet:
Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19:00
Utenlandske:
Deere, Diana Shipping
Mandag 24. februar
Makro:
Tyskland: IFO-indeks februar, kl. 10:00
USA: Dallas Fed-indeks februar, kl. 16:30
Utenlandske:
Borealis Finance
Tirsdag 25. februar
Resultat pr. 4. kv.:
Bakkafrost: Kl. 06:00, Hotel Continental kl. 
08:00, webcast
Lerøy Seafood: Kl. 06:30, Hotel Continental 
kl. 08:00, webcast
Austevoll Seafood: Kl. 07:00, Hotel Conti-
nental kl. 09:00, webcast
Norwegian Energy Company: Kl. 07:00, 
Hotel Continental kl. 08:00, webcast
Huddly: Kl. 08:00, hos Pareto Securities kl. 
12:00
Bouvet: Kl. 08:30 selskapets lokaler
Itera: Kl. 08:30 Nationaltheatret Konferansesen-
ter, webcast
Klaveness Combination Carriers: Kl. 
08:30 selskapets lokaler, webcast/tlf.konf.
Awilco Drilling: Kl. 10:30 hos Awilhelmsen, 
tlf.konf. kl. 15:00
EAM Solar: Kl. 11:30 Hotel Continental
Golar LNG: Kl. 16:00 webcast/tlf.konf.
Bien Sparebank, Eidesvik Offshore (pres. ons-
dag), Hafnia, Observe Medical, Reach Subsea
Makro:
Tyskland: BNP 4. kv., kl. 08:00
Frankrike: Industriens forventninger februar, 
kl. 08:45
USA: Redbook detaljhandel, kl. 14:55
USA: FHFA boligprisindeks desember, kl. 15:00
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SOLENERGI: Her fra én av solparkene til det italienske kraftselskapet enel. foto: bloomberg
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