
28 Onsdag 11. September 2019

Satser på utbyggere
��AndreA BærlAnd

andrea.baerland@finansavisen.no

Porteføljeforvalter Tor Thorsen 
i Fondsfinans Kapitalforvalt-
ning forvalter Fondsfinans Glo-
bal Energi som er investert både i 
fossil og fornybar energi.  Så langt 
i år har fondet gitt en avkastning 
på 7,5 prosent. 

De seneste månedene har euro-
peiske pensjonskasser vektet seg 
kraftig opp i aksjer innenfor forny-
bar energi. På Oslo Børs har Scatec 
Solar og Bonheur gjort det skarpt.

Foretrekker utbygger
– Scatec Solar og Bonheur er gode 
selskaper, men i mangel av grønne 
selskaper går pensjonskassene et-
ter de samme selskapene. Dermed 
blir det mange penger som løper 
etter de samme aksjene, påpeker 
Thorsen.

En annen fornybar børs
vinner er Nel, men her er Thor
sen mer avventende.

– Mange har Nel som forny-
bar-darling. Men teknologien sli-
ter med å få fotfeste. Hydrogen vil 
nok være en del av energimiksen, 
men det er fremdeles et stykke 

frem i tid, sier Thorsen.
Innenfor fornybart vil han 

heller satse på utbyggere fremfor 
teknologiselskaper som har po-
tensial for avkastning langt inn i 
fremtiden.

Fondets to største posisjoner 
er i kraftselskapene Enel og SSE, 
og har ifølge Thorsen god kontant-
strøm. Italienske Enel betegner seg 
selv som verdens største fornybar-
utbygger de neste tre årene, og bri-
tiske SSE har på sin side nylig be-
stemt seg for å stenge ned sitt siste 
kullkraftverk.

– Nå har vi kommet dit at det 
er like lønnsomt å bygge sol- og 
vindparker som å bygge nye fos-
sile kraftverk. Men det er frem-
deles noe frem til fornybart kan 
konkurrere med allerede eksiste-
rende gass- og kullkraftverk, sier 
porteføljeforvalteren.

Spent på OPeC+
Thorsen kara kteriserer da-
gens oljemarked som «ganske 
stramt», blant annet på grunn av 
en oppbremsing i veksten i ski-
feroljeproduksjonen i USA og at 
vedlikeholdsarbeid ved en del av 

raffineriene nå er ferdig.
– Det har hjulpet å få oljeprisen 

opp over 60 dollar pr. fat, og at det 
har vært stille fra president Donald 
Trump og Kina en liten stund. Men 
det ligger en frykt der, sier Thorsen. 

Han synes det er spennende å se 
om OPEC fortsetter å holde igjen 
på produksjonen, og om Russland, 
som en del av OPEC+ vil bidra, eller 
om Saudi-Arabia må stå for stør-
stedelen av kuttene.

– Gjennom OPEC+ har sam
arbeidet mellom SaudiAra
bia og Russland utviklet seg 
til også å bli et våpensamar
beid. Det handler plutselig om 

mer enn olje og energi, sier han.

Tilbakekjøp og utbytte
I dagens marked med fallende ren-
ter og resesjonstegn, mener Thor-
sen man bør se etter aksjer med 
god kontantstrøm og høy direkte-
avkastning.

 – Med prisingen den siste tiden, 
og tilbakekjøpsprogrammet selska-
pet startet forrige uke, seiler Equi-
nor opp som en soleklar favoritt-
kandidat, sier Thorsen.

 Frem til utgangen  av 2022 plan-
legger Equinor å kjøpe tilbake ak-
sjer for inntil 45 milliarder kroner.

Børsintervju: Porteføljeforvalter Tor Thorsen i Fondsfinans Kapital
forvaltning mener det er like lønnsomt å bygge fornybart som fossilt.  
Men i et stramt oljemarked er favorittene på Oslo Børs fremdeles fossile.

lIKe lØnnSOMT: Ifølge Thorsen er det like lønnsomt å bygge nye sol- og vindparker som fossile kraftverk.  FoTo: ScaTec Solar
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Blant oljeselskapene på norsk 
sokkel trekker Thorsen frem 
Aker BP, til tross for at han selv 
ikke er investert i selskapet. Tid-
ligere denne måneden ble det 
klart at oppstarten av kjempe-
feltet Johan Sverdrup blir frem-
skyndet til oktober.

– Med oppstart på Johan 
Sverdrup kommer den sunne 
kontantstrømmen tilbake 
og aksjonærene står foran 
en eventyrlig utbytteplan de 
kommende årene, mener han.

Thorsen synes også BW Off-
shores aktivitet på Dussafu-fel-

tet utenfor Gabon er spennende, 
og at potensialet for oppside er 
veldig stort på selskapets brasi-
lianske Maromba-felt.

Innenfor offshore fremhever 
han seismikkselskapet TGS-
Nopec som nylig kjøpte opp 
konkurrenten Spectrum som et 
godt alternativ for dem som ser 
etter god kontantstrøm og utbyt-
temuligheter. 

– Dersom markedet fort-
setter å bedre seg, er seis-
mikkselskapene fortsatt 
bare i starten av en opp-
gangssyklus, sier han.

Satser på utbyggere Oljeprodusentene i førersetet
Utviklingen på Oslo Børs var 
positiv tirsdag. Hovedindeksen 
klatret 0,49 prosent til 871,71. Det 
ble omsatt aksjer og egenkapital-
bevis for 4,5 milliarder kroner.

Brent-oljen var opp 1,1 pro-
sent til 63,33 dollar fatet ved 
stengning på Oslo Børs, mens 
WTI-oljen la på seg 0,8 prosent 
til 58,32 dollar fatet. Mye av 
årsaken til oppgangen var mar-
kedsforventninger om videre 
nedgang i amerikanske oljelagre 
samt kuttbekreftelser fra Saudi-
Arabia. Equinor klatret 3,7 pro-
sent til 171,50 kroner, og Aker BP 
endte opp 1,9 prosent til 255,30 
kroner. DNO steg 4,9 prosent til 
13,32 kroner.

Seadrill klatret hele 24,2 
prosent til 29,04 kroner. Man-
dag oppdaterte meglerhuset Pa-
reto Securities riggestimatene, og 
kursmålet for Seadrill ble kappet 
fra om lag 287 kroner (32 dollar) 
til 55 kroner (6 dollar). Selv om 
kursmålet er blitt redusert kraf-
tig, impliserer Paretos verdsettel-
se en oppside på nær 150 prosent 
fra fredagens sluttkurs.

Subsea 7 meldte at konsern-
sjef Jean Cahuzac slutter ved 
utgangen av 2019. Ved årsskiftet 
erstattes han av John Evans, olje-
servicegigantens driftsdirektør. 
Videre er selskapet, sammen med 
L&T Hydrocarbon Engineering 
(LTHE), tildelt en stor kontrakt 
av oljekolossen Saudi Aramco. 

Ifølge Subsea 7 er deres del av 
kontrakten verdt mellom 300 og 
500 millioner dollar, mellom 2,7 
og 4,5 milliarder kroner. Aksjen la 
på seg 5,1 prosent til 98,12 kroner.

Hydro har signert en avtale 
med Hammerer Aluminium In-
dustries (HAI) om salg av Hydro 
Extrusion SRL, et ekstruderings-
anlegg i Romania.

«Beslutningen om å selge Hy-
dro Extrusion SRL er en del av 
den samlede gjennomgangen i 
Extruded Solutions, med sikte 
på å optimalisere og effektivisere 
porteføljen», heter det i en mel-
ding. Aksjen klatret 3,9 prosent 
til 33,12 kroner.

Norbit meldte at en viktig 
kunde i bilbransjen har varslet en 
betydelig økning i volumleveran-
sene for et eksisterende produkt. 
For Norbit ventes denne øknin-
gen å gi 50 millioner kroner ek-
stra i årlige inntekter, gjeldende 
fra 2020. Aksjen falt 0,7 prosent 
til 20,24 kroner.

 njål Eivind KlEivEn

Subsea 7 +5,1 %
- Milliardkontrakt.

Hydro +3,9 %
- Romania-salg.

Equinor +3,7 %
- Oljeprisen opp.

Aker BP +1,9 %
- Oljeprisen opp.

Onsdag 11. september
Makro:
USA: PPI august, kl. 14:30
USA: Grossistlagre juli, kl. 16:00
Annet:
Pareto Securities: Olje- og offshorekonfe-
ranse i Oslo
Opec: Månedsrapport
Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00
Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00
USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30
Torsdag 12. september
Makro:
Norge: Renter i banker og kredittforetak, kl. 
08:00
Japan: Maskinordrer juli
Tyskland: KPI august, kl. 08:00
Frankrike: KPI august, kl. 08:45
ØMU: ISM industri juli, kl. 11:00
ØMU: ESB rentebeslutning, kl. 13:45
ØMU: ESB pressekonferanse, kl. 14:30
USA: KPI august, kl. 14:30
USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 
14:30
Annet:
Pareto Securities: Olje- og offshorekonfe-
ranse i Oslo
Boligprodusentenes Forening: Boligstatistikk for 
juli og august, Næringslivets hus, kl. 10:00
IEA: Månedsrapport
USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16:30
USA: USDA månedlig WASDE-rapport, kl. 18:00
Fredag 13. september
Makro:
Japan: Industriproduksjon juli
Spania: KPI august, kl. 09:00
Sverige: BNP 2. kv., kl. 09:30
ØMU: Handelsbalanse juli, kl. 11:00
USA: Detaljhandel august, kl. 14:30
USA: Michigan-indeks september, kl. 16:00
USA: Lager usolgte varer juli, kl. 16:00
Annet:
Nordic Mining: Ekstraordinær generalfor-
samling, selskapets lokaler, kl. 17:00
Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19:00
Mandag 16. september
Resultat pr. 2. kv.:
RAK Petroleum
Annet:
Songa Container: Obligasjonseiermøte, 
Nordic Trustee, kl. 13:00
BRAbank: Ekstraordinær generalforsamling, 
bankens lokaler, kl. 16:00
Roche: Pharma Day i London, kl. 09:30 lokal tid
TDN DirekT/fiNaNsaviseN
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LIKE LØNNSOMT: ifølge thorsen er det like lønnsomt å bygge nye sol- og vindparker som fossile kraftverk.  foto: scatec solar
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