
Tenker internasjonalt og miljøvennlig
Rådgiver Jo Helgestad mener trender, vekstmuligheter og 
markedspsykologi teller mer enn utregnet «verdi». Han anbefaler 
blant annet vekstmarkeds- og bærekraftsfond.

- Mange norske investorer begrenser seg til Norge, men i dag kan man finne flere muligheter 
globalt, sier daglig leder Jo Helgestad i det Hamar-baserte rådgivningsselskapet Pengeråd.
- Sverige og USA har mange fantastiske selskaper, Israel er tilgjengelig på Nasdaq, fond kan gi
eksponering mot de minst utviklede markedene, og Indias relative verdensinnflydelse og vekst
øker.
Aksjefondet TCM Vietnam er blant Helgestads favorittinvesteringer.
- Det fokuserer på utbytteselskaper i den sterkt voksende vietnamesiske økonomien, forteller 
han.
- Vietnam produserer billigere og like bra som Kina, og landet deltar i fremtidige trender som 
for eksempel bærekraft.
Noen gode bærekraftfond
Pengeråd-sjefen liker også fond som utelukkende eier aksjer knyttet til bærekraft og
fornybar energi.
Et eksempel er Thematica Future Mobility, som investerer i selskaper i batteri- og 
elkjøretøysektoren, helst på leverandørsiden.
- Dessuten anbefaler vi Handelsbanken Bærekraftig Energi, fortsetter Helgestad.
- At fondet er bransjemessig bredere enn for eksempel Storebrand Renewable Energy 
medfører at avkastningen er mer stabil.
Ifølge Helgestad burde også NorthShore Global Uranium Mining gi god avkastning over tid. Han
venter økte uranpriser, idet verden gradvis innser at kjernekraft kan gi både billig og «grønn» 
energi.
Blant de børsnoterte bærekraftfondene er relativt spissede SPDR S&P Kensho Clean Power en 
yndling. Et pluss ved ETFer er at man raskt kan gå inn og ut av dem, i motsetning til unoterte 
fond som kan bruke flere dager på transaksjoner.
Anbefaler kryptoinvestering
- Vi kan heller ikke lukke øynene for finansiell disrupsjon, så børsnoterte ethereum-fond er 
interessante, fortsetter rådgiveren. 
- Dersom myndighetene setter begrensninger på ethereums egenskaper som digital valuta, vil 
trolig andre egenskaper - som for eksempel tilretteleggelse av Non-Fungible Tokens og økt 
kontroll av personlige data - utfylle verdien.
Et fellestrekk ved Helgestads anbefalinger er at de ikke umiddelbart fremstår som 
«verdiinvesteringer», men dette skremmer ham ikke.
- Smale verdi- og kalkulatorfokuserte investorer vil få større og større utfordringer med å 
henge med investorer som også tar hensyn til psykologi, trender og stemning i markedet, 
samfunnshensyn og SoMe, hevder han. (HVA ER SoMe?)
- Det er nærmest umulig korrekt å regne seg frem til en aksjes fremtidige kursverdi, ettersom 
påvirkningsfaktorene er for mange, raske, uforutsigbare og kompliserte.
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