
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning 
og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.
Referanseindeksen til fondet er NIBOR3M + 5%. 

Borea Global Equities – avkastning og statistikk august 2018
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Historisk avkastning Borea Global Equities

Referanseindeks Borea Global Equities OSEBX

Denne 

måned

Hittil i 

år

Siden 

oppstart

NAV 3 061,4

Avkastning 3,8 % 5,3 % 206,1 %

Avkastning, 

referanseindeks 0,5 % 4,0 % 184,0 %

Active risk NA NA 8,6

Sharpe 7,0 0,6 1,2

IR NA NA 0,2

Beta NA NA NA

VaR (%) 0,6 % 0,8 % 1,1 %

Volatilitet 7,9 % 9,6 % 13,0 %

Største innehav Andel

BERKSHIRE HATHAWAY 11,52 %

FACEBOOK A 9,70 %

NOBIA AB 8,20 %

BW OFFSHORE LTD 7,87 %

LINK MOBILITY GROUP 7,73 %

Avkastning per måned i %

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des YTD

2018 -1,07 -0,04 -4,40 0,97 3,45 -0,80 3,59 3,77 5,31     

2017 1,83 3,09 0,49 3,15 -0,09 0,01 2,03 0,47 1,56 2,15 0,52 2,60 19,25    

2016 -9,79 -2,82 2,45 -1,15 5,78 -3,06 4,03 0,81 -0,83 1,88 3,10 -1,16 -1,70    

2015 2,98 2,79 5,84 -4,63 4,88 -1,76 5,92 -6,82 -0,66 7,41 2,58 -0,02 18,90    

2014 1,14 0,87 -2,39 -2,18 0,80 2,73 2,81 0,00 -0,11 3,30 5,57 3,90 17,40    

2013 8,02 4,26 1,70 2,18 4,62 -0,98 1,59 -1,69 6,09 3,53 5,90 1,90 43,50    

2012 4,38 2,73 1,86 1,00 -2,75 0,57 3,11 1,05 0,64 -2,46 2,08 0,17 12,80    



Månedskommentar

August har vært en måned med mye støy rundt presidentskapet i USA og vedvarende 

trusler om handelshemmende tiltak. Business as usual med andre ord. Dersom man ser 

gjennom denne støyen, er signalet ganske uendret fra forrige måned. De fleste nøkkeltall 

indikerer vekst over trend i store deler av verden. Verdensøkonomien som helhet går altså 

fortsatt bra. FED-sjef, Jerome Powell, holdte sin tale 24. august og budskapet ble meget 

godt mottatt av markedet. Hovedessensen fra talen er en duete pengepolitikk og vi kan 

forvente at «festen vil fortsette».

Det amerikanske aksjemarkedet, som har klatret på en vegg av bekymringer siden 

finanskrisen, er nå inne i den lengste oppgangsperioden noensinne. Det har nå gått mer 

enn 3 453 dager uten en nedgang på 20% eller mer. Selv om det amerikanske 

aksjemarkedet målt ved S&P 500 fosser frem og er opp omtrent 10% hittil i år, er bildet 

noe mer nyansert i resten av verden. Europeiske aksjer har hatt 25 uker med netto utgang 

som for året summerer seg til hele $40mrd. Samtidig verdsettes europeiske aksjer til ca. 

55% av tilsvarende amerikanske selskaper, målt ved pris/bok. Slike store 

verdsettelsesforskjeller mellom europeiske og amerikanske selskaper har vi ikke sett i 

moderne tid.  

Heller ikke i fremvoksende markeder er bildet udelt positivt. MSCI sin indeks for 

fremvoksende markeder er ned over 17% hittil i år. Tyrkia har vært spesielt aktuelt i 

august, hvor landets valuta svekket seg over 20% mot dollaren i løpet av få dager, og folk 

strømmet til luksusbutikkene for å kjøpe varer på tilbud. Landets tiårige statsrente handles 

til en rente på over 20% i skrivende stund. Mens markedsaktørene ventet på beroligende 

retorikk fra Erdogan fikk de servert «hvis de har sin dollar, har vi vår Allah», og liraen 

fortsatte stupet. MSCI Turkey i USD er ned i underkant av 60% siden toppen i januar.  

Smittefaren til andre markeder ble naturlig nok et hett diskusjonstema. ECB uttalte at 

situasjonen ikke var kritisk enda, men uttrykte bekymring for enkelte europeiske bankers 

eksponering mot Tyrkia dersom situasjonen skulle forverre seg ytterligere.

Utviklingen på Oslo børs har i likhet med det amerikanske markedet vært meget solid. 

Norske aksjer er opp over 11% hittil i år, sterkt drevet av en høy oljepris. 

Porteføljen

Borea Global Equities var opp 3,77% i august. Hittil i år er fondet opp 5,31%. De positive 

bidragsyterne denne måneden var BW Offshore (2,17%), Berkshire Hathaway (0,91%) og 

Webstep (0,75%). De negative bidragsyterne var Protector forsikring (-0,27%), vår 

shortposisjon i Tesla (-0,1%) og Subsea 7 (-0,08%).

August var preget av mange høydepunkter. BWO, Webstep og Berkshire Hathaway kom 

alle med svært gode rapporter hvor også fremtidsutsiktene ga oss forsterket tro på videre 

eierskap.

 

Et eksempel her er BWO, som rett før månedslutt kom med en rapport som viste god drift 

og stram backlog innen kjernevirksomheten som er FPSO-utleie, selskapet oppjusterte 

også reserveestimatene fra Dussafu-feltet i Gabon, hvor first-oil allerede ventes i slutten av 

inneværende år. Mye tyder på at en snarlig refinansiering av obligasjonsgjelden også kan 

medføre reinnføring av utbytte. Markedet sendte aksjen opp 15% etter rapporten.

Vår største posisjon, Berkshire Hathaway fyrer på alle sylindere og kunne vise til nesten 

70% vekst i driftsresultat før skatt sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet 

ruger nå på en historisk høy kontantbeholdning og kjøper jevnlig tilbake egne aksjer hvis 

prisen er rett. Også IT-konsulentselskapet Webstep viser solid fundamental utvikling godt 

hjulpet av en bransje som for tiden opplever et stort sug etter konsulenttjenester i en 

stadig mer digital hverdag. En kapasitetsutnyttelse som skraper taket og mangel på 

kvalifisert arbeidskraft vil også føre til økte timerater og derfor god vekst i inntjeningen. 

Porteføljen var for øvrig preget av få endringer. 

Vår klare ambisjon for Borea Global Equities er at porteføljen skal bestå av en konsentrert 

kurv av de beste ideene vi til enhver tid klarer å oppdrive, kjennetegnet av en tydelig 

asymmetri mellom nedside og oppside.		
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Disclaimer

Borea Global Equities og Borea Høyrente er spesialfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 § 7-2. De to fondene benevnes heretter som Fondene. Fondene klassifiseres ikke som UCITS-fond. Dette 
dokumentets informasjon kompletteres av fullt prospekt og vedtekter for Fondene som kan fås tilsendt fra forvaltningsselskapet. Investor bør ta del i denne informasjon før beslutning om å investere i Fondene. En 
investering i Fondene bør betraktes som en langsiktig investering. Fondene er regulert under norsk lov, og tvister behandles og avgjøres i norsk domstol alene. Andeler i Fondene vil ikke registreres i overensstemmelse 
med verdipapirlovgivning i USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand, eller i noe annet land. Fondene får derfor ikke selges eller tilbys i USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand, eller i land der tilbud eller salg skulle 
stride mot gjeldende lover og regler. Utenlandsk lov kan innebære at en investering ikke får gjøres av investorer utenfor Norge. Borea Asset Management har ikke ansvar for å kontrollere at en investering fra utlandet skjer 
i overensstemmelse med det enkelte lands lover og regler, og kan ikke holdes juridisk eller finansielt ansvarlig for brudd på slik lov. Investering i finansielle instrumenter er risikofylte. Historisk avkastning er ingen garanti 
for fremtidig avkastning. Med avkastning menes avkastning etter fradrag for kostnader som andelen er belastet i perioden. Fondenes avkastning avhenger av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet og i 
underliggende finansielle instrumenter, Fondenes risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av Fondene. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år. Realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil blant 
annet avhenge av det eksakte tidspunktet for kjøp og salg. Det finnes ingen garanti for at en investering i Fondene gir positiv avkastning, tross en positiv utvikling i de finansielle markeder. Det finnes ingen garantier for at 
en investering i Fondene ikke kan føre til tap. Det er ingen kapitalbeskyttelse i Fondene og investorer må være oppmerksom på at 100% av investert kapital kan tapes. Investeringer i Fondene er ikke omfattet av regler for 
innskuddsgaranti. Dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering" beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbeskyttelse. Fondene kan markedsføres til alle kundeklasser som definert i 
verdipapirforskriftens kapittel 10 I.  Ved investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle vil Borea Asset Management AS gjøre en egnethetsvurdering av den enkelte kunde.  For øvrige kundeklasser vil Borea Asset 
Management gi råd basert på kundens opplysninger om investeringsmål, og i utgangspunktet verken vurdere kundens finansielle stilling eller kundens kunnskap og erfaring. Borea Asset Management vil ikke vurdere 
hvorvidt gjennomføring av aktuelle transaksjoner er hensiktsmessig, og har således heller ingen frarådningsplikt som overfor Ikke-Profesjonelle Kunder. Denne informasjonen gir ikke alene grunnlag for ansvar hvis ikke 
informasjonen er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospekt.


