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Makrokommentar
Når vi nå skriver juli på kalenderen setter vi punktum 
for et volatilt, men godt første halvår for de fleste risi-
koklasser. Dersom det er noen gjengangstemaer vi har 
diskutert i makrokommentarene hittil i år, må det være 
pengepolitikk, resesjonsfare, Brexit, handelskrig, og Don-
ald og hans Twitterkonto. Også denne måneden har disse 
temaene preget nyhetsbildet verden over. 

Markedene satte punktum i juni med en ny giv. Den 
viktigste nyheten var at Trump meldte om god stemning 
mellom Kina og USA i forbindelse med G20-toppmøtet 
i Osaka. Vi skrev i makrokommentaren i januar at en 
vedvarende handelskrig vil øke sannsynligheten for en 
resesjon i USA, at en resesjon vil redusere sannsynlighe-
ten for at Trump blir gjenvalgt, og at det derfor ikke var 
utenkelig med et positivt utfall på forhandlingene mel-
lom landene. Trump har imidlertid bred politisk støtte 
for å kjøre en hard linje mot Kina, noe som kan føre til at 
løsningen trekker ut i tid. Spørsmålet man nå stiller seg 
er hvilke skader handelskrigen allerede har gjort på den 
økonomiske veksten, selv om den mot formodning skulle 
avblåses i nær fremtid. Faren er at handelskrigen ikke 
bare har redusert handelen i verden, men også satt i gang 
noen negative spiraler. I første omgang øker handelskri-
gen usikkerheten, noe som i neste omgang kan redusere 
investeringslysten hos bedriftene. Redusert investerings-
lyst fører ofte til reduserte ansettelsesbehov, som fører til 
lavere lønninger, som fører til lavere konsum. 

Rentemarkedet og aksjemarkedet er fortsatt delt i sitt 
syn på fremtiden. Den amerikanske tiåringen har i løpet 

av måneden vært nede i 1,985%, den laveste noteringen 
siden før Trump ble valgt til USAs 45. president i novem-
ber 2016, da de lange rentene steg kraftig som følger av 
Trumps lovnader om skattekutt og økt økonomisk vekst. 
På samme tid klatrer det amerikanske aksjemarkedet 
noe paradoksalt til ny all-time high. Traderne i rentemar-
kedet er med andre ord mye mer bekymret for fremtiden 
enn det traderne i aksjemarkedet er. Det gjenstår å se 
hvem som får rett. 

Norsk økonomi går svært bra og sentralbanken virker 
fast bestemt på å øke renten ytterligere. Den norske 
renten har nå blitt hevet 0,75 prosentpoeng de siste 12 
månedene. Dersom man har et lån på 5 millioner kro-
ner, vil det si en økt rentebelastning på 37 500 kr i året 
før skatt. Det blir spennende å se hvilke konsekvenser 
dette, i kombinasjon med et nytt gjeldsregister vil få for 
boligprisene eller etterspørselen etter sydenturer her til 
lands.

Også oljeprisen fikk seg et løft i løpet av måneden. Det 
første løftet kom da to oljetankere ble angrepet i Oman-
bukten, noe USA anklaget Iran for å stå bak. Dette løftet 
oljeprisen med et par dollar per fat. Dette indikerer at 
markedet ser for seg en svak etterspørselsside fremover, 
ettersom dette kunne vært en 10-dollar per fat hendelse 
dersom markedet hadde fryktet at tilbudet skulle bli for 
lavt. Oljeprisoppgangen fortsatte da OPEC+ med Saudi og 
Russland i spissen vedtok å forlenge produksjonskuttene 
til 2020.
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Referanserente Borea Høyrente

Porteføljekommentar
Borea Høyrente var ned 0,13 % i juni. Avkastningen hittil 
i år er 4,41 %. 

Juni ble som ventet en måned med høy aktivitet i starten 
av måneden, som gradvis avtok etter hvert som de fleste 
aktørene i markedet tok ferie. I juni ble det i det nordis-
ke høyrente markedet utstedt lån for over 11 milliarder 
kroner. Det høye tilbudet av obligasjoner i det nordiske 
markedet gjør at renten som betales for å låne i obli-
gasjonsmarkedet er høy og betydelig høyere enn det vi 
ser i det europeiske markedet for tilsvarende risiko. Det 
europeiske markedet målt ved Itraxx indeksen falt fra 
320 til 250 punkter i løpet av juni. Denne utviklingen for-

venter vi vil smitte over på det norske markedet i løpet 
av sommeren.

Det at vi låner ut til høye spreader gjør at den løpende 
avkastningen i fondet er høy. Etter vår vurdering får vi 
bedre betalt for obligasjonene i fondet enn den kredittri-
siko vi har, noe som er akkurat det vi ønsker. Fondet har i 
dag en løpende rente på 7,8 % med en belåning på 7% og 
med en betydelig andel av fondet i obligasjoner med kort 
løpetid. Det betyr at vi har stort handlingsrom i fondet.

Vi har i løpet av måneden solgt oss ut av Havilafjord, 
Infront og MPC. Ellers har vi bare gjort små justeringer i 
porteføljen.

HISTORISK AVKASTNING BOREA HØYRENTE 

BOREA HØYRENTE MÅNEDSRAPPORT JUNI 2019
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Største innehav Andel
Tizir 11 %
Okea AS 8 %
BW Offshore AS 6 %
Seadrill Ltd 5 %
Ekornes 5 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1.317,6
Avkastning -0,13 % 4,41 % 70,29 %
Avkastning referanseindeks 0,37 % 2,42 % 43,76 %

LANDFORDELINGBRANSJEFORDELING

Månedlig historisk avkastning

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2019 1,27 1,00 0,74 1,10 0,35 -0,13 4,41

2018 1,10 0,14 0,21 0,97 0,85 -0,06 0,59 1,09 0,45 0,39 -0,53 -1,71 3,51 

2017 4,26 1,07 1,80 1,36 0,74 0,54 0,82 0,79 0,91 1,04 0,64 0,80 15,75 

2016 -5,06 -2,43 5,83 2,10 2,79 0,30 0,59 2,23 0,92 1,42 0,59 1,53 10,94 

2015 0,18 0,63 0,69 2,11 1,34 -0,26 0,55 -3,23 -3,16 2,44 -0,16 -0,87  0,10 

2014 0,79 0,75 0,75 0,64 1,14 0,83 0,56 0,13 0,35 -2,73 -0,57 -3,35  0,80 

2013 0,99 0,78 0,78 0,51 0,57 -0,29 1,24 0,94 0,75 1,17 1,19 1,11  10,20 

2012 2,35 4,23 0,32 0,59 -0,79 0,77 1,92 2,63 2,25 1,04 1,31 1,01  19,00 
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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 klas-
sifiseres 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 kontrol-
lere 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 mar-
keder. 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 investe-
ringsrådgivning 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.


