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MAKROKOMMENTAR

April måned har vært preget av risk-on i de fleste markeder. 

Oljeprisen har i løpet av måneden satt ny personlig beste for året med en midlertidig toppnotering på omtrent 74.5 USD/
fat, et nivå man ikke har sett siden november i fjor. Oljeprisoppgangen har hovedsakelig vært drevet av økte sanksjoner 
mot Iran, og en potensiell eskalerende konflikt i Libya. Oljeprisens gode form fikk seg en støkk av president Donald som 
uttalte at oljeprisen skulle ned. «Gasoline price are coming down. I called up OPEC, I said you’ve got to bring them down. 
You’ve got to bring them down”. Og ned kom den. Oljeprisen falt umiddelbart og er ved utgangen av måneden på rundt 
71 USD/fat.  

Gode makroøkonomiske tall fra Kina og USA, og bedre enn forventet makroøkonomiske tall fra EU har gjort at rese-
sjonsfrykten i markedet har falt, og både amerikanske og europeiske kredittspreader har falt betydelig i løpet av måne-
den. Det har også ført til at amerikanske børser nok en gang setter nye rekordnoteringer. Rentemarkedene og aksjemar-
kedene forteller imidlertid to forskjellige historier. Mens aksjemarkedene fortsetter å nå nye toppnoteringer, har man den 
siste tiden sett økende divergens mellom S&P og amerikansk 10-åring. Det er tydelig at rentemarkedet er mer bekymret 
for fremtiden enn aksjemarkedet. 

Vi har i flere månedsrapporter tidligere vært inne på at man ser fortsatt vekst i verdensøkonomien, men at denne veksten 
er fallende. I løpet av april kom IMF ut og sa at de også deler dette synet. I sin oppdatering av World Economic Outlook 
nedjusterte de sitt estimat for global økonomisk vekst for 2019 med 0,2 prosentpoeng fra 3,5% til 3,3%. Hoved risikofak-
torene som ble uthevet var blant annet handelskrig og pengepolitikk.

April har også gitt oss et etterlengtet avbrekk i Brexit-kaoset etter at britene forhandlet frem utsatt frist for skilsmissen 
med EU. Den nye fristen er satt til 31. oktober, som tilfeldigvis sammenfaller med Halloween. Trick or treat.
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Porteføljekommentar Borea Høyrente:

Når vi setter punktum for april kan vi melde om nok en god måned med en avkastning på 1,1%. Hittil i år er fondet opp 
4,2%.

I april kom avkastningen både fra høy kupongrente som i forrige måned, men også fra spreadinngang som indikerer et 
etterspørselsdrevet marked. I løpet av februar og mars har norske high-yield fond fått nytegninger for omtrent NOK 1,5 
mrd, utover dette får fondene inn kontanter fra kupongrentene som tikker inn hver måned. Når disse pengene skal settes 
i arbeid, uten at det kommer nye store lån til markedet resulterer det som regel i spreadinngang, en utvikling vi var vitne 
til denne måneden.  

April måned sparker så smått i gang rapporteringssesongen for selskapene. Hittil er det få av våre porteføljeselskaper som 
har levert tall, mens de som har levert har vært bedre enn forventet.        Tizir, som er den største posisjonen i porteføjen 
kom med veldig gode tall for 2018. Selskapets EBITDA endte på USD105m, noe som impliserer en giring på beskjedne 
2,6x. Videre har vi en liten posisjon i et lån hos Norwegian som forfaller ved utgangen av 2019. De har uttalt at de kom-
mer til å ha penger til å tilbakebetale lånet i sin helhet.

Vi gjorde få endringer i porteføljen denne måneden. Vi deltok i den nye utstedelsen til Infront, et selskap som leverer 
programvare og nyhetstjenester til finanssektoren, og ellers kun gjort mindre justeringer i porteføljen som vi er meget 
tilfredse med.

Fondet har i dag en eksponering på 118%, en kupongrente på 7,6% og en yield på 7,9%. Porteføljens rentesensitivitet er 
0,86, den justerte durasjonen er 305 dager og kredittdurasjonen er 3,5 år.
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 314,6
Avkastning 1,1 % 4,2 % 70,0 %
Avkastning, referanseindeks 0,4 % 1,6 % 42,6 %

Største innehav Andel
Tizir 10,8 %
Okea AS 7,3 %
BW Offshore AS 5,8 %
Seadrill Ltd 5,0 %
Ekornes 4,6 %

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt

2019 1,27 1,00 0,74 1,10 4,17
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 

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING:
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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 forvalt-
ningsselskapet. 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 verdipa-
pirlovgivning 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 gene-
relle 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-profesjonel-
le 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.


