
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. Avkastning en kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.
Referanseindeksen til fondet er ST1X.
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NAV, Inst. 1 043,1

NAV, klasse A 1 039,5

Avkastning, Inst. 0,20 % 1,80 % 8,50 %

Avkastning, klasse A 0,19 % 1,69 % 8,13 %

Avkastning, 

referanseindeks 0,06 % 0,27 % 0,83 %

Avkastning per måned i %

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

2018 0,46 0,33 0,41 0,04 0,24 0,11 0,20 1,80     

2017 1,14 0,53 0,64 0,37 0,41 0,41 0,45 0,38 0,30 0,13 0,32 0,32 5,66     

2016 0,12 0,52 0,64     



Markedskommentar

For første måned på «lenge» fikk vi en rolig måned hvor harde makrodata og forventninger 

til hva sentralbankene skulle gjøre ble hovedfokus. Trump måtte selvsagt komme med en 

kommentar om at han ikke likte at FED hevet renten, men dette ble i svært liten grad 

vektlagt. Trump greier nok ikke å rokke ved FED sin uavhengighet til tross for at han 

mener de ødelegger for hans løsslupne skatteletter og økte offentlige utgifter. Den forrige 

Presidenten som fikk sentralbanksjefen til å gjøre som instruert, var Nixon og det ble ingen 

suksess hverken for Presidenten eller økonomien.

BNP-tall for andre kvartal 2018 har vært positive, spesielt har USA overrasket med en 

vekst på 4,1%. I Kina ble veksten 6,7%, som vi må si er svært bra med tanke på 

utfordringene de har innen finanssektoren. Myndighetene ser ut til å ta tak i problemene og 

vi ser at gjeldsveksten er i ferd med å avta. Europa opplever noe fallende veksttakt og det 

ser ut som veksttoppen er passert for denne gang. For Japan ser det også ut som veksten 

opprettholdes ut fra de siste PMI tallene som er publisert.

Denne uken er det verdens sentralbanker som er i fokus. Med unntak av Japan så holder 

sentralbankene seg til planene om å øke renter fremover. I Japan har BOJ fortsatt foten på 

gasspedalen og fortsetter kampen mot deflasjon, men også de nærmer seg et tidspunkt 

hvor trykket på gasspedalen må lettes. Et viktig parameter for sentralbankenes 

rentefastsettelse er nettopp inflasjon og vi ser tiltakende inflasjon både i USA, Europan og 

Kina alle disse viktige økonomiene har nå en inflasjonstakt nær sentralbankmålet på 2%, 

noe som underbygger forventningene om innstramning i pengepolitikken og renteøkning.

Porteføljen

Borea Rente ga en avkastning på 0,201% for institusjonsklassen, og 0,186% for A-klassen 

for juli 2018. Avkastning hittil i 2018 er hhv. 1,8% for institusjonsklassen, og 1,7% for A-

klassen. Fondet er et UCITS fond som investerer i seniorlån, ansvarlig lån og 

fondsobligasjoner. Fondet har i hovedsak norske sparebanker som motpart.

 

Det fleste nordiske og internasjonale storbanker har levert resultater i juli og resultatene 

har stort sett vært bedre enn ventet i andre kvartal 2018. I Norge leverte DNB og Sbanken 

litt under forventning, men fortsatt svært solide resultater. De fleste sparebanker leverer 

resultater i august, vi forventer solide og sterke resultater. Spreadutgangen vi opplevde for 

fondsobligasjoner i juni pga. av uroen i Italia og handelskrig usikkerheten har blitt noe 

redusert i juli, men vi er fortsatt godt over nivåene vi så i begynnelsen av året. Det betyr at 

norske fondsobligasjoner og ansvarlige lån fortsatt fremstår som svært attraktive både 

absolutt og relativt.

Marked



Disclaimer

Dette dokumentets informasjon kompletteres av fullt prospekt og vedtekter for fondet som kan fås tilsendt fra forvaltningsselskapet. Investor bør ta del i denne informasjon før beslutning om å investere i fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. 
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


