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MAKROKOMMENTAR

Den gode stemningen fra januar fortsatte i februar. Aksjemarkedene har på kort tid hentet inn igjen mye av fallet fra fjor-
årets siste måneder. S&P500 har kun i overkant av 4% igjen før hele fallet er hentet inn igjen og man er tilbake på all-time 
high. Det tilsvarende tallet for Oslo Børs er ca 8%. Også i kredittmarkedet har festen fortsatt. Globale høyrentespreader 
er nå tilbake til nivåene man hadde i gjennomsnitt i 2017 og 2018.

Global samlet PMI var opp 0,4 poeng til 52,5 poeng i februar, noe som signaliserer 3,25 – 3,5% global vekst. For å sette 
dette i kontekst var veksten i 2016 og 2017 henholdsvis 3,5% og 3,07% ifølge IMF. Amerikansk BNP-vekst for fjerde 
kvartal kom inn på 2,6%, over forventningene på 2,2%, noe som bringer årsveksten for amerikansk økonomi til 3,1%, det 
høyeste siden 2015.    

Det var knyttet store forventninger til at mannen som har skrevet The Art of the Deal skulle sette seg ned og forhandle 
med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Håpet om at Nord-Korea skulle gå med på en fullstendig atomnedrustning burde 
imidlertid være forsvinnende lavt. Hvorfor skulle Kim Jong-un gi fra seg det eneste forhandlingskortet han har? Vide-
re har man gjennom gjeninnføringen av sanksjoner mot Iran, empiri på at Trump ikke hedrer slike avtaler. Kravene 
Nord-Koreanerene stilte i forhandlingene var så sterk kost for Trump at han reiste seg og gikk lenge før forhandlingene 
var planlagt avsluttet. Det fikk mange politiske kommentatorer til å børste støvet av Kenny Rogers hit fra 1978, «The 
Gambler», hvor fortelleren har uflaks og ber om råd fra en gambler. Rådene han får er blant annet «You got to know when 
to hold ‘em, know when to fold ‘em, know when to walk away, and know when to run».

Trump har hatt flere forhandlinger å bryne seg på den siste måneden. Samtalene med Kina fortsetter for fullt, og den 
tidligere fristen for økte tollsatser 1. mars er utsatt. Flere medier har meldt at en avtale mellom de to stormaktene er nært 
forestående. Kinesiske aksjer er nå opp over 28% siden bunnen i januar. Vi får håpe for USA, Kina og verdensøkonomien 
at Trump har større hell rundt dette forhandlingsbordet. 
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Porteføljekommentar Borea Global Equities:

Borea Global Equities var opp 1,55% i februar. De største positive bidragsyterne i perioden var Protector Forsikring 
(0,97%), Ice Group AS (0,34%) og Nobia (0,34%).  De største negative bidragsyterne var Flex LNG (-0,38%), Berkshire 
Hathaway (-0,15%) og Facebook (-0,13%). Nettoeksponeringen var 74,6% ved utgangen av perioden. 

Av større endringer som ble gjort så valgte vi å selge Webstep posisjonen vår, et selskap vi har eid siden de gikk på børs 
høsten 2017. De har gjort store endringer i toppledelsen siste tolv måneder, hvor både CEO og CFO har valgt å slutte. 
Dette i kombinasjon med usikkerheten rundt turnover blant øvrige ansatte, er en miks vi misliker i et konsulentselskap 
hvor kulturell stabilitet og ro i rekkene er ekstra viktig.

Vi har i løpet av perioden sluppet Burford Capital inn i porteføljen. Selskapet er klar markedsleder og en av pionerene 
innen «litigation finance», som er en relativt ung industri. I Norge kom den første dommen hvor kravet var finansiert av 
en tredjepart i juni 2018. Forretningsmodellen går ut på at selskapet deltar finansielt i ulike rettslige krav mot at de der-
som saken vinnes, får tilbake hovedstolen pluss renter, samt en andel av provenyet som overstiger denne. Fasinasjonen 
her er en 10-års historikk på konservativ men svært lukrativ underwriting i kombinasjon med lav verdsettelse, solide 
inngangsbarrierer og høyt innside-eierskap som sikrer at deleiere og ledelsen har samme interesser. I tillegg er det gode 
utsikter til mange år med fortsatt lønnsom vekst. 

Utover dette har vi økt vårt innehav i Berkshire Hathaway og Alphabet, samt trimmet posisjonene våre i Protector For-
sikring og BW Offshore. Videre har vi solgt hele posisjonen vår i Star Bulk. 

Porteføljen som helhet handles i dag på en justert P/E på 11 for neste år, noe vi mener er attraktivt sett opp mot vekstut-
sikter og kapitalavkastning i de underliggende selskapene. Den røde tråden i dagens portefølje er fremdeles relativt bred 
sektordiversifisering, moderat syklisk eksponering, jevnt over høy kontantstrømgenerering, og gode balanser. 
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 2 723,8
Avkastning 1,55 % 6,05 % 172,38 %
Avkastning, referanseindeks 0,47 % 0,99 % 187,26 %

Største innehav Andel
Facebook A 11,30 %
Alphabet Inc C 9,98 %
Protector Forsikring 9,71 %
Burford Capital 9,46 %
Berkshire Hathaway 7,94 %

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

2019 4,43 1,55 6,05
2018 -1,07 -0,04 -4,40 0,97 3,45 -0,80 3,59 3,77 -0,63 -7,41 -4,39 -4,63  -11,65 
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 

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.


