
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 juli 2018
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Historisk avkastning Borea Global Equities

Referanseindeks Borea Global Equities OSEBX

Denne 

måned

Hittil i 

år

Siden 

oppstart

NAV 2 950,2

Avkastning 3,6 % 1,5 % 195,0 %

Avkastning, 

referanseindeks 0,5 % 3,5 % 183,4 %

Active risk NA NA 8,6

Sharpe 4,0 0,1 1,2

IR -1,0 -0,5 0,0

Beta NA NA NA

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

Volatilitet 13,1 % 9,8 % 13,0 %

Største innehav Andel

BERKSHIRE HATHAWAY 11,02 %

FACEBOOK A 9,61 %

PROTECTOR FORSIKRING 8,40 %

NOBIA AB 8,37 %

LINK MOBILITY GROUP 8,09 %

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 1,48     

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    



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 Global Equities var opp 3,6% i juli. Hittil i år er fondet opp 1,5%. De positive 

bidragsyterne denne måneden var Link Mobility (1,76%), Berkshire Hathaway (0,66%) og 

Alphabet (0,65%). De negative bidragsyterne var Facebook (-0,86%), Subsea 7 (-0,26%) 

og Nobia (-0,19%).

Juli har vært en begivenhetsrik måned for porteføljen. De mest nevneverdige hendelsene 

har vært oppkjøpsbudet på våre aksjer i Link Mobility, samt andrekvartalspresentasjonene 

fra Alphabet, Facebook og Protector Forsikring.

Alphabet leverte svært gode tall for andre kvartal. Inntektene vokste med 25% fra året før 

(fra en base på USD26mrd(!)) og inntjeningen økte 23% i tilsvarende periode. Markedet 

svarte med å sende aksjen opp over 5% samme dag. 

Facebook leverte tall for andre kvartal som var på linje med konsensusestimatene. 

Inntektene vokste med 43% fra året før (fra en base på USD9,3mrd(!)). Det er nå 2,5 

milliarder mennesker på Facebook sine plattformer. Det var imidlertid selskapets guiding 

som gjorde det store utslaget i kursen. Selskapet forventer at veksten og driftsmarginen vil 

bli lavere de neste kvartalene. Facebook tar trusselen om fra falske kontoer og støtende 

materiale på alvor, etter å ha vært gjennom flere høringer og blitt utsatt for massiv kritikk 

fra politisk hold virker det som om selskapet tar kritikken på alvor. Konsekvensen er at 

Facebook skal doble antall ansatte i avdelingen for sikkerhet og innholdsgjennomgang til 

20 000 ved utgangen av året. Dette vil gå ut over marginer fremover og vekst de neste 

kvartalene. Vi har høy conviction på at Facebooks forretningsmodell og langsiktige 

vekstdrivere fortsatt er intakt, og økte posisjonen til ca. 10% av porteføljen etter 

kvartalspresentasjonen.

Protector Forsikring la frem svakere resultat enn forventet for andre kvartal. Samtidig ble 

det guidet lavere vekst i premieinntekter fremover som følge av prispress i markedet og at 

en ønsker lønnsomhet før vekst. Dette sendte aksjekursen til Protector ned over 25% 

samme dag, og nesten 50% fra toppen i januar, og man fikk muligheten til å kjøpe aksjer 

til en stor rabatt til underliggende verdier ifølge vår modell. Vi benyttet anledningen til å 

vekte oss opp i likhet med de største innsiderne og selskapet selv, og kursen er ved 

månedsskiftet opp 25% fra bunnoteringen. 

Historisk har vi gjort våre beste investeringer når nyhetsbildet ser ruglete ut og sentimentet 

er nede. Det er i slike situasjoner vi ønsker å plante frøene våre.

Marked



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.


