
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.

Borea Rente – avkastning og statistikk februar 2018
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NAV, Inst. 1 032,7

NAV, klasse A 1 030,0

Avkastning, Inst. 0,33 % 0,79 % 7,55 %

Avkastning, klasse A 0,31 % 0,76 % 7,27 %

Avkastning, 

referanseindeks 0,04 % 0,05 % 0,62 %

Avkastning per måned i %

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

2016 0,12 0,52 0,64     

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     

2018 0,46 0,33 0,79     



Markedskommentar

Frykten for høyere renter slo inn for fullt i februar og vi fikk et aksjemarked som svingte 

mye i løpet av måneden.  Verdens viktigste rente, den amerikanske 10 åringen, nærmer 

seg nå 3 %, og vi må helt tilbake til 2012 sist renten bikket 3% grensen. Mye tyder på at vi 

står foran stigende renter i tiden fremover. Det forventes 4 rentehevninger i USA i løpet av 

2018, men enkelte forventer faktisk enda flere. Den nye sentralbanksjefen i USA, 

advokaten Mr. Powell, kom ikke med noe nytt i sin første tale til Kongressen og det 

forventes heller ikke noen omlegging av sentralbankens politikk fremover.

Det norske rentemarkedet har også blitt påvirket av den økte volatiliteten vi ser i aksje - og 

valutamarkedene. Den norske NIBOR-renten har steget med 15-20 basispunkter til over 

1%, et nivå vi ikke har sett siden i fjor vår. Det er vanskelig å se hvorfor. Mange mener det 

er av teknisk karakter, men det kan også være et bilde på at norsk økonomi går bedre og 

at rentene forventes å stige fremover.

Når det gjelder de fundamentale makroforholdene har vi ikke sett noen nevneverdig 

endring i den positive trenden vi befinner oss i. Arbeidsledighetstallene er lave og 

lønningene stiger. De selskapene som har fremlagt resultater viser en klar bedring fra i fjor 

og det forventes ytterligere vekst i inntjeningen utover året.

Porteføljen

Borea Rente ga en avkastning på 0,33% for institusjonsklassen, og 0,31% for A-klassen for 

februar 2018. Fondet er et UCITS fond som investerer i seniorlån, ansvarlig lån og 

fondsobligasjoner. Fondet har i hovedsak norske sparebanker som motpart. 

 

Februar måned innledet sesongen for resultat fremleggelser. Norske og nordiske bankers 

resultat for 2017 var svært gode historisk sett. Lave tap og lave kostnader ga høye 

marginer som gjør at sikkerheten for lån til sektoren er god. Vi ser fortsatt at norske 

banker må betale en høyere rente på sine innlån enn tilsvarende europeiske banker . Når vi 

i tillegg vet at norske banker har mye høyere egenkapital enn de europeiske bankene , 

representerer det en ekstra trygghet for våre utlån og avkastningsforventninger for 2018.

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.


