
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 august 2018
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Historisk avkastning Borea Rente 

Borea Rente A Borea Rente Inst ST1X

Denne 

måned

Hittil i 

år

Siden 

oppstart

NAV, Inst. 1 046,2

NAV, klasse A 1 042,4

Avkastning, Inst. 0,30 % 2,11 % 8,81 %

Avkastning, klasse A 0,28 % 1,97 % 8,41 %

Avkastning, 

referanseindeks 0,06 % 0,33 % 0,89 %

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 0,30 2,11     

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

August har vært en måned med mye støy rundt presidentskapet i USA og vedvarende 

trusler om handelshemmende tiltak. Business as usual med andre ord. Dersom man ser 

gjennom denne støyen, er signalet ganske uendret fra forrige måned. De fleste nøkkeltall 

indikerer vekst over trend i store deler av verden. Verdensøkonomien som helhet går altså 

fortsatt bra. FED-sjef, Jerome Powell, holdte sin tale 24. august og budskapet ble meget 

godt mottatt av markedet. Hovedessensen fra talen er en duete pengepolitikk og vi kan 

forvente at «festen vil fortsette».

Det amerikanske aksjemarkedet, som har klatret på en vegg av bekymringer siden 

finanskrisen, er nå inne i den lengste oppgangsperioden noensinne. Det har nå gått mer 

enn 3 453 dager uten en nedgang på 20% eller mer. Selv om det amerikanske 

aksjemarkedet målt ved S&P 500 fosser frem og er opp omtrent 10% hittil i år, er bildet 

noe mer nyansert i resten av verden. Europeiske aksjer har hatt 25 uker med netto utgang 

som for året summerer seg til hele $40mrd. Samtidig verdsettes europeiske aksjer til ca. 

55% av tilsvarende amerikanske selskaper, målt ved pris/bok. Slike store 

verdsettelsesforskjeller mellom europeiske og amerikanske selskaper har vi ikke sett i 

moderne tid.  

Heller ikke i fremvoksende markeder er bildet udelt positivt. MSCI sin indeks for 

fremvoksende markeder er ned over 17% hittil i år. Tyrkia har vært spesielt aktuelt i 

august, hvor landets valuta svekket seg over 20% mot dollaren i løpet av få dager, og folk 

strømmet til luksusbutikkene for å kjøpe varer på tilbud. Landets tiårige statsrente handles 

til en rente på over 20% i skrivende stund. Mens markedsaktørene ventet på beroligende 

retorikk fra Erdogan fikk de servert «hvis de har sin dollar, har vi vår Allah», og liraen 

fortsatte stupet. MSCI Turkey i USD er ned i underkant av 60% siden toppen i januar.  

Smittefaren til andre markeder ble naturlig nok et hett diskusjonstema. ECB uttalte at 

situasjonen ikke var kritisk enda, men uttrykte bekymring for enkelte europeiske bankers 

eksponering mot Tyrkia dersom situasjonen skulle forverre seg ytterligere.

Utviklingen på Oslo børs har i likhet med det amerikanske markedet vært meget solid. 

Norske aksjer er opp over 11% hittil i år, sterkt drevet av en høy oljepris. 

Porteføljen

Borea Rente ga en avkastning på 0,30% for institusjonsklassen, og 0,28% for A-klassen for 

august 2018. Avkastning hittil i 2018 er hhv. 2,11% for institusjonsklassen, og 1,97% for A-

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

fondsobligasjoner. 

 

Fondet har i hovedsak norske sparebanker som motpart. Spreadene for disse bankene har 

holdt seg ganske stabile i august. Fondsobligasjoner har spreadet litt ut, mens ansvarlig lån 

og seniorlån har holdt seg relativt stabile. 

	

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.


