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MAKROKOMMENTAR 

April ble en rød måned på verdens børser. Verdensindeksen falt 8,4%, mens amerikanske S&P 500 var ned 8,7%.
Høyere renter tynger spesielt vekstaksjer, med Nasdaq
ned 13,3%. Europa holdt seg bedre, med hhv. europeiske
og norske aksjer ned 0,7% og 1,7%. Norske sparebanker
har hatt en lang oppgangsperiode, men falt 5,2% i løpet
av måneden.

Årsakene til at markedene går som de gjør, er sammensatte. En viktig årsak er frykten for at den globale inflasjonen vil få sentralbankene til å heve rentene betydelig.
Mange av verdens sentralbanker har et todelt mål, hvor
de skal maksimere sysselsetting i det lengre løp, samtidig
som de skal bruke pengepolitikken til å opprettholde stabile priser. I praksis betyr dette at de vil forsøke å holde
inflasjonen på rundt 2 prosentpoeng.
Det har ikke bare vært enkelt det siste året. Betydelige
stimulanser i kjølvannet av pandemien har bidratt til
god kjøpekraft, samtidig som det globale markedet ikke
har klart å levere alle varene som etterspørres. Den siste
måneden har vi blant annet sett at pandemien fremdeles
herjer i øst, og betydelige nedstengninger i Kina har bidratt til at containerskip ligger i lange køer. Samtidig har
flere års underinvesteringer i fossile energikilder bidratt
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til kraftig prisstigning på energi det siste året. Krigen i
Ukraina gjør vondt verre.

Dermed ligger de siste 12 måneders prisstigning godt
over 2% i de fleste økonomier. I USA har prisene steget
8,5% det siste året, mens Eurosonen har opplevd 7,5%
inflasjon. Her hjemme har vi en inflasjon på 4,5%, riktignok med kjerneinflasjon på 2,1%.
Høyere renter legger press på budsjettene til både husholdninger og bedrifter. I første omgang går det greit,
men om rentehevingene blir mange, vil de bli tyngre å
bære. Det er den frykten vi har fått reflektert i aksjemarkedet den siste måneden. Dette er ikke noe nytt, og noe
vi har forutsatt som en del av investeringsvalgene vi har
tatt.

Vi er fremdeles komfortable med investeringene vi har
valgt. Der globale fasterenteobligasjoner nå går gjennom
sin dypeste nedtur siden finanskrisen, har vi lav renterisiko og har unngått det store fallet. Derimot har våre
porteføljer i hovedsak flytende renter. Dermed får vi
stadig høyere kupongrenter utbetalt, og obligasjonsfond
har blitt en enda mer attraktiv investering sammenlignet
med for eksempel bankinnskudd. På banksiden opplever
vi at vi fremdeles får god egenkapitalavkastning og lave
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utlånstap til en stadig billigere penge. Vi har mye tørt
krutt til å øke eksponeringen dersom markedet skulle
bli mer attraktivt. Innen høyrenteobligasjoner ser vi at
bedrifter må betale mer for finansiering, men vi er fremdeles komfortable med kredittkvaliteten.

Om rentene skal opp så mye at verden går inn i en
resesjon, vet ingen. Historisk sett har vi sett resesjoner
et år eller to etter at den amerikanske sentralbanken
har begynt sine rentehevinger, og statistisk virker det
fremdeles tidlig for en skikkelig børsnedtur. Hver nedtur
er forskjellig, og det er underveis vanskelig å si hva som
er starten på en utforbakke, eller bare litt støy.
Det vi vet er at svingningene i markedskurser ofte er
større enn hva underliggende realiteter skulle tilsi. Det
gir muligheter for de som går mot strømmen, og som tør
å sitte gjennom ruskevær.
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Borea Obligasjon

Referanserente 3,5 %

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Obligasjon gav en avkastning på 0,7% i april. Hittil
i år er fondet opp 0,5%.

I månedsskiftet mars/april snudde prisutviklingen i norske fondsobligasjoner oppover. Fra kursfall fra krigsfrykt
kom risikoappetitten tilbake. Det bidro til høyere kurser
og implisitt lavere kredittspreader. Gjennom måneden
falt kredittspreaden for norske fondsobligasjoner (5 år til
innfrielse, stor regionbank) med litt over 0,1 prosentpoeng. Siden toppen i mars har kredittspreadene falt med
rundt 0,7 prosentpoeng.
Samtidig ser vi et visst avvik mellom norske og internasjonale markeder. Etter den initielle innhentingen har internasjonale obligasjoner, og også fondsobligasjoner, hatt
en svakere kursutvikling den siste tiden. De neste ukene
vil vise om dette er en isolert effekt eller om det også vil
smitte over på det norske markedet. Der prisoppgang
føles gledelig på kort sikt, gir det oss i et obligasjonsfond
lavere avkastning på lang sikt. Høye priser, og dermed
lave kredittpåslag, gir kamp om beinet når utstedere skal
refinansiere tidligere gjeld eller hybridkapital. Det kan
utstedere nyte godt av gode betingelser, mens långivere
må akseptere lavere kupongrenter enn ellers. På lang sikt
kan vi dermed være tjent med at kredittspreadene er litt
høyere enn det vi har sett det siste året.


I løpet av måneden var Haugesund Sparebank og
Obosbanken i markedet for å refinansiere fondsobligasjoner, mens annenhåndsmarkedet har derimot vært lite
aktivt. De to bankene hentet penger på henholdsvis 3,30
og 3,15 prosentpoeng over pengemarkedsrenten Nibor.
Denne ligger i skrivende stund på 1,27%, mens en femårig fastrente (tilsvarende fondsobligasjonenes typiske
løpetid) ligger på 2,79%. Vi kan altså hypotetisk sett låse
inn en fastrente på rundt 6% på nye fondsobligasjoner i
dagens marked. Parallelt har rentene på bankinnskudd
knapt økt det siste halve året.

Forrige uke begynte rapporteringssesongen for bankene,
med DNB og Møre først ut i manesjen. Kort oppsummert
var vi svært fornøyd med DNBs resultat, mens Møre sitt
var også godt. Bankene er solide og har god lønnsomhet, og vi sover svært godt med risikoprofilen til Borea
Obligasjon.
Porteføljen har i dag en eksponering på 91%. Den effektive renten er 3,3%, etter fast forvaltningshonorar. Den
gjennomsnittlige løpetiden er 2,4 år, og rentesensitiviteten er 0,21.
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Måned

Hittil i år

Oppstart

1 012,9

NAV

Avkastning

0,71 %

0,53 %

17,13 %

Avkastning referanseindeks

0,27 %

1,13 %

9,90 %

Største utsteder

Andel

SpareBank 1 SR-Bank ASA

12 %

Sbanken ASA

10 %

Verd Boligkreditt AS

6%

Aurskog Sparebank

5%

Eiendomskreditt AS

5%

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

2022

0,70

-0,70

-0,18

0,71

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Totalt

2021

0,50

0,74

0,35

0,85

0,35

0,52

0,21 0,54

0,23

0,06

-0,23

-0,09

4,10

2020

0,99

0,36

-9,19

9,14

2,17

2,49

0,50 1,22

0,10

-0,12

1,04

0,57

8,70

0,63

0,65

0,91

0,60

0,60

3,43

0,53

2019

BA N K K AT EG O R I

F O R K L A R I N G BA N K K AT EG O R I

Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank 5
Bank 6
Bank 7
Bank 8
Bank 9
Covered bond issuer
Other financial



Jun

Hvilke banker som ligger i de ulike bankgruppene, er en løpende vurdering Nordic Bond Pricing gjør. Elementer i vurderingen er størrelsen
på banken, nye lån, handelsvolum og input fra meglere.
•
Bank 1 består av DNB, SEB og Nordea i Norge.
•
Bank 2 er banker på størrelse med de største regionbankene som
Sparebanken Vest (ca 200mrd) og Sparebank 1 Nord-Norge (ca
100mrd).
•
Bank 3 er f.eks. Fana Sparebank.
•
Bank 4 er f.eks. Aurskog Sparebank og Haugesund Sparebank.
•
Bank 5 er f.eks. Melhus Sparebank og Skudenes & Åkra Sparebank.
•
Bank 6 er f.eks. Sogn Sparebank.
•
Bank 7 er f.eks. Selbu Sparebank og Bjugn Sparebank.
•
Bank 8 er f.eks. Etne Sparebank og Tysnes Sparebank.
•
Banker i bank 9 er Soknedal Sparebank og Valle Sparebank.

Disclaimer:
Borea Høyrente, Borea Kreditt, Borea Obligasjon og Borea Utbytte er spesialfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 § 7-2. Fondene klassifiseres ikke som UCITSfond. Borea Rente er et verdipapirfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011. Borea Rente er et UCITS-fond. De fire fondene benevnes heretter som Fondene. Dette
dokumentets informasjon kompletteres av fullt prospekt, nøkkelinformasjon 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.

