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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 Kreditt

Referanseindeks 5% p.a.

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Kreditt leverte en avkastning på 1,7% i april. Det
nordiske høyrentemarkedet målt ved DNB sin nordiske
høyrenteindeks leverte en avkastning på 0,84% i samme
periode. Hittil har fondet levert en avkastning på 3,6%.

April fortsatte trenden fra forrige måned, og kredittpåslagene i Norden (målt ved DNB sin nordiske høyrente
indeks) har i løpet av måneden gått fra 501 til 478.
Aktiviteten i primærmarkedet har slik vi forventet også
tatt seg opp, selv om det fremdeles er på et lavt nivå sammenlignet med perioden før krigen i Ukraina. Investeringsbankene forteller oss om utstedere som vegrer seg
for å gå til markedet i frykt for at de kan få finansieringen
billigere dersom de venter. Vi er langt fra sikker på at det
blir tilfellet.
De europeiske kredittpåslagene har de siste ukene beveget seg ut igjen og er snart tilbake der de var da uroen i
kjølvannet av den russiske invasjonen var på sitt verste.
Denne gangen er det antakelig ikke drevet av krigen,
men av frykt for vedvarende høy inflasjon, pengepolitisk
innstramming og økt sannsynlighet for resesjon.
Vi tror volatiliteten vi har observert hittil i år kommer

til å fortsette. Det er imidlertid viktig å flytte fokuset fra
daglige overskrifter i avisene, løfte blikket, fokusere på
den fundamentale utviklingen til selskapene og forsøke
å utnytte mulighetene den økte volatiliteten skaper. Vi vil
fortsette å ha fokus på det vi skal: skape god risikojustert
avkastning til dere. Porteføljen vår har i dag en effektiv
rente på 9%, og en kredtittdurasjon på 3,1. Det betyr at,
alt annet likt, skal porteføljen gi en avkastning på 9%
årlig de neste 3,1 årene.

Vi har siden forrige måned vurdert en mindre utsteder,
som vi ikke synes betalte godt nok i forhold til underliggende risiko, og dermed heller ikke investert i disse. Vi
har imidlertid vært med på to nyutstedelser som vi solgte oss ut av etter kort tid for en gjennomsnittlig profitt på
0,25%.
Vi har i løpet av måneden vektet oss ned i Jordanes, og
kjøpt en liten post i Klarna. Utover dette har vi ikke gjort
vesentlige endringer.

Porteføljen har i dag en eksponering på 125%. Den effektive renten er 9%, den gjennomsnittlige løpetiden er 3,1
år, og rentesensitiviteten er 1,4.
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Måned

Hittil i år

Oppstart

NAV

1 028,1

Avkastning

1,75 %

3,64 %

6,08 %

Avkastning referanseindeks

0,39 %

1,60 %

2,86 %

Største utsteder

Andel

VNV GLOBAL AB

10 %

Mime Petroleum AS

7%

Lime Petroleum AS

7%

SGL TransGroup International A/S

6%

Cidron Romanov Limited

6%

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING
2022
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Mar
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0,68

-1,29

2,50

1,75
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Totalt
3,64

2021

2,50

BRANSJEFORDELING
Communications
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Energy
Financials
Industrials
Utilities



Okt

-0,60

0,57

2,47

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.

