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Markedets appetitt for risiko holdt seg fra juli og 
halvveis inn i august. Siden den gang har vi igjen opp-
levd tilbakegang på verdens børser, med fallende aksje- 
og obligasjonskurser. Etter en initiell oppgang på 3,6% i 
det globale aksjemarkedet, falt markedet tilbake med det 
dobbelte før måneden var omme.

Som vi skrev i forrige månedskommentar handler mar-
kedets reaksjoner mye om forventninger, fremfor bare 
underliggende realiteter. Den faktiske situasjonen har en-
dret seg lite gjennom sommeren, med fortsatt krig og uro 
i Ukraina, inflasjon i den vestlige verden, og COVID-ned-
stengninger i Kina.

Markedet har likevel fått seg en liten realitetssjekk 
når det kommer til pengepolitikk. Stigende renter, 
som følge av den høye inflasjonen, har vært hovedår-
saken bak det sure markedet i år. Da markedet steg 
tidligere i sommer øynet man i større grad et håp om 
at pengepolitikken ville bli mildere dersom økonomien 
havnet i en nedtur. I august har derimot tonen fra sen-
tralbankledere vært tydelig på at temming av inflasjonen 
er hovedmålet.

Samtidig sliter europeiske husholdninger og nærings-
liv med energiprisene. Europa prøver å omstille seg 

fra russisk gass, og Europakommisjonen jobber med 
inngripende tiltak og strukturelle endringer for elektrisi-
tetsmarkedet. 

Mer av det samme. Summen av dette er at vi fremdeles 
er på den samme veien som tidligere, med tegn til lavere 
økonomisk vekst i både USA og Europa. Forventningene 
til en mild resesjon har vokst gjennom sommeren.

Norge er fortsatt annerledeslandet, og vi tror ikke 
dette endrer seg med det første, til tross for økende press 
om å sette ned gassprisene i solidaritet med andre land. 
Da revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt i mai, estimer-
te regjeringen petroleumsinntekter på 933 milliarder 
kroner, mer enn 3 ganger så mye som året før. Siden den 
gang har prisene økt og Norges inntekter ligger nå an til 
å kunne tjene nærmere 1500 milliarder på petroleums-
sektoren i 2022. Med andre ord kan vi nesten finansiere 
hele statsbudsjettet med løpende petroleumsinntekter.

Vi er ikke isolert fra hva som skjer rundt oss. De store 
økonomiene kjøles ned, men det er vanskelig å se for seg 
at norsk økonomi skal få en dyp og langvarig nedtur med 
dagens bakteppe.

Vi er derfor fremdeles komfortable med verdipapirer 



  

som i stor grad er eksponert mot norsk økonomi. Banke-
ne tjener gode penger, til tross for at kursene på egenka-
pitalbevis i august falt litt tilbake. Etter Q2-resultatene 
er levert, kan vi konkludere med at norske banker har 
levert 11,7% egenkapitalavkastning i første halvår. Det 
er akkurat der vi forventet at resultatene skulle være. I 
høyrentemarkedet følger vi fortløpende selskapene vi 
har lånt penger til, men heller ikke her ser vi store fare-
tegn for tiden. Vi har i lengre tid likt energisektoren, og 
disse selskapene gjør det fremdeles godt, samtidig som 
de betaler gode renter.

I den grad selskaper klarer å gjøre opp for seg, er det 
godt å investere i obligasjonsmarkedet når risikoappe-
titten er lav. Det betyr at kursene er lavere og vi får et 
høyere kredittpåslag enn ellers. Et eksempel er DNBs nye 
fondsobligasjon, som betaler oss pengemarkedsrente 

pluss et påslag på 3,75%. I skrivende stund gir denne oss 
en kupongrente på 6,09%. Vi må omtrent et tiår tilbake 
i tid for å finne en periode hvor forskjellen mellom inn-
skuddsrenter og obligasjonsrenter var større.

Ved inngangen til august reduserte vi eksponeringen i 
fondene våre noe, for å ha tørt krutt dersom nedturen 
skulle fortsette. Spesielt gjelder dette for aksjefondet 
Borea Utbytte, hvor potensielle svingninger er større enn 
i rentefondene. Vi er fremdeles godt eksponert mot å 
høste god avkastning i et stabilt marked, samtidig som vi 
har fleksibilitet til å snu oss rundt og handle dersom ting 
skulle bli billigere.
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Dette er markedsføring. Før eventuelle kjøp oppfordrer Borea Asset Managment om å lese fondets nøkkelinformasjon og prospekt.Se borea.no eller 
ring 53 00 29 00 for mer informasjon
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Høyrente leverte en avkastning på 3,2% i  
august. Det nordiske høyrentemarkedet målt ved DNB 
sin nordiske høyrenteindeks leverte en avkastning på 
2,0% i samme periode. Hittil i år er avkastningen til 
fondet 2,4%.

August har vært en god måned i det nordiske høyrente-
markedet. Forvaltere som solgte seg ned i juni og har 
hatt mye kontanter på sidelinjen gjennom sommeren 
har hatt det travelt med å få sysselsatt disse. I månedens 
første uker var etterspørselen etter obligasjoner svært 
høy. Dette kombinert med et lavt tilbud (få nyutstedelser 
og generelt få selgere) sørget for at prisene korrigerte 
opp. Kjøpspresset og reprisingen avtok utover måneden i 
tråd med at markedet for nyutstedelser kom i gang igjen, 
og markedssentimentet ble dårligere. 

Vi har benyttet måneden til å redusere eksponeringen, 
og øke den underliggende kredittkvaliteten i porteføljen. 
Vi har vektet oss ned i Preem, SFL og Cidron Romanov, og 
solgt oss helt ut av Tiger HoldCo. Vi har også tatt gevinst 

i de postene vi kjøpte i Grieg (+3,8%), Crayon (+3,6%) og 
Jordanes (+7,4%) under markedsuroen i juni.

Pengene fra disse salgene brukte vi til å kjøpe DNB sin 
nye fondsobligasjon som gir en effektiv rente på 6,4%, 
samt vekte oss opp i Hoegh LNG, Waldorf Production og 
Ocean Yield og redusere den overordnede eksponeringen 
fra 126% ved forrige månedsskifte til 120% i dag. Utover 
dette har vi over 10% av porteføljen i obligasjoner vi 
forventer vil bli tilbakebetalt innen noen måneder. Det 
betyr at vi er svært godt posisjonert skulle det oppstå 
gode muligheter fremover.

Porteføljen har i dag en eksponering på 120%. Den effek-
tive renten*  er 9,0%, den gjennomsnittlige løpetiden er 
3,0 år, og rentesensitiviteten er 1,2.

HISTORISK AVKASTNING BOREA HØYRENTE 
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*Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.



  

Største utsteder Andel
Color Group AS 6 %
Cidron Romanov Limited 6 %
Media and Games Invest SE 6 %
SFL Corporation Ltd. 6 %
BW Offshore Limited 5 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 339,5
Avkastning 3,2 % 2,4 % 96,3 %
Avkastning referanseindeks 0,4 % 3,3 % 67,9 %

BRANSJEFORDELING

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2022 0,55 -3,04 2,16 1,69 -0,85 -2,32 1,19 3,16 2,40

2021 2,03 2,11 1,45 1,36 0,88 0,81 0,68 0,98 0,71 1,61 -0,15 1,08 14,39

2020 1,03 -2,09 -21,54 6,38 6,49 7,45 1,27 2,46 -0,13 -0,43 3,30 1,57 2,29

2019 1,27 1,00 0,74 1,10 0,35 -0,13 0,91 0,03 0,27 -0,30 0,29 0,12 5,78

2018 1,10 0,14 0,21 0,97 0,85 -0,06 0,59 1,09 0,45 0,39 -0,53 -1,71 3,51 

2017 4,26 1,07 1,80 1,36 0,74 0,54 0,82 0,79 0,91 1,04 0,64 0,80 15,75 

2016 -5,06 -2,43 5,83 2,10 2,79 0,30 0,59 2,23 0,92 1,42 0,59 1,53 10,94 
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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 UCITS-
fond. 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. 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. 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 kundeklas-
sifisering" 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.


