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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.

MAKROKOMMENTAR 

Oktober har gjerne fått et ufortjent dårlig rykte
i finansmarkedene. At det er best å «sell in May
and go away». Månedens historiske avkastning er
påvirket av de tre årene 1929 (den store depresjonen), 1987 («Black Monday») og 2008 (finanskrisen). Utenom et par enkeltår er det likevel ingen
systematikk i at oktober er noen svak måned i
markedene, ei heller i 2022. Verdensindeksen steg
7,1% i løpet av måneden, mens børsene i USA og
Europa steg hhv. 8,1% og 6,4%. Oslo Børs hentet
seg inn igjen etter nyheten om grunnrentebeskatning på laks og kraft, og ble også løftet av en
oljepris som steg fra 88 til 95 dollar fatet i løpet
av måneden. Børsen steg 6,6% og egenkapitalbevis-indeksen steg 3,9%.
Det underliggende bildet viser mer av det samme.
Europeisk inflasjon er på 10,3% siste tolv måneder,
mens for USA er tallet 8,1%. Sentralbankene fortsetter å sette opp rentene og stramme inn livreima
for husholdninger og næringsliv. Vekstanslag reduseres, mens arbeidsmarkedet holder seg sterkt. Vi
opplever at gode makroøkonomiske nøkkeltall blir
oppfattet som negativt for markedet, da de impli4 | Månedsrapport oktober
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serer fortsatte renteøkninger.
Når børsene nå har steget, er det fordi markedet
ser fremover. Der inflasjonen har steget, ser vi
noen tegn til at vi nærmer oss toppen. En mengde
råvarepriser har vært fallende, i likhet med fraktrater. Lagre bygges opp og verdikjeder repareres
sakte, men sikkert. Verden har fremdeles en rekke
utfordringer, men investorene ser også at aksje- og
obligasjonskurser har priset mye negativitet allerede. USA-børsen er nå ned 17% hittil i år. I midten
av oktober var den ned 24%, tilsvarende hva den
har falt i sammenheng med tidligere milde resesjoner.
Samtidig viser dagens marked en iboende nervøsitet. Selskaper som ikke leverer til forventningene
straffes og bevegelsene er store. Teknologigigantene Meta (Facebook), Alphabet (Google) og Microsoft er blant selskapene som har opplevd kraftige
fall den siste uken. Siden nyttår er de tre selskapenes markedsverdi redusert med 41%, tilsvarende
nesten 2200 milliarder dollar. Blant selskapene vi
følger, leverte DNB egentlig ganske gode tall, med
2022

MAKROKOMMENTAR 

12,7% egenkapitalavkastning i årets tredje kvartal.
Likevel falt selskapet 7% i løpet av rapporteringsdagen, før aksjen hentet seg inn igjen. I våre øyne
en god kjøpsmulighet, som vi benyttet oss av.
I kredittmarkedene har vi også sett en viss bedring
i risikoappetitten i oktober, om enn uten de helt
store utslagene i noen retning. Amerikanske og
internasjonale høyrentemarkeder steg 2,6% og
2,0% i oktober, med nedgang i kredittspreadene.
Nordiske spreader gikk imidlertid i motsatt retning hvilket medførte et fall i det nordiske markedet på 0,6%. Selv om det er surt å sitte gjennom en
spreadøkning (midlertidig fallende obligasjonskurser), foretrekker vi høye kredittspreader over
lave, når bevegelsen først er skjedd. Det innebærer
at motparter må betale oss en høyere rente for
å låne penger. Vi tror også at kredittspreadene
fremover vil holde seg noe over normalen, all den
tid sentralbankene fortsetter å stramme inn pengepolitikken.
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Som vi gjentar, kanskje til det kjedsommelige, er
det vanskelig å spå hvordan markedet vil gå på
kort sikt. I det korte bildet er bevegelsene i større
grad preget av støy, mens de lange linjene utkrystalliseres med tiden. Når usikkerheten rår, faller
alt. Men deretter vil markedet fokusere på hvilke
selskaper som faktisk tjener penger. Selskapene
som har en god forretningsmodell og inntjening
som er bærekraftig gjennom vanskelige tider, vil
også få en sterkere gjeninnhenting.
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i obligasjoner med lav kredittrisiko utstedt av nordiske finansinstitusjoner med fokus på norske sparebanker. Fondet
er klassifisert som et «annet rentefond» og er aktivt
forvaltet. Fondet har to andelsklasser. For nærmere informasjon se fondets prospekt og nøkkelinformasjon på
www.borea.no.

Borea Rente ga en avkastning på 0,28 % for institusjonsklassen og 0,27 % for A-klassen i oktober. Hittil i år er
avkastningen for andelsklasse institusjon -0,16% og
andelsklasse A -0,25%.

Oktober ble en grei måned for norske finansobligasjoner.
Kredittpåslagene for seniorlån (5-års løpetid, største

banker) økte med 4 basispunkter (bps) til 127bps.
Påslagene for ansvarlig lån økte med 13 basispunkter til
259bps, mens påslagene for fondsobligasjoner gikk inn
med 10bps til 390bps.
Tremåneders NIBOR var ved utgangen av måneden
3,33%.

Fordelingen mellom seniorlån, ansvarlig lån og fondsobligasjoner for den investerte porteføljen ser du i diagrammet nedenfor. Kontantandelen i fondet er ca. 5%.

Porteføljen har i dag en eksponering på 95%. Den effektive renten* er 5,7% for institusjonsklassen, gjennomsnittlig løpetid er 2,7 år, og rentesensitiviteten er 0,11.

Risiko
Risikoindikator
Anbefalt investeringshorisont

3
Min. 1 år

Eksponering pr månedsslutt

95 %

Rentesensitivitet

0,11

Gjennomsnittlig løpetid

2,7 år

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

Avkastning*
NAV, Inst.

1026,5

NAV, klasse A

1014,6

Hittil i år

Oppstart

Avkastning, Inst.

0,3 %

-0,2 %

19,5 %

Avkastning, klasse A

0,3 %

-0,2 %

18,4 %

Avkastning, referanseindeks

0,4 %

2,3 %

13,0 %

Største utsteder

Andel

Protector Forsikring ASA

6%

SpareBank 1 SR-Bank ASA

6%

Brage Finans AS

5%

Sparebanken Vest

5%

Eika Boligkreditt AS

5%

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING (INSTITUSJON)*
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

2022

0,36

-0,57

0,10

0,40

-0,94

-0,31

0,47

0,31

-0,26

0,28

2021

0,37

0,34

0,19

0,31

0,19

0,09

0,16

0,26

0,14

0,08

-0,03

0,06

2,18

2020

0,59

0,24

-4,62

3,26

1,13

1,46

0,25

0,55

-0,01

0,01

0,40

0,36

3,47

2019

0,14

0,40

0,58

0,43

0,43

-0,03

0,42

0,40

0,46

0,44

0,48

0,38

4,63

2018

0,46

0,33

0,41

0,04

0,24

0,11

0,20

0,30

0,05

0,09

0,10

0,04

2,39

2017

1,14

0,98

0,73

0,37

0,41

0,32

0,45

0,38

0,30

0,13

0,32

0,32

6,00

0,08

0,56

0,64

2016

Nov

Des

Totalt
- 0,16

FONDSFAKTA

OBLIGASJONSTYPE
Oppstart fond

Fondsobligasjoner

Fast forvaltningshonorar

0,25% / 0,45 %

Midlertidig nedsatt til 31.12.2022

0,15% / 0,25%

Referanserente

Seniorlån
Ansvarlig lån

28. okt 2016

Forvaltningskapital
Åpen for tegning/
innløsning
Varslingsfrist innløsning

NIBOR3MND +
100 basispunkter
572 MNOK
Siste bankdag i
hver uke
1 uke

FORKLARING OBLIGASJONSTYPE
Senior lån er usikrede lån finansinstitusjoner usteder. Seniorlånene har prioritet før den ansvarlige kapitalen (egenkapital, fondsobligasjoner og
ansvarlig lån), men etter innskudd og obligasjoner med fortrinnsrett.
Ansvarlig lån (AT2) er en del av tilleggskapitalen til finansinstitusjonene. Tilleggskapitalen har prioritet før kjernekapitalen (egenkapital og fondsobligasjoner).
Fondsobligasjoner (AT1) er hybridkapital og teller som en del av kjernekapitalen til finansinstitusjonene. Fondsobligasjoner tar tap før ansvarlige lån,
men etter den rene kjernekapitalen (egenkapitalen).
I Norge har man historisk ikke tatt tap på å være investert i slike papirer utstedt av norske sparebanker.
*Avkastningstall er før eventuell skatt på andelseiers hånd.
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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 finnes på www.borea.no eller kan fås tilsendt fra forvaltningsselskapet. Investor må sette seg inn i denne informasjon før beslutning om å investere i
Fondene.
En investering i Spesialfondene bør betraktes som en langsiktig investering.

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 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.

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.

