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Sykdom i fokus. Optimismen fra 2019 ble med oss halv-
veis inn i januar, før sykdommen slo til. I skrivende stund 
er over 24 000 mennesker meldt smittet av coronaviru-
set 2019-nCoV, med spekulasjoner om at de reelle tallene 
er betydelig høyere. Rundt 500 mennesker er hittil om-
kommet. Dette er alvorlig, men en dødelighet på rundt 
2% er også betydelig lavere enn de tidligere epidemiene 
SARS og MERS. For å sette tallene ytterligere i perspektiv 
dør om lag en halv million mennesker av «vanlig» influ-
ensa hvert år. Men selv om Corona-tallene i kontekst ikke 
er veldig store, kan effektene på økonomien og markeder 
på kort sikt bli svært så reelle. Med 60 millioner kine-
sere rammet av reiseforbud og betydelige lammelser i 
næringslivet, estimeres det at vi vil se effekter på landets 
økonomiske vekst. I tillegg meldes det at landets oljeet-
terspørsel har falt med 20%, som følge av færre reiser 
og lavere økonomisk aktivitet. Godt for miljøet, men ikke 
økonomien.

Fall i verdipapirpriser. Oljeprisen har følgelig falt, fra 
nesten 69 dollar fatet i begynnelsen av januar, til rundt 
55 dollar fatet nå. Børsene likeså: Den kinesiske Shang-
hai Shenzhen CSI 300-indeksen har falt 9% siden 13. 
januar.  Oslo Børs har klart seg betydelig bedre, med en 
nedgang på kun 1.5% i samme tidsrom. Internasjonale 
kredittmarkeder har også vist svakhet, med noe opp-
gang i amerikanske (+52 basispunkter) og europeiske 
(+31 basispunkter) kredittpåslag. Avkastningen i høy-
renteobligasjoner har også vært på den svake siden, dog 
bedre enn i aksjemarkedet. Det nordiske høyrentemarke-
det har derimot holdt seg bra, med både lavere kreditt-
påslag og høyere avkastning.

Lavere usikkerhet på andre fronter. At vestlige finans-
markeder ikke har falt ytterligere, har gjerne noe å gjøre 
med utviklingen på andre fronter. Førstefase-handels-
avtalen mellom Kina og USA ble signert, som ventet, og 
bidro til positiv utvikling i markedene før influensase-
songen slo til. Brexit kom og gikk, uten den store drama-
tikken, selv om det gjenstår å se hvilke handelsavtaler 
britene klarer å fremforhandle med sine partnere. 

Tegn til bedring. Mens det geopolitiske spenningsnivået 
har roet seg, har vi også sett tegn til bedring i det makro-
økonomiske bildet. Med lavere forventninger, begynner 
nøkkeltall å overraske på oppsiden. Industri-PMIer for 
både USA og Europa løftet seg marginalt i januar, og selv 
om Italia og Frankrike meldte om negativ BNP-vekst i 
fjerde kvartal, synes ikke markedet å bekymre seg for 
mye over dette. Arbeidsledigheten holder seg lav, og sen-
tralbankene følger opp med sin støttende pengepolitikk.

Det er lettest å si noe om hvor vi har vært, dernest 
hvor vi er, men vanskelig å si hvor vi skal. Den kine-
siske filosofen Lao Tzu skrev for 1 500 år siden at «Those 
who have knowledge, don't predict. Those who predict, 
don't have knowledge». Av og til ser fremtiden for dyster 
ut – den amerikanske økonomen Paul Samuelson vitset 
i 1966 om at Wall Street hadde spådd 9 av de siste 5 
resesjonene. Når vi ser negative overskrifter i krigstyper, 
er det fort å glemme at de færreste epidemier historisk 
har bidratt til langvarige fall i markedene. Vi tror derimot 
at meravkastningen skapes av et langsiktig perspektiv, 
godt analysehåndverk og handlingsrom til å kjøpe når 
kursene faller.
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Borea Høyrente Referanserente

Porteføljekommentar
Borea Høyrente ga en avkastning på 1,03% i januar.

Det har vært en travel start på året med mange nye utste-
delser av obligasjoner. Spreadene i det norske markedet 
har falt, til tross for mye uro i markedet. Det begynte 
med konflikten mellom Iran og USA, som mot slutten av 
måneden ble overskygget av Coronavirus utbruddet i 
Kina. I det europeiske markedet har vi sett at spreadene 
har gått noe ut. For den europeiske ITRAXX indeksen har 
spreadene gått fra 207 til 229 basispunkter. Sett i lys av 
all turbulensen, hadde vi forventet enda større utslag. Vi 
befinner oss fortsatt på rekordlave nivåer som vi ikke har 
sett siden før finanskrisen i 2008.

Coronaviruset som er i fokus for tiden kan få en nega-
tiv innvirkning på porteføljen. På den positive siden er 
imidlertid den foreløpige dødeligheten på 2,1%, mens 
SARS lå på 9,6% og MERS lå på hele 36% dødelighet. 
Usikkerheten rundt videre utvikling sørger for økt risiko 
i markedet som definitivt vil påvirke enkeltsektorer. 
Eksempelvis har vi sett at oljesektoren har blitt negativt 
påvirket grunnet fallende etterspørsel.  

 

Det siste året har vi ventet på hvilke grep norske myndig-
heter kommer til å innføre ovenfor inkassobransjen og 
hvilken innvirkning dette vil få for Melin Group. Forslaget 
som er fremlagt skal nå ut på høring. Konsekvensene for 
selskapets inntjening er negativ, men ikke i nærheten 
av så negative som det som er priset inn i obligasjons-
kursen. Selskapet vil fremdeles operere med en positiv 
kontantstrøm. Videre opplever flere av selskapene i 
porteføljen sterk interesse for å bli kjøpt opp. Eksempel-
vis er Siccar Point nå i en salgsprosess. Ship Finance var 
forøvrig ute med et nytt lån som forårsaket en hyggelig 
kursstigning på obligasjonen vi har i porteføljen.

Markedet er svært sterkt og etterspørselen etter lån i an-
nenhåndsmarkedet og nyutstedelser er høy. I januar har 
vi deltatt i emisjonen til Klaveness Combination Carriers, 
mens vi har redusert vår eksponering marginalt i Ship 
Finance, Norwegian, Tizir, Seadrill, og Protector. Vi har 
også solgt oss helt ut av Komplett Bank.

Fondet har i dag en eksponering på 120,7%, en kupon-
grente på 7,4% og en yield på 8,2%. Fondet har en rente-
sensitivitet på 0,58 og en kredittdurasjon på 2,85.

HISTORISK AVKASTNING BOREA HØYRENTE 
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Største innehav Andel
TAB XO Short acc ETFS 10 %
TiZir Ltd 9 %
Okea ASA 7 %
Norske Skog ASA 5 %
Verisure Midholding AB 5 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1.272,9
Avkastning 1,0 % 1,0 % 73,3 %
Avkastning referanseindeks 0,4 % 0,4 % 48,0 %

LANDFORDELINGBRANSJEFORDELING

Månedlig historisk avkastning

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 1,03 1,03

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 

2015 0,18 0,63 0,69 2,11 1,34 -0,26 0,55 -3,23 -3,16 2,44 -0,16 -0,87  0,10 

2014 0,79 0,75 0,75 0,64 1,14 0,83 0,56 0,13 0,35 -2,73 -0,57 -3,35  0,80 

2013 0,99 0,78 0,78 0,51 0,57 -0,29 1,24 0,94 0,75 1,17 1,19 1,11  10,20 

2012 2,35 4,23 0,32 0,59 -0,79 0,77 1,92 2,63 2,25 1,04 1,31 1,01  19,00 
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Disclaimer:
Borea Global Equities, Borea Høyrente og Borea Obligasjon 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. Med avkastning menes avkastning etter fradrag for kostnader som andelen er belas-
tet 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 klassifise-
ring 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.


