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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.



 

Porteføljekommentar
Borea Obligasjon ga en avkastning på 0,99 % i januar.  
Siden oppstart, 31. juli 2019, har fondet gitt en avkast-
ning på 4,44%.

Det norske markedet for bankobligasjoner pleier å ha en 
sterk januarmåned, og 2020 var intet unntak. Alle typer 
bankobligasjoner opplevde økt etterspørsel ettersom 
investorer har klare budsjetter med friske penger som 
skal plasseres. Også innen fondsobligasjoner var etter-
spørselen høy. Dette kom tydelig frem i månedens eneste 
nyutstedelse. Blaker Sparebank hentet inn NOK30m i ny 
hybridkapital, og boken var fire ganger overtegnet.  

Fondsobligasjonene ble plassert på en kupongrente 
tilsvarende 3m NIBOR + 360 basispunkter.

Til tross for gode finansieringsvilkår lar primær-
aktiviteten vente på seg. Vi tror derimot at vi vil se flere 
banker som vil benytte seg av det gode markedet i måne-
dene fremover og øke tilbudet av nye fondsobligasjoner i 
markedet. Fondet er per 5. februar investert i 55 forskjel-
lige utstedere, har en markedseksponering på 103.6% og 
en kredittdurasjon på 3,5 år
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BANKKATEGORI FORKLARING BANKKATEGORI

Største innehav Andel
DNB Bank ASA 12 %
Svenska Handelsbanken AB 7 %
Sparebanken Møre 6 %
Sparebanken Sør 6 %
Sparebank 1 SR-Bank 5 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1.033,3
Avkastning 1,0 % 1,0 % 4,44 %
Avkastning referanseindeks 0,3 % 0,3 % 1,75 %

BOREA OBLIGASJON MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2020

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 0,99 0,99

2019 0,63 0,65 0,91 0,60 0,60 3,43

Månedlig historisk avkastning

Hvilke banker som ligger i de ulike bankgruppene, er en løpende vur-
dering Nordic Bond Pricing gjør. Elementer i vurderingen er størrelsen 
på banken, nye lån, handelsvolum og input fra meglere.
• Bank 1 består av DNB og 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 feks Fana Sparebank og Sbanken.
• Bank 4 er feks Aurskog Sparebank og Haugesund Sparebank.
• Bank 5 er feks Melhus Sparebank og Skudenes & Åkra Sparebank.
• Bank 6 er feks Surnadal Sparebank og Sogn Sparebank.
• Bank 7 er feks Selbu Sparebank og Bjugn Sparebank.
• Bank 8 er feks Etne Sparebank og Tysnes Sparebank.
• Banker i bank 9 er Soknedal Sparebank og Valle Sparebank.
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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.


