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Makrokommentar
På makrofronten har man fått blandede signaler gjen-
nom sommeren. Amerikanske konsumenter bruker 
penger som bare det, og arbeidsledigheten holder seg lav. 
Bedriftene investerte imidlertid mindre i andre kvartal 
enn tidligere. I Kina viste imidlertid de siste målingene 
at veksten ikke avtar like mye som man fryktet tidligere 
i år. Det var heller ikke noe problem å få løftet gjeldsta-
ket i USA. Man unngikk dermed et utfall som kunne blitt 
svært negativt for den amerikanske økonomien. Handel-
skrigen ser derimot ikke ut til å ta slutt. Amerikanerne, 
med Lighthizer i spissen, har reist til Kina for å gjenoppta 
forhandlingene, mens Trump har vært hjemme i det 
hvite hus og benyttet Twitter til å surne forhandlingskli-
maet. Både markedet og amerikanerne selv har nå lave 
forventninger til løsning på kortsikt. IMF var i midten 
av måneden ute og nedgraderte synet sitt på veksten i 
verdensøkonomien for inneværende år, blant annet som 
følge av den vedvarende handelskrigen. Et annet inter-
essant datapunkt man kan ta med seg er at NY Fed sin 
resesjonsmodell som utleder sannsynlighet for resesjon 
basert på hvordan rentekurven ser ut, viser at det nå er 
omtrent 33% sannsynlighet for resesjon innen de neste 
12 månedene. 

Boris Johnson, har som ventet blitt valgt til ny britisk 
statsminister og leder for det konservative partiet etter 
at Theresa May forlot lederposten tidligere i år. Nå er det 
BoJo sin tur til å prøve og få løst den gordiske knuten 
Brexit representerer. I valgkampen lovet han å levere 
Brexit innen 31. oktober, «do or die». Han skal etter 

sigende være forberedt på å ta Storbritannia ut av EU 
selv uten en avtale, dersom han ikke klarer å reforhand-
le en ny og bedre avtale som parlamentet kan stille seg 
bak. Sistnevnte virker lite sannsynlig. Det mest sann-
synlige, men langt fra sikre, scenariet er nok at BoJo må 
gå tilbake på valgkampløftene om å levere Brexit innen 
Halloween. 

Siste dagen i måneden hadde den amerikanske sentral-
banken rentemøte. Få ting er så gjennomanalysert som 
hva den amerikanske sentralbanken skal gjøre. Markedet 
hadde på forhånd priset inn 100% sannsynlighet for 
rentekutt på minst 0,25 prosentpoeng. Fasit ble at renten 
ble kuttet med 0,25 prosentpoeng. Det første rentekuttet 
i USA på et tiår er dermed et faktum. Det er derimot van-
skelig å se behovet for et slikt kutt basert på harde data. 
Amerikansk økonomi går fortsatt bra, og det var kanskje 
også derfor Powell sa at dette ikke var det første kuttet i 
en serie av kutt, men heller et «midtsyklisk» tiltak. Etter 
at Trump gjennom Twitter annonserte at han på ny kom 
til å øke tollsatsene mot Kina, priser markedet nå sann-
synligheten for enda et rentekutt i september til 92,2%. 
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Porteføljekommentar
Borea Rente ga en avkastning på 0,42% for  
institusjons-klassen, og 0,40% for A-klassen i juli. 
Avkastning i 2019 er på henholdsvis 2,40 % for insti-
tusjons-klassen, og 2,28 % for A-klassen. Fondet er et 
UCITS fond som investerer i seniorlån, ansvarlige lån og 
fondsobligasjoner.

Den norske tremåneders interbankrenten, NIBOR3M, 
som lånene vi er investert i bruker som grunnrente har 

siden årsskriftet steget fra 1,25% til 1,64%. Det betyr at 
man alt annet likt, får 0,39 prosentpoeng høyere årlig 
avkastning. Ettersom vi bare har investert i obligasjoner 
med flytende rente, er dette noe vi nyter godt av. Den 
effektive renten i fondet er nå 3,2%. 

HISTORISK AVKASTNING BOREA RENTE
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV, Inst. 1.042,59
NAV, klasse A 1.036,89
Avkastning, Inst. 0,42 % 2,40 % 11,55 %
Avkastning, klasse A 0,40 % 2,28 % 10,95 %
Avkastning, referanseindeks 0,09 % 0,55 % 1,66 %

OBLIGASJONSTYPEBRANSJEFORDELING

Månedlig historisk avkastning (Institusjon)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2019 0,14 0,40 0,58 0,43 0,43 -0,03 0,42 2,40

2018 0,46 0,33 0,41 0,04 0,24 0,11 0,20 0,30 0,05 0,09 0,09 0,04 2,39 

2017 1,14 0,53 0,64 0,37 0,41 0,41 0,45 0,38 0,30 0,13 0,32 0,32 6,00 

2016 0,12 0,52 0,64 
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Bank og Finans
Fondsobligasjoner

Seniorlån

Ansvarlig lån



Disclaimer:
Borea Global Equities og Borea Høyrente er spesialfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 § 7-2. De to fondene benevnes heretter som Fondene. Fondene klas-
sifiseres ikke som UCITS-fond. Dette dokumentets informasjon kompletteres av fullt prospekt 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 kontrol-
lere 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 mar-
keder. 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 investe-
ringsrådgivning 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.


