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En pust i bakken

Etter historiens raskeste fall, med påfølgende innhenting, 
har markedene hatt en flatere utvikling i juni. Oppgan-
gen siden mars har vært drevet av optimisme knyttet til 
lavere smittetall i en rekke av verdens største økonomier, 
samtidig som både stater og sentralbanker har stilt opp 
med støttepakker som mangler sidestykke i historien. 
Hittil i år har den europeiske sentralbanken kjøpt obliga-
sjoner tilsvarende et halvt oljefond, med formål å holde 
renter lave og tilgangen til kapital åpen. Amerikanske 
Federal Reserve har kjøpt obligasjoner til en verdi av mer 
enn 2 oljefond.

Massiv støtte til tross: Juni viste oss at markedene frem-
deles kan svinge. Oppblussing av koronasmitte i eksem-
pelvis USA og Tyskland bidro til frykt for at gjenåpnin-
gen av samfunnet vil ta lenger tid enn planlagt. 11. juni 
opplevde det amerikanske aksjemarkedet et fall på rundt 
6%, men har i ettertid hentet seg inn igjen. Oslo Børs steg 
7.5% i løpet av månedens første uke, men har deretter 
falt tilbake og endte måneden på omtrent samme sted 
som den startet.

Ettersom aksjemarkedene reflekterer kontantstrøm til 
eiere, etter at utgifter er betalt og gjeld er betjent, svinger 
de også mer enn obligasjonskurser. I løpet av måneden 
fortsatte det nordiske høyrentemarkedet å stabilisere 
seg. Likevel ligger det gjennomsnittlige kredittpåslaget 
fremdeles på over 7 prosentpoeng, som er godt over det 
historiske gjennomsnittet og hva vi ser i både euro- og 
dollarmarkedene. Vi synes det fremdeles er et betydelig 
potensiale for mer gjeninnhenting og kursgevinst i dette 
markedet. I løpet av måneden har vi også sett en økning 
i nyemisjoner i markedet, som reflekterer at risikoappe-
titten er stigende og at bedriftenes tilgang til ny gjeld er i 
bedring.

Også andre deler av kredittmarkedet har opplevd fortsatt 
bedring. I markedet for fondsobligasjoner har kre-
dittspreadene kommet tilbake til samme nivå som i fjor. 
Dette reflekterer ikke bare de store pengemengdene som 
jakter avkastning; det reflekterer også en norsk bank-
sektor som er betydelig mer robust enn for et tiår siden, 
og har god evne til å stå imot økte lånetap. I løpet av juni 
måned kom Finanstilsynet med sin halvårlige rapport om 
«Finansielt utsyn». I rapporten regner tilsynet på utvik-
lingen i bankvesenets soliditet ved en kraftig økonomisk 
tilbakegang. Selv om et slikt scenario vil slå hardt ut på 
bankenes balanser, indikerer ikke resultatene at hybrid-
kapitalen vil måtte skrives ned.

Det er delte syn på hvor veien videre går. På den ene 
siden er det historisk sett en uoverensstemmelse mellom 
økonomisk vekst (IMF spår nå en nedgang på 4,9% for 
global økonomisk vekst i 2020) og prising i finansmarke-
det. Som motvekt finner vi argumenter om høy etter-
spørsel av verdipapirer fra sentralbanker, at lave renter 
rettferdiggjør en høyere prising av avkastning og at 
verden gradvis vil returnere til normalen. Norsk detalj-
handel fortsatte eksempelvis å øke fra april til mai, og var 
langt bedre enn økonomene hadde ventet.

Fordelen med å være investert i obligasjonsmarkedet er 
at du har prioritet over aksjonærer. Om veksten skulle 
bli lavere over lengre tid enn hittil antatt, slår det i større 
grad ut på aksjonærer enn kreditorer. Obligasjonseiere 
har mer nedsidebeskyttelse. Om vi derimot fortsetter en 
gradvis økonomisk innhenting vil kreditorenes posi-
sjon sikres ytterligere. Mye av normaliseringen er også 
allerede priset inn i aksjemarkedet. I en usikker verden 
synes vi dermed at obligasjoner er et godt alternativ, og 
vi avslutter med et, kanskje litt lite tidsriktig, sitat fra den 
amerikanske bankmannen Andrew Mellon (1855-1937): 
«Gentlemen prefer bonds».
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Rente ga en avkastning på 1,46% for institusjons-
klassen og 1,44% for A-klassen i juni. 

Avkastning hittil i år er henholdsvis 1,88% for insti-
tusjonsklassen og 1,78% for A-klassen. Fondet er et 
UCITS-fond som investerer i seniorlån, ansvarlige lån og 
fondsobligasjoner.

I månedsrapporten for mai skrev vi at vi forventet en re-
prising av ansvarlige lån, og hadde følgelig vektet oss opp 
i det. Denne reprisingen materialiserte seg i stor grad i 
løpet av juni. Kredittpåslagene på et 5-årig ansvarlig lån 
utstedt av DNB falt fra 212bps ved utgangen av mai til 

136bps ved utgangen av juni. 

Relativt til fondsobligasjoner og seniorlån har vi også sett 
en reprising av ansvarlig lån. Ved utgangen av mai var 
forholdstallet for kredittpåslaget mellom seniorlån og 
ansvarlig lån 2,28 (kredittpåslaget for ansvarlige lån var 
2,28 ganger høyere sammenlignet med kredittpåslaget til 
senior lån), ved utgangen av juni har dette falt til 2,0. For-
holdstallet mellom kredittpåslaget på fondsobligasjoner 
og ansvarlige lån har også blitt mer normalisert. 

Borea Rente har i dag en yield på 2,1% og en rentesensi-
tivitet på 0,22.

HISTORISK AVKASTNING BOREA RENTE

BOREA RENTE MÅNEDSRAPPORT JUNI 2020

NB. Referanserenten er endret fra ST1X til Nibor 3M + 1% p.a.



  

Måned Hittil i år Oppstart
NAV, Inst. 1045,9
NAV, klasse A 1036,6

Avkastning, Inst. 1,5 % 1,9 % 15,8 %
Avkastning, klasse A 1,4 % 1,8 % 14,9 %
Avkastning, referanseindeks 0,1 % 1,0 % 8,1 %

Største innehav Andel
Protector Forsikring ASA 6 %
Sparebank 1 Østlandet 4 %
Helgeland Sparebank 4 %
Sparebank 1 Sr-Bank 3 %
Brage Finans AS 3 %

OBLIGASJONSTYPE FORKLARING OBLIGASJONSTYPE

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING (INSTITUSJON)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 0,59 0,24 -4,62 3,26 1,13 1,46 1,88

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 0,09 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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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 fortrinns-
rett. 
Ansvarlig lån (AT2) er en del av tilleggskapitalen til finansinstitusjone-
ne. 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 papi-
rer utstedt av norske sparebanker.

Fondsobligasjoner

Seniorlån

Ansvarlig lån



Disclaimer:
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 infor-
masjon 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 belastet i perioden. 
Fondenes avkastning avhenger av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet og i underliggende finansielle instrumenter, Fondenes risikoprofil, provisjoner og forvaltnin-
gen 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. Inves-
teringer 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.


