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Etter årets første måned kan vi konkludere med at star-
ten på 2021 har vært innholdsrik. Der 2020 endte med 
optimisme, startet også det nye året med betydelig tro på 
gjeninnhenting. Seier til demokratene i delstatsvalget i 
Georgia, og dermed demokratisk flertall i Senatet, bidro 
til å sende markedene ytterligere oppover. På kort sikt 
betyr seieren større finanspolitiske støttepakker, mens 
den langsiktige regningen foreløpig er ute av syne og ute 
av sinn. Dermed steg kurser på både aksjer og obligasjo-
ner, og enkelte markeder opplevde bobleaktige tilstan-
der. Bitcoin nådde nye toppnoteringer og grønne aksjer 
suste oppover i det internasjonale markedet. Mot slutten 
av måneden så vi mer eller mindre koordinerte aksjoner 
i sosiale medier, hvor titusenvis av investorer gikk inn 
i aksjer for å fremkalle «short-skviser». Dette medførte 
ekstreme kursbevegelser i enkelte amerikanske børsno-
terte aksjer. Hendelsene har hatt liten effekt på det brede 
markedet, men er et symptom på mye penger i omløp og 
at deler av markedet viser spekulativ atferd.

Etter en heseblesende start falt det brede markedet til-
bake mot slutten av måneden. Vekstoptimismen ble noe 
dempet av en fortsatt aktiv pandemi og til dels nedsteng-
te samfunn. Etter positive overraskelser fra vaksineutvik-
ling i november og desember, viste januar at produksjon 
og utrulling av vaksiner likevel tar tid. I tillegg skapte 
mutasjoner av koronaviruset usikkerhet knyttet til effek-
tivitet og fortsatt smittespredning. Likevel: makroøkono-
miske nøkkeltall har holdt seg mer eller mindre stabile 
i løpet av måneden, og vaksinasjonsprogrammene går 
fremover. Om det er ett område vi følger litt mer med på 
enn tidligere, er det inflasjon. Renter har sakte, men sik-
kert steget siden markedet bunnet ut i fjor. Økt inflasjon 
vil bidra til høyere renter. Dette er negativt for eiere av 
fastrenteobligasjoner, men en mindre trussel for nordis-
ke obligasjoner som i hovedsak har flytende renter.

Verdens aksjeindekser endte januar +/-1%, mens høy-
renteobligasjoner atter en gang viste stabil fremgang. 
Der amerikanske og europeiske høyrenteobligasjoner 
steg hhv. 0.3% og 0.6%, gav nordiske høyrenteobliga-
sjoner en snittavkastning på 1.7%. Borea Høyrente steg 
noe mer, og endte måneden opp 2.0%. Vi er fremdeles 
svært positive til nordiske høyrenteobligasjoner, som 
har hentet seg senere inn enn en rekke andre markeder 
etter nedturen i fjor. I gjennomsnitt gir obligasjonene i 
det nordiske høyrentemarkedet en kredittspread på 5,4 
prosentpoeng, som er 1,8 prosentpoeng mer enn i det 
amerikanske markedet. Det er også 0,8 prosentpoeng 
høyere enn ved inngangen til 2020.

Norske banker begynner i disse dager resultatrappor-
teringen av årets siste kvartal. Hittil er det kun Aurskog 
Sparebank som har rapportert, med et stabilt kvartalsre-
sultat, tilbakeføring av tap og en egenkapitalavkastning 
på 8,4% for 2020 som helhet. Vi forventer at norske ban-
kers egenkapitalavkastning skal komme inn på rundt 9% 
for året i gjennomsnitt. Med fortsatt strenge betingelser 
på utbetaling av utbytte, betyr det at norske banker 
akkumulerer egenkapital. Dette gir økt trygghet for obli-
gasjonseiere. Fra vårt perspektiv som egenkapitalinves-
torer opplever vi ikke at utbytterestriksjonene er noen 
betydelig ulempe, gitt at de er av begrenset varighet. Vi 
tror vi vil kunne se økte utbytter fra norske banker mot 
slutten av året.

Når vi nå går inn i et nytt år er det med en blanding av 
optimisme om fremtiden og friske minner om at verden 
kan fort snu. Borea sin forvaltningsmodell baserer seg på 
at vi skal kunne kjøpe når andre må selge. Vi skal tjene 
på å være investerte over tid, og vi skal kunne dra nytte 
av svingninger i markedet. Vi anser oss dermed som godt 
posisjonert til å håndtere det 2021 vil by på, både på 
opp- og nedsiden.



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Utbytte leverte en avkastning på 1,1% i januar. Til 
sammenligning steg Oslo Børs’ egenkapitalindeks med 
1,7%.

I tråd med andre deler av markedet, steg også kursene 
på bankenes aksjer og egenkapitalbevis i begynnelsen 
av måneden. Stemningen snudde derimot den siste 
halvannen uken av januar, og aksjemarkedet tok et steg 
tilbake. Den mest leste saken i Financial Times handlet 
om korona-nedstenging av Oslo-regionen, og vi opplevde 
at en del investorer reduserte risiko mot de mellomstore 
norske bankene. Enkelte norske banker falt 5-10% på 
børsen. Dette er imidlertid ikke uvanlige bevegelser, og 
vi brukte perioden til å finjustere porteføljen og kjøpe 
oss opp i utvalgte navn til gode priser. I løpet av måneden 

har vi vektet oss ned i DNB og opp i Sparebanken Vest, 
SpareBank 1 SMN, Sparebanken Møre, Sbanken og Spare-
Bank 1 Nord-Norge.

I skrivende stund prises porteføljen i Borea Utbytte i 
gjennomsnitt til 1.06x bokført egenkapital. Vi tror det 
fremdeles er potensiale for ytterligere reprising i måne-
dene som kommer, gitt stabile markedsforhold. Norske 
banker har i mindre grad fulgt etter internasjonale aksjer 
når det gjelder prising, og har vært skjermet fra den høye 
prisingen vi ser i enkelte internasjonale navn. 

God interesse og penger inn i fondet ved månedsskiftet 
gjør at fondets eksponering ligger i skrivende stund 
rundt 110%. Vi vurderer eksponeringen fortløpende ut 
ifra markedsforhold.
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 3 089,8
Avkastning 1,1 % 1,1 % 15,7 %
Referanseindeks 1,7 % 1,7 % 14,5 %
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MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2021 1,13 1,13

2020 -3,03 15,04 2,60 14,45

DNB ASA
Helgeland Sparebank
Sparebank 1 Østlandet
Sparebank 1 SMN
Sparebanken Møre
Sandnes Sparebank
Sbanken ASA
Skue Sparebank
Sparebank 1 BV
Sparebank 1 Nord‐Norge
Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Sparebank 1 SR‐Bank ASA
Sparebank 1 Østfold Akershus
Sparebanken Øst
Sparebanken Sør
Sparebanken Telemark
Sparebanken Vest
Toten Sparebank

PORTEFØLJEFORDELING 29.01:



Disclaimer:
Borea Høyrente, 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 doku-
mentets 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.




