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Markedene hentet seg inn igjen i oktober, etter en
september preget av uro og bekymring, spesielt knyttet
til det kinesiske eiendomsmarkedet. Oslo Børs endte opp
2,5% i oktober måned, mens egenkapitalbevisindeksen
steg hele 7,3%. Etter en nedgang på 4,3% i det internasjonale aksjemarkedet i september, steg MSCI World-indeksen hele 5,6% og hentet inn det tapte. Nordiske høyrenteobligasjoner gav i gjennomsnitt en avkastning på
0,3% i løpet av måneden (våre fond steg hhv. 1,61% og
2,50%). Internasjonale høyrentemarkeder falt derimot,
med amerikanske og europeiske høyrenteobligasjoner
ned hhv. 0,2% og 0,4%.

Fallet reflekterer en annen risiko, som vi generelt
er svært forsiktige med: durasjon. 2021 har vist oss
at renter kan stige. Problemer med verdikjeder finner vi
overalt. Verdens konsumenter etterspør mer enn verdens
produsenter klarer å levere. Dermed stiger prisene og vi
får inflasjon. Hittil har sentralbankene holdt en knapp
på at denne er midlertidig. Likevel har sentralbank-medlemmer i økende grad antydet at denne midlertidigheten
kan bli mer langvarig. Markedet har også begynt å tro
at sentralbankene vil kunne komme til å heve rentene
raskere enn hva de har indikert, og markedsrenter har
dermed steget.
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I et klima med stigende renter, er det lurt å ikke ha
bundet seg til kontrakter som betaler fastrenter. I det
nordiske markedet prises de fleste obligasjoner til flytende renter, og det er også tilfellet i våre fond. Når markedsrentene stiger, blir vi altså kompensert for dette over
tid. Siden juni har markedsrenten Nibor – som de fleste
obligasjoner i norske kroner er knyttet til – steget med
over et halvt prosentpoeng. Det bidrar til å øke løpende
avkastning, alt annet like.
Til tross for økt risikoappetitt i markedet i oktober,
holdt kredittspreadene seg stabile. Med andre ord
betyr det at en nordisk høyrenteobligasjon nå i gjennomsnitt gir et rentepåslag på 4,4 prosentpoeng over den
flytende renten (Nibor). Vi synes det fremdeles er gode
investeringsmuligheter i dette markedet, og en betaling
som er god sammenlignet med rentepåslagene i hhv.
USA (2,87%) og Europa (3,1%). Den gode aktiviteten i
markedet for nye obligasjoner fortsetter: med over 26
milliarder kroner utstedt i oktober, har årets volum av
nye obligasjonslån passert 170 milliarder. Et stort utvalg
gjør at vi, som alltid, må være selektive. Alt annet like
bidrar det også til å holde rentenivået på et godt nivå.
I banksektoren har de fleste store bankene nå rap-
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portert tall for tredje kvartal. Til tross for at den nylige
rentehevingen fra Norges Bank ikke er reflektert i resultatene (de fleste kunder får ikke renteheving før i midten
av november) var det enda et sterkt kvartal av bankene.
Det er godt nytt for våre fond, som investerer i både
obligasjoner og egenkapitalbevis utstedt av bankene. Høy
egenkapitalavkastning i kvartalet gir både økt soliditet i
bankene, og også rom for utbytter.
Som vi tidligere har påpekt, skal vi være forsiktige
med å la oss henlede av historiske gjennomsnittstall.
Hvert år er det økonomer som påpeker at september og
oktober er statistisk sett dårlige måneder i markedene.
Ofte er det basert på gjennomsnittsavkastning, spesielt
preget av noen år på 1930-tallet, samt finanskrisen i
2008. Om du eksempelvis solgte Borea Utbytte for to
måneder siden, i frykt for en korreksjon, ville du ha gått
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glipp av til sammen 15% avkastning i løpet disse to månedene. Kanskje skal markedene falle i morgen, kanskje
i desember eller kanskje i juni. Kortsiktige bevegelser er
vanskelige å spå, og det er like lett å trå feil som rett. Det
er lettere å tjene penger om man er langsiktig, og deltar i
markedet gjennom både opp- og nedturer.
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Kreditt, vårt nye høyrentefond, leverte en avkastning på 2,50% i fondets første måned. Det nordiske
høyrente markedet steg 0,3% i samme peroide. De
største positive bidragsyterne denne måneden var Mime
Petroleum, Cidron Romanov og Ocean Yield.

Borea Kreditt er et fond med begrenset størrelse på forvaltningskapitalen. En stor fordel med dette er muligheten til å la de beste ideene være en større andel i porteføljen. Alle fond er underlagt plasseringsbegrensninger,
og de fleste høyrentefond kan ikke eie mer enn 10% av et
selskaps utstedte lån. Dersom det blir utstedt et lite lån
på NOK250 millioner, betyr det at de fleste fond ikke kan
eie mer enn 25 millioner. Dersom man da har en portefølje på mange milliarder, vil de 25 millionene utgjøre en
forsvinnende liten andel.
Dette illustrerer oktober godt. Både Borea Høyrente og
Borea Kreditt var investert i et lite lån utstedt av Mime
Petroleum. Lånet, med en pålydende på 300 millioner

kroner, steg fra omtrent 97% av pålydende til 107%.
Ettersom lånet bare er 300m, kan det ikke utgjøre en
stor posisjon i Borea Høyrente, som nå har over 4.1mrd
kroner investert, men det kan det i Borea Kreditt, hvor
tilsvarende tall er ca 240m.

At vi er en av få profesjonelle aktører som virkelig bruker
tid på disse lånene, betyr også at vi kan ta en mer aktiv
rolle i forhandlinger med selskapene. Det gir oss muligheten til å påvirke låneavtalene og prisingen i de små
utstedelsene. Dersom vi lykkes med dette vil det gi oss
økt kreditorbeskyttelse, og høyere avkastning i forhold
til risiko. Hvilket er svært positivt for oss som investerer
i disse lånene.
Porteføljen har i skrivende stund en effektiv rente på
8,4% med en gjennomsnittlig løpetid på 3,5 år og en
rentesensitivitet på 1,6.
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Hittil i år
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NAV

1 025,0

Avkastning

2,50 %
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0,39 %
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Største utsteder

Andel

Mime Petroleum AS
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Babylon Holdings Limited
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Kent Global Plc
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Disclaimer:
Borea Høyrente, Borea Kreditt, Borea Obligasjon og Borea Utbytte er spesialfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 § 7-2. Fondene klassifiseres ikke som UCITSfond. 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 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 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 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.

