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Det har vært vindfullt i markedene i høst. En kraftig 
oppblussing av coronasmitte har bidratt til at de fleste 
europeiske land har innført kraftige innstramminger. 
Dermed har frykten for tregere gjeninnhenting, lavere 
økonomisk vekst og flere mislighold inntatt markedene. 
Det amerikanske presidentvalget bidrar nok også litt til 
svingningene i markedet: historisk er det vanskelig å se 
noe fast mønster i hvorvidt republikansk eller demokra-
tisk seier påvirker markedene positivt eller negativt. Der-
imot representerer valget en usikkerhetsfaktor som kan 
gi ekstra svingninger i markedet.

Globale aksjer falt 3.1% i løpet av måneden, etter et fall 
på 3.6% i september. Europeiske markeder falt rundt 5%, 
med Oslo Børs ned 5.2%, og tyske Dax ned hele 9.4%. 
Høyrenteobligasjoner klarte seg bedre: Amerikanske og 
europeiske høyrenteobligasjoner steg henholdsvis 0.5% 
og 0.3%, mens det nordiske markedet falt 0.1%.

Selv om flere europeiske land har innført delvis portfor-
bud og stengt ned betydelige deler av samfunnet, er det 
likevel lyspunkter. For det første er nedstengningene, om 
enn dramatiske, ikke like omfattende som i vår. Eksem-
pelvis prioriteres det å holde skoler og butikker åpne. 
Vi har også tilpasset oss i større grad en hverdag med 
hjemmekontor. Videre ser vi at konsekvensene av smitte 
– innleggelser og dødsfall – er redusert av økt kunnskap 
og bedre håndtering av sykdom. 

På det finansielle planet ser vi også at støtten som ble 
innført i vår fremdeles er tilgjengelig. Sentralbankene 
står parat, noe ECB kommuniserte ved forrige ukes 
sentralbankmøte. I desembermøtet vil den Europeiske 
sentralbanken bestemme seg for videre støttetiltak, som 
skal sikre at «financing conditions remain favourable to 

support the economic recovery and counteract the ne-
gative impact of the pandemic on the projected inflation 
path». Vi venter også at vi snart vil se en stor amerikansk 
støttepakke til egen økonomi. Pakken, på rundt 2000 
milliarder dollar, har vært mye diskutert mellom demo-
kratene og republikanerne den siste måneden, uten at 
partene er kommet til enighet.  

Sist, men ikke minst. Sammenlignet med i vår, er vi 8 
måneder nærmere en vaksine. En vaksine vil ta tid å pro-
dusere og distribuere, men nyhetene om flere godkjente 
vaksiner tror vi vil virke positivt på markedet, alt annet 
like. Lyset i enden av tunellen blir stadig sterkere, til 
tross for at høstmørket har senket seg.

Samtidig følger vi tett opp alle våre investeringer og 
konstaterer at selskapene i Borea Høyrente har klart seg 
godt gjennom høsten. Inntjeningen opprettholdes og 
gjelden betjenes. For Borea Rente, Borea Obligasjon og 
vårt nye fond – Borea Utbytte – konstaterer vi at norske 
banker klarer seg godt. Med et stabilt politisk regime og 
romslige rammer for statlig støtte (les: oljefondet), tror 
vi norske husholdninger skal komme seg helskinnet gjen-
nom vinteren. Rentene er lave, lån betjenes og bankene 
rapporterer i disse dager sterke tredjekvartalsresultater. 
Inntjeningen har vært god og tapene lavere enn ventet.

Pandemien kommer nok til å være med oss en stund til. 
Vi siterer historikeren Peter Gay sin tolkning av Voltaire: 
«Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the 
lifeboats». Nå sitter vi ikke akkurat i livbåtene, men selv 
om hverdagen er litt annerledes, får vi gjøre det beste 
ut av situasjonen: holde avstand, vaske hender og gjøre 
gode analyser av det vi investerer i, mens vi venter på en 
retur til normalen.



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Utbytte leverte en avkastning på -3,0% i oktober.

Måneden var preget av en fortsettelse av det svakere 
markedet fra september. Verden tok innover seg en ny 
hverdag med kraftigere smittevernstiltak og økt frykt for 
økonomisk oppbremsing. Verdens aksjemarkeder falt 
3-10% i løpet av måneden. Egenkapitalbevis-indeksen på 
Oslo Børs falt 2%, DNB falt 0.5%, SR-Bank falt 2.1% mens 
Sbanken falt hele 10.6%. 

I løpet av oktober har vi fått tredjekvartals-resultater 
fra de fleste store norske sparebanker. Gjennomgang-
stonen er at rentemarginen faller litt, men holder seg 
oppe bedre enn vi hadde ventet. I løpet av måneden fikk 
Sparebanken Øst oppmerksomhet etter at de senket ut-
lånsrenten på enkelte lån til 1.1%. Dette har økt frykten 
for marginpress, men vi ser få tegn til at andre banker 
ønsker å følge etter.

Samtidig ser vi at tapene til bankene er lavere enn vi had-
de trodd på forhånd. På bunnlinjen har egenkapitalav-
kastningen for kvartalet generelt kommet inn på 8-10% 

annualisert. Dermed fortsetter bankene å bygge stadig 
mer egenkapital, i tråd med myndighetenes ønske. To 
banker, Sparebanken Øst og Pareto Bank, har meldt om 
utbytter, i strid med oppfordringen til Finanstilsynet. Vi 
har Sparebanken Øst i porteføljen vår. På generelt grunn-
lag mener vi det er unødvendig å gå imot myndighetenes 
oppfordring. 

Etter noe prisfall de siste par månedene, synes vi marke-
det nå ser attraktivt ut. Fremdeles er det usikkerhet og 
risiko knyttet til pandemien, og vi venter at volatiliteten 
i markedet vil kunne vedvare også i november. På sikt 
tror vi derimot bankene er godt skodd til å komme seg 
gjennom krisen og tror markedet vil gi god avkastning på 
sikt.

Betydelig interesse og penger inn i fondet ved måneds-
skiftet gjør at fondets eksponering ligger litt i underkant 
av 100%. Vi vurderer eksponering fortløpende ut i fra 
markedsforhold. I skrivende stund har porteføljen en 
gjennomsnittlig pris/bok på 0.9x. 
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 2 588,6
Avkastning -3,0 % -3,0 % -3,0 %
Referanseindeks -2,0 % -2,0 % -2,0 %
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MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 -3,03 -3,03
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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.


