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Etter to måneder med økt risikoappetitt, ble 
verdens finansmarkeder atter en gang grepet 
av frykt i desember. I aksjemarkedene opplev-
de vi fall i både verdensindeksen (-4,3%), USA 
(-5,8%), Europa (-3,4%) og Oslo Børs (-2,6%). I 
kredittmarkedene opplevde vi derimot fortsatt 
fallende kredittpåslag, samtidig som avkastnin-
gen på internasjonale obligasjoner ble trukket 
ned, til negativt territorium, av stigende renter. 
En gjennomsnittlig norsk høyrenteobligasjon 
betaler nå 5,7% over pengemarkedsrenten, 
mens en fondsobligasjon med 5 år til innfrielse 
gir et påslag på 3,6%. Påslagene har falt med 
hhv. 0,07 og 0,23 prosentpoeng den siste måne-
den, men er fremdeles på attraktive nivåer.

I høst har markedet håpet på at sentralbankene 
skal få kontroll på inflasjonen og etter hvert 
kunne føre en mildere pengepolitikk. Det har 
medført økte kurser på verdipapirer, høyere 
«multipler» i aksjeprising og lavere kredittpå-
slag. Inflasjonen synes da også å ha passert top-
pen. Amerikansk prisvekst, markedets viktigste  

nøkkeltall i 2022, har vært moderat det siste 
halve året.

Når markedet likevel ventet med å spret-
te champagnen i desember, handler det om 
fortsatt oppbremsing i verdens økonomier, 
og «haukete» signaler fra Federal Reserve. Et 
stramt arbeidsmarked kan fortsatt holde infla-
sjonen høyere enn sentralbankenes mål og føre 
til fortsatt høye renter. Samtidig er det krig i 
Europa, og kontinentet tynges av høye energi-
priser, til tross for hjelp av en mild vinter. Høye 
renter vil bite på husholdninger, og vi tror vi 
fremdeles ikke har nådd prisbunnen for boli-
ger og næringseiendom. Bedrifter sitter med 
betydelige lagre, samtidig som konsumentenes 
tilbøyelighet til å gjøre større kjøp reduseres. 
I sum venter vi at analytikerne vil nedjustere 
sine inntjeningsanslag.

Samtidig er mye negativt allerede priset inn, 
ute i verden. Der spesielt oljeselskapene har 
bidratt til at hovedindeksen på Oslo Børs har 
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holdt seg mer eller mindre uendret i 2022 
(-1%), har det globale aksjemarkedet tatt et fall 
på 19,5%. Det tilsvarer det vi ville vente å se 
i en mild resesjon. Utfallsrommet for verdens 
aksjemarkeder synes bredt: om sentralbankene 
kjører hard pengepolitikk i kombinasjon med 
en økonomisk nedtur, er det nok fremdeles noe 
nedside i internasjonale aksjer. Om inflasjonen 
fortsetter på dagens nedadgående trend, og 
sentralbankene mykner, kan vi oppleve tilsva-
rende oppside.

Med et stort utfallsrom, er vi svært komfortable 
med våre investeringer. God forvaltning hand-
ler ikke om å treffe topp eller bunn hver gang. 
Det handler derimot om å gjøre gode vurderin-
ger om når vi skal gi litt mer gass, og når vi skal 
ha litt mer tørt krutt. Det handler om å finne 
prisnivåer som er gode nok, og følge en strategi 
som virker over tid. Vi mener at obligasjonsren-
ter på 7-10% er attraktivt, når aksjemarkedet 
over tid har gitt 8-10% årlig. Nesten tilsvarende 
avkastning, men med mindre risiko, dersom 
nedsiden skulle inntreffe. Og dersom nedsiden 
skulle inntreffe, holder vi også tørt krutt i form 
av ubrukte kredittfasiliteter, som setter oss i 

stand til å kjøpe om andre må selge. 
Vi går nå inn i et nytt år, med betydelig tur-
bulens i bakspeilet. I perioden frem mot pan-
demiens inntog ble både inflasjonen og mar-
kedssvingningene erklært døde i finansmedier. 
Europas sentralbank trykket penger for å få 
inflasjonen opp mot 2%, og kontinentets ener-
gipolitikk var basert på det politikerne trod-
de var et gjensidig avhengighetsforhold med 
Russland. Om de siste årene har lært oss noe, er 
det hvor brått virkeligheten endrer seg, og vår 
oppfatning av den må justeres.

Samtidig er det lett å henge seg opp i de store 
og ofte negative overskriftene. Kriser blåses 
opp, mens menneskets utvikling skjer i mange 
små museskritt. Det er sistnevnte som gjør at 
markedet gjennom årenes gang, i det lange løp 
tikker oppover, og prisfall representerer mulig-
heter. Det er også derfor langsiktighet har vist å 
lønne seg.

Vi ønsker å takke dere for tilliten i året som 
gikk, og ønsker dere et riktig godt nytt år! 
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*Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
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Borea Høyrente Referanserente 5% p.a.

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i nor-
diske høyrenteobligasjoner. Fondet er klassifisert som 
et «annet rentefond» og er aktivt forvaltet. For nærmere 
informasjon se fondets prospekt og nøkkelinformasjon 
på www.borea.no. 

Borea Høyrente leverte en avkastning på 1,1% i desem-
ber. Det nordiske høyrentemarkedet målt ved DNB sin 
nordiske høyrenteindeks leverte en avkastning på 
0,68% i samme periode. Fondet leverte en 
totalavkastning på 4,1% i 2022, mens DNB sin nordiske 
høyrenteindeks leverte -0,76%. 

Desember ble en rolig måned i det nordiske høyrente-
markedet med få nyutstedelser og lite aktivitet i annen-
håndsmarkedet. Kredittpåslagene i Europa, målt ved 
iTraxx Xover, økte med 15 basispunkter til 474 basis-
punkter. I Norden, målt ved DNB sin høyrenteindeks, 
endte kredittpåslagene året med en inngang på 7bps, til 
653bps.

Vi har i løpet av måneden vektet oss ned i Tidewater 
og kjøpt SFL-obligasjoner denominert i NOK og solgt 
SFL-obligasjoner denominert i USD. Vi har også redusert 
fondsobligasjonseksponeringen noe i takt med reduserte 
kredittpåslag i dette markedet. Utover dette har vi bare 
gjort små endringer i porteføljen.

Vi har ved utgangen av året en eksponering på 110%, 
noe som er helt i nedre del av det vi definerer som vår 
normaleksponering. Det betyr at vi har stor investerings-
kapasitet dersom gode muligheter skulle oppstå. Vi for-
venter at primærmarkedet i Norden tar seg opp i januar 
etter en lang periode med lav aktivitet og mye kapital på 
sidelinjen. Vi regner med at det vil gi oss muligheter til å 
sysselsette mer kapital til gode betingelser.

Porteføljen har i dag en eksponering på 110%. Den effek-
tive renten* er 10,1%, den gjennomsnittlige løpetiden er 
2,9 år, og rentesensitiviteten er 1,1.

HISTORISK AVKASTNING BOREA HØYRENTE 
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Største utsteder Andel
Cidron Romanov Limited 6 %
SFL Corporation Ltd. 6 %
Media and Games Invest SE 6 %
BW Offshore Limited 5 %
Altera Shuttle Tankers L.L.C. 5 %

Avkastning* Måned Hittil i år Oppstart
NAV før utdeling 1 361,7
Avkastning 1,1 % 4,1 % 98,5 %
Avkastning referanseindeks 0,4 % 5,0 % 70,6 %

BRANSJEFORDELING

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING*

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2022 0,55 -3,04 2,16 1,69 -0,85 -2,32 1,19 3,16 -1,06 0,05 1,55 1,12 4,10

2021 2,03 2,11 1,45 1,36 0,88 0,81 0,68 0,98 0,71 1,61 -0,15 1,08 14,39

2020 1,03 -2,09 -21,54 6,38 6,49 7,45 1,27 2,46 -0,13 -0,43 3,30 1,57 2,29

2019 1,27 1,00 0,74 1,10 0,35 -0,13 0,91 0,03 0,27 -0,30 0,29 0,12 5,78

2018 1,10 0,14 0,21 0,97 0,85 -0,06 0,59 1,09 0,45 0,39 -0,53 -1,71 3,51 

2017 4,26 1,07 1,80 1,36 0,74 0,54 0,82 0,79 0,91 1,04 0,64 0,80 15,75 

2016 -5,06 -2,43 5,83 2,10 2,79 0,30 0,59 2,23 0,92 1,42 0,59 1,53 10,94
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Risiko
Risikoindikator 4
Anbefalt investeringshorisont 3-5 år
Eksponering pr månedsslutt 110 %
Rentesensitivitet 1,1
Gjennomsnittlig løpetid 2,9 år

*Avkastningstall er før eventuell skatt på andelseiers hånd.
** Av all avkastning utover referanseindeks (5% per år). Høyvannsmerke anvendes

Fondsfakta
Oppstart fond 20. jan 2012
Fast forvaltningshonorar 1,0 %
Variabelt forvaltningshonorar 10 %**
Referanserente 5% pro anno
Forvaltningskapital 3.936 MNOK
Åpen for tegning/ 
innløsning

Siste bankdag i 
måneden

Varslingsfrist innløsning 30 dager

Communication

Consumer Discretionary

Consumer Staples

Energy

Financials

Industrials

Materials

Technology

Utilities



Disclaimer:
Borea Høyrente, Borea Kreditt, Borea Obligasjon og Borea Utbytte er spesialfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 § 7-2. Fondene klas-
sifiseres 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 informasjon kompletteres av fullt prospekt, nøkkelinformasjon og vedtekter for Fondene 
som finnes på www.borea.no eller kan fås tilsendt fra forvaltningsselskapet. Investor må sette seg inn i denne informasjon før beslutning om å investere i 
Fondene. 

En investering i Spesialfondene bør betraktes som en langsiktig investering. 

Investering i finansielle instrumenter er risikofylte. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge 
av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ 
som følge av kurstap. 

Med avkastning menes avkastning etter fradrag for kostnader som andelen er belastet i perioden. Fondenes avkastning avhenger av den generelle utvik-
lingen 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 Fonde-
ne 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 opp-
lysninger 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.

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 overensstem-
melse med det enkelte lands lover og regler, og kan ikke holdes juridisk eller finansielt ansvarlig for brudd på slik lov. 




