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MAKROKOMMENTAR 

Mars var en måned som inneholdt «mer av det samme».
Mens vaksineringen mot COVID går sin gang, er smittetrykket fremdeles høyt. Den økonomiske veksten fremover avhenger selvsagt av hvor fort økonomier klarer å
gjenåpne, og det er store forskjeller i feltet. Da OECD i
desember spådde BNP-vekstrater for 2021, ventet organisasjonen en vekst på 3,6% og 3,2% for henholdsvis
Eurosonen og USA. Tre måneder senere venter organisasjonen nå en vekst på 3,9% for Eurosonen, men hele
6,5% for USA. Det samme bildet ser vi reflektert i spørreundersøkelser av økonomer og dette har også nylig blitt
understøttet av svært gode nøkkeltall for økonomien og
arbeidsmarkedet. Vekstforventningene avhenger av hvor
raskt økonomiene klarer å åpne opp igjen. På kort sikt
ser dermed vekstutsiktene sterkere ut for USA, hvor 30%
av befolkningen har mottatt minst én vaksinedose. For
EU er tallet i skrivende stund 12,5%. Og mens vi må smøre oss med tålmodighet og holde en meters avstand eller
to, vil også vi på denne siden av Atlanteren komme i mål.
I det langsiktige vekstbildet utgjør ikke en måned eller
tre all verdens. At vi har funnet en løsning på problemet,
er det viktigste. I mellomtiden får vi også håpe på (slik
forskning antyder) at varmere tider, som vi har i vente,
vil lette smittetrykket.
I markedet var det også mer av det samme i mars. Lange
renter fortsatte å trekke oppover, i tråd med inflasjons
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forventninger. Mens vi venter en økning i inflasjon på
kort sikt, anser vi fremdeles at det er for mye slakk i arbeidsmarkedet til at vi vil få langvarig og kraftig inflasjon
i nær fremtid. Med fortsatt høy arbeidsledighet, blir det
ikke nok press på lønnsnivået. På lenger sikt er det flere
grunner som kan tale for et noe høyere kostnadsnivå enn
tidligere: bedrifter kan relokalisere produksjon fra øst
til vest, for å få mer kontroll på verdikjeder, som følge
av handelskrig eller for å redusere klimautslipp. Inflasjon eller ei: ettersom verden åpner opp og det er mye
statsgjeld som skal brukes for å finansiere støttepakker,
tror vi rentene fremdeles kan fortsette å stige noe. Med
andre ord liker vi lav durasjon: verdipapirer som gir oss
kontanter i dag fremfor i morgen.

Apropos renter, fikk vi ytterligere styrket tro på at Norges Bank vil ligge foran sine utenlandske kolleger med
første renteheving. Lave renter fungerer som overmedisinering til et boligmarked som ikke trenger det, og dette
er sentralbanken fullt klar over. Ved marsmøtet uttalte
sentralbanken at styringsrenten mest sannsynlig blir satt
opp i andre halvår i år. Det vil gi høyere løpende kupongrenter på obligasjoner med flytende renter (som de
fleste NOK-obligasjoner). Det vil også gi norske banker
mulighet til å heve utlånsrenter mer enn innskuddsrenter, og unngå marginpresset bransjen har fryktet det siste
året.
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Det var begrenset med nytt fra norsk banksektor i løpet
av måneden. Motsyklisk kapitalbuffer ble holdt uendret
på 1%. I tillegg gikk Finanstilsynet ut og minnet bankene
på at utbyttebetalinger må holdes i henhold til eierbrøk
mellom eierandelskapital og grunnfondskapital. Ingen
av nyhetene hadde derimot nevneverdige markedseffekter. Innen obligasjonsmarkedet holdt kredittspreadene
seg relativt stabile. Vi har ikke sett flere utstedelser av
fondsobligasjoner siden Sparebanken Sør og SpareBank
1 Nordvest var i markedet, i februar. Vi tror imidlertid
vi snart vil se mer volum i markedet. Innen aksjer og
egenkapitalbevis fortsatte den relative prisstigningen:
Mens Oslo Børs steg 5,1%, steg egenkapitalbevisindeksen 8,2%. Vårt nye bankfond, Borea Utbytte, steg 9,7%. Vi
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tror fremdeles det er potensiale for ytterligere reprising,
samtidig som bankene stadig gir en god avkastning på
bokført egenkapital.

Innen høyrenteobligasjoner var det også mer av det
samme. Nordiske kredittspreader falt med rundt 20
basispunkter, mens internasjonale påslag holdt seg mer
stabile. Likevel: der internasjonale høyrenteobligasjoner
nå gir rundt 3% avkastning over risikofri rente (kredittspread), er tilsvarende nøkkeltall for det nordiske
markedet på nesten 5%. I mars var totalavkastningen på
amerikanske, europeiske og nordiske høyrenteobligasjon
på hhv. 0,1%, 0,7% og 0,8%. Vårt høyrentefond, Borea
Høyrente, steg 1,5%.
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Rente ga en avkastning på 0,19% for institusjonsklassen og 0,18% for A-klassen i mars. Hittil i år er
avkastningen henholdsvis 0,91% og 0,88%.

I løpet av måneden har kredittpåslagene (største banker,
5 års løpetid) gått opp med 4bps til 48bps for seniorlån
og 1bps til 86bps for ansvarlig lån. For fondsobligasjoner
er kredittpåslaget uendret.

Fordelingen mellom seniorlån, ansvarlig lån og fondsobligasjoner for den investerte porteføljen ser du i diagrammet nedenfor. Kontantandelen i fondet er ca. 4,5%.

Borea Rente har i dag en kupongrente på 2,7% og en
effektiv rente på 1,7% for institusjonsklassen. Porteføljen
har en kredittdurasjon på 2,4 år og en rentesensitivitet
på 0,15 år.
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Måned

NAV, Inst.

1045,0

NAV, klasse A

1034,6

Hittil i år

Oppstart

Avkastning, Inst.

0,2 %

0,9 %

18,3 %

Avkastning, klasse A

0,2 %

0,9 %

17,4 %

Avkastning, referanseindeks

0,1 %

0,4 %

9,3 %

Største utsteder

Andel

Sparebank 1 Sr-Bank

6%

Protector Forsikring ASA

6%

Sparebank 1 Østlandet

5%

Sparebank 1 SMN

5%

Brage Finans

5%

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING (INSTITUSJON)
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Totalt

2021

0,37

0,34

0,19

2020

0,59

0,24

-4,62

3,26

1,13

1,46

0,25

0,55

-0,01

0,01

0,40

0,36

3,47

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

0,10

0,04

2,39

2017

1,14

0,98

0,73

0,37

0,41

0,32

0,45

0,38

0,30

0,13

0,32

0,32

6,00

0,08

0,56

0,64

0,91

2016

OBLIGASJONSTYPE

FORKLARING OBLIGASJONSTYPE

Fondsobligasjoner
Seniorlån
Ansvarlig lån

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 fortrinnsrett.
Ansvarlig lån (AT2) er en del av tilleggskapitalen til finansinstitusjonene. 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 papirer utstedt av norske sparebanker.

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 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.

