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Fortsatt fremgang. August var atter en måned med
bedring i verdensøkonomien og gradvis fremgang i både
aksje- og kredittmarkeder. Amerikanske børser hoppet
nesten 10%, mens de mindre teknologitunge europeiske børsene steg 1-6%. Høyrenteobligasjoner fortsatte
også innhentingen, med nordiske høyrenteobligasjoner
opp 2.5%. Andre nordiske kredittobligasjoner opplevde
kursgevinst og fall i kredittpåslag.

På makrofronten fortsatte økonomiske nøkkeltall
å levere bedre enn ventet. Eksempelvis er Citigroup
sine «økonomiske overraskelses»-indekser fortsatt på de
høyeste nivåene siden oppstarten i 2003. Tall fra europeiske og amerikanske innkjøpssjefer fortsatte å indikere
økonomisk ekspansjon i løpet av måneden, mens tall på
arbeidsledighet holdt seg relativt stabile, sammenlignet
med juli. De siste tallene viser en arbeidsledighet på
10.2% i USA og 7.9% i Eurosonen. Her hjemme viser tall
fra NAV at 7.6% av arbeidsstyrken var helt ledige, delvis
ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av
måneden. Til tross for at dette er mer enn vanlig, er det
heldigvis 16300 færre enn måneden før.
Bedre enn ventet, var også den røde tråden i selskapenes
resultater for andre kvartal. Totalt sett var inntjeningen til selskapene i S&P 500-indeksen 23% høyere enn
analytikerne trodde på forhånd. Enda høyere var overraskelsen i Europa, hvor resultatet for Stoxx 600 var 34%
høyere enn ventet. På Oslo Børs leverte selskapene et
aggregert resultat som var 17.6% høyere enn analytikernes estimater.
Forsiktige oppjusteringer. De mest nylige anslagene
fra Norges Bank på økonomisk vekst her hjemme, fikk vi
i juni. Den gang oppjusterte sentralbanken sine forventninger noe, fra rentemøtet i mai. Denne uken oppjuster
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te også Tysklands regjering sine anslag på økonomisk
vekst, fra et tidligere ventet fall på 6.3%, til et fall på
5.8% for 2020. Endringen i landets økonomi er på mange
måter beskrivende for det nasjonalstatene nå forsøker
å oppnå. Gjennom statlige støtteordninger gjelder det å
opprettholde innenlandsk etterspørsel og konsum, og
fylle tomrommet som oppstår ved stengte grenser og
lavere eksport. At mobiliteten er svekket reflekteres også
i aksjemarkedet. I løpet av august steg høyteknologiske
selskaper som Apple, Microsoft og Amazon hhv. 22%,
10% og 9%, og bidro til et bra løft i S&P 500.

Pengepolitikken spiller fortsatt på lag. Sentralbankene har også store ubrukte rammer til støttekjøp. Nylig
fikk vi innsikt i Statens Obligasjonsfond, og dens portefølje. Fondet hadde ved utgangen av juli investert 3.7
milliarder kroner av en total ramme på 50 milliarder.
Med andre ord er det potensiale for betydelig mer støtte
om nødvendig. Det samme gjelder støttekjøpsprogrammene hos både den Europeiske sentralbanken og Federal
Reserve. Sistnevnte kunngjorde også på forrige ukes årlige Jackson Hole-samling at sentralbanken vil endre sitt
mandat. Fremover vil Federal Reserve kunne la inflasjonen overstige det langsiktige målet over lengre tidsperioder. Det taler for støttende pengepolitikk i lang tid.

Mens vi går en, som alltid, usikker høst i møte synes
vi kredittmarkedet fremdeles ser bra ut, risikoen tatt i
betraktning. Selskapene vi satser på i Borea Høyrente har
vist kredittstyrke i vanskelige tider, og betaler samtidig
nok til at vi mener den risikojusterte avkastningen er
riktig så god. Bankene vi har investert i, gjennom fondene Borea Obligasjon og Borea Rente, har hatt lavere
utlånstap enn ventet i andre kvartal. De leverer fortsatt
positivt på bunnlinja og bygger fortløpende mer egenkapital.
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Borea Obligasjon

Referanserente

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Obligasjon steg 1.2% i løpet av måneden, og avkastningen hittil i år er dermed oppe i 7,0%

Kredittmarkedene fortsatte innhentingen etter pandemien i løpet av måneden. Investorer har betydelig
risikoappetitt, og markedene støttes også av sentralbankenes støttekjøp. Mens jakten på en COVID-19-vaksine
pågår, fortsetter også verdens myndigheter å støtte egne
økonomier gjennom finanspolitiske tiltak. I det store og
hele har makroøkonomiske nøkkeltall indikert fortsatt
gjeninnhenting, til tross for at aktivitetsnivået er betydelig lavere enn før pandemien.
I løpet av august fikk vi de resterende andrekvartalsresultatene fra norske sparebanker. Tallene bekreftet
indikasjonene fra forsommeren om at det står bedre til
enn markedet gjerne fryktet. Til tross for at bankene har



levert svakere resultater enn vanlig i første halvår, er tapene lavere enn ventet, og med positive resultater bygger
bankene opp egenkapitalbeholdningene sine.
Høy tiltro til bankene er også reflektert i prisingen av
obligasjoner. I løpet av august fortsatte kredittpåslagene
å falle noe, selv om vi i det store bildet opplever markedet som relativt stabilt. Sbanken utstedte i månedens
siste uke et nytt fondsobligasjonslån, som betaler en
kupong på 3 prosentpoeng over 3 måneders NIBOR.

Borea Obligasjon har i dag en eksponering på 110%. Porteføljen har en kupongrente på 4,2% og en yield på 3,0%
etter honorar. Porteføljen har videre en kredittdurasjon
på 3,3 år, og en rentesensitivitet på 0,82.

BOREA OBLIGASJON

MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2020
Måned

NAV

Hittil i år

Oppstart

1.094,9

Avkastning
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Avkastning referanseindeks
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Hvilke banker som ligger i de ulike bankgruppene, er en løpende vurdering Nordic Bond Pricing gjør. Elementer i vurderingen er størrelsen
på banken, nye lån, handelsvolum og input fra meglere.
•
Bank 1 består av DNB og SEB og Nordea i Norge.
•
Bank 2 er banker på størrelse med de største regionbankene som
Sparebanken Vest (ca 200mrd) og Sparebank 1 Nord-Norge (ca
100mrd).
•
Bank 3 er f.eks. Fana Sparebank og Sbanken.
•
Bank 4 er f.eks. Aurskog Sparebank og Haugesund Sparebank.
•
Bank 5 er f.eks. Melhus Sparebank og Skudenes & Åkra Sparebank.
•
Bank 6 er f.eks. Surnadal Sparebank og Sogn Sparebank.
•
Bank 7 er f.eks. Selbu Sparebank og Bjugn Sparebank.
•
Bank 8 er f.eks. Etne Sparebank og Tysnes Sparebank.
•
Banker i bank 9 er Soknedal Sparebank og Valle Sparebank.

Disclaimer:
Borea Høyrente og Borea Obligasjon 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.

