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2019 fikk en hyggelig avslutning, med oppgang i en 
rekke finansielle markeder. Handelsoptimismen fra 
november fortsatte, og før jul meldte amerikanske og 
kinesiske myndigheter at de er kommet til enighet om 
en første fase av en handelsavtale. Avtalen innebærer at 
man stanser nye tariffer, som etter planen skulle innføres 
nå i desember, samt halverer tariffer innført i september. 
Samtidig skal Kina øke sin import av amerikanske varer. 
Ifølge President Trump skal avtalen signeres 15. janu-
ar. Mens en signering virker sannsynlig, har historien 
vist oss at stemningen mellom partene kan snu på kort 
varsel. Vi ser dermed ikke bort ifra at handel og protek-
sjonisme også kan komme høyt på agendaen i året som 
kommer.

Det britiske valget fikk også markedets oppmerk-
somhet i måneden som gikk, med en styrkelse av pundet 
og en oppgang i det britiske aksjemarkedet i kjølvannet 
av de konservatives seier. Boris Johnson ligger dermed 
an til å kunne ta Storbritannia ut av EU, med sin fremfor-
handlede avtale, 31. januar.

Spørsmålet som gjenstår er hvorvidt økt forutsigbar-
het fra klarhet i ovennevnte spørsmål vil stimulere 
bedrifter til å gjøre investeringer og blåse mer liv 
i den økonomiske veksten i vesten. Forrige måneds 
innkjøpssjefs-indekser indikerer en stabilisering i øko-
nomisk veksttakt, etter en laber utvikling gjennom 2019. 
Også veksten i Norge har avtatt, om vi skal tro på Norges 
Banks regionale nettverk-undersøkelse som nylig ble 
publisert. Undersøkelsen viser at annualisert produk-
sjonsvekst har avtatt, fra 3.1% i mai, til 1.9% i november. 
For Norges del er det riktignok hyggelig at oljeprisen 

gjennom 2019 steg, fra 53.8 USD/fat til 66.0 USD/fat, 
hjulpet av dypere produksjonskutt fra OPEC og Russland, 
som kunngjort i begynnelsen av desember. Tar vi hensyn 
til kronesvekkelsen gjennom året, steg oljeprisen med 
24.7% i løpet av 2019. 

Optimisme. Verdens børser fikk en hyggelig måned 
i desember, med OSEBX opp 3.2% i løpet av måneden. 
Amerikanske og europeiske aksjemarkeder steg med 
henholdsvis 2.9% og 2.1%. Den nordiske indeksen for 
høyrenteobligasjoner holdt seg atter en gang stabil, og 
viste en oppgang på moderate 0.1%. Totalt gav markedet 
en avkastning på 5.4% gjennom året. De amerikanske 
og europeiske høyrentemarkedene, som er mer volatile 
som følge av en høyere andel fastrenteobligasjoner, og 
dermed høyere gjennomsnittlig durasjon, steg med hhv. 
2.0% og 1.2% i løpet av måneden.

Med ovennevnte utvikling tror vi våren kan by på 
fortsatt god avkastning i markedene hvor vi inves-
terer. Pengepolitikken er fremdeles støttende, vi venter 
mer støttende finanspolitikk og økonomiske indikatorer 
viser tegn til stabilisering. Vi er derimot ydmyke for at 
det fremdeles er skyer på himmelen (vi er tross alt vest-
lendinger) og at usikkerhetsfaktorer er vel så risikable 
når de er usynlige og markedet priser inn optimisme. Vi 
tar høyde for dette, og har tilpasset eksponeringen i våre 
fond deretter. Fleksibilitet til å handle når andre må selge 
er som oftest en kilde til meravkastning – Dette skal du 
nyte godt av som investor hos Borea Asset Management.



 

Porteføljekommentar
Borea Obligasjon ga en avkastning på 0,60 % i desember. 
Siden oppstart, 31. juli 2019, har fondet gitt en avkast-
ning på 3,43%.

Det norske markedet for fondsobligasjoner var fortsatt 
sterkt i desember, i motsetning til andre typer bank-obli-
gasjoner. Kredittspreadene på fondsobligasjoner med 3-5 
års løpetid til mulig førtidig innfrielse falt med inntil 7 
basispunkter, mens senior- og boligkredittobligasjoner 
opplevde noe spreadutgang. Dermed fikk fondet med-
vind i form av positive kursutvikling, i tillegg til kuponger 
som jevnt og trutt tikker inn.

Vi ser for oss at kredittpåslagene vil flate ut i løpet av 
våren. Et lavt antall nyemisjoner har bidratt til den 
sterke kursutviklingen de siste månedene. Vi venter at 
emisjonstakten vil ta seg opp fremover, noe vi anser som 
positivt for avkastningen for markedet på lengre sikt. Vi 
mener at markedet gir en god risikojustert avkastning. 

Norske banker har bygget opp betydelig egenkapital det 
siste tiåret, og er i våre øyne godt rustet til å stå imot 
økonomisk motvind. 

I skrivende stund betaler de største og beste bankene 
rundt 295-310 basispunkter i kredittpåslag for finansi-
ering med fem år til eventuell førtidig innfrielse. Tilsva-
rende nivå for mindre banker er 70-100 basispunkter 
høyere, noe som gir gode muligheter for å få ekstra betalt 
for å holde en porsjon mindre likvide papirer. Dette er 
også en del av fondets strategi.

Den sterke interessen rundt fondet fortsatte i desem-
ber, med ytterligere vekst i forvaltningskapital. Fondets 
midler er i skrivende stund investert i 48 forskjellige 
utstedere. Porteføljen betaler en kupongrente på 5.3% 
årlig. Fondet har rentesensitivitet på 0,59 og en kreditt-
durasjon på 3,6.
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BANKKATEGORIBRANSJEFORDELING

Største innehav Andel
Svenska Handelsbanken AB 8 %
DNB Bank ASA 7 %
Sparebanken Sør 7 %
Sparebank 1 SR-Bank 6 %
Sparebanken Vest 4 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV før utdeling 1.034,3
NAV etter utdeling         1.023,2
Avkastning 0,6 % 3,4 % 3,4 %
Avkastning referanseindeks 0,3 % 1,5 % 1,5 %

BOREA OBLIGASJON MÅNEDSRAPPORT DESEMBER 2019

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2019 0,63 0,65 0,91 0,60 0,60 3,43

Månedlig historisk avkastning
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Disclaimer:
Borea Global Equities, 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 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.


