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Der starten på mai var hverken skjønn eller mild for 
markedene, kom risikoappetitten tilbake i månedens 
siste uke. Oslo Børs endte opp 3,8%, mens USA-børsen 
(S&P 500) steg 0,2%. Europeiske aksjer falt 0,9%, mens 
vekstaksjer også hadde en tung måned, med den ameri-
kanske teknologiindeksen Nasdaq Composite ned 1,9%.

Det var heller ikke bare gull og grønne skoger i obliga-
sjonsmarkedene. Europeiske høyrenteobligasjoner falt 
1,4%, mens Norden var ned 0,9%. Norske fondsobliga-
sjoner har også fått en nedjustering i priser i løpet av 
måneden, og dermed høyere effektiv rente. 

Markedets fokus forblir på sentralbankenes penge-
politikk, med rentehevinger og reversering av støttehju-
lene fra pandemien. På det geopolitiske plan har heller 
ikke situasjonen bedret seg, med krig i Ukraina og kjølige 
fronter mellom øst og vest. Sanksjonene mot Russland 
biter ikke nok, og medfører økte krav om sanksjoner av 
olje og gass. Denne uken ble EU-landene enige om en 
avtale som vil forby om lag to tredjedeler av kontinentets 
import av russisk olje. Det er også debatt rundt sanksjo-
ner av russisk gass, men tilstrekkelige substitutter finnes 
ikke per i dag. I fjor kom 25% av EUs oljeimport, og 45% 
av EUs gassimport, fra Russland. 

Energiprisene påvirkes både av krigen, men også av 
flere år med underinvesteringer og en verden som 
gjenåpner fra pandemi. OPEC+ klarer ikke å produsere 
så mye olje som lovet og oppsvinget i amerikansk olje-
produksjon lar vente på seg. Dermed har vi fortsatt høye 
energipriser. I tillegg trekkes det av verdens oljelagre, 
som senere må fylles opp igjen. I mai måned var gjen-
nomsnittsprisen på et fat Nordsjøolje 111 dollar. Høye 
energipriser brer om seg: selv om det blir mildere i været 
bidrar høye internasjonale priser, og lave vannmagasi-
ner, til at strømprisen her hjemme snittet 164 øre/kWh 
i løpet av måneden. Dette gir rekordhøye inntekter for 
Norge og oljeselskapene på norsk sokkel. I revidert na-
sjonalbudsjett, publisert i mai, ble statens netto kontant-
strøm fra olje og gass anslått til 933 milliarder, en økning 
på 646 milliarder fra 2021.

Energi er en innsatsfaktor for det meste av både va-
rer og tjenester. Selskaper prøver å velte økte kostnader 
over på forbrukerne, som igjen krever høyere lønninger. 
Geopolitikken bidrar også: Forrige uke skrev Christi-
ne Lagarde, leder av den europeiske sentralbanken, at 
Ukraina-krigen kan bli et vendepunkt for globale verdi-
kjeder. Både pandemi og krig kan bidra til at selskaper 
flytter produksjon nærmere sluttbruker. Stadig lavere 
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produksjonskostnader har bidratt til fallende priser de 
siste tiårene. Om trenden snur, kan vi få et inflatorisk 
press. 

Sentralbankene skal holde prisene stabile og samtidig 
prøve å ikke kvele økonomiske oppsving. Det er ingen 
enkel oppgave.

Markedene går opp og ned. I perioden vi har tall for 
amerikanske aksjeindekser, tilbake til 1893, har vi hatt 
26 resesjoner. Vi stopper nok ikke der. Normalresesjonen 
i USA innebærer en nedtur på rundt 33%. Før oppsvin-
get forrige uke, var markedet ned omtrent halvparten 
av dette. Markedet har med andre ord priset inn en del 
negative nyheter allerede.

Timingen er derimot det vanskelige. Ved de siste tre 
rentehevingssyklusene, har det gått et par år fra sentral-

banken hever, til aksjemarkedene faller kraftig. Å stå på 
sidelinjen, eller hoppe inn og ut av markedet har også en 
kostnad for deg som investor, i form av tapt avkastning. I 
en studie fra 2018 ble det funnet at gjennomsnittsinves-
toren i USA de siste 30 årene hadde oppnådd 4% årlig 
avkastning, mens markedet gav 10%.

I det lange løp er rabatter velkomne. For kortsiktige 
investorer er det artig at kurser stiger. For langsiktige 
investorer, er det best når verdipapirer er billige, og på 
tilbud. Da er de langsiktige avkastningsmulighetene bed-
re, gitt at selskapet leverer gode resultater. Jobben vår er 
å navigere farvannet best mulig, både i mildvær og blest. 
Vi skal surfe på oppturene, men samtidig være investert i 
gode selskaper som tåler bølgedalene.
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Rente ga en avkastning på -0,94% for institusjons-
klassen og -0,95% for A-klassen i mai. 

Denne måneden har vi sett store utslag i kredittpåsla-
gene i norsk finans. Siden forrige måned har kredittpå-
slagene for senior lån (5 års løpetid, største banker) gått 
ut 19 basispunkter (bps) til 90bps. For ansvarlig lån har 
påslagene gått ut 73bps til 195bps. Kredittpåslagene 
for fondsobligasjoner gikk mest ut, med hele 99bps til 
399bps.

Tremåneders NIBOR var ved utgangen av måneden 
1,22%.

Fordelingen mellom seniorlån, ansvarlig lån og fonds-
obligasjoner for den investerte porteføljen ser du i dia-
grammet nedenfor. Kontantandelen i fondet er ca. 8%.

Porteføljen har i dag en eksponering på 92%. Den effekti-
ve renten er 2,93% for institusjonsklassen, gjennomsnitt-
lig løpetid er 2,9 år, og rentesensitiviteten er 0,14.

HISTORISK AVKASTNING BOREA RENTE
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV, Inst. 1021,4
NAV, klasse A 1010,1

Avkastning, Inst. -0,94 % -0,65 % 18,97 %
Avkastning, klasse A -0,95 % -0,70 % 17,90 %
Avkastning, referanseindeks 0,20 % 0,91 % 11,47 %

Største utsteder Andel
SpareBank 1 SR-Bank ASA 6 %
Protector Forsikring ASA 5 %
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 4 %
Brage Finans AS 4 %
Nordea Bank Abp 4 %

OBLIGASJONSTYPE FORKLARING OBLIGASJONSTYPE

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING (INSTITUSJON)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2022 0,36 -0,57 0,10 0,40 -0,94 -0,65

2021 0,37 0,34 0,19 0,31 0,19 0,09 0,16 0,26 0,14 0,08 -0,03 0,06 2,18

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 

2016 0,08 0,56 0,64 
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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 fortrinns-
rett. 
Ansvarlig lån (AT2) er en del av tilleggskapitalen til finansinstitusjone-
ne. 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 papi-
rer utstedt av norske sparebanker.

Fondsobligasjoner

Seniorlån

Ansvarlig lån



Disclaimer:
Borea Høyrente, Borea Kreditt, 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 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.


