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Vi kan grovt sett dele markedene i fire faser etter pan-
demien. Den første fasen var «panikken» i mars 2020, 
hvor ingen visste hvor alvorlig situasjonen ville bli, og 
prisene på verdipapirer stupte. Deretter kom store og 
tunge støttetiltak, som bidro til å senke markedsren-
ter og løfte verdiene på det meste: både verdipapirer, 
som aksjer og obligasjoner, men også andre aktiva, fra 
eiendom til kryptovaluta. Lave renter og store summer 
jaktet avkastning, og selektive bobler ble dannet. Veksts-
elskaper steg kraftig på børsen, og nordmenn strømmet 
til med sparepengene sine. Den tredje fasen var verdi-
aksjenes comeback. Positive resultater fra vaksinetester 
på senhøsten 2020 bidro til optimisme om gjenåpning. 
Optimismen ble støttet av gjeninnhenting og vekst, kort 
og godt økt etterspørsel. Resultatet har vært økte råva-
repriser, økt inntjening, strukne verdikjeder og høyere 
inflasjon. Markedets fokus ble skiftet fra vekstselskaper 
med inntjening i fremtiden, til selskaper som leverer 
kontantstrøm i dag. Energi, råvarer, eiendom og finans 
var blant sektorene som gjorde det særlig bra.

Som bringer oss over til fase 4. I løpet av sommeren har 
gjenåpningsoptimismen dabbet litt av. Det er sannsynlig-
vis flere grunner til dette. For det første har delta-versjo-
nen vist oss at COVID-fremdeles er en alvorlig pandemi, 

drøye to år etter at de første tilfellene dukket opp i Kina. 
Vaksinasjonen skrider frem, men behov for en tredje 
dose og vaksinemotstand viser at COVID er kommet for 
å bli. Innen makroøkonomien har vekstmomentumet 
avtatt noe. Dette er som ventet, da 5-6% årlig økonomisk 
vekst er realistisk i en gjeninnhentingsfase, men ikke på 
sikt. Når økonomien har gått så bra som den har, dreies 
også markedets oppmerksomhet over på pengepolitik-
ken. Sterk økonomi gir rom for nedskalering av støttetil-
tak, og investorer har lurt på hvordan markedet vil takle 
at støttehjulenes tas av. Mer spesifikt har den amerikan-
ske sentralbanken begynt å signalisere en avslutning av 
støttekjøpene av verdipapirer, som for øyeblikket ligger 
på 120 milliarder dollar per måned.

Markedet holder seg likevel godt. Børsene viser få svak-
hetstegn, men stiger i et litt lavere tempo enn tidligere. 
Markedsrentene signaliserer lite bekymring for stram-
mere pengepolitikk, men har falt gjennom sommeren, 
for så å stabilisere seg og stige noe igjen den siste tiden. 
Vi tror fremdeles rentene skal noe opp, og foretrekker 
investeringer med lav rentesensitivitet.

Der markedet kanskje har virket noe mer «retningsløst» 
gjennom sommeren, følger vi den langsiktige strategien 



  

MAKROKOMMENTAR  AUGUST 2021

vår. Selskaper som tjener penger går aldri av moten, og 
er tryggere enn tungt belånte selskaper med lav kon-
tantstrøm. Dette innebærer at vi er svært selektive på 
investeringsobjekter i høyrentemarkedet, og unngår sel-
skaper med lavere kredittverdighet. Det innebærer også 
at vi jobber aktivt for å til enhver tid være eksponert mot 
bankene som gir høyest egenkapitalavkastning i forhold 
til prising.

Vi er fremdeles positive til markedene vi investerer i, 

når vi nå går inn i høsten. Internasjonale aksjer er dyre, 
og vi tror vekstselskapene fra 2020-årgangen på Oslo 
Børs skal måtte jobbe for å bevise sin verdi de neste 
årene. Derimot synes vi fremdeles bankene ser attraktive 
ut, med en inntjenings-yield på rundt 10% på dagens 
prising. Vi liker også godt nordiske høyrenteobligasjoner, 
som gir betydelig bedre effektiv rente enn internasjonale. 
Selv om løvet på trærene gulnes, tror vi markedene vil 
vokse videre.



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Obligasjon oppnådde en avkastning på 0,5% i 
august. Hittil i år er avkastningen på 4,1%. 

Etter en laber juli-måned, våknet markedet for bankenes 
hybridkapital opp igjen i august. Emisjonsaktiviteten er 
fremdeles lav, men Sparebanken Sogn og Fjordane var 
i markedet og hentet inn 250 millioner kroner. Banken 
planla opprinnelig å hente pengene før sommeren, men 
valgte å vente. I ettertid kanskje ikke en dårlig avgjørelse, 
med høy etterspørsel blant investorene. Dermed endte 
kupongrentene på 2,4% over Nibor, som er svært lavt. 
Tilsvarende har markedet repriset til lavere spreadnivåer 
enn før sommeren, og vi har dermed fått en fin verdistig-
ning på porteføljen i løpet av måneden.

Også i det internasjonale markedet er etterspørselen 
etter bankenes hybridkapital svært høy. To nordiske 
banker, Swedbank og Nordea, utstedte dollar-fondsobli-
gasjoner i august. Lånene ble svært kraftig overtegnet. 
Swedbanks emisjon, på 500m dollar, ble syv ganger over-

tegnet. Nordeas emisjon, på 1 milliard, mottok ordrer på 
over 8 milliarder dollar. Derimot merker vi at en betyde-
lig del av disse er spekulative investorer, som ønsker å 
selge igjen raskt. Likevel gir emisjonene et godt bilde av 
et marked med svært høy etterspørsel.

Vi mener det er begrenset potensiale for ytterligere 
nedgang i kredittspreader. Fremover tror vi det er den 
løpende renten fra fondsobligasjonene som vil drive 
avkastningen, og denne ligger an til å øke. Flytende 
renter er basert på Nibor, som siden juni har steget med 
0,2 prosentpoeng. Norges Bank ligger an til å begynne 
å heve styringsrentene i september, som vi tror vil gi 
ytterligere økning i kupongrentene i tiden fremover. I 
skrivende stund er effektiv rente på Borea Obligasjon på 
2,5% (etter honorar). Gjennomsnittlig kredittdurasjon og 
rentesensitivitet er på hhv. 3,0 og 0,2 år og eksponerin-
gen er på 114%.   

HISTORISK AVKASTNING BOREA OBLIGASJON
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BANKKATEGORI FORKLARING BANKKATEGORI

Største utsteder Andel
SpareBank 1 SR-Bank ASA 12 %
Sparebanken Sør 12 %
Sparebanken Vest 9 %
Sbanken ASA 5 %
DNB Bank ASA 4 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1083,9
Avkastning 0,5 % 4,1 % 16,6 %
Avkastning referanseindekser 0,3 % 2,3 % 7,4 %

BOREA OBLIGASJON MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2021

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2021 0,50 0,74 0,35 0,85 0,35 0,52 0,21 0,54 4,12

2020 0,99 0,36 -9,19 9,14 2,17 2,49 0,50 1,22 0,10 -0,12 1,04 0,57 8,70

2019 0,63 0,65 0,91 0,60 0,60 3,43

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Hvilke banker som ligger i de ulike bankgruppene, er en løpende vur-
dering 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 Spare-

bank.
• 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.
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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 doku-
mentets 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.


