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Etter en stigende smittetrend i april, har den globa-
le trenden snudd i mai, og tallet på daglige smittede 
halvert seg. Vaksineringen går fremover, og over 1.9 milli-
arder vaksinedoser er nå satt på verdensbasis. I en rekke 
av de store økonomiene har 30-50% av befolkningen fått 
minst én dose. EU-landene ligger om lag to måneder bak 
USA og Storbritannia i vaksineringen. Det lange bildet 
er derimot det samme, til tross forsinkelser: Til tross for 
nye mutasjoner, fortsetter dermed verden gjenåpningen. 

Gjenåpning innebærer økt aktivitet. Rentene holdes 
rekordlave av sentralbankene, og statsbudsjettene er 
generøse. Vekstforventningene fortsetter å øke: Sist ut er 
OECD, som denne uken oppjusterte sitt anslag for global 
2021-vekst, til nesten 6%. Det har i lang tid vært søt 
musikk for markedene, i mange tilfeller med rette: Av de 
489 selskapene i S&P 500 som hittil har rapportert re-
sultater for første kvartal, har 424 overrasket med bedre 
resultater enn ventet. Den totale «resultatoverraskelsen» 
har også vært større enn vanlig. Det samme gjelder for 
europeiske selskaper. 

Økt aktivitet betyr økt etterspørsel. Milliarder av men-
nesker skal bygge, spise, drikke og oppleve. En verden 
som våkner fra delvis dvale, bruker litt tid på å riste av 
seg morgentrøttheten. Etterspørselen er høy og verdikje-
dene strekkes. Verden mangler containere, skip, tømmer 

og kobber. Dermed øker prisene. I USA steg konsumpris-
indeksen med 4.2% fra april 2020 til april 2021. Kjerne-
inflasjonen steg noe mindre, men 3% er likevel mer enn 
normalen. Inflasjonsskepsisens hjemland, Tyskland, 
opplevde en inflasjon på 2.5% for de tolv månedene som 
sluttet i mai 2021.

Det store spørsmålet markedet stiller seg nå, er hvorvidt 
inflasjonen er midlertidig eller varig. Deler av inflasjo-
nen kan forklares med gjeninnhenting. Prisene steg lite i 
fjor og har et stykke å hente seg inn igjen for å nå tilbake 
til sporet de var på. Disse er det greit å se gjennom, og 
spørsmålet blir heller hvorvidt vi risikerer varig inflasjon 
utover disse «baseeffektene». Vi har fremdeles til gode å 
se at lønnsveksten virkelig tar seg opp, men observerer 
anekdoter om bransjer som sliter med å få tak i beman-
ning, samtidig som en rekke råvarer har steget i pris, i 
hvert fall på kort sikt.

For markedet er det mer avgjørende hvordan sentral-
bankene vil reagere utover hva de har kommunisert og 
hva markedet forventer. Om verden får et inflasjonssjokk 
som blir langvarig, vil sentralbanker kunne føle seg tvun-
get til å heve rentene tidligere enn planlagt. Norges Bank 
forventer å heve renten for første gang i inneværende år. 
I USA venter fremdeles flertallet av medlemmer i Federal 
Reserves rentesettende komité at renten vil ligge på null-
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punktet ut 2023. Sentralbanken har også kommunisert 
at den vil akseptere en periode med høyere midlertidig 
inflasjon.

Vi tror inflasjonsfokuset kommer til å vedvare de neste 
månedene, men frykter ikke store konsekvenser av dette. 
Støy kan komme og gå, men de store linjene er tidevan-
net som virkelig drar markedet. Og de store linjene er 
fremdeles at verden er inne i en gjenåpningsfase med 
store investeringer som skal løfte veksten de neste 
årene. Det er vanskelig å sammenligne situasjonen med 
en vanlig etter-resesjons-periode, da vi ikke har vært 
gjennom den vanlige «skjærsilden» med gjeldsreduksjon 
og konkursbølge. Derimot venter vi at de store investe-
ringene og støttetiltakene forlenger markedssyklusen 
med flere år. Og når sentralbankene en gang begynner å 
heve rentene og økonomiene viser tegn til svakhet, pleier 
fremdeles musikken å spille en stund til. Vi er enda ikke i 
nærheten.

Markedet ser fremdeles attraktivt ut. Ikke billig, men 

bransjene vi investerer i er heller ikke veldig dyre. Ban-
ker lever godt med høyere renter, og er en av bransjene 
vi tror virkelig vil levere god avkastning de neste årene. 
Finanstilsynets jevnlige resultatoppsummering, viser at 
norske banker leverte en gjennomsnittlig (annualisert) 
egenkapitalavkastning på hele 10.4% i årets første kvar-
tal. Noe press på renteinntjening ble motvirket av lavere 
tap i tråd med gjenåpningen. Dermed bygges egenkapital 
stadig sterkere i bankene, en retning som er positiv for 
fondene Borea Rente og Borea Obligasjon. Den sterke av-
kastningen slår også direkte inn på resultatene til Borea 
Utbytte.

Det nordiske høyrentemarkedet har også hatt en sterk 
måned. Det følger trendene internasjonalt, hvor jakten 
på avkastning bidrar til å trekke kursene på obligasjoner 
oppover, og den implisitte direkteavkastningen nedover. 
En effektiv rente på 8% i Borea Høyrente synes vi er 
svært attraktivt i en verden hvor avkastning er mangel-
vare.
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Borea Utbytte oppnådde en avkastning på 2,78% i mai. 
Oslo Børs’ egenkapitalbevisindeks (benchmark) steg 
2,76%. Siden oppstart i oktober 2020 har vi oppnådd en 
avkastning på 46%, mot 35% i benchmark. Hittil i år har 
avkastningen på de to vært på hhv. 28% og 20%.

Mens norske bankaksjer samstemte har fosset frem i 
mars og april, var det noe mer blandet drops i mai. En 
rekke banker tok en pust i bakken, mens enkelte opp-
levde også negativ avkastning. Blant vinnerne fant vi 
SpareBank 1 SR-Bank (nest største posisjon i Borea 
Utbytte), Sparebanken Midt-Norge (største posisjon i 
Borea Utbytte), Ringerike Hadeland og Sparebanken 
Vest. Kvartalsrapporteringen ble konkludert, med 10,4% 
annualisert egenkapitalavkastning for norske banker. 
Dette er i tråd med våre forventninger og en svært god 
utvikling i våre øyne.

På fundamentale forhold har lite endret seg. Kreditt-
veksten i Norge holder seg oppe, og gir noe lindring fra 

marginpress. Likevel ser vi gradvis at marginene presses 
noe nedover, mens vi venter på en heving fra Norges 
Bank. På den positive siden opplever bankene lave ut-
lånstap, er fremdeles svært effektivt drevet og har svært 
god soliditet. Vi venter ytterligere utbytter fra bankene 
senere i 2021.

I skrivende stund ligger gjennomsnittlig pris til bokført 
egenkapital på porteføljen på 1,18x. Dette er tilsvaren-
de hva vi observerte forrige måned, og likt prisnivået 
vi observerte i årene 2017-2019. Vi synes fremdeles 
at banksektoren ser attraktivt priset ut, sammenlignet 
med andre bransjer. Vi venter også at verdsettelsen av 
sektoren vil fortsette å stige i takt med økt interesse fra 
investorer. I tillegg til en høyere prising på bokførte ver-
dier, forventer vi at sektoren vil fortsette å levere positiv 
avkastning på egenkapitalen, i størrelsesorden 10% eller 
mer for inneværende år. Med andre ord tror vi på gode 
tider for norske bank-investorer i året som kommer.
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 3 904,5
Avkastning 2,8 % 27,8 % 46,3 %
Referanseindeks 2,8 % 19,8 % 35,0 %
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MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2021 1,13 5,71 9,70 6,03 2,78  27,79

2020 -3,03 15,04 2,60 14,45

Største utsteder Andel
Sparebank 1 SMN 14 %
Sparebank 1 SR Bank ASA 14 %
DNB ASA 12 %
Sparebanken Møre 9 %
Sparebanken Vest 8 %

DNB ASA
Helgeland Sparebank
Sandnes Sparebank
Sbanken Asa
Skue Sparebank
Sparebank 1 Bv
Sparebank 1 Nord Norge
Sparebank 1 Oestlandet
Sparebank 1 Ostfold Aker
Sparebank 1 Smn
Sparebank 1 Sr Bank Asa
Sparebanken More
Sparebanken Ost
Sparebanken Sor
Sparebanken Telemark
Sparebanken Vest
Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Totens 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.


