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Alt er relativt. Juli er et eksempel på at markedene re-
agerer på hvordan virkeligheten leverer i forhold til for-
ventningene. Når stemningen har vært dårlig en stund, 
faller forventningene, og markedene kan lettere reagere 
positivt igjen.

Hittil i år har markedet vært preget av krig og infla-
sjon. Juli var intet unntak. Russland gjør små fremsteg i 
øst-Ukraina, samtidig som det i løpet av sommeren har 
vært spenning knyttet til hvorvidt Nord Stream 1-gass-
ledningen ville gjenåpne etter vedlikehold. Det har den, 
om enn gassvolumene gjennom rørledningen for øyeblik-
ket er redusert. Vi kan gå mot en kjølig vinter i europeis-
ke hjem med energibruk på sparebluss. Europakommi-
sjonen anslår at stengte russiske gasskraner i verste fall 
vil medføre en 1,5 prosents nedgang i europeisk BNP. EU 
lanserte i løpet av juli en plan om å redusere gassforbru-
ket med 15%. Planen er omstridt blant medlemslandene.

Energiprisene har holdt seg høye gjennom somme-
ren, med en oljepris på 100-110 dollar fatet i skrivende 
stund. I en usikker tid hvor europeisk vekst er under 
press, er ikke Norge skånet fra hva som skjer rundt oss. 
Derimot er norsk økonomi i en heldig posisjon, som 
eksportør av petroleum, noe som reduserer resesjonsri-

sikoen sammenlignet med våre europeiske naboer.

Gjennom sommeren har fokuset forblitt på inflasjon, 
raskt stigende sentralbank-renter, og resesjonsfrykt.

Inflasjonen har fortsatt oppover. De siste tolv månede-
ne er prisveksten i USA, Eurosonen og Norge henholdsvis 
9,1%, 8,6% og 6,3%. Vi ser at de høyere prisene bidrar til 
at forbrukere og bedrifter har fått et mer negativt syn på 
fremtiden. Høyere renter bidrar også til å svekke kjøpe-
kraft og investeringslyst. For å temme inflasjonen hevet 
den europeiske sentralbanken renten med et halvt pro-
sentpoeng i juli, etter å ha først antydet at den ville nøye 
seg med et kvart prosentpoeng. Sentralbanken er likevel 
langt bak sine internasjonale kolleger, hvor eksempelvis 
amerikanske Federal Reserve har hevet renten med til 
sammen 1,5 prosentpoeng i sommer. Norges Bank hevet 
styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i juni.

Men om fokuset forblir det samme, har reaksjonen 
endret seg. Etter det amerikanske rentemøtet i juni, falt 
renter, råvarepriser og aksjer. Dette passer godt med 
frykten for økonomisk nedtur. I juli har renter fortsatt 
å falle, samtidig som prisene på råvarer og aksjer har 
snudd oppover. I høyrenteobligasjoner har også kursene 
steget og kredittpåslagene falt. 
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Selv om verden ikke har forandret seg stort den siste 
måneden, har risikoappetitten steget. Vekstaksjer, 
som hadde et tøft første halvår, steg betydelig: Nasda-
q-indeksen gav 12% avkastning i løpet av måneden. 
Amerikanske S&P 500 steg 9%, mens europeiske Stoxx 
600 og Oslo Børs steg henholdsvis 8% og 7%. Amerikan-
ske og europeiske høyrenteobligasjoner steg henholdsvis 
6% og 5%, mens den nordiske indeksen, med lav rente-
durasjon, steg 0,5%. 

Bevegelsene kan tyde på at markedet mener fryktreak-
sjonen har vært for kraftig.

I banksektoren opplevde vi også oppgang i aksje-
kurser igjen, etter et tøft første halvår. DNB startet 
rapporteringssesongen, og leverte gode tall. Resultatene 
reflekterer det vi har ventet, at banknæringen øker sine 
netto renteinntekter ved å heve utlånsrenter mer enn 

innskuddsrenter. Samtidig holdt bankens utlånstap seg 
lave. Med andre ord reflekterte ikke det faktiske resulta-
tet den mulige økonomiske nedturen markedet tilsynela-
tende har priset inn det siste halve året.

Det siste året har verden minnet oss om at investe-
ringer handler om å tåle både opp- og nedturer. Vi 
kommer ikke unna at markedene i det korte bildet svin-
ger mye på psykologi, mens de lange trendene reflekterer 
verdiskapningen. For å få den langsiktige verdiskapnin-
gen, må vi også tåle kortsiktige svingninger. Vår erfaring 
er at hvordan vi handler under nedturene er avgjørende 
for avkastningen når markedene snur oppover igjen. Det 
siste halvåret har vi posisjonert fondene våre for å tåle 
en økonomisk nedtur, men også for at vi skal være godt 
posisjonert når risikoviljen igjen stiger. 



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Kreditt leverte en avkastning på 0,9% i juli. Det 
nordiske høyrentemarkedet målt ved DNB sin nordiske 
høyrenteindeks leverte en avkastning på 0,47% i samme 
periode. Hittil har fondet levert en avkastning på 1,8%.

I juli har det nordiske høyrentemarkedet vært i feriemo-
dus, med svært lav aktivitet i både annenhåndsmarkedet 
og primærmarkedet. Vi har vektet oss noe opp i oljesel-
skapet Waldorf og kjøpt en obligasjon utstedt av Höegh 
LNG (HLNG) med forfall om ett år. HLNG har fått to lange 
kontrakter (utløp i 2032) med den tyske stat for levering 
av to flytende gass-terminaler, noe som reduserer risi-
koen i lånet betraktelig. Lånet gir en effektiv rente på ca. 

10% noe vi synes er svært god risikojustert avkastning. 
Utover dette har vi bare gjort små endringer i porteføl-
jen.

I juli har også oljeselskapet OKEA levert tall for andre 
kvartal. Tallene de leverte var greie sett fra et kreditt-
ståsted. Selskapet har nå like mye i kontanter som de har 
gjeld på balansen. 

Porteføljen har i dag en eksponering på 127%. Den effek-
tive renten er 11,5%, den gjennomsnittlige løpetiden er 
3,2 år, og rentesensitiviteten er 1,3.
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 010,2
Avkastning 0,9 % 1,8 % 4,3 %
Avkastning referanseindeks 0,4 % 2,8 % 4,1 %
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MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2022 0,68 -1,29 2,50 1,75 -0,59 -2,03 0,89 1,83

2021 2,50 -0,60 0,57 2,47

Største utsteder Andel
VNV Global AB 8 %
Mime Petroleum AS 6 %
Lime Petroleum AS 6 %
SGL TransGroup International A/S 6 %
Klarna Holding AB 6 %
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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.


