
2019
OK TOBER

M Å N E D S R A P P O R T  

BOREA-FONDENE



  

Makrokommentar  OKTOBER 2019

Markedene roet seg. Etter en urolig start på måneden, 
bedret markedene seg gjennom oktober. Volatiliteten falt, 
og aktørene fokuserte på positive signaler: I USA kom ar-
beidsledigheten inn på 3.5%, det laveste siden 1969, med 
en marginal økning til 3.6% nå rett over månedsskiftet. 
Federal Reserve leverte et ventet rentekutt, men kanskje 
viktigst av alt var utviklingen i handelskonflikten mellom 
USA og Kina. Partene skal nærme seg signering av første 
del av en handelsavtale, tilsvarende 60% av en hel deal, 
ifølge Trumps Twitter-konto. I Europa falt risikoen for 
en «hard Brexit», etter at Storbritannia atter en gang fikk 
forlenget fristen for å komme til enighet med EU-lan-
dene, og britene avholder nyvalg 12. desember. På den 
pengepolitiske arenaen har Christine Lagarde overtatt 
roret etter at Mario Draghi nylig gav seg som leder for 
den europeiske sentralbanken. Det ventes at Lagarde 
vil fortsette der hvor Draghi slapp, nemlig å signalisere 
forventninger til økt finanspolitisk stimulus (les: statlig 
pengebruk) fra medlemslandene. Spørsmålet blir da om 
politikerne kommer på banen og leverer mer ekspansi-
ve budsjetter for å gi den økonomiske veksten et ekstra 
skyv i ryggen, eller om det blir for lite og for sent.

Markedene responderte positivt på utviklingen, 
med verdens børser for det meste opp 1-3 prosentpoeng 
i løpet av måneden. Blant taperne fant vi den britiske 
FTSE100-indeksen, som falt 2.2% (dog kan noe av den 
relativt svakere utviklingen den siste tiden tilskrives et 
styrket britisk Pund). Det siste året har indeksen gjort 
det 7.2% svakere enn MSCI World. Oslo Børs leverte en 
avkastning på 1.3% i løpet av måneden, mens oljeprisen 
falt 0.9%, og holdt seg rundt 60-tallet. Med risikovilje 
steg også statsrentene noe, men nivåene er fremdeles 

lave: Tysk tiårig statsrente ble ved inngangen til novem-
ber handlet på om lag -0.4%.

I obligasjonsmarkedene bidro økt risikoappetitt 
til at en rekke nye utstedere valgte å hente penger. Med 
NOK11.2mrd i nyemittert høyrente-volum, opplevde det 
nordiske primærmarkedet sin travleste oktober i his-
torien, med utstedelser fra blant annet Bulk Infrastructu-
re, Teekay Shuttle Tankers og SAS. Også i fondsobligasjo-
ner opplevde vi en måned med fallende kredittpåslag og 
hyggelig avkastning. Vårt nye, rene fondsobligasjonsfond, 
Borea Obligasjon, har vokst raskt de siste månedene, 
siden starten (31. juli i år), og passerte ved månedsskiftet 
en halv milliard i forvaltningskapital.

Til tross for god stemning, gjentar vi vårt var-
somme markedssyn fra forrige måned: Mens ren-
tekutt og handelsoptimisme bidro til positiv avkastning, 
ser vi fremdeles gule varsellys fra en rekke resesjonsin-
dikatorer. Innkjøpssjefsindeksene indikerer fremdeles 
svakere vekst fremover, amerikansk forbrukertillit og 
detaljhandelstall har nylig skuffet, og rentemarkedet 
indikerer fremdeles nedtur. Den svake økonomiske 
utviklingen kom også til syne i IMFs nyeste rapport: 
Organisasjonen reduserte i oktober sine anslag for global 
økonomisk vekst til 3%, den laveste siden finanskrisen, 
som følge av handelskrig, Brexit og andre geopolitiske ri-
sikoer. Fallhøyden reflekteres også i gjeldseksponeringen 
til fondene våre, som for tiden ligger under normal-ni-
våene. Tiden vil vise om den globale veksttakten vil avta 
videre eller om svakheten er av midlertidig karakter. Vi 
anser våre fond som godt skodd for høsten, selv om de 
økonomiske tidene skulle bli kjøligere.



 

Porteføljekommentar
Borea Obligasjon ga en avkastning på 0,91 % i oktober. 
Hittil i år (oppstart 31. juli 2019) er fondet opp 2,21 %.

Etter tre måneder, har fondet levert en svært hyggelig av-
kastning. Oktober ble atter en sterk måned i det norske 
markedet for fondsobligasjoner, i takt med forholdene 
i internasjonale markeder. Kredittpåslagene falt videre, 
ned henholdsvis 7 og 10 basispunkter for 3 og 5 års 
løpetider. 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 305-310 ba-
sispunkter i kredittpåslag for finansiering med fem år til 

eventuell førtidig innfrielse. Tilsvarende nivå for mindre 
banker er 60-90 basispunkter høyere, noe som gir gode 
muligheter for å få ekstra betalt for å holde en porsjon 
mindre likvide papirer.

Vi opplever sterk interesse fra kunder, og Borea Obliga-
sjon har fortsatt veksten i forvaltningskapital gjennom 
oktober. Etter tre måneder passerer vi en halv milliard, 
og pengene er satt i arbeid: I skrivende stund innehar 
fondet obligasjoner verdt NOK549m, fordelt på 40 
forskjellige utstedere. Porteføljen betaler en kupongren-
te på 5,39%, marginalt høyere enn ved inngangen til 
måneden, og har en egenkapital-yield (etter gearing) på 
5,78%. Rentesensitiviteten er på 0,24.
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BANKKATEGORIBRANSJEFORDELING

Største innehav Andel
Sparebank 1 SR-Bank 7 %
Nordea Bank AB 7 %
Sparebanken Sør 5 %
Sparebank 1 SMN 5 %
DNB Bank ASA 5 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1.022,1
Avkastning 0,9 % 2,2 % 2,2 %
Avkastning referanseindeks 0,3 % 0,9 % 0,9 %
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2019 0,63 0,65 0,91 2,21

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.


