
2019
SEP TEMBER

M Å N E D S R A P P O R T  

BOREA-FONDENE



  

Makrokommentar  SEPTEMBER 2019

Opp... Markedene opplevde en god start på september, 
med Oslo Børs og S&P 500 opp hhv. 5.1% og 2.2% i løpet 
av månedens 20 første dager. Blant bidragsyterne til den 
positive utviklingen var den europeiske sentralbanken 
(ECB), geopolitikk og oljepris. ECB kuttet innskuddsren-
ten den belaster(!) bankene, og relanserte sine støttekjøp 
av verdipapirer. Samtidig gjorde sentralbanksjef Mario 
Draghi det klart at Europas økonomier trenger drahjelp 
fra finanspolitikken – Med andre ord: statene må bruke 
mer penger. I tillegg til støttende pengepolitikk, kom det 
positive signaler vedrørende handelsrelasjonen mellom 
USA og Kina, hvor President Trump utsatte en tarifføk-
ning, mens Kina lovet å øke sine kjøp av amerikanske 
landbruksvarer. Og mens den geopolitiske ustabiliteten 
mellom øst og vest tok et hvileskjær, kom en annen risiko 
til syne, gjennom et angrep på oljeinstallasjoner i Sau-
di-Arabia. Dette bidro til det kraftigste intradag-hoppet i 
oljeprisens historie, og løftet også børsen her hjemme. 

… og ned igjen. De siste par ukene har derimot en 
rekke faktorer bidratt til å trekke avkastningen ned igjen. 
Handelsrelasjonen mellom USA og Kina er fremdeles 
ustabil, og vi gjentar vår holdning fra forrige måned: Vi 
anser handelskrigen som et symptom på en langvarig 
konflikt om økonomisk hegemoni, og tror derfor det kan 
bli vanskelig å finne en løsning på kort sikt. Videre har 

vi fått flere nøkkeltall som tyder på svakere tider forut. 
Spesielt har de amerikanske innkjøpssjefs-indeksene, 
historisk sett ledende indikatorer på økonomisk vekst, 
fortsatt å peke mot dårligere tider. Kombinasjonen av 
resesjonsfrykt, samt signaler om gjenopptagelse av Sau-
di-Arabias oljeproduksjon, har også ført til at oljeprisen 
er kommet ned til under 60 dollar fatet, etter å ha vært 
oppe i nesten 70 dollar tidligere i måneden. Med en pris 
på 57.5 dollar fatet (2. oktober 2019) er prisøkningen fra 
angrepet på Saudi-Arabias oljeindustri visket ut. 

Vi gjentar vårt syn fra forrige måned og mener at vi kan 
stå foran økte svingninger i markedet fremover, med 
svekkede økonomiske nøkkeltall, en usikker handelssi-
tuasjon, eskalerende protester i Hong Kong og en Boris 
Johnson som ønsker å ta Storbritannia ut av EU, med 
eller uten en exit-avtale. Samtidig frykter vi ikke at vi 
skal få en dyp resesjon i denne omgang, og vi er kom-
fortable med eksponeringen vi har i våre fond. I urolige 
tider har historien vist at det er bra å være eksponert 
mot renter. Samtidig er det viktig å holde hodet kaldt og 
ha et langsiktig perspektiv. Vi avslutter med et sitat fra 
Nobelpris-vinner i økonomi, Paul Samuelson: «Investing 
should be more like watching paint dry or watching grass 
grow. If you want excitement, take $800 and go to Las 
Vegas».



 

Porteføljekommentar
Borea Obligasjon ga en avkastning på 0,65 % i september. 
Hittil i år (oppstart 31. juli 2019) er fondet opp 1,28%.

Fondets andre måned er tilbakelagt. Mens vi har sett noe 
mer svakhet i internasjonale kredittpåslag, har norske 
fondsobligasjoner vært usynkronisert med europeiske 
obligasjoner, noe de ofte er. Volatiliteten er betydelig 
lavere i det norske markedet, men til tross for dette får 
man bedre betalt. Dette har selvsagt også sammenheng 
med at det er mange mindre banker og NOK-markedet er 
mindre likvid enn USD og EURO markedet. Kredittpåsla-

get norske banker må betale for fondsobligasjoner ligger 
nå på 330-350 basispunkter, noe vi anser som godt betalt 
i forhold til risiko for investorer.

Gjennom september har fondet vokst i størrelse og vi 
har brukt måneden til å fylle opp porteføljen. I skrivende 
stund har vi over 20 sparebanker i fondets portefølje, 
samt fondsobligasjoner fra enkelte forretningsbanker 
og andre finansinstitusjoner. Porteføljen betaler i dag en 
kupongrente på 5,25 %, og har en yield på 5,27 %. Rente-
sensitiviteten er 0,354.
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BANKKATEGORIBRANSJEFORDELING

Største innehav Andel
Nordea Bank AB 11 %
Sparebanken Sør 9 %
Brage Finans AS 8 %
Landkreditt Bank 8 %
Jæren Sparebank 6 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1.012,82
Avkastning 0,65 % 1,28 % 1,28 %
Avkastning referanseindeks 0,29 % 0,58 % 0,58 %
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2019 0,63 0,65 1,28

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.


