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«Jeg velger meg april», skrev Bjørnstjerne Bjørnson i sitt 
dikt med samme navn. Etter en turbulent mars-måned 
er nok flere enige om at det kan bli godt å legge første 
kvartal bak oss og se fremover mot mildere dager – både 
bokstavlig, men også forhåpentligvis i overført betyd-
ning.

I det vi gikk inn i 2020 var internasjonale finansmarke-
der preget av høy optimisme. Korona-pandemien har i 
ettertid snudd på optimismen og bidratt til en betydelig 
korreksjon i de fleste finansmarkeder. Oljeprisen er ned 
59% i år, Dow Jones (USA) er ned 23%, mens Oslo Børs 
og nordiske høyrenteobligasjoner har falt 24% hittil i år. 
Prisingen av verdipapirer er nå på attraktive nivåer for 
den langsiktige investoren.

Det nordiske obligasjonsmarkedet har falt like mye som 
det gjorde under den verste perioden i Finanskrisen 
2008. Dette gjelder alt fra sikre bankobligasjoner til høy-
renteobligasjoner som vanligvis faller vesentlig mindre 
enn aksjer. Fallet vi nylig har sett i rentepapirer, kommer 
som følge av flere faktorer. I tillegg til pandemien, har 
norsk økonomi også fått motvind fra Oljeprisen. Russ-
land og Saudi-Arabia avsluttet nylig sitt prissamarbeid og 
pumper nå opp store mengder olje. Fallende etterspørsel 
og høyt tilbud har drevet oljeprisene ned til de laveste 
nivåene siden 2002 og kronen har svekket seg kraftig. 
Midtveis i måneden bidro dette til at en rekke fond og liv-
selskaper måtte stille opp med tilleggssikkerhet for sine 
valutasikringer. Dette førte videre til et unaturlig salgs-
press og lavere obligasjonskurser enn hva kredittrisikoen 
i seg selv skulle tilsi. 
 

Siden den gang har Norges Bank kommet på banen med 
støttekjøp av kronen. I tillegg har Statens Obligasjons-
fond blitt operativt. Fondet skal investere 50 milliarder 
kroner i markedet. Prisene på obligasjonslån har dermed 
stabilisert og styrket seg den siste uken.

Selv om vi tror man vil oppleve høyere svingninger enn 
vanlig i tiden fremover, er vi nå optimistiske på vegne av 
markedene. Vi kommer fremdeles til å få endel dårlige 
nyheter og nøkkeltall, og en rekke bedrifter sliter med 
å holde hodet over vann. Likevel ser vi at myndigheter 
og sentralbanker verden over har lansert større støtte-
pakker enn noen gang tidligere. Banksektoren kommer 
til å ta større tap i tiden fremover, men blir også pålagt å 
avvente utbyttebetalinger før vi får mer klarhet i krisen. 
Om krisen tidvis virker truende, er vi bedre skodd enn 
mange til å «stå han av»: med dugnadsånd, et robust 
bankvesen og en betydelig statlig formue. Med forsiktig-
het ser vi også positive effekter, fra et markedsperspek-
tiv: Vi opplever nå at vi kan kjøpe rabatterte verdipapirer 
fra selskaper som vi tror vil klare seg godt gjennom 
krisen.

Vi avslutter med å sitere Bjørnson:

Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter,- 
i den blir somren til!



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Obligasjon falt 9.2% i mars. I likhet med de fleste 
finansmarkeder opplevde vi svingninger i kursene for 
fondsobligasjoner i mars. Avkastning ble preget av den 
generelle markedsnedgangen som følge av koronapande-
mien. 

Vi hadde på forhånd solgt oss betydelig ned i februar, og 
gikk inn i koronanedturen med en eksponering på rundt 
90%. I løpet av de to første ukene av mars observerte vi 
et konstant salgspress fra andre fond, delvis drevet av 
likviditetseffekter. Vi var godt posisjonert, og kjøpte oss 
opp til sterkt rabatterte priser. Vi har fortsatt å kjøpe i 
andre halvdel av måneden, men opplever at salgspresset 
fra andre aktører har avtatt.

Vi forventer økte tap i norske banker i tiden fremover. 
Til tross for det er vi komfortable med risikoen i fonds-
obligasjoner. Da vi gikk inn i  den pågående pandemien, 
var norske banker blant de best kapitaliserte i verden. 

Samtidig er det signalisert at en rekke banker nå vil 
holde igjen utbytte for 2019. Med et oljefond i ryggen er 
også den norske stat godt stilt til å støtte eget næringsliv 
og befolkning, og vi venter at dette vil være en demper 
for nedturen. Vi tror sannsynligheten for mislighold fra 
norske banker fremdeles er meget lav, og vi kan nå høste 
en EK yield i fondet på nærmere 9%. Kursene har falt i 
krisen, men som resultat av at vi har kjøpt obligasjoner 
for over MNOK 400 de siste ukene har den forventede 
avkastningen økt betydelig for våre kunder. Vi tror derfor 
at til tross for ubehagelighetene med kurstap, vil våre 
langsiktige kunder få en avkastning over tid som blir 
vesentlig høyere enn om krisen ikke hadde kommet.  

Fondet er fordelt på 58 forskjellige utstedere. Kredittdu-
rasjonen er på 3.5 år, mens eksponeringen ved måneds-
skiftet lå på 124%.
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BANKKATEGORI FORKLARING BANKKATEGORI

Største innehav Andel
DNB Bank ASA 8 %
Sparebanken Møre 7 %
DNB Bank ASA 5 %
Sparebanken Sør 5 %
Sparebank 1 SR-Bank 5 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 941,7
Avkastning -9,2 % -8,0 % -4,7 %
Avkastning referanseindeks 0,3 % 0,9 % 2,3 %

BOREA OBLIGASJON MÅNEDSRAPPORT MARS 2020

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 0,99 0,36 -9,19 7,96

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 feks Fana Sparebank og Sbanken.
• Bank 4 er feks Aurskog Sparebank og Haugesund Sparebank.
• Bank 5 er feks Melhus Sparebank og Skudenes & Åkra Sparebank.
• Bank 6 er feks Surnadal Sparebank og Sogn Sparebank.
• Bank 7 er feks Selbu Sparebank og Bjugn Sparebank.
• Bank 8 er feks Etne Sparebank og Tysnes Sparebank.
• Banker i bank 9 er Soknedal Sparebank og Valle Sparebank.
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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.


