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Markedet er ikke alltid korrelert med økonomien. Der 
økonomiske indikatorer reflekterer virkeligheten i dag, 
er markedet framoverskuende. Det skjeler til dagens vir-
kelighet, men både tilbud og etterspørsel påvirkes også 
av en salig blanding av politikk og psykologi. 

Det bidrar blant annet til å forklare hvorfor den globale 
aksjeindeksen MSCI World endte året opp 14%. Fasiten 
gjenstår, men det ventes at globalt brutto nasjonalpro-
dukt falt med 4-4.5% i løpet av året. Høsten har vært 
preget av økt smitte og nedstenging av samfunn. Likevel: 
Etterspørselen i markedet påvirkes av støttekjøp fra sen-
tralbanker, offentlige stimulanser til folk og næringsliv og 
optimisme knyttet til lyset i enden av tunnelen. 

Og lyspunktene var til stede: I desember fikk vi blant 
annet på plass en støttepakke for den amerikanske øko-
nomien, en handelsavtale mellom EU og Storbritannia, og 
starten på vaksineprogram etter en rekordrask utvik-
ling verden ikke har sett maken til. Markedene reagerte 
positivt, med MSCI World opp 4.1% i løpet av måneden. 
Amerikanske og europeiske aksjer steg henholdsvis 3.7% 
og 2.5%, mens Oslo Børs var opp 4.7% i løpet av årets 
siste måned. Høyrenteobligasjoner steg 1-2%.

Når vi nå går inn i et nytt år, er det ikke nødvendigvis lett 
å se mulighetene til god risikojustert avkastning. Støtte-
kjøp fra sentralbanker har bidratt til rekordlave renter. 
Store summer jakter avkastning, og det har presset opp 
prisene – og dermed presset ned forventet avkastning 
– på en rekke eiendeler, deriblant internasjonale aksjer 
og obligasjoner. Gjennomsnittlig direkteavkastning på 
internasjonale obligasjoner er 0.5%, mens eksempelvis 
amerikanske aksjer er på sitt dyreste siden 2001 (målt 
etter Schiller-PE). Fallhøyden er blitt større og selskaper 
må levere i årene fremover for å forsvare verdsettelser. 
Likevel: vi mener at vi er svært godt posisjonert for året 
som kommer.

Høyrenteobligasjoner

For det første tror vi risikopåslag vil holdes lave, og 
kanskje falle videre. Underliggende støtte fra stater og 
sentralbanker ligger an til å fortsette. Likevel vil økono-
misk gjeninnhenting i 2021 kunne medføre noe høyere 

renter. Det er bra for oss som investerer i obligasjoner 
med flytende renter da vi får høyere kupong. Det spiser 
derimot av avkastningen på internasjonale fastrenteobli-
gasjoner, og vi mener dermed det nordiske markedet 
ligger an til bedre avkastning enn det internasjonale i 
2021. I en verden der internasjonale aksjer gjerne vil gi 
nærmere 5% enn 10% avkastning årlig fremover, synes 
vi et kredittpåslag på 6% på nordiske høyrenteobligasjo-
ner ser svært attraktivt ut. I desember gav nordiske høy-
renteobligasjoner en avkastning på 1.8%. Kredittpåslaget 
falt med 13 basispunkter, men ligger fremdeles over 2 
prosentpoeng høyere enn for det amerikanske markedet. 
I 2019 var forskjellen på om lag 1 prosentpoeng, og vi 
mener det er noe mer potensiale for gjeninnhenting i det 
nordiske markedet. Vi ser også en økende risikoappetitt 
blant investorer, og fra juni til og med desember ble det 
utstedt nye lån for 66 milliarder kroner i markedet, mer 
enn i samme periode i både 2018 og 2019.

Bank

Der internasjonale aksjer generelt begynner å bli dyre, 
ser vi derimot store forskjeller mellom markeder og 
bransjer. Vekstselskaper med lave inntekter i dag, og 
større inntekter i fremtiden har gitt høy avkastning. 
Dette omfatter også mange selskaper innen fornybar 
energi og delingsøkonomi. Likevel ser vi at eksempelvis 
tradisjonell (fossil) energi har hengt etter, og det samme 
gjelder også finans. Gjennom vårt nyeste fond – Borea 
Utbytte – er vi eksponert mot norske sparebanker. Til 
tross for en reprising i november og desember er ikke 
sektoren overpriset, hverken historisk sett eller sam-
menlignet mot andre deler av aksjemarkedet. Selv om 
bankene nok må belage seg på høyere utlånstap enn 
vanlig også i 2021, anser vi sektoren som robust. Vi tror 
dermed vi også her er godt posisjonert for gjenåpningen 
av samfunnet i 2021.

I banksektoren for øvrig var desember stabil, uten de 
store bevegelsene. Seniorlån holdt seg mer eller min-
dre uendret, mens ansvarlige lån og fondsobligasjoner 
opplevde en spread-inngang på 3-5 basispunkter. Januar 
pleier å være en god måned for finansielle obligasjoner 
og vi tror ikke 2021 blir noe unntak i så måte.



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Utbytte leverte en avkastning på 2,6% i desember. 
Til sammenligning steg Oslo Børs’ egenkapitalindeks 
med 2,9%.

Reprisingen av banksektoren fortsatte i desember, om 
enn i roligere fart. I skrivende stund prises porteføljen 
i gjennomsnitt til 1.02x bokførte verdier i bankene. Vi 
tror det fremdeles er potensiale for ytterligere reprising i 
månedene som kommer, gitt stabile markedsforhold. 

I løpet av måneden økte vi eksponeringen i fondet noe, 
og hadde for det meste en eksponering på 110-120% 

mot markedet. Relativt til november har vi økt ekspone-
ringen i SR-Bank, Sbanken og SpareBank 1 SMN, mens 
vi reduserte eksponeringen mot DNB og Sparebanken 
Vest i løpet av måneden. Det var få nyheter fra bankene, 
og justeringene var først og fremst basert på endringer i 
den relative prisingen.

God interesse og penger inn i fondet ved månedsskiftet 
gjør at fondets eksponering ligger i skrivende stund 
rundt 108%. Vi vurderer eksponeringen fortløpende ut 
ifra markedsforhold.
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 3 055,4
Avkastning 2,6 % 14,5 % 14,5 %
Referanseindeks 2,9 % 12,7 % 12,7 %
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MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 -3,03 15,04 2,60 14,45

DNB ASA
Helgeland Sparebank
Sparebank 1 Østlandet
Sparebank 1 SMN
Sparebanken Møre
Sandnes Sparebank
Sbanken ASA
Skue Sparebank
Sparebank 1 BV
Sparebank 1 Nord‐Norge
Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Sparebank 1 SR‐Bank ASA
Sparebank 1 Østfold Akershus
Sparebanken Øst
Sparebanken Sør
Sparebanken Telemark
Sparebanken Vest
Toten 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.




