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I det vi entrer 2022, legger vi bak oss det andre året
med pandemi. Der vi flere ganger har fått smake på
normaliteten, har gjenoppblussing bidratt til nye innstramminger i samfunnet. Avslutningen på 2021 var intet
unntak i så måte.
Der markedet i utgangspunktet falt på nyheten om
omikron-varianten, kom optimismen tilbake. Om
enn mye fremdeles er uklart, indikerer flere studier at
omikron-varianten er mindre farlig enn «delta». Ved
børsslutt 20. desember hadde verdensindeksen og S&P
500 gitt nullavkastning for måneden. Oslo Børs var ned
1,7%. Men avslutningen på året var av det positive slaget:
I løpet av årets ti siste dager steg aksjemarkedene med
3-5%. For året som helhet gav Oslo Børs en avkastning
på 23%. Det samme gjorde verdensindeksen, mens det
amerikanske markedet (S&P 500) steg nærmere 30%.
Om du lar deg begeistre eller skremme av overskrifter
om nye toppnoteringer kan vi ta med at S&P 500 nådde
nye topper 70 ganger i fjor. Oslo Børs satte 50 toppnoteringer.
Også andre verdipapirer gav positiv avkastning på
tampen av året: Nordiske høyrenteobligasjoner steg
0,6%, og hentet inn den vesle nedgangen i november.
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Aktiviteten i primærmarkedet roet seg, men en ny rekord
var et faktum allerede i sommer. Selskaper i det nordiske markedet utstedte nye lån til en samlet verdi av
190 milliarder kroner, noe som er langt over den forrige
rekorden på 117 milliarder (2017). Fremdeles sitter nordiske fond med store summer klare til å investeres, og vi
venter at aktiviteten vil være høy i månedene fremover.
Likevel: det store utvalget gjør at vi kan være kresne på
hva vi ønsker å investere i.
Også bankene hadde en sterk avslutning på måneden. Egenkapitalbevis gav en avkastning på over 5% i
desember, mens kredittspreadene på fondsobligasjoner
stabiliserte seg etter den siste tids utgang. Norges Bank
hevet renten for andre gang, noe bankene nyter godt av.

Når vi går inn i det nye året, fokuserer markedet på
pandemi, inflasjon og innstrammende pengepolitikk.
Energipriser og geopolitisk risiko, spesielt knyttet til
Ukraina og Taiwan, er også langt fremme i hukommelsen.
Dersom du leser denne teksten igjen om et år, tenker du
kanskje at det var saker vi fokuserte mye på i 2022. Kanskje vil året bringe andre overraskelser. Til syvende og
sist kommer vi ikke utenom at markedet er summen av
meningene til millioner av investorer. Alle ønsker vi å se
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fremover. Det eneste vi derimot har opplevd, er fortiden.

Så er det da også risiko vi får betalt for i markedet.
Jobben vår blir dermed å håndtere risiko på en best
mulig måte. Ikke gjennom at vi til enhver tid kan vite hva
som venter rundt neste sving. Men vi kan gjøre mange
små grep for å være best mulig forberedt på hva som
venter oss. Vi kan gjøre gode analyser for å unngå overraskelser fra selskapene vi er investert i. Og vi kan sørge
for å ha fleksibiliteten til å gjøre gode kjøp når markedet
handles til rabatt.
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Rente ga en avkastning på 0,06% for institusjonsklassen og 0,05% for A-klassen i desember. Avkastningen
for 2021 ble henholdsvis 2,18% og 2,08%.
Siden forrige måned har kredittpåslagene for senior og
ansvarlig lån holdt seg mer eller mindre uendret, begge
ut 1 basispunkt til henholdsvis 49 og 110bps. Bevegelsen
i fondsobligasjoner var noe større, med en spreadutgang
på 11bps til 269bps.



Tremåneders NIBOR hadde ved utgangen av måneden
steget til 0,95%.

Fordelingen mellom seniorlån, ansvarlig lån og fondsobligasjoner for den investerte porteføljen ser du i diagrammet nedenfor. Kontantandelen i fondet er ca. 5%.

Porteføljen har i dag en eksponering på 93%. Den effektive renten er 2,2%, den gjennomsnittlige løpetiden er 2,4
år, og rentesensitiviteten er 0,14.
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Måned

Hittil i år

Oppstart

NAV, Inst.

1058,2

NAV, klasse A

1046,9

Avkastning, Inst.

0,06 %

2,18 %

19,64 %

Avkastning, klasse A

0,05 %

2,08 %

18,61 %

Avkastning, referanseindeks

0,16 %

1,47 %

10,46 %

Største utsteder

Andel

Protector Forsikring ASA

7%

SpareBank 1 SR-Bank ASA

6%

Romerike Sparebank

6%

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

5%

Sparebanken Vest

5%

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING (INSTITUSJON)
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Totalt

2021

0,37

0,34

0,19

0,31

0,19

0,09

0,16

0,26

0,14

0,08

-0,03

0,06

2,18

2020

0,59

0,24

-4,62

3,26

1,13

1,46

0,25

0,55

-0,01

0,01

0,40

0,36

3,47

2019

0,14

0,40

0,58

0,43

0,43

-0,03

0,42

0,40

0,46

0,44

0,48

0,38

4,63

2018

0,46

0,33

0,41

0,04

0,24

0,11

0,20

0,30

0,05

0,09

0,10

0,04

2,39

2017

1,14

0,98

0,73

0,37

0,41

0,32

0,45

0,38

0,30

0,13

0,32

0,32

6,00

0,08

0,56

0,64

2016

OBLIGASJONSTYPE

FORKLARING OBLIGASJONSTYPE

Fondsobligasjoner
Seniorlån
Ansvarlig lån



Senior lån er usikrede lån finansinstitusjoner usteder. Seniorlånene har
prioritet før den ansvarlige kapitalen (egenkapital, fondsobligasjoner
og ansvarlig lån), men etter innskudd og obligasjoner med fortrinnsrett.
Ansvarlig lån (AT2) er en del av tilleggskapitalen til finansinstitusjonene. Tilleggskapitalen har prioritet før kjernekapitalen (egenkapital og
fondsobligasjoner).
Fondsobligasjoner (AT1) er hybridkapital og teller som en del av
kjernekapitalen til finansinstitusjonene. Fondsobligasjoner tar tap før
ansvarlige lån, men etter den rene kjernekapitalen (egenkapitalen).
I Norge har man historisk ikke tatt tap på å være investert i slike papirer utstedt av norske sparebanker.

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 UCITSfond. 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 belastet 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 klassifisering 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.

