
2021
SEP TEMBER

M Å N E D S R A P P O R T  

BOREA-FONDENE



 

MAKROKOMMENTAR  SEPTEMBER 2021

Årets første høstmåned kom og gikk, uten noen stor 
høststorm. Måneden var ikke bare preget av godvær i 
markedene, men også utenfor kontorets fire vegger. Sol 
og vindstille vær bidro til høyere energipriser. Med be-
grenset vindkraftproduksjon og en verden i gjenåpning, 
er etterspørselen etter norsk vannkraft og gass høy. Bri-
tiske gasspriser passerte 150 dollar per fat oljeekvivalent 
og oljeprisen bikket 80. Norsk eksport satte ny rekord i 
august, og den står muligens for fall når vi får september-
tallene om et par uker.

Høyere energipriser føyer seg inn i rekken av ubalanser 
mellom tilbud og etterspørsel i gjenåpningen etter pan-
demien. I tillegg har vi annenhåndseffekter, som at gjød-
selsprodusenter stenger ned produksjon når gassprisene 
skyter i været, og britiske gassleverandører som går kon-
kurs. I det amerikanske arbeidsmarkedet har det også 
tatt lenger tid enn ventet å få arbeidskraften tilbake til 
markedet, noe vi delvis tilskriver sommerens oppblom-
string av Delta-viruset. Likevel synes den amerikanske 
inflasjonen å ha stabilisert seg, mens Europa nå kommer 
etter: tysk inflasjon var på 4,1% i september, som er det 
høyeste siden 1993. Kjerneinflasjonen var på 2,8%.

Sentralbankene tror fremdeles at dette er midlertidige 

effekter, men tonen har nok endret seg i retning av at de 
midlertidige effektene vil vedvare lenger enn tidligere 
ventet. Forrige uke uttalte USAs sentralbanksjef, Jerome 
Powell, at han venter at prispresset sannsynligvis vil fort-
sette inn i neste år. Pengepolitikken er fremdeles støt-
tende, men sentralbankene går mot nedtrapping av sine 
støttekjøp: Federal Reserve har signalisert nedtrapping 
av obligasjonskjøp mot slutten av året, mens den euro-
peiske sentralbanken reduserte sine månedlige støtte-
kjøp med EUR10mrd i september. Totalt sett er derimot 
pengepolitikken fremdeles svært støttende.

Der inflasjonen representerer en fare for innstramming 
fra sentralbankene, vil de balansere dette opp mot en 
vurdering av makroøkonomisk risiko. I september ble 
markedets øyne rettet mot Kina, hvor det er problemer 
i eiendomssektoren. Kinesiske eiendomsselskaper, og 
spesielt selskapet Evergrande, har over lang tid bygget 
opp en betydelig gjeld. Det siste året har myndighetene 
strammet inn på gjeldsveksten, og gammel moro må 
ryddes opp i. Vi tror Evergrande vil gjennomgå en re-
strukturering, hvor eiendeler må selges, obligasjonsgjeld 
kuttes og hvor kinesiske banker må ta betydelige tap. 
Samtidig er ikke Kina som andre land og Xi Jinpings styre 
blir stadig mer altovergripende. Staten har makt over alle 
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sider av forhandlingsbordet. Vi tror ikke dette vil ha de 
store, dramatiske konsekvensene for verdensmarkedene 
på sikt, men vi må anerkjenne at situasjonen har mange 
utfall og er uforutsigbar. Dette kan bidra til økte sving-
ninger i internasjonale markeder.

Den positive motvekten er at verden fortsetter gjenåp-
ningen, og mobiliteten øker. Folk skal ut og bruke penger 
som er oppspart under pandemien, og den økonomis-
ke veksten er god. Det skal videre investeres enorme 
summer i overgangen mot det grønne skiftet det neste 
tiåret, noe som også vil bidra til etterspørsel og økono-
misk vekst. Vi ser fremdeles lyst på fremtiden, men synes 
nevnte makrofaktorer rettferdiggjør en mer forsiktig 
tilnærming til markedene og vi har posisjonert oss for å 
utnytte eventuelle prissvingninger til vår fordel.

Selskapene i våre porteføljer leverer fremdeles god av-

kastning. Norske høyrenteobligasjoner betaler et kreditt-
påslag på nærmere 5 prosentpoeng over risikofri rente. 
I tillegg har Norges Bank nylig satt opp renten, som en 
av de første etter pandemien. Dette gir kjærkommen be-
dring i bankenes rentemarginer, og vi venter ytterligere 
styrking i inntjeningen fremover. 

Når nyhetsbildet fokuserer på alle bekymringene, synes 
vi at «cash is king». Vi holder oss til vår strategi: Vi skal 
gjøre grundige analyser av hver enkeltinvestering vi tar 
inn i våre porteføljer og kjenne detaljene fra bunnen av. I 
tillegg skal vi ha oversikten over det større makrobildet – 
tidevannet – de forskjellige investeringene våre flyter på, 
og sikre at vi har handlingsrom til å gjøre gode plasserin-
ger til enhver tid. Med tilhold i Bergen håper vi godværet 
holder seg, men vi har en paraply på lur. 
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Borea Høyrente Referanseindeks

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Høyrente ga en avkastning på 0,71% i september. 
Hittil i år er fondet opp 11,55%. Det nordiske høyrente-
markedet er opp 7,57% i den samme perioden. De 
største positive bidragsyterne var Scandic Hotels, OKEA 
og Color Group.

Det høye aktivtetsnivået vi har sett dette året fortsat-
te også i september. I løpet av måneden har selskaper 
hentet over 22 milliarder kroner i markedet. Det betyr 
at vi på årsbasis nå nærmer oss 145 milliarder kroner, 
noe som gjør at vi allerede er nesten 30 milliarder over 
den tidligere rekorden på 117 milliarder fra 2017. Av de 
selskapene som hentet penger i september var det bare 

ett som slapp inn i Borea Høyrente, Waldorf Production 
UK. Waldorf er et oljeselskap som har eierandeler i flere 
produserende oljefelt på britisk kontinentalsokkel, blant 
annet Catcher som vi kjenner godt fra vår investering i 
BW Offshore. Selskapet forventer en produksjon på 21 
500 fat oljeekvivalenter per dag i 2021, og betaler en 
rente på 9,75%. Utover deltagelse i denne nyutstedelsen 
har vi vektet oss noe opp i BW Offshore, og ellers bare 
gjort små porteføljeendringer.

Porteføljen har i dag en yield på 6,8%, en kredittdurasjon 
på 2,55 og en rentesensitivitet på 1.

HISTORISK AVKASTNING BOREA HØYRENTE 
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Største utsteder Andel
SFL Corporation Ltd. 10 %
Color Group AS 7 %
Okea ASA 7 %
BW Offshore Limited 6 %
Altera Shuttle Tankers L.L.C. 6 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 411,1
Avkastning 0,71 % 11,55 % 89,5 %
Avkastning referanseindeks 0,40 % 3,7 % 60,5 %

BRANSJEFORDELING

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2021 2,03 2,11 1,45 1,36 0,88 0,81 0,68 0,98 0,71 11,55

2020 1,03 -2,09 -21,54 6,38 6,49 7,45 1,27 2,46 -0,13 -0,43 3,30 1,57 2,29

2019 1,27 1,00 0,74 1,10 0,35 -0,13 0,91 0,03 0,27 -0,30 0,29 0,12 5,78

2018 1,10 0,14 0,21 0,97 0,85 -0,06 0,59 1,09 0,45 0,39 -0,53 -1,71 3,51 

2017 4,26 1,07 1,80 1,36 0,74 0,54 0,82 0,79 0,91 1,04 0,64 0,80 15,75 

2016 -5,06 -2,43 5,83 2,10 2,79 0,30 0,59 2,23 0,92 1,42 0,59 1,53 10,94 
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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.


