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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. 



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Obligasjon oppnådde en avkastning på 0,23% i 
september. Hittil i år er avkastningen på 4,37%. 

Etter en lang oppgangsperiode, opplevde vi at markedet 
for fondsobligasjoner tok en pust i bakken i septem-
ber. Vi solgte oss helt ut av dollarobligasjoner. Etter en 
hyggelig reise på halvannet år, hvor vi på det billigste 
kjøpte DNBs USD-fondsobligasjon til kurs 72, ble de siste 
solgt ut til kurs 105,75. 47% prisendring i tillegg til årlig 
rente på 4,875% viser hvor mye frykt markedet priset 
inn da det blåste som verst i fjor. På dagens prising tilbyr 
derimot ikke dollarmarkedet så mye meravkastning enn 
NOK, men de svinger i større grad. Derfor mener vi det er 
vel så god risikojustert avkastning i NOK-markedet. 

Primærmarkedet for nye obligasjoner var fortsatt vidå-
pent i september. 4 norske banker hentet nye penger, 
deriblant SpareBank 1 Helgeland (N+245bp), Grong Spa-
rebank (N+270bp), Sparebanken Din (N+280) og Spare-

Bank 1 Østlandet (N+235). Sistnevnte er blant de laveste 
kredittpåslagene vi har sett i det norske AT1-markedet, 
og ble emittert samme dag som markedet falt på frykt for 
nedtur i det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande. 
Med andre ord har investorene sterk tro på soliditeten 
til norske sparebanker. Det er en oppfatning vi deler: 
fra finanskrisen til i dag har norske banker økt sin rene 
kjernekapital med over 300 milliarder kroner, og blitt 
betydelig mer solide. Vi deltok likevel ikke i de nevnte 
emisjonene, da vi ikke ønsket å øke kredittdurasjonen i 
porteføljen på dagens spread-nivåer.

Vi forventer at kredittspreadene vil holde seg mer eller 
mindre på dagens nivå i tiden fremover. I skrivende 
stund er eksponering i fondet på 125%. Fondets egenka-
pital-yield er på 3,3%. Gjennomsnittlig kredittdurasjon 
og rentesensitivitet er på hhv. 2,93 og 0,15 år.

HISTORISK AVKASTNING BOREA OBLIGASJON
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BANKKATEGORI FORKLARING BANKKATEGORI

Største utsteder Andel
SpareBank 1 SR-Bank ASA 14 %
Sparebanken Vest 9 %
Sbanken ASA 7 %
Verd Boligkreditt AS 5 %
Fana Sparebank 4 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 086,5
Avkastning 0,23 % 4,37 % 16,88 %
Avkastning referanseindeks 0,28 % 2,61 % 7,74 %

BOREA OBLIGASJON MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2021

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2021 0,50 0,74 0,35 0,85 0,35 0,52 0,21 0,54 0,23 4,37

2020 0,99 0,36 -9,19 9,14 2,17 2,49 0,50 1,22 0,10 -0,12 1,04 0,57 8,70

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 f.eks. Fana Sparebank og Sbanken.
• Bank 4 er f.eks. Aurskog Sparebank og Haugesund Sparebank.
• Bank 5 er f.eks. Melhus Sparebank og Skudenes & Åkra Spare-

bank.
• Bank 6 er f.eks. Surnadal Sparebank og Sogn Sparebank.
• Bank 7 er f.eks. Selbu Sparebank og Bjugn Sparebank.
• Bank 8 er f.eks. Etne Sparebank og Tysnes Sparebank.
• Banker i bank 9 er Soknedal Sparebank og Valle Sparebank.

Bank 1

Bank 2

Bank 3

Bank 4

Bank 5

Bank 6

Bank 7

Bank 8

Bank 9

Covered bond issuer

Other financial



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.


