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September har, som i flere tidligere år, vært en svak må-
ned i finansmarkedene. S&P 500 har i løpet av måneden 
falt 4.5%, og var på det meste ned 8% siden starten på 
måneden. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 
6.5% og var på det meste ned over 10%. Her hjemme har 
hovedindeksen på Oslo Børs holdt seg mer eller mindre 
flat. Også i kredittmarkedet har vi sett litt svakhet. Euro-
peiske høyrentespreader (målt ved CDS-indeksen iTraxx 
Crossover) har steget 21 basispunkter siden starten på 
måneden. Samtidig har vi også sett en moderat spreadut-
gang i bankobligasjoner. 

Den svekkede risikoappetitten kommer i kjølvannet av 
en ny smittebølge som skyller over verden. Nok en gang 
har myndigheter innført restriktive smittetiltak. Mindre 
reising og færre arrangementer, munnbindpåbud, og so-
sial distansering er viktige nøkkelord. Nye restriksjoner 
reduserer sannsynligheten for en rask«V-innhenting» i 
økonomien. Dette går hardest ut over de sykliske selska-
pene og råvareprisene, som er mest avhengig av økono-
misk vekst. 

Denne gangen er myndighetene imidlertid mindre re-
striktive enn de var i mars. Dette med rette, for dødelig-
heten under den andre bølgen har heldigvis vært lavere. 
Sykehuskapasiteten i Europa har heller ikke vært under 
like mye press. Hvorfor dødsratene er mye lavere nå 
sammenlignet med i mars har nok en sammensatt forkla-
ring. For det første testes det nå langt flere, noe som kan 
indikere at antallet smittede var kraftig underrapportert 
i starten av pandemien. For det andre er det nå en yngre 
del av befolkningen som er blitt smittet. Det spekuleres 
også om en tredje forklaring, at viruset har mutert til en 
mindre aggresiv variant. Selv om det hadde vært veldig 
gode nyheter for verdensøkonomien, er det nok alt for 
tidlig å lande på en slik konklusjon.

Det var imidlertid ikke motvind i alle markeder i septem-
ber. På nisjemarkedet Merkur Markets i Oslo er det ville 
tilstander. Markedskommentatorer trekker paralleller 
til dotcom-boblen. «Party like it’s 1999» sies det, mens 
flere og flere legger vekk kalkulatoren i det de kaster 
seg over den ene nye børsnoteringen etter den andre. 
Meglere melder om bøker som er både 10 og 15 ganger 
overtegnet. Hittil har det vært helt riktig å være med på 
leken. I snitt har man fått 72% avkastning på den første 
handelsdagen. Party on. Felles for de fleste nye børsno-
teringene er kort historikk kombinert med høye forvent-
ninger til oppkjøp, fusjoner og vekst. Mens musikken 
spiller, er det greit å ha i bakhodet at forventningene 
også må innfris, om aksjonærene i disse selskapene skal 
oppnå høy avkastning på sikt.

Vi går en hendelsesrik høst og vinter i møte med ameri-
kansk presidentvalg, Brexit, resultater fra fase 3-vaksi-
netesting, finanspolitiske støttetiltak eller mangelen på 
disse, og en smittebølge som myndigheter verden over 
kjemper om å få under kontroll. Det kan derfor i disse 
dager være fristende å selge seg helt ut av markedet 
ettersom man «er tilbake i null». Det kan imidlertid være 
en kostbar affære å sitte utenfor markedet over tid. Etter 
finanskrisen var det mange som solgte seg ut etter den 
initielle oppgangen, i påvente av en kraftig «dobbel-dip». 
Markedet ble aldri like billig igjen som det var på det 
verste, og mange sitter antakelig fortsatt på sidelinjen. 
Vi avslutter med et sitat fra den kjente aksjeforvalteren 
Peter Lynch: «investorer har tapt langt mer penger på å 
forberede seg på, og prøve å forutse korreksjoner, enn de 
har tapt på korreksjonene i seg selv.» 
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PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Rente ga en avkastning på 0,0% for institusjons-
klassen og 0,0% for A-klassen i september. Avkastningen 
hittil i år er henholdsvis 2,7% for institusjonsklassen og 
2,5% for A-klassen i september. 

I løpet av måneden har kredittpåslagene (største banker, 
5 års løpetid) steget med 5 basispunkter til 62bps for 

seniorlån, 7 basispunkter til 119bps for ansvarlig lån og 
17 basispunkter til 296bps for fondsobligasjoner.

Borea Rente har i dag en kupongrente på 2,6% og en 
yield på 1,7% etter honorar. Porteføljen har en kredittdu-
rasjon på 3,7 år og en rentesensitivitet på 0,13.

HISTORISK AVKASTNING BOREA RENTE
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NB. Referanserenten er endret fra ST1X til Nibor 3M + 1% p.a.



  

Måned Hittil i år Oppstart
NAV, Inst. 1054,1
NAV, klasse A 1044,2

Avkastning, Inst. 0,0 % 2,7 % 16,6 %
Avkastning, klasse A 0,0 % 2,5 % 15,7 %
Avkastning, referanseindeks 0,1 % 1,3 % 8,5 %

Største utsteder Andel
Sparebank 1 Sr-Bank 6 %
Protector Forsikring ASA 6 %
Sparebank 1 Østlandet 6 %
Sparebank 1 SMN 6 %
Brage Finans AS 5 %

OBLIGASJONSTYPE FORKLARING OBLIGASJONSTYPE

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING (INSTITUSJON)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 0,59 0,24 -4,62 3,26 1,13 1,46 0,25 0,55 -0,03 2,68

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 0,09 0,04 2,39 

2017 1,14 0,53 0,64 0,37 0,41 0,41 0,45 0,38 0,30 0,13 0,32 0,32 6,00 

2016 0,12 0,52 0,64 
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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 fortrinns-
rett. 
Ansvarlig lån (AT2) er en del av tilleggskapitalen til finansinstitusjone-
ne. 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 papi-
rer utstedt av norske sparebanker.

Fondsobligasjoner

Seniorlån

Ansvarlig lån



Disclaimer:
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 infor-
masjon 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 forvaltnin-
gen 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. Inves-
teringer 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.


