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Makrokommentar 

Hard avslutning. Markedene holdt seg bra i februars
20 første dager. Glemt var frykten for krig mellom USA
og Iran, og antallet kinesere smittet daglig av koronaviruset syntes tilsynelatende å stabilisere seg og falle. Den
kinesiske børsen hentet seg inn igjen etter fallet tidligere
i måneden. Ved inngangen til februars siste uke, fikk
vi derimot meldinger om flere smittede utenfor Kinas
grenser. Spesielt i Italia, Sør-Korea og Iran har vi sett
betydelig smitte, men viruset har også spredt seg til en
rekke andre land. I skrivende stund er situasjonen mer
uoversiktlig enn for bare et par uker siden.

Dette har nylig bidratt til en betydelig korreksjon
i markedene. Kurser på aksjer og høyrenteobligasjoner har falt, samtidig som trygge eiendeler som gull og
statsobligasjoner er etterspurt. Amerikanske 10-årige
statsrenter handles i skrivende stund på rekordlave
1.07%. Lavere økonomisk aktivitet gir smitteeffekter.
Byer stenges, industriell aktivitet reduseres, mennesker
settes i karantene og arrangementer avlyses. Folk reiser,
produserer og konsumerer mindre. Lavere konsum gir
lavere inntekter, og både makroøkonomiske nøkkeltall,
og selskapenes resultater vil for første kvartal reflektere
den lavere aktiviteten. Spørsmålet er nå hvor lenge situasjonen vil vedvare.
For øyeblikket er verden grepet av frykt. Smittefryk
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ten er både bokstavelig, og i overført betydning. Investorene frykter at lavere inntekter vil tære på selskapers
robusthet over tid. Etter mange år med gjeldsoppbygging, er strikken strukket. Vedvarer situasjonen over lang
tid, kan vi se fortsatt fall i finansmarkedene.
Samtidig ser vi lyspunkter. Det snakkes om finansielle
støttetiltak, gjennom økte offentlige investeringer. De
siste dagene har både Federal Reserve, Bank of Japan og
Bank of England signalisert eller kommunisert direkte at de vil iverksette støttende tiltak. OPEC vurderer
ytterligere kutt, for å støtte oljeprisen. Myndighetene tar
situasjonen på alvor og har høynet beredskapen. Vi tror
ikke svingningene er over helt enda, men historien har
også vist oss at effektene av epidemier på den globale
økonomien har vært av forbigående art.

Vi skal være ydmyke for at «markedstiming» er
vanskelig. Investorer vil sjelden klare å selge helt på
topp, eller kjøpe helt på bunn. Er man langsiktig i sin
tankegang, gir imidlertid situasjoner som den vi nå ser
gode muligheter. Den kjente investoren Warren Buffet
har uttalt at frykt er investorens venn, da man i slike perioder kan kjøpe verdipapirer på tilbud. Vi har det siste
året tilpasset fondene våre for den noe høyere risikoen
og gjeldsoppbyggingen vi har sett i markedene. Vi er dermed klare for vårsalget – dét gir meravkastning over tid.
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Borea Obligasjon

Referanserente

Porteføljekommentar
Borea Obligasjon ga en avkastning på 0,4 % i februar. Siden oppstart, 31. juli 2019, har fondet gitt en avkastning
på 4,8 %.
Den sterke utviklingen fra januar fortsatte de første 20
dagene i februar. Kredittspreadene fortsatte å falle. Til
tross for dette, så vi kun én ny emisjon i primærmarkedet, hvor Obos-banken utstedte NOK100m i hybridkapital, til en kupongrente på 3m NIBOR+275 basispunkter.
Også internasjonalt opplevde vi svært sterke markeder
og jakt på avkastning. Med sterke markeder og et koronavirus på fremmarsj valgte vi å ta gevinst på enkelte



posisjoner, og redusere eksponeringen til fondet. Dette
ble gjort før den siste tids korreksjon, og i skrivende
stund har fondet en eksponering på 91%.

Vi ser et sunnere marked nå enn for en måned siden.
Obligasjonene prises på et mer fornuftig nivå, og vi har
kapasitet til å handle inn verdipapirer, dersom prisen er
rett. Det fundamentale bildet forblir uendret: Det norske
bankvesenet er robust, og vi tror ikke viruset vil ha noen
betydelig effekt på dette. Fondet er per 28. februar investert i 52 forskjellige utstedere og har en kredittdurasjon
på 3,3 år.
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Hittil i år

Oppstart

1.037,1

Avkastning

0,4 %

1,4 %

4,8 %

Avkastning referanseindeks

0,3 %
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2,0 %

Største innehav

Andel

Sparebanken Møre

6%
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6%
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6%
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4%
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Hvilke banker som ligger i de ulike bankgruppene, er en løpende vurdering 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 feks Fana Sparebank og Sbanken.
•
Bank 4 er feks Aurskog Sparebank og Haugesund Sparebank.
•
Bank 5 er feks Melhus Sparebank og Skudenes & Åkra Sparebank.
•
Bank 6 er feks Surnadal Sparebank og Sogn Sparebank.
•
Bank 7 er feks Selbu Sparebank og Bjugn Sparebank.
•
Bank 8 er feks Etne Sparebank og Tysnes Sparebank.
•
Banker i bank 9 er Soknedal Sparebank og Valle Sparebank.

Disclaimer:
Borea Global Equities, 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 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.

