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Handel var atter en gang i fokus i markedene i august,
hvor President Trump satte standarden allerede på månedens første dag. Etter at USAs handelsrepresentanter
returnerte fra samtaler i Kina, tvitret presidenten at USA
vil legge straffetoll på ytterligere kinesiske importvarer,
i denne omgang verdt 300 milliarder dollar. Senere har
Kina respondert med å kunngjøre toll på flere amerikanske importvarer, mens Trump har svart med videre
økning i tollsatser. Etter planen vil USA og Kina ved
utgangen av året ha innført toll på henholdsvis 550 og 75
milliarder USD av hverandres importvarer. USAs president sier partene vil treffes til nye samtaler i september.
Vi anser handelskrigen som et symptom på en langvarig
konflikt om økonomisk hegemoni, og tror derfor det kan
bli vanskelig å finne en løsning på kort sikt. På den andre
siden nærmer det seg gjenvalg i USA, og partene er ikke
tjent med økonomisk resesjon.

har pekt mot dårligere tider, skal vi være ydmyke for at
fremtiden alltid vil være usikker. Vi ser også modererende faktorer. De store sentralbankene har myknet i sin
retorikk, og vi venter støttende pengepolitikk fremover.
Den europeiske sentralbanken vil muligens gjenoppta
støttekjøp av obligasjoner, samtidig som markedet venter
flere rentekutt fra amerikanske Federal Reserve. Og mens
bedriftene viser svakhetstegn, ser vi foreløpig begrensede effekter på konsumet, og arbeidsledigheten har holdt
seg lav. Vi tror også den forrige, ekstraordinært sterke
nedturen (2008-2009) sitter friskt i minne når man
snakker om «resesjon», og ser for oss at neste nedtur vil
være av en mildere sort. Verdens selskaper og stater har
i skrivende stund betydelig gjeld. Det er derimot lettere
å restrukturere selskapsgjeld enn å gjenopplive verdens
konsumenter og finanssystem, som i større grad stoppet
opp under forrige krise.

Og mens en rekke makroindikatorer de siste månedene

Det er blitt hevdet at avkastning i markedene er høyere
om våren enn om høsten, som følge av at aktørene preges
av sol og optimisme i begynnelsen av året. I Borea i Bergen lever vi året rundt med yr og 11 grader, holder hodet
kaldt, og mener at konstant tilstedeværelse i fond er den
beste oppskriften på god avkastning over tid.

Utsiktene til fallende handel og inntjening hos bedriftene
har ført til økt resesjonsfrykt i markedet. Mange investorer fokuserer på den amerikanske rentekurven, hvis
invertering historisk sett har vært en god resesjonspredikator. Kortrentene har de siste årene økt i takt med sentralbankens innstrammende politikk, mens langrentene
nylig har falt kraftig etter forventninger om lavere vekst.
En analyse vi har gjort viser at differansen mellom
amerikanske 10- og 2-årige rentekurver historisk har
blitt negativ 478 dager før de siste fem resesjonene har
inntruffet, dog med betydelig usikkerhetsmargin. Forrige
uke passerte indikatoren nullpunktet. Samtidig ser vi
også at børsen i snitt har steget rundt 20% fra inverterings-tidspunktet før påfølgende fall.



Høsten kan komme til å bli volatil. Mens vi nylig fikk en
ny regjering i Italia (landets seksti-sjette regjering siden
andre verdenskrig), står markedene overfor andre geopolitiske utfordringer: Faren for en «hard Brexit» har økt
den siste tiden, mens det asiatiske nyhetsbildet preges
av demonstrasjonene i Hong Kong. I august falt S&P 500
med mer enn 2.5% hele 3 dager, og vi tror signalene fra
partene i handelskrigen vil fortsette å prege markedene i
tiden fremover.
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Borea Obligasjon ga en avkastning på 0,63 % i august.
Hittil i år er fondet opp 0,63 %.

Den første driftsmåned for det nye fondet er tilbakelagt.
Norske fondsobligasjoner har denne måneden vært
usynkronisert med europeiske obligasjoner, noe de ofte
er. Volatiliteten er mye lavere i det norske markedet, men
til tross for dette får man bedre betalt. Dette har selvsagt
også sammenheng med at det er mange mindre banker



og NOK markedet er mye mindre enn USD og EURO
markedet. Rentepåslaget norske banker må betale for
fondsobligasjoner ligger nå på +350 basispunkter, noe
som er svært godt betalt i forhold til risiko.
Vi har brukt august på å bygge opp investeringene i
fondet og kommer til å fortsette med dette gjennom
september.
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Hittil i år

Oppstart

1.006,29

Avkastning

0,63 %

0,63 %

0,63 %

Avkastning referanseindeks

0,28 %

0,28 %

0,28 %

Største innehav

Andel

Sparebanken Sør

15 %

Landkreditt Bank AS

12 %

Brage Finans AS

11 %

Nortura Konsernpensjonskasse
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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.

