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MAKROKOMMENTAR:

Desember ble en av de mest volatile månedene vi har sett på lenge. Vi må helt tilbake til 1931 sist S&P indeksen falt så 
mye i desember. Frykten har vært rekordhøy noe som har medført kraftig fall i aksje- og obligasjonsmarkedene over hele 
verden. Vi må helt tilbake til Finanskrisen sist vi så et kvartal som var like ille som Q4 2018. Frykten for invertert yield-
kurve har vært mye omtalt i media gjennom høsten og spesielt i desember. Invertert yieldkurve betyr at korte renter er 
høyere enn lange renter. Amerikansk 10 års- vs. 2 årsrente er den som er hyppigst brukt. Den nærmer seg nå et negativt 
forhold. En fallende rentekurve tilsier at det forventes rentekutt fra sentralbanken i fremtiden for å stimulere økonomi-
en. Tidligere har dette, med kun ett unntak, varslet en kommende resesjon i løpet av de neste 2 årene. Foreløpig er ikke 
kurven fallende, men det fryktes at den vil bli det.

Resesjon, som de fleste vet, betyr at veksten i en økonomi er negativ. Siste tall fra IMF indikerer en vekst på 3,7% for 2018 
og det samme for 2019. Altså, ingen resesjon i sikte fra den kanten. USA og Europa sammen med resten av OECD ligger 
typisk på 2,5%, mens Kina forventer å vokse i overkant av 6%. Tendensen er fallende, men ikke på noen måte dramatisk 
fallende.

Både amerikanske og kinesiske PMI-er falt i desember til nivåer som indikerer lavere vekst i verdensøkonomien, men 
fortsatt vekst. Disse indikatorene har altså ikke falt til nivåer som assosieres med resesjon. De fleste ledende indikatorene 
peker heller ikke på resesjon i nær fremtid. Det sikreste tegnet på at vi er på vei mot en resesjon vil være en svekkelse i 
arbeidsmarkedet. Fortsatt har vi rekordlav arbeidsledighet i USA, Europa, England, Japan og Kina. Bedriftene melder 
fremdeles om at deres største utfordring er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft og at de er villige til å øke lønningene for 
å oppnå det. 

Politisk støy er noe man som investor har akklimatisert seg til de siste årene. Det er under tre måneder til den offisielle 
Brexit-dagen 29.mars. Britene har imidlertid fortsatt ikke klart å få på plass en avtale med EU. Ingen vet hvordan det 
kommer til å spille seg ut. Samtidig har vi Trump i USA som setter hardt mot hardt i forhandlingene rundt finansieringen 
av hans mye omtalte mur mot Mexico, noe som har resultert i en delvis «shutdown» av de amerikanske myndighetene. 
Handelskrigen mellom USA og Kina har nå krevd enda et offer. Apple kom med sitt første negative resultatvarsel på 20 
år grunnet sviktende iPhone salg i Kina. På den positive siden har EU godtatt Italias budsjettunderskudd på 2% av BNP, 
og Mnuchin og USA har gitt signaler om at man skal fortsette handelsdiskusjonene med Kina i januar. 



Porteføljekommentar Borea Høyrente:

Markedsuroen vi har opplevd i høst fortsatte i desember, og vi fikk ytterligere spreadutgang. Denne gangen i større grad 
i det norske markedet. Borea Høyrente fikk en avkastning i desember på -1,71 % og endte året med en avkastning på 
3,51%, som er lavere enn vi forventet, men likevel blant de aller beste i det nordiske markedet. 

De fleste selskapene vi har lånt penger til via obligasjonsmarkedet har i 2018 levert gode og til dels bedre resultater enn 
forventet. Vi har de siste 10 årene opplevd flere perioder hvor vi har hatt måneder med negativ avkastning, men så lenge 
selskapene betaler sine renter og lån vil vi få pengene våre tilbake. Etter perioder med stor markedsuro, spreadutgang og 
negative resultater går vi normalt inn i perioder hvor forventet fremtidig avkastning øker. Basert på den risikoprofil vår 
portefølje innehar forventer vi at dette blir resultatet også denne gangen. 

Vi skal ikke gi oss ut på prediksjoner av hvordan oljepris og andre variabler som påvirker markedene utvikler seg i 2019. 
Det viktigste for oss som forvalter er å passe på at vi får inn de rentene vi skal ha og at selskapene vi har lånt penger til 
utvikler seg i positiv retning. Så lenge det skjer vil resultatet bli positiv avkastning til våre kunder over tid.

Det har vært svært lav omsetning i det nordiske markedet i desember. Det ser ut som de fleste markedsaktørene har hatt 
en balansert portefølje og inntatt en avventende holdning til markedet. Statistikken viser også at fondene har hatt lite 
innløsninger. Totalt nærmer det nordiske markedet seg 400 mrd, noe som gir renteinntekter på nærmere 2 mrd i måne-
den. Det betyr at det bygger seg opp store likviditetsbuffere, men også et reinvesteringsbehov. En viktig årsak til den kraf-
tige kursnedgangen i desember har også vært lav likviditet. Noen aktører har måttet selge obligasjoner, mens kjøperne 
har vært mer avventende og satt kjøpskursen lavt. De få og små postene vi har kjøpt har gjerne vært to-tre prosent under 
siste omsatt, noe som også har bidratt til at kursene har falt, kanskje ekstra mye i det norske markedet.

Vi har bare gjort noen små justeringer i porteføljen i desember. Porteføljen gir en forventet avkastning til egenkapitalen 
på 8,0% etter fast forvaltningshonorar. Vi er komfortable med dagens portefølje, og synes den forventede avkastningen 
sett i forhold til hvilken iboende risiko porteføljen har, er svært attraktiv.

Vi har i dag en eksponering på 115%, en kupongrente på 7,6% og en yield på 7,9%. Porteføljens rentesensitivitet er 0,95, 
den justerte durasjonen er 336 dager og kredittdurasjonen er 3,8 år.
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Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 342,4
Avkastning -1,71% 3,51% 64,7 %
Avkastning, referanseindeks 0,42 % 5,00 % 40,4 %

Største innehav Andel
Tizir 11,56 %
Okea AS 7,50 %
BW Offshore AS 6,13 %
Seadrill Ltd 5,67 %
Verisure AS 4,83 %

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt

2018 1,10 0,14 0,21 0,97 0,85 -0,06 0,60 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 
2015 0,18 0,63 0,69 2,11 1,34 -0,26 0,55 -3,23 -3,16 2,44 -0,16 -0,87  0,10 
2014 0,79 0,75 0,75 0,64 1,14 0,83 0,56 0,13 0,35 -2,73 -0,57 -3,35  -0,80 
2013 0,99 0,78 0,78 0,51 0,57 -0,29 1,24 0,94 0,75 1,17 1,19 1,11  10,20 
2012 2,35 4,23 0,32 0,59 -0,79 0,77 1,92 2,63 2,25 1,04 1,31 1,01  19,00 
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MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING:

Bransjefordeling

Chemicals
Consumer Discretion
Energy
Financials
Health Care
Industrials
Materials
Technology
Telecom
Transportation
Valutaterminer

Landfordeling

Bermuda

Luxemburg

Marshalløyene

Nederland

Norge

Storbritannia

Sverige

USA



Disclaimer:

Borea Global Equities og Borea Høyrente er spesialfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 § 7-2. De to fondene benevnes heretter som Fondene. 
Fondene klassifiseres ikke som UCITS-fond. Dette dokumentets informasjon kompletteres av fullt prospekt og vedtekter for Fondene som kan fås tilsendt fra forvalt-
ningsselskapet. 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 verdipa-
pirlovgivning 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 gene-
relle 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-profesjonel-
le 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.


