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Makrokommentar

Nytt år og nye muligheter. Investorene verden over 
startet 2023 med optimisme. I januar steg globale 
aksjer 7,1 prosent. Amerikanske aksjer steg 6,3 pro-
sent, Europa var opp 6,7 prosent, mens Oslo Børs 
hang etter, opp med et halvt prosentpoeng. Etter 
et initialt prisfall, hentet oljeprisen seg inn igjen og 
avsluttet januar mer eller mindre på samme nivå 
som den begynte året (84 dollar/fat).

Når markedet stiger, er det rådende narrativet nå 
at lavere inflasjon etter hvert vil legge mindre press 
på sentralbankene. Om rentene topper ut lavere, og 
deretter faller raskere, vil det kunne bidra til økte 
vekstimpulser og lettere neddiskontering av frem-
tidig inntjening. Dermed øker investorenes risiko-
appetitt og betalingsvilje for verdipapirer. I løpet av 
januar steg for eksempel den relative prisingen av 
USA-børsen, fra 17 til 18 ganger forventet inntje-
ning kommende år.

Risikoappetitten har også vært stigende i kre-
dittmarkedene. Samtidig påvirkes også prisingen 
av at mange bedrifter utsatte opptak av nye obli-
gasjonslån i 2022. Mange investorer sitter med 
mye kontanter og lavrisikoinvesteringer, og dette 
begynner å lokke bedriftene tilbake til lånemarke-
dene. Lånerentene har falt noe, men bedriftene må 

fremdeles betale betydelige renter på sine obliga-
sjonslån. I løpet av januar falt det gjennomsnittlige 
kredittpåslaget på amerikanske og europeiske 
høyrenteobligasjoner med om lag et halvt prosent-
poeng. Nordiske kredittpåslag falt med om lag et 
kvart prosentpoeng. Også bankene har opplevd noe 
lavere kredittpåslag i løpet av januar.

Optimismen har absolutt rot i virkeligheten. In-
flasjonen har falt betydelig de siste månedene, til 
dels som følge av lavere energipriser. Europa har 
opplevd en mild vinter og har velfylte gasslagre, 
samtidig som prisfallet på både gass og olje også 
reflekterer et fallende aktivitetsnivå. Amerikansk 
tolvmåneders-inflasjon var ved desembermålingen 
på 6,5 prosent, ned fra toppen på 9,1 prosent i juni. 
I Eurosonen falt inflasjonen til 8,5 prosent i januar, 
fra en topp på 10,6 prosent, to måneder tidligere. 
Denne uken kom IMF med sine nyeste anslag for 
global økonomisk vekst: organisasjonen oppjuste-
rer 2023- og 2024-anslagene for global vekst med 
0,2 prosentpoeng.

Samtidig er ikke himmelen skyfri. Pengepolitikken 
biter på husholdningene, og det er indikasjoner på 
at forbruket rammes. Mens IMF oppjusterer sine 
vekstanslag, er det likevel til nivåer som indikerer 
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lavere økonomisk vekst, med fare for resesjon i vik-
tige økonomier. Og mens totalinflasjonen faller, har 
kjerneinflasjonen (grovt definert som prisvekst på 
varer utenom mat og energi) falt mindre.

Dermed kan det være at den snarlige rentenedgan-
gen enkelte venter på, vil forsinkes. Sentralbankene 
selv har også kommunisert at de vil holde renten 
høy en stund, for å sikre at prisveksten ikke biter 
seg fast. Når femårige norske swaprenter har falt 
fra 4 til godt under 3 prosentpoeng i løpet av tre 
måneder, er det i våre øyne fare for at bevegelsen er 
litt overdrevet. Vi har derfor lav renterisiko i fonde-
ne våre.

I tillegg har vi fortsatt begrenset markedsekspo-
nering og betydelige mengder tørt krutt, gjennom 
ubrukte kredittfasiliteter. Vi har nå begynt det vi 
tror vil bli et godt år for obligasjonseiere. Obligas-
jonsrenter har økt markant i løpet av tolv måneder, 
og gir god avkastning sammenlignet med risikoen, 
slik vi ser den. Der vi tror internasjonale aksjer 

fremdeles kan ha litt mer nedside, liker vi norske 
banker. De første resultatene vi har fått for fjerde 
kvartal er svært gode, og vi venter fortsatt stigen-
de renteinntekter utover året. Norske kystbanker 
tjener penger, enten den amerikanske inflasjonen er 
4 eller 8 prosent.

Vi bruker ikke årets første markedskommentar til 
å komme med store spådommer om hva som vil 
skje i 2023. I stedet prøver vi å finne investeringer 
som ikke lar seg påvirke altfor mye av de uendelig 
mange usikkerhetsmomentene verden omgis av. Én 
ting er ganske sannsynlig: året blir nok annerledes 
enn det vi alle forestiller oss.
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HISTORISK AVKASTNING BOREA HØYRENTE

*Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

 MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2023Borea Høyrente
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Porteføljekommentar
Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i nor-
diske høyrenteobligasjoner. Fondet er klassifisert som 
et «annet rentefond» og er aktivt forvaltet. For nærmere 
informasjon se fondets prospekt og nøkkelinformasjon 
på www.borea.no. 

Borea Høyrente leverte en avkastning på 1,6% i januar. 
Det nordiske høyrentemarkedet målt ved DNB sin nor-
diske høyrenteindeks leverte en avkastning på 1,56% i 
samme periode. 

Starten på det nye året har vært preget av høy aktivi-
tet i markedet for nyutstedelser, og et betydelig bedre 
markedssentiment. Kredittpåslagene i Europa, målt ved 
iTraxx Xover, falt med 60 basispunkter til 414 basis-
punkter. I Norden, målt ved DNB sin høyrenteindeks, falt 
kredittpåslagene med 24bps, til 629bps.

Vi har i løpet av måneden vurdert 14 nyutstedelser, av 
disse har tre sluppet gjennom nåløyet. To av selskapene 
hadde vi i porteføljen fra før – DNB og SFL. Det tredje sel-
skapet er en gammel kjenning, alarmselskapet Verisure. 
Vi forventer høy aktivitet i primærmarkedet også neste 
måned, og jobber disiplinert med å finne investeringer 
med god risikojustert avkastning.  

Utover disse tre nyutstedelsene har vi i løpet av måne-
den vektet oss ned i Shelf Drilling North Sea, Tidewater, 
Seapeak og Lime Petroleum. Vi har solgt oss helt ut av 
Frøsunda (Brado).

Porteføljen har i dag en eksponering på 114%. Den effek-
tive renten* er 9,7%, den gjennomsnittlige løpetiden er 
2,9 år, og rentesensitiviteten er 1,1.
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* Avkastningstall er før eventuell skatt på andelseiers hånd.
** Av all avkastning utover referanseindeks (5% per år). Høyvannsmerke anvendes.

Bransjefordeling

Månedlig historisk avkastning*
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt

2023 1,59 1,59

2022 0,55 -3,04 2,16 1,69 -0,85 -2,32 1,19 3,16 -1,06 0,05 1,55 1,12 4,10

2021 2,03 2,11 1,45 1,36 0,88 0,81 0,68 0,98 0,71 1,61 -0,15 1,08 14,39

2020 1,03 -2,09 -21,54 6,38 6,49 7,45 1,27 2,46 -0,13 -0,43 3,30 1,57 2,29

2019 1,27 1,00 0,74 1,10 0,35 -0,13 0,91 0,03 0,27 -0,30 0,29 0,12 5,78

2018 1,10 0,14 0,21 0,97 0,85 -0,06 0,59 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 

Fondsfakta
Oppstart fond 20. jan 2012
Fast forvaltningshonorar 1.0 %
Variabelt forvaltningshonorar 10 %**
Referanserente 5 % pro anno
Forvaltningskapital 3.969 MNOK
Åpen for tegning/innløsning Siste bankdag i 

måneden
Varslingsfrist innløsning 30 dager

Communication

Consumer Discretionary

Consumer Staples

Energy

Financials

Industrials

Materials

Technology

Utilities

Avkastning* Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 337,9
Avkastning 1,6 % 1,6 % 100,6 %
Avkastning referanseindeks 0,4 % 0,4 % 71,3 %

Største utsteder Andel
SFL Corporation Ltd. 9 %
Media and Games Invest SE 6 %
Cidron Romanov Limited 6 %
DNB Bank ASA 6 %
BW Offshore Limited 5 %

Risiko
Risikoindikator 4
Anbefalt investeringshorisont 3-5 år
Eksponering pr månedsslutt 114 %
Rentesensitivitet 1,1
Gjennomsnittlig løpetid 2,9 år
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Disclaimer:

Borea Høyrente, Borea Kreditt, 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 Fon-
dene. Dette dokumentets informasjon kompletteres av fullt prospekt, nøkkelinformasjon og vedtekter for Fondene som finnes på www.borea.no eller kan fås tilsendt fra 
forvaltningsselskapet. Investor må sette seg inn i denne informasjon før beslutning om å investere i Fondene. 

En investering i Spesialfondene bør betraktes som en langsiktig investering. 

Investering i finansielle instrumenter er risikofylte. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklin-
gen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 

Med avkastning menes avkastning etter fradrag for kostnader som andelen er belastet i perioden. Fondenes avkastning avhenger av den generelle utviklingen i verdipapirmar-
kedet 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 kunde-
klasser 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.

Fondene er regulert under norsk lov, og tvister behandles og avgjøres i norsk domstol alene. Andeler i Fondene vil ikke registreres i overensstemmelse med verdipapirlovgiv-
ning 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 ansvar-
lig for brudd på slik lov. 


