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Mer av det samme. Avkastningen i finansmarkedene 
fortsatte videre oppover i juni. Som i mai, endte aksje-
markedene opp et par prosentpoeng. Oslo Børs steg 
1.3%, hjulpet av fortsatt stigende oljepriser. I skrivende 
stund koster et fat Nordsjøolje 75 dollar fatet. Landene 
i OPEC+ møttes forrige uke og diskuterte da å øke den 
daglige oljeproduksjonen med 400 000 fat hver måned, 
fra august til desember. Det var derimot ikke enkelt å 
komme til enighet. Høyere priser faller imidlertid ikke i 
like god jord hos alle. Kina, som er en stor forbruker av 
råvarer, har den siste tiden signalisert misnøye med høye 
priser, og har store råvarelagre det kan bruke for å presse 
prisene, med mindre OPEC øker produksjonen.

Gjenåpningen går sin gang, men ikke smertefritt. 
«Delta-varianten» av COVID-viruset fortsetter å herje. 
Deler av Australia og Sør-Afrika har måttet stenge ned 
på nytt, og viruset har også medført en fireukers pause i 
gjenåpningen av Storbritannia. Også Israel, som tidlig var 
i gang med vaksinering, har gjeninnført krav om munn-
bind innendørs. Foreløpige studier indikerer at vaksine-
ne, og spesielt mRNA-variantene, virker godt mot alvorlig 
sykdom som følge av viruset.

Verden går fremover. En rekke økonomiske indikato-
rer reflekterer fremdeles sterk vekst og gjeninnhenting. 
OECD tror eksempelvis at amerikansk BNP vil ligge 

høyere ved utgangen av året, enn hva organisasjonen for-
ventet før COVID. Politikken fortsetter å være ekspansiv: 
eksempelvis har President Biden nylig fått støtte for en 
ny infrastrukturpakke på flere hundre milliarder dollar. 
Europa henger noe etter, blant annet som følge av tregere 
vaksinering og mindre ekspansiv penge- og finanspoli-
tikk.

Markedet fortsetter å følge med på inflasjonen og 
sentralbankenes respons. Til tross for anekdotiske be-
viser på økte priser verden over – eksempelvis innenfor 
råvarer og fraktrater – viser offisielle inflasjonstall at det 
først og fremst er USA som nå opplever prisvekst utenom 
det vanlige. Kjerneinflasjonen kom inn på 3,8% for mai, 
som var noe høyere enn forventet. I løpet av juni publi-
serte vi en artikkel hvor vi så nærmere på de forskjellige 
faktorene som påvirker dette bildet. «Baseeffektene», 
som kommer av fjorårets prisfall, er forbigående og avtar 
de neste månedene. Oppgangen i råvarepriser er mer 
kortvarig, noe en halvering av tømmerprisene siden mai 
er et godt eksempel på. Derimot tror vi det er tilbudet av 
arbeidskraft som blir avgjørende for hvorvidt inflasjonen 
blir mer langvarig. Vi tror fremdeles mange arbeidstake-
re vil finne veien tilbake til arbeidsmarkedet, spesielt når 
den midlertidig doblede permisjonslønnen i USA utløper 
de neste månedene.
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At inflasjonen er midlertidig, har også vært sentral-
bankens budskap. Frykten i markedet er selvsagt at 
vedvarende høy inflasjon vil fremtvinge en innstrammen-
de pengepolitikk. Til tross for at 7 av 18 deltakere på sis-
te Federal Reserve-møte nå venter renteheving i 2022 (i 
mars var det 4 av 18), tar markedet situasjonen tilsynela-
tende med ro. Markedsrentene har tvert imot falt de siste 
to månedene, parallelt med de høyere inflasjonstallene. 
Fra dette kan vi lese at markedet forventer at inflasjonen 
er forbigående og at pengepolitikken fremdeles vil være 
støttende. Dette bidro til å gi amerikanske høyrenteobli-
gasjoner (+1,2%) en ekstra dytt i ryggen i juni.

Renteheving får vi derimot i Norge, om vi skal tro vår 
egen sentralbank. Ved forrige møte uttalte sentralbanken 
eksplisitt at den ser for seg en renteheving i september. 
Vi tror ikke dette er noen trussel for norsk økonomi eller 
norske verdipapirer. Tvert imot tror vi at en renteheving 
på et kvart prosentpoeng er god medisin mot overopphe-
ting i boligmarkedet. Samtidig er vi bredt eksponert mot 
den norske banksektoren: bankene vil nyte godt av noen 
rentehevinger, da dette gir rom for økte marginer. Vi har 
også i hele år hatt lav rentesensitivitet i porteføljene våre. 
Eksponering mot obligasjoner med flytende renter hin-
drer verdifall når markedsrentene stiger, alt annet like.

Rekordmarked. Investorer leter etter investeringer, og 
selskaper leter etter kreditt. Dette har medført et rekord-
sterkt marked for nye høyrenteobligasjoner i Norden i år. 
Hittil i år har vi passert 106 milliarder kroner i nytt vo-
lum, et volum som nærmer seg tidligere helårsrekorder. 
Vi er ekstremt selektive i markedet, og anser dette først 
og fremst som en god mulighet til å plukke attraktive 
lån der utvalget stadig er større og bredere.  Det store 
tilbudet bidrar også til å holde kupongrentene oppe, alt 
annet like. I skrivende stund gir det nordiske høyrente-
markedet et gjennomsnittlig kredittpåslag som er om 
lag 2 prosentpoeng høyere enn det amerikanske, og vi 
anser dette som attraktivt i en verden med stadig lavere 
forventet fremtidig avkastning.

Bankene ser solide og stabile ut. Vi venter noe bedre 
resultater for andre kvartal, med høyere rentemarginer 
og fortsatt lave utlånstap. Dette venter også Norges Bank, 
som nylig publiserte sin rapport om finansiell stabilitet. 
For 2021 venter vi at bankene vil levere en egenkapital-
avkastning på 10-12%, som vil være støttende for både 
kredittkvalitet og aksjekurser. Nylig besto alle de ame-
rikanske bankene sine stresstester, og store utbytter og 
tilbakekjøp av aksjer har blitt kunngjort siden. Alt annet 
like er dette støttende for internasjonale bank-aksjekur-
ser. Vi forblir positive til sektoren.



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Obligasjon oppnådde en avkastning på 0,52% i 
juni. Hittil i år er avkastningen på 3,35%.

Der vi trodde reprisingen var mer eller mindre over, fort-
satte markedet en marginal spreadinngang i juni måned. 
Det vi typisk ser er at ferskvarer er mer ettertraktet enn 
«bruktmarkedet». Med andre ord blir nye fondsobligasjo-
ner plassert på litt lavere kredittpåslag enn hva vi hadde 
forventet basert på observasjoner i annenhåndsmarke-
det. Deretter får vi iblant en reprising av annenhånds-
markedet.

I juni var det tre banker som benyttet seg av primær-
markedet for fondsobligasjoner før investorene skulle 
ta sommerferie. I den største emisjonen utstedte Spare-
banken Vest 400m NOK i ny hybridkapital, til en kupon-
grente på 2,4 prosentpoeng over 3 måneders NIBOR. I 
tillegg utstedte Stadsbygd Sparebank (NOK 40m) og Skue 

Sparebank (NOK 55m) i nye fondsobligasjonslån i løpet 
av måneden.

I dollarmarkedet var juni en litt mer avmålt måned. 
Inflasjonsfokuset og en mulig Fed-renteheving nærmere 
i tid har bidratt til å heve 3- og 4-årsrentene. Dermed 
blir det mer press på dollar-hybridenes kredittspreader, 
og kursene endte måneden marginalt ned. Justert for 
kupongrenter ble totalavkastningen likevel positiv, også 
for dollarmarkedet.

Vi er fremdeles positive til det overordnede bildet, men 
tror på et mer stabilt marked fremover. Vi tror potensia-
let for ytterligere spreadinngang er begrenset, men synes 
fondsobligasjoner gir en grei risikojustert avkastning, 
hvor nedsiden reduseres av fortsatt gode driftsresultater 
fra bankene..

HISTORISK AVKASTNING BOREA OBLIGASJON
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BANKKATEGORI FORKLARING BANKKATEGORI

Største utsteder Andel
SpareBank 1 SR-Bank ASA 14 %
Sparebanken Sør 12 %
Sparebanken Vest 8 %
Skandinaviska Enskilda 5 %
Sbanken ASA 4 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1075,9
Avkastning 0,5 % 3,3 % 15,8 %
Avkastning referanseindeks 0,3 % 1,7 % 6,8 %
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2021 0,50 0,74 0,35 0,85 0,35 0,52 3,35

2020 0,99 0,36 -9,19 9,14 2,17 2,49 0,50 1,22 0,10 -0,12 1,04 0,57 8,70

2019 0,63 0,65 0,91 0,60 0,60 3,43

MÅNEDLIG HISTORISK AVKASTNING

Hvilke banker som ligger i de ulike bankgruppene, er en løpende vur-
dering 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 f.eks. Fana Sparebank og Sbanken.
• Bank 4 er f.eks. Aurskog Sparebank og Haugesund Sparebank.
• Bank 5 er f.eks. Melhus Sparebank og Skudenes & Åkra Spare-

bank.
• Bank 6 er f.eks. Surnadal Sparebank og Sogn Sparebank.
• Bank 7 er f.eks. Selbu Sparebank og Bjugn Sparebank.
• Bank 8 er f.eks. Etne Sparebank og Tysnes Sparebank.
• Banker i bank 9 er Soknedal Sparebank og Valle Sparebank.

Bank 1

Bank 2

Bank 3

Bank 4

Bank 5

Bank 6

Bank 7

Bank 8

Bank 9

Other financial

Covered bond issuer



Disclaimer:
Borea Høyrente, 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 Fondene. Dette doku-
mentets 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 belas-
tet 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 klassifise-
ring 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.


