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Kom mai du skjønne milde.  
Etter kraftige markedsfall i februar og mars, kom våren 
til markedene i april. Avkastningstallene var grønne og 
positive: Amerikanske børser steg 11-15%, mens euro-
peiske markeder hentet seg inn igjen med 4-5%. Til tross 
for betydelige svingninger i oljeprisene, med amerikansk 
Texas-olje på et tidspunkt på nærmere minus 40 dollar 
fatet, steg Oslo Børs 9,6% i løpet av måneden. Også i 
kredittmarkedene bedret stemningen seg markant, og 
kredittpåslagene falt. Spesielt i markedet for fondsobli-
gasjoner har vi opplevd betydelig kursoppgang, mens 
oppgangen i høyrenteobligasjoner har vært noe mer 
moderat. Til tross for at vi venter økte mislighold blant 
bedrifter det neste året, mener vi fremdeles prisingen på 
markedet for høyrenteobligasjoner vil fortsette å hente 
seg inn igjen i månedene fremover.

Den positive avkastningen kommer av at markedsaktører 
begynner å se et lys i enden av tunellen. I flere land viser 
statistikkene at antall daglige smittetilfeller har stabili-
sert seg, eller er fallende. Det jobbes iherdig med over 
100 forskjellige vaksineinitiativer og testing av en rekke 
medisiner. Mens nøkkeltall kommer til å tegne et dystert 
bilde av verdensøkonomien de neste månedene, reflekte-
rer finansmarkedene optimisme knyttet til gjenåpning av 
samfunn. Flere land vil den neste måneden løsne opp på 
de stramme tiltakene og tillate økt bevegelse, arbeid og 
handel. At verden kommer tilbake, er vi sikre på. Usik-

kerheten handler om hvor dyp fartsdumpen blir, og hvor-
vidt støttetiltak hjelper oss forbi den vanskelige tiden.

Og støtten er betydelig. Hjelp fra myndigheter i ned-
gangstider er ikke noe nytt, men i denne krisen har 
tiltakene vært større og implementeringen raskere enn 
noe annet vi har sett før. Eksempelvis har den amerikan-
ske sentralbanken, Federal Reserve, i løpet av de siste 7 
ukene kjøpt statsobligasjoner og boligkreditt verdt 1681 
milliarder dollar. Det er like mye som den kjøpte i  løpet 
av 2 år i kjølvannet av finanskrisen.

Det gjenstår fremdeles noe usikkerhet knyttet til varig-
heten på nedturen, hvor lenge det er til samfunnene er 
tilbake til «normal» tilstand, når vi vil ha en vaksine på 
plass og hvor store langtidseffektene av nedturen blir. Vi 
kommer fremdeles til å få dårlige nøkkeltall og selskaps-
resultater, og annenhåndseffekter er også ukjent territo-
rium. 

Dette synes imidlertid ikke å plage markedet altfor mye. 
Det synes heller å være store pengesummer på sidelin-
jen, hos investorer som er frustrerte over å ha ventet 
for lenge med å kjøpe, og nå føler at toget har forlatt 
stasjonen. Store summer som ønsker å kjøpe fallende 
markeder på dårlige nøkkeltall kan gi støtte og begrense 
eventuelle markedsfall. Vi tror denne nedturens bunn-
punkt er passert for kredittmarkedene, og ser mildere 
tider fremover. 



 

PORTEFØLJEKOMMENTAR
Borea Obligasjon steg 9,1% i april. Etter en mars måned 
preget av frykt og svært dårlig likviditet i det norske 
markedet, var april preget av optimisme og kursoppgang. 
Investorene øyner et lys i enden av tunellen mens stater 
og sentralbanker bidrar med kraftige støtteprogrammer 
for økonomier og finansmarkeder. I gjennomsnitt har 
kredittpåslag for de mest likvide fondsobligasjonene nå 
falt fra rundt 800-850 basispunkter (over 3m NIBOR) i 
midten av mars, til rundt 400bp ved utgangen av april.

I løpet av de verste ukene i mars kjøpte vi oss betyde-
lig opp i markedet, noe vi har nytt godt av den siste 
måneden. Vi har de siste ukene holdt en eksponering i 
Borea Obligasjon på rundt 120%. Det har gitt oss en god 
avkastning i et stigende marked, samtidig som vi har

fleksibilitet til å gjøre gode kjøp.

Vi er nå inne i rapporteringen av førstekvartals-resulta-
ter for norske banker. Til tross for at bankenes tap vil øke 
i 2020, noe som allerede reflekteres i rapporterte tall, er 
vi positive til sektoren. Finanstilsynet og -departementet 
har kommet med tydelige signaler om utsettelse og re-
duksjon av utbytte, noe de fleste banker har tatt hensyn 
til. Dette har ytterligere bidratt til å styrke bankenes 
kapitalisering i møte med økte tap. Fra før er norske ban-
ker i verdenstoppen når det kommer til kapitalisering og 
evne til å stå imot utlånstap.

Fondet er fordelt på 58 forskjellige utstedere. Kredittdu-
rasjonen er på 3.5 år, mens eksponeringen ved måneds-
skiftet lå på 119%.

HISTORISK AVKASTNING BOREA OBLIGASJON

‐5%

‐4%

‐3%

‐2%

‐1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Borea Obligasjon Referanserente

BOREA OBLIGASJON MÅNEDSRAPPORT APRIL 2020



  

BANKKATEGORI FORKLARING BANKKATEGORI

Største innehav Andel
DNB Bank ASA 9 %
Sparebanken Sør 5 %
DNB Bank ASA 5 %
Sparebanken Møre 5 %
Sparebank 1 SR-Bank 4 %

Måned Hittil i år Oppstart
NAV 1 027,8
Avkastning 9,1 % 0,5 % 3,9 %
Avkastning referanseindeks 0,3 % 1,1 % 2,6 %
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt
2020 0,99 0,36 -9,19 9,14 0,45

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 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.
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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 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.




