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Kort om fondet

SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med 

verdiutvikling som i aksjemarkedet. 

Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i 

indeks, med god balanse, god kontantstrøm og god 

utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). 

Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus 

på 4-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet 

generelt.

Fondet har to andelsklasser: 

Andelsklasse A reinvesterer utbytte 

Andelsklasse B gir en årlig utbetaling

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 70,03 % 74,26 % Siste måned 2,91 % 1,60 %

Annualisert avkastning 14,21 % 14,92 % Hittil i år 5,79 % 4,97 %

Standardavvik 9,62 % 9,01 % Siste 12 måneder 20,36 % 18,75 %

Sharpe Ratio 1,42 1,60 Siste 3 år 38,62 % 44,15 %

Siste 5 år

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.04.2017

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1700,31

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1502,08

Forvaltningskapital (i hele tusen) 790.109 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

Referanseindeks 50% OSEBX og 50% MSCI (NOK) Org.nr. 911777231 Morningstarticker A F00000PTU9

Morningstarticker B F00000PTUA

Markedsrapport SR-Utbytte                                 April 2017

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

� Indeks� Fondet



Kommentar fra forvalterne                                           SR-Utbytte

Makro: Det fortsetter å komme relativt gode nyheter fra USA. Bedriftene rapporterer om gode framtidsutsikter, spesielt fra industrien. 

Servicenæringen demper vekst-forventningene noe, men er fortsatt positive. Det skapes noe færre jobber enn tidligere, men fortsatt nok til 

at arbeidsledigheten falt fra 4,7 % forrige måned til 4,5 %. Vi må tilbake til 2007 for å finne like lav ledighet i USA. I takt med et godt 

jobbmarked, rapporterer husholdningene også at de er optimistiske med tanke på fremtiden. Sentralbanken i USA ønsker i løpet av året å 

begynne å selge ned på obligasjonsbeholdningen de kjøpte under de såkalte kvantitative lettelsene i årene etter finanskrisen. Dette betyr 

lite for flytende renter, men kan på sikt begynne å trekke lange fastrenter oppover.

I Europa har vi sett en tilsvarende utvikling. Både husholdningene og bedriftene er mer positive, spesielt i industrien. Arbeidsledigheten er 

nå på 9,5 %, ned fra 10,2 % for et år siden. Den europeiske sentralbanken driver fortsatt med kvantitative lettelser, og har indikert at de vil 

fortsette med dette. De trekker frem at inflasjonen fortsatt er lav, men at resten av de økonomiske dataene (arbeidsledighet, vekst, 

framtidsutsikter) trekker opp.

I Kina har nyhetene også vært gode i den siste perioden. Brutto nasjonalprodukt steg med 6,9 % i første kvartal sammenliknet med samme 

kvartal i fjor. Dette var noe bedre enn ventet. Også industriproduksjon og investeringer holder seg på høye nivåer og vokser videre.

Her hjemme har arbeidsledigheten toppet ut og falt noe tilbake. Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB viser at 4,5 % er ledighet nå, mot 4,9 % 

for et år siden. Bedriftene i Norge har endelig blitt mer positive, etter en lang periode med pessimisme. De er nå på sitt mest positive på 5 år. 

Oljeprisen har stabilisert seg rett over 50 dollar pr. fat. Lave renter og en svak norsk krone bidrar til at tradisjonell norsk industri, i tillegg til 

turisme, har gode tider nå.

Aksjer: Avkastningen i april har vært god for våre porteføljeselskaper. Oslo Børs fikk i perioden en oppgang på 1,4 % og har steget 2,0 

% hittil i år. De internasjonale markedene har startet året enda bedre, og særlig hyggelig har oppgangen vært i det europeiske 

aksjemarkedet hvor STOXX600 indeksen har steget 11,5 % siden nyttår. Verdensindeksen har steget med 6,7 % hittil i år målt i NOK. 

Vi har nå lagt bak oss rapporteringen for 4. kvartal 2016, og for første gang på mange år observerer vi mer optimistiske 

markedsaktører i etterkant av rapporteringssesongen. De sedvanlige nedjusteringene har uteblitt, og bidratt til mer optimisme hos 

investorene. Våre porteføljeselskaper leverte også i sum bedre resultater enn forventet for 4. kvartal 2016. 

I skrivende stund har ca. 1/3 av våre selskaper levert tall for 1. kvartal 2017. Totalt vurderer vi resultatene som litt svakere enn 

forventet, men avvikene er ikke dramatiske, og vi opprettholder vårt positive markedssyn. Dette fordi bedriftene observerer god 

ordreinngang og konsumentene på global basis fortsatt er optimistiske. Den globale politiske og militære usikkerhet er imidlertid 

ganske stor, og markedsmessige korreksjoner kan ikke utelukkes hvis situasjonen forverres.

En av våre investeringer: Nestlé er verdens største mat- og drikkevareselskap og ledende innen ernæring, helse og velvære. 

Selskapet ble grunnlagt av Henri Nestlé i 1866 og har sitt hovedkvarter i Sveits. Nestlé er et multinasjonalt selskap med operasjoner i 

191 land, 418 fabrikker i 86 land og med omtrent 328 000 ansatte. Nestlé har en portefølje med over 2000 merkevarer og mer enn 10 

000 produkter.

Selskapet har gjennom sin lange tradisjon og fokus på forskning og utvikling opparbeidet en unik markedsposisjon i flere 

forretningsområder. Noen av verdens mest kjente merkevarer er en del av produktporteføljen. Som eksempler kan vi nevne Nescafe

og Nespresso. Nestlé har en god posisjon både i de etablerte markedene og i fremvoksende økonomier.

Nestlé leverer produkter verden trenger hver dag, noe som gir en robust og stabil inntjening. Selskapet har en sterk balanse og har 

levert stigende utbytter over tid. Selskapet handles på P/E 21 og P/B på 3,3 og et forventet utbytte på 3,2 % basert på neste års 

estimater. Vi finner dagens verdsettelse attraktiv sammenlignet med lignende stabile konsumaksjer. Nestlé har også gode defensive 

egenskaper i mer volatile markeder. Det er vår vurdering at Nestlé er et kvalitetsselskap med en attraktiv pris.

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Porteføljeforvalter Dag Sønsterud

Porteføljeforvalter Trond Tjensvold, Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø

Disclaimer

Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i 

rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i 

denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne 

rapporten  er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.
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Kort om fondet

Investeringer i SR-Kombinasjon passer for deg som vil ta del i 

aksjemarkedets muligheter, og samtidig ønsker stor grad av 

stabilitet og trygghet for at verdiene beholdes. 

Normalt investeres ca. 50% i aksjemarkedet, resten i 

rentebærende papirer. Gevinstsikring og reinvestering sikrer at 

risikonivå ikke endres med tiden.

Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, 

men ut i fra fundamentale økonomiske forhold. Vi investerer 

typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god 

utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). 

Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-5 

år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt.

Fondet har to andelsklasser:

Andelsklasse A reinvesterer utbytte

Andelsklasse B gir en årlig utbetaling

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Fondsnavn SR-Kombinasjon Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.04.2017

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1380,44

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1212,95

Forvaltningskapital (i hele tusen) 497.641 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

Referanseindeks 50% ST3X, 25%OSEBX og 25% MSCI (NOK) Org.nr. 911777231 Morningstarticker A F00000PTUB

Morningstarticker B F00000PTUC

Nøkkelinformasjon

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 38,04 % 35,71 % Siste måned 1,93 % 0,80 %

Annualisert avkastning 8,41 % 7,94 % Hittil i år 4,78 % 2,58 %

Standardavvik 5,85 % 4,52 % Siste 12 måneder 15,14 % 9,35 %

Sharpe Ratio 1,35 1,65 Siste 3 år 21,78 % 22,48 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: Det fortsetter å komme relativt gode nyheter fra USA. Bedriftene rapporterer om gode framtidsutsikter, spesielt fra industrien. 

Servicenæringen demper vekst-forventningene noe, men er fortsatt positive. Det skapes noe færre jobber enn tidligere, men fortsatt nok til at 

arbeidsledigheten falt fra 4,7 % forrige måned til 4,5 %. Vi må tilbake til 2007 for å finne like lav ledighet i USA. I takt med et godt jobbmarked, 

rapporterer husholdningene også at de er optimistiske med tanke på fremtiden. Sentralbanken i USA ønsker i løpet av året å begynne å selge 

ned på obligasjonsbeholdningen de kjøpte under de såkalte kvantitative lettelsene i årene etter finanskrisen. Dette betyr lite for flytende 

renter, men kan på sikt begynne å trekke lange fastrenter oppover.

I Europa har vi sett en tilsvarende utvikling. Både husholdningene og bedriftene er mer positive, spesielt i industrien. Arbeidsledigheten er nå 

på 9,5 %, ned fra 10,2 % for et år siden. Den europeiske sentralbanken driver fortsatt med kvantitative lettelser, og har indikert at de vil 

fortsette med dette. De trekker frem at inflasjonen fortsatt er lav, men at resten av de økonomiske dataene (arbeidsledighet, vekst, 

framtidsutsikter) trekker opp.

I Kina har nyhetene også vært gode i den siste perioden. Brutto nasjonalprodukt steg med 6,9 % i første kvartal sammenliknet med samme 

kvartal i fjor. Dette var noe bedre enn ventet. Også industriproduksjon og investeringer holder seg på høye nivåer og vokser videre.

Her hjemme har arbeidsledigheten toppet ut og falt noe tilbake. Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB viser at 4,5 % er ledighet nå, mot 4,9 % for 

et år siden. Bedriftene i Norge har endelig blitt mer positive, etter en lang periode med pessimisme. De er nå på sitt mest positive på 5 år. 

Oljeprisen har stabilisert seg rett over 50 dollar pr. fat. Lave renter og en svak norsk krone bidrar til at tradisjonell norsk industri, i tillegg til 

turisme, har gode tider nå.

Aksjer: Avkastningen i april har vært god for våre porteføljeselskaper. Oslo Børs fikk i perioden en oppgang på 1,4 % og har steget 2,0 % hittil i 

år. De internasjonale markedene har startet året enda bedre, og særlig hyggelig har oppgangen vært i det europeiske aksjemarkedet hvor 

STOXX600 indeksen har steget 11,5 % siden nyttår. Verdensindeksen har steget med 6,7 % hittil i år målt i NOK. 

Vi har nå lagt bak oss rapporteringen for 4. kvartal 2016, og for første gang på mange år observerer vi mer optimistiske markedsaktører i 

etterkant av rapporteringssesongen. De sedvanlige nedjusteringene har uteblitt, og bidratt til mer optimisme hos investorene. Våre 

porteføljeselskaper leverte også i sum bedre resultater enn forventet for 4. kvartal 2016. 

I skrivende stund har ca. 1/3 av våre selskaper levert tall for 1. kvartal 2017. Totalt vurderer vi resultatene som litt svakere enn forventet, men 

avvikene er ikke dramatiske, og vi opprettholder vårt positive markedssyn. Dette fordi bedriftene observerer god ordreinngang og

konsumentene på global basis fortsatt er optimistiske. Den globale politiske og militære usikkerhet er imidlertid ganske stor, og 

markedsmessige korreksjoner kan ikke utelukkes hvis situasjonen forverres.

En av våre investeringer: Nestlé er verdens største mat- og drikkevareselskap og ledende innen ernæring, helse og velvære. Selskapet ble 

grunnlagt av Henri Nestlé i 1866 og har sitt hovedkvarter i Sveits. Nestlé er et multinasjonalt selskap med operasjoner i 191 land, 418 fabrikker i 

86 land og med omtrent 328 000 ansatte. Nestlé har en portefølje med over 2000 merkevarer og mer enn 10 000 produkter.

Selskapet har gjennom sin lange tradisjon og fokus på forskning og utvikling opparbeidet en unik markedsposisjon i flere forretningsområder. 

Noen av verdens mest kjente merkevarer er en del av produktporteføljen. Som eksempler kan vi nevne Nescafe og Nespresso. Nestlé har en 

god posisjon både i de etablerte markedene og i fremvoksende økonomier.

Nestlé leverer produkter verden trenger hver dag, noe som gir en robust og stabil inntjening. Selskapet har en sterk balanse og har levert 

stigende utbytter over tid. Selskapet handles på P/E 21 og P/B på 3,3 og et forventet utbytte på 3,2 % basert på neste års estimater. Vi finner 

dagens verdsettelse attraktiv sammenlignet med lignende stabile konsumaksjer. Nestlé har også gode defensive egenskaper i mer volatile 

markeder. Det er vår vurdering at Nestlé er et kvalitetsselskap med en attraktiv pris.

Renter: Det har vært en god måned i det norske obligasjonsmarkedet. Det norske rentemarkedet fortsetter den gode trenden og 

kredittpåslagene fortsetter å falle. Dette gjør at vi får både løpende renteinntekter og kursgevinster fra våre obligasjoner.

Det har i april vært begrenset med nye utstedelser i det norske high yield markedet etter en hektisk start på året. En har sett noe aktivitet 

innenfor bank og finans. Et eksempel er Sparebanken Møre som var i markedet med ett nytt ansvarlig lån på 200m NOK med standard 

betingelser. Dette lånet gir en rente på 2,43 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 1,46 %) med 5 år til første tilbakekjøpsmulighet. Sparebanken Møre er 

av meget god kredittkvalitet, og dette bidro til at kredittpåslaget er noe av det laveste en har observert på lang tid. 

Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid.

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

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling,  Porteføljeforvalter Dag Sønsterud

Porteføljeforvalter Trond Tjensvold, Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø

Disclaimer: Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som 

fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter 

som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning 

fattes. Denne rapporten  er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.
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Kort om fondet

Investeringer i SR-Rente passer for deg som vil ha avkastning 

noe over bankrente. 

Vår strategi går ut på å skape god risikojustert avkastning 

utover beste bankrente, og samtidig minimere faren for 

absolutte tap i renteporteføljene og renteporteføljenes 

enkeltinvesteringer.

Investeringer foretas i:

1) obligasjoner utstedt av industriforetak 

2) ansvarlige lån og fondsobligasjoner utstedt av   

banker 

3) ordinære bankobligasjoner og 

4) boligkreditt selskaper 

Renteinvesteringene har normalt flytende rente, som normalt 

vil følge utviklingen i 3 mnd NIBOR rente, med et risikopåslag. 

SR-Rente vil hovedsakelig være investert i norske rentepapirer 

utstedt i NOK.

En investering i renteporteføljen gjøres normalt for midler med 

horisont på 12-24 måneder. 

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Nøkkelinformasjon
Fondsnavn SR-Rente Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.04.2017 995,08 

Fondskategori Rentefond Forvaltningshonorar 0,55 % Avregningsvaluta (NAV) NOK

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.315.590 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 12,22 % 4,71 % Siste måned 0,88 % 0,00 %

Annualisert avkastning 2,93 % 1,16 % Hittil i år 4,32 % 0,72 %

Standardavvik 3,19 % 0,36 % Siste 12 måneder 9,55 % 0,53 %

Siste 3 år                                                                                   5,51 % 3,26 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: Det fortsetter å komme relativt gode nyheter fra USA. Bedriftene rapporterer om gode framtidsutsikter, spesielt fra 

industrien. Servicenæringen demper vekst-forventningene noe, men er fortsatt positive. Det skapes noe færre jobber enn 

tidligere, men fortsatt nok til at arbeidsledigheten falt fra 4,7 % forrige måned til 4,5 %. Vi må tilbake til 2007 for å finne like lav 

ledighet i USA. I takt med et godt jobbmarked, rapporterer husholdningene også at de er optimistiske med tanke på fremtiden. 

Sentralbanken i USA ønsker i løpet av året å begynne å selge ned på obligasjonsbeholdningen de kjøpte under de såkalte 

kvantitative lettelsene i årene etter finanskrisen. Dette betyr lite for flytende renter, men kan på sikt begynne å trekke lange

fastrenter oppover.

I Europa har vi sett en tilsvarende utvikling. Både husholdningene og bedriftene er mer positive, spesielt i industrien. 

Arbeidsledigheten er nå på 9,5 %, ned fra 10,2 % for et år siden. Den europeiske sentralbanken driver fortsatt med kvantitative 

lettelser, og har indikert at de vil fortsette med dette. De trekker frem at inflasjonen fortsatt er lav, men at resten av de

økonomiske dataene (arbeidsledighet, vekst, framtidsutsikter) trekker opp.

I Kina har nyhetene også vært gode i den siste perioden. Brutto nasjonalprodukt steg med 6,9 % i første kvartal sammenliknet 

med samme kvartal i fjor. Dette var noe bedre enn ventet. Også industriproduksjon og investeringer holder seg på høye nivåer 

og vokser videre.

Her hjemme har arbeidsledigheten toppet ut og falt noe tilbake. Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB viser at 4,5 % er ledighet nå,

mot 4,9 % for et år siden. Bedriftene i Norge har endelig blitt mer positive, etter en lang periode med pessimisme. De er nå på 

sitt mest positive på 5 år. Oljeprisen har stabilisert seg rett over 50 dollar pr. fat. Lave renter og en svak norsk krone bidrar til at 

tradisjonell norsk industri, i tillegg til turisme, har gode tider nå.

Renter: Det har vært en god måned i det norske obligasjonsmarkedet. Det norske rentemarkedet fortsetter den gode trenden og 

kredittpåslagene fortsetter å falle. Dette gjør at vi får både løpende renteinntekter og kursgevinster fra våre obligasjoner.

Porteføljen hadde en avkastning i april på 0,88 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 4,32 %. Renteporteføljen har per 28.

april 2017 en effektiv rente på 4,9 % pro anno med en løpetid på 2,46 år.

Det har i april vært begrenset med nye utstedelser i det norske high yield markedet etter en hektisk start på året. En har sett noe 

aktivitet innenfor bank og finans. Et eksempel er Sparebanken Møre som var i markedet med ett nytt ansvarlig lån på 200m NOK 

med standard betingelser. Dette lånet gir en rente på 2,43 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 1,46 %) med 5 år til første 

tilbakekjøpsmulighet. Sparebanken Møre er av meget god kredittkvalitet, og dette bidro til at kredittpåslaget er noe av det 

laveste en har observert på lang tid. 

Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid.

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

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Porteføljeforvalter Dag Sønsterud

Porteføljeforvalter Trond Tjensvold, Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø

Disclaimer: Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon 

som fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle 

instrumenter som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før 

investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten  er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.


