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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 62,91 % 68,98 % Siste måned 1,02 % 1,60 %

Annualisert avkastning 13,60 % 14,69 % Hittil i år 1,36 % 1,79 %

Standardavvik 9,79 % 9,20 % Siste 12 måneder 20,24 % 18,87 %

Sharpe Ratio 1,34 1,54 Siste 3 år 11,35 % 12,61 %

Siste 5 år

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 28.02.2017

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1629,14

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1439,21

Forvaltningskapital (i hele tusen) 730.039 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUA
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Kommentar fra forvalterne                                           SR-Utbytte

Makro: I USA har nyhetene den siste måneden vært ganske positive. Bedriftene rapporterer om en fortsatt bedring i 
framtidsutsiktene, og spesielt har industribedriftene fått opp farten. De signaliserer vesentlig bedre vekst fremover. Får bedriftene 
rett i sine spådommer om fremtiden, bør det også bety at veksten i økonomien som helhet vil ta seg opp ganske bra i 2017. 
Jobbmarkedet fortsetter også forbedringen, med en ledighet på 4,8 %. Dette gjenspeiler seg også i konsumentundersøkelser, som
viser at optimismen er den høyeste siden 2001. Spesielt trekker konsumentene frem næringslivet og jobbmarkedet som positivt. 
Sentralbanken i USA indikerer nå ganske klart at det blir flere rentehevninger i 2017, og markedet tror nå på tre hevninger i år.

Vi ser de samme hovedtrekkene fra Europa for tiden. Bedriftene rapporterer om vesentlig mer positive framtidsutsikter, og en 
fortsatt god bedring i arbeidsmarkedet hvor ledigheten er 9,6 %, ned fra 10,4 % de siste 12 månedene. Usikkerheten rundt hvordan
Storbritannia skal forlate EU, kjent som Brexit, legger en viss demper på optimismen.

Det har vært lite nye tall fra Kina den siste måneden, men det som har vært av nyheter har vært greit. Bedriftene er fortsatt
optimistiske, og veksten er omtrent på linje med myndighetenes mål.

I Norge har arbeidsledigheten falt kraftig den siste måneden. Den mest publiserte målingen er Arbeidskraftsundersøkelsen, som
kommer fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en undersøkelse som er ment å fange opp alle som er reelt sett arbeidsledige, og ikke 
bare de som har krav på en ytelse fra Nav på arbeidsledighetstrygd. Ledigheten i denne undersøkelsen falt fra 4,7 % til 4,4 %. Men 
samtidig falt også størrelsen på arbeidsstyrken ganske kraftig. Flere faller dermed ut av arbeidslivet. Hvorvidt denne undersøkelsen 
gir et godt bilde på utviklingen i norsk arbeidsmarked trekkes derved noe i tvil.

Aksjer: Avkastningen i aksjemarkedene har vært preget av regionale forskjeller i februar. Oslo Børs falt med 0,4 % mens 
verdensindeksen målt i NOK steg med 3,6 %. Det var i hovedsak det amerikanske markedet som bidro med mesteparten av den 
internasjonale oppgangen, men også det britiske og svenske aksjemarkedet bidro positivt, med oppgang på henholdsvis 2,2 % og 1,7
%, målt i lokal valuta. Den brede Euro Stoxx indeksen var tilnærmet uforandret i perioden.

Rapporteringssesongen for 4. kvartal 2016 nærmer seg slutten, og vi ser en tydelig underliggende tendens. I USA har 74 % av S&P 500 
selskapene levert bedre enn ventet, mens det samme tallet for EuroStoxx600 selskapene er 52 %. Blant de norske selskapene er 
tendensen litt svakere, 47 % av selskapene har levert tall som er bedre enn forventet. Det mest positive er imidlertid at både 
selskapene og analytikerne er mer optimistiske enn tidligere, og derfor har vekstforventningene for 2017 blitt opprettholdt i
etterkant av resultatrapporteringen.

Av våre porteføljeselskaper er vi spesielt godt fornøyd med sparebankene. I sum har de levert bedre underliggende resultater, klart 
sine målsetninger for kapitaldekningskravene og levert høyere utbytte enn forventet.

Gode makronyheter, attraktive prising og gode selskapsresultater indikerer gode avkastningsmuligheter i 2017. Det er imidlertid 
fortsatt usikkerhet knyttet til den nye amerikanske presidenten, valg i Frankrike og Nederland, og endelig implikasjon av Brexit. I sum 
er det vår vurdering at vi også i 2017 skal levere god risikojustert avkastning for våre investorer.

En av våre investeringer: Austevoll Seafood ASA er et globalt sjømatkonsern. Selskapet er en betydelig aktør innen pelagisk fiskeri, 
fiskemel/olje produksjon, foredling av fisk til konsum og produksjon av laks og ørret gjennom hele verdikjeden samt produktutvikling. 
Den viktigste eierandelen er 52,7 % av Lerøy Seafood ASA som er en fullintegrert sjømatleverandør. Lerøy Seafood er ett av Norges 
største oppdrettsselskaper, og den største norske eieren av fangstkvoter for hvitfisk som torsk. Austevoll kontrolleres av Møgster 
familien som er aktive og langsiktige eiere med 55,5 % av aksjene. 

Norge har gode forutsetninger for å drive med fiskeoppdrett med en lang kystlinje, rent vann med riktig temperatur og nærhet til
store markeder i Europa. Norge er allerede i dag verdens største eksportør av atlantisk laks. Internasjonal etterspørsel er stigende, og 
begrenset produksjonskapasitet gjennom regulering av konsesjoner vil sørge for et relativt stabilt tilbud i årene som kommer.

Selskapet har en solid balanse og det betales gode utbytter. Vi liker eksponeringen mot Lerøy Seafood samt at vi får kjøpt resten av 
Austevoll Seafood til en attraktiv pris. Det er vår vurdering at selskapet handles med rabatt mot de underliggende verdiene. Selskapet 
handles på P/E 7,3 og P/B på 1,05 og et forventet utbytte på 4,5 % basert på estimater neste 12 måneder. Vi finner dagens 
verdsettelse attraktiv i en bransje med gode muligheter i årene som kommer.

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) 28.02.2017

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1339,74

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1177,19

Forvaltningskapital (i hele tusen) 478.904 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 33,97 % 33,59 % Siste måned 0,98 % 0,84 %

Annualisert avkastning 7,94 % 7,86 % Hittil i år 1,69 % 0,98 %

Standardavvik 5,94 % 4,61 % Siste 12 måneder 15,13 % 9,38 %

Sharpe Ratio 1,25 1,60 Siste 3 år 6,49 % 6,86 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: I USA har nyhetene den siste måneden vært ganske positive. Bedriftene rapporterer om en fortsatt bedring i framtidsutsiktene, og spesielt har 
industribedriftene fått opp farten. De signaliserer vesentlig bedre vekst fremover. Får bedriftene rett i sine spådommer om fremtiden, bør det også bety 
at veksten i økonomien som helhet vil ta seg opp ganske bra i 2017. Jobbmarkedet fortsetter også forbedringen, med en ledighet på 4,8 %. Dette 
gjenspeiler seg også i konsumentundersøkelser, som viser at optimismen er den høyeste siden 2001. Spesielt trekker konsumentene frem næringslivet og 
jobbmarkedet som positivt. Sentralbanken i USA indikerer nå ganske klart at det blir flere rentehevninger i 2017, og markedet tror nå på tre hevninger i 
år.

Vi ser de samme hovedtrekkene fra Europa for tiden. Bedriftene rapporterer om vesentlig mer positive framtidsutsikter, og en fortsatt god bedring i 
arbeidsmarkedet hvor ledigheten er 9,6 %, ned fra 10,4 % de siste 12 månedene. Usikkerheten rundt hvordan Storbritannia skal forlate EU, kjent som 
Brexit, legger en viss demper på optimismen.

Det har vært lite nye tall fra Kina den siste måneden, men det som har vært av nyheter har vært greit. Bedriftene er fortsatt optimistiske, og veksten er 
omtrent på linje med myndighetenes mål.

I Norge har arbeidsledigheten falt kraftig den siste måneden. Den mest publiserte målingen er Arbeidskraftsundersøkelsen, som kommer fra Statistisk 
Sentralbyrå. Dette er en undersøkelse som er ment å fange opp alle som er reelt sett arbeidsledige, og ikke bare de som har krav på en ytelse fra Nav på 
arbeidsledighetstrygd. Ledigheten i denne undersøkelsen falt fra 4,7 % til 4,4 %. Men samtidig falt også størrelsen på arbeidsstyrken ganske kraftig. Flere 
faller dermed ut av arbeidslivet. Hvorvidt denne undersøkelsen gir et godt bilde på utviklingen i norsk arbeidsmarked trekkes derved noe i tvil.

Aksjer: Avkastningen i aksjemarkedene har vært preget av regionale forskjeller i februar. Oslo Børs falt med 0,4 % mens verdensindeksen målt i NOK steg 
med 3,6 %. Det var i hovedsak det amerikanske markedet som bidro med mesteparten av den internasjonale oppgangen, men også det britiske og 
svenske aksjemarkedet bidro positivt, med oppgang på henholdsvis 2,2 % og 1,7 %, målt i lokal valuta. Den brede Euro Stoxx indeksen var tilnærmet 
uforandret i perioden.

Rapporteringssesongen for 4. kvartal 2016 nærmer seg slutten, og vi ser en tydelig underliggende tendens. I USA har 74 % av S&P 500 selskapene levert 
bedre enn ventet, mens det samme tallet for EuroStoxx600 selskapene er 52 %. Blant de norske selskapene er tendensen litt svakere, 47 % av selskapene 
har levert tall som er bedre enn forventet. Det mest positive er imidlertid at både selskapene og analytikerne er mer optimistiske enn tidligere, og derfor 
har vekstforventningene for 2017 blitt opprettholdt i etterkant av resultatrapporteringen.

Av våre porteføljeselskaper er vi spesielt godt fornøyd med sparebankene. I sum har de levert bedre underliggende resultater, klart sine målsetninger for 
kapitaldekningskravene og levert høyere utbytte enn forventet.

Gode makronyheter, attraktive prising og gode selskapsresultater indikerer gode avkastningsmuligheter i 2017. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet 
knyttet til den nye amerikanske presidenten, valg i Frankrike og Nederland, og endelig implikasjon av Brexit. I sum er det vår vurdering at vi også i 2017 
skal levere god risikojustert avkastning for våre investorer.

En av våre investeringer: Austevoll Seafood ASA er et globalt sjømatkonsern. Selskapet er en betydelig aktør innen pelagisk fiskeri, fiskemel/olje 
produksjon, foredling av fisk til konsum og produksjon av laks og ørret gjennom hele verdikjeden samt produktutvikling. Den viktigste eierandelen er 52,7 
% av Lerøy Seafood ASA som er en fullintegrert sjømatleverandør. Lerøy Seafood er ett av Norges største oppdrettsselskaper, og den største norske 
eieren av fangstkvoter for hvitfisk som torsk. Austevoll kontrolleres av Møgster familien som er aktive og langsiktige eiere med 55,5 % av aksjene. 

Norge har gode forutsetninger for å drive med fiskeoppdrett med en lang kystlinje, rent vann med riktig temperatur og nærhet til store markeder i 
Europa. Norge er allerede i dag verdens største eksportør av atlantisk laks. Internasjonal etterspørsel er stigende, og begrenset produksjonskapasitet 
gjennom regulering av konsesjoner vil sørge for et relativt stabilt tilbud i årene som kommer.

Selskapet har en solid balanse og det betales gode utbytter. Vi liker eksponeringen mot Lerøy Seafood samt at vi får kjøpt resten av Austevoll Seafood til 
en attraktiv pris. Det er vår vurdering at selskapet handles med rabatt mot de underliggende verdiene. Selskapet handles på P/E 7,3 og P/B på 1,05 og et 
forventet utbytte på 4,5 % basert på estimater neste 12 måneder. Vi finner dagens verdsettelse attraktiv i en bransje med gode muligheter i årene som 
kommer.

Renter: Den gode utviklingen fortsetter i februar måned i det norske obligasjonsmarkedet. Vi har både fått løpende renteinntekter og en oppgang i 
kursene. 

Det har vært god aktivitet i annenhåndsmarkedet gjennom februar måned med noe mindre aktivitet rundt vinterferien. Rapporter viser at det i januar 
var betydelig nytegning i det norske markedet for high-yield obligasjonsfond. Kapitalen har blitt satt i arbeid gjennom kjøp i andrehåndsmarkedet og det 
har også vært en viss aktivitet i markedet for utstedelse av nye obligasjoner. Det har i starten av året vært god aktivitet i markedet for nye lån spesielt 
innen shippingsektoren.

Et eksempel er rederiet Høegh LNG Holdings Ltd, som var i markedet med ett nytt lån på 1500m NOK. Beløpet ble brukt til å forlenge forfallsstrukturen, 
samt finansiering av selskapets generelle virksomhet. Dette lånet gir en rente på 6,05 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 5 %) med 5 år til forfall.

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) 28.02.2017 980,02 

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.271.952 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 10,52 % 4,63 % Siste måned 1,49 % 0,08 %

Annualisert avkastning 2,65 % 1,19 % Hittil i år 2,74 % 0,16 %

Standardavvik 3,23 % 0,36 % Siste 12 måneder 9,75 % 0,49 %

Siste 3 år                                                                                   1,69 % 1,14 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: I USA har nyhetene den siste måneden vært ganske positive. Bedriftene rapporterer om en fortsatt bedring i 
framtidsutsiktene, og spesielt har industribedriftene fått opp farten. De signaliserer vesentlig bedre vekst fremover. Får 
bedriftene rett i sine spådommer om fremtiden, bør det også bety at veksten i økonomien som helhet vil ta seg opp ganske bra i 
2017. Jobbmarkedet fortsetter også forbedringen, med en ledighet på 4,8 %. Dette gjenspeiler seg også i 
konsumentundersøkelser, som viser at optimismen er den høyeste siden 2001. Spesielt trekker konsumentene frem 
næringslivet og jobbmarkedet som positivt. Sentralbanken i USA indikerer nå ganske klart at det blir flere rentehevninger i 2017, 
og markedet tror nå på tre hevninger i år.

Vi ser de samme hovedtrekkene fra Europa for tiden. Bedriftene rapporterer om vesentlig mer positive framtidsutsikter, og en 
fortsatt god bedring i arbeidsmarkedet hvor ledigheten er 9,6 %, ned fra 10,4 % de siste 12 månedene. Usikkerheten rundt 
hvordan Storbritannia skal forlate EU, kjent som Brexit, legger en viss demper på optimismen.

Det har vært lite nye tall fra Kina den siste måneden, men det som har vært av nyheter har vært greit. Bedriftene er fortsatt
optimistiske, og veksten er omtrent på linje med myndighetenes mål.

I Norge har arbeidsledigheten falt kraftig den siste måneden. Den mest publiserte målingen er Arbeidskraftsundersøkelsen, som
kommer fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en undersøkelse som er ment å fange opp alle som er reelt sett arbeidsledige, og ikke 
bare de som har krav på en ytelse fra Nav på arbeidsledighetstrygd. Ledigheten i denne undersøkelsen falt fra 4,7 % til 4,4 %. 
Men samtidig falt også størrelsen på arbeidsstyrken ganske kraftig. Flere faller dermed ut av arbeidslivet. Hvorvidt denne 
undersøkelsen gir et godt bilde på utviklingen i norsk arbeidsmarked trekkes derved noe i tvil.

Renter: Den gode utviklingen fortsetter i februar måned i det norske obligasjonsmarkedet. Vi har både fått løpende 
renteinntekter og en oppgang i kursene. Porteføljen hadde en avkastning i februar på 1,49 %, noe som gir en avkastning hittil i år 
på 2,74 %. Renteporteføljen har per 28. februar 2017 en effektiv rente på 5,63 % pro anno med en løpetid på 2,5 år.

Det har vært god aktivitet i annenhåndsmarkedet gjennom februar måned med noe mindre aktivitet rundt vinterferien. 
Rapporter viser at det i januar var betydelig nytegning i det norske markedet for high-yield obligasjonsfond. Kapitalen har blitt 
satt i arbeid gjennom kjøp i andrehåndsmarkedet og det har også vært en viss aktivitet i markedet for utstedelse av nye 
obligasjoner. Det har i starten av året vært god aktivitet i markedet for nye lån spesielt innen shippingsektoren.

Et eksempel er rederiet Høegh LNG Holdings Ltd, som var i markedet med ett nytt lån på 1500m NOK. Beløpet ble brukt til å 
forlenge forfallsstrukturen, samt finansiering av selskapets generelle virksomhet. Dette lånet gir en rente på 6,05 % pro anno (3 
mnd. NIBOR + 5 %) med 5 år til forfall.

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.


