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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 61,27 % 66,33 % Siste måned 0,34 % 0,19 %
Annualisert avkastning 13,61 % 14,55 % Hittil i år 0,34 % 0,19 %
Standardavvik 9,90 % 9,30 % Siste 12 måneder 21,52 % 17,80 %
Sharpe Ratio 1,32 1,51 Siste 3 år 11,76 % 12,80 %

Siste 5 år

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.01.2017
Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1612,69
Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1424,68
Forvaltningskapital (i hele tusen) 716.817 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK
Referanseindeks 50% OSEBX og 50% MSCI (NOK) Org.nr. 911777231 Morningstarticker A F00000PTU9

Morningstarticker B F00000PTUA

Markedsrapport SR-Utbytte                                 Januar 2017
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Kommentar fra forvalterne                                           SR-Utbytte

Makro: Nyhetene som har kommet den siste måneden har stort sett vært på den positive siden. I USA rapporterer bedriftene om vesentlig bedre tider fremover, spesielt for industribedriftene. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, ledigheten ligger på 4,7 %, som er lavt til å være USA. Arbeidsmarkedet er såpass stramt at lønningene også har begynt å stige igjen, og lønnsveksten er den raskeste på 7 år. Veksten i brutto nasjonalprodukt, BNP, var noe svakere enn ventet på 1,9 % målt i årlig rate. Sentralbanken holdt renten uendret i intervallet 0,5-0,75 %, men indikerer at det kommer flere hevninger i år. Donald Trump fortsetter å være DonaldTrump, og uttalelser og twitring derfra får blandede mottakelser i finansmarkedene. 
I Europa har det også kommet flere oppmuntrende tall. Etter flere år med laber vekst, steg BNP med 2 % målt i årlig rate i 4. kvartal. Bedriftene rapporterer fortsatt om gode utsikter fremover. Arbeidsledigheten falt til 9,8 %, og i løpet av 2016 falt antall arbeidsledige med 1,26 millioner i EU. Ledigheten er fortsatt høy, men det skapes mange nye jobber for tiden, som vil bidra til vekst fremover.
I Kina rapporterer også bedriftene om bedre tider, og spesielt de små og mellomstore bedriftene har blitt mer positive. BNP veksten for 4. kvartal ble marginalt høyere enn ventet på 6,8 %.
I Norge er arbeidsledigheten stabil på 4,7 %. Undersøkelser blant bedrifter tyder på at vi er i ferd med å nå bunnen for oljerelaterte bedrifter, og at vi kan få vekst fremover. Oljeprisen har vært stabil rundt 55 dollar pr fat den siste måneden.
Aksjer: Etter en forrykende avslutning på fjoråret, fikk vi en relativt rolig start på 2017. Oslo Børs steg med 1,4 % i januar, mens verdensindeksen målt i NOK fikk en nedgang på 1,0 %. Dette til tross for relativt gode makronyheter og god start på den internasjonale rapporteringssesongen. Donald Trumps fremtreden før og etter innsettelsen som president i USA, har nok bidratt til å dempe investorenes risikovilje noe. 
De fleste av våre selskaper skal levere resultater for 4. kvartal 2016 i løpet av de neste ukene. Dette vil være den viktigste forklaringsfaktoren for kursutviklingen i det korte bildet. Vi forventer ikke betydelige negative overraskelser, da antall negative resultatvarsler har vært lavere enn vanlig. På det nåværende tidspunkt er vi mest bekymret for lite gjennomtenkte utspill fra den nye amerikanske presidenten, da dette vil kunne bidra til økt frykt for lavere økonomisk vekst i årene som kommer.
Til tross for høyere politisk usikkerhet enn vanlig, utvikler andre faktorer seg i positiv retning. Fallende arbeidsledighet og fortsatt moderat lønnsvekst, stigende råvarepriser og tilsynelatende stabil økonomisk utvikling i Kina bidrar til at vi fortsatt er relativt optimistiske for aksjemarkedet i 2017. Attraktiv prising i forhold til bokførte verdier, stabile utbytter og muligheter for høyere global vekst, bidrar til at vi fortsatt mener aksjemarkedet kan gi en god risikojustert avkastning for en langsiktig investor.
En av våre investeringer: Industrivärden AB er et svensk børsnotert investeringsselskap med lange tradisjoner, og ble etablert av Handelsbanken allerede i 1944. Selskapet er en langsiktig kapitalforvalter og aktiv eier i nordiske børsnoterte selskap.
Selskapets investeringer er: Svenska Handelsbanken - en av de største nordiske bankene, Svenska Cellulosa - ledende globalt hygiene og skogsindustri selskap, Sandvik – produsent av maskiner og verktøy, Volvo - produsent av lastebiler og busser, detaljhandelsselskapet ICA gruppen, entreprenøren Skanska, teknologiselskapet Ericsson og stålkonsernet SSAB.
Alle porteføljeselskapene i Industrivärden er børsnoterte virksomheter. Vi kjøper denne porteføljen med kvalitetsselskaper med en rabatt på ca. 15 % mot å kjøpe de underliggende selskapene direkte. Selskapet har begrenset med gjeld og estimert utbytte for 2017 er p.t. 3,2 %. Selskapet har god ledelse som over tid har evnet å skape langsiktige aksjonærverdier. Vi vurderer selskapet som attraktivt, med en god direkteavkastning og en betydelig rabatt til underliggende verdier. 

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Porteføljeforvalter Dag SønsterudPorteføljeforvalter Trond Tjensvold,Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø

DisclaimerUttalelsene 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.



Markedsrapport SR-Kombinasjon                         Januar 2017
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 utbytteAndelsklasse B gir en årlig utbetaling

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Fondsnavn SR-Kombinasjon Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.01.2017
Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1326,76
Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1165,79
Forvaltningskapital (i hele tusen) 462.191 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 32,68 % 32,48 % Siste måned 0,71 % 0,14 %
Annualisert avkastning 7,84 % 7,80 % Hittil i år 0,71 % 0,14 %
Standardavvik 6,01 % 4,66 % Siste 12 måneder 13,74 % 8,92 %
Sharpe Ratio 1,22 1,56 Siste 3 år 6,63 % 6,94 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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 Aksjer
 Renter

Ansvarlig lån8,59 %
Fondsobl.3,30 %

Industriobl.27,13 %

Finansielle tjenester16,65 %
Konsumentvarer13,35 %

Materialer7,49 %

Telekom.2,95%

Industri4,30 %

Energi4,22 %
Forsikring1,89 %

Annet10,1%



Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon
Makro: Nyhetene som har kommet den siste måneden har stort sett vært på den positive siden. I USA rapporterer bedriftene om vesentlig bedre tider fremover, spesielt for industribedriftene. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, ledigheten ligger på 4,7 %, som er lavt til å være USA. Arbeidsmarkedet er såpass stramt at lønningene også har begynt å stige igjen, og lønnsveksten er den raskeste på 7 år. Veksten i brutto nasjonalprodukt, BNP, var noe svakere enn ventet på 1,9 % målt i årlig rate. Sentralbanken holdt renten uendret i intervallet 0,5-0,75 %, men indikerer at det kommer flere hevninger i år. Donald Trump fortsetter å være Donald Trump, og uttalelser og twitring derfra får blandede mottakelser i finansmarkedene. 
I Europa har det også kommet flere oppmuntrende tall. Etter flere år med laber vekst, steg BNP med 2 % målt i årlig rate i 4. kvartal. Bedriftene rapporterer fortsatt om gode utsikter fremover. Arbeidsledigheten falt til 9,8 %, og i løpet av 2016 falt antall arbeidsledige med 1,26 millioner i EU. Ledigheten er fortsatt høy, men det skapes mange nye jobber for tiden, som vil bidra til vekst fremover.
I Kina rapporterer også bedriftene om bedre tider, og spesielt de små og mellomstore bedriftene har blitt mer positive. BNP veksten for 4. kvartal ble marginalt høyere enn ventet på 6,8 %.
I Norge er arbeidsledigheten stabil på 4,7 %. Undersøkelser blant bedrifter tyder på at vi er i ferd med å nå bunnen for oljerelaterte bedrifter, og at vi kan få vekst fremover. Oljeprisen har vært stabil rundt 55 dollar pr fat den siste måneden.
Aksjer: Etter en forrykende avslutning på fjoråret, fikk vi en relativt rolig start på 2017. Oslo Børs steg med 1,4 % i januar, mens verdensindeksen målt i NOK fikk en nedgang på 1,0 %. Dette til tross for relativt gode makronyheter og god start på den internasjonale rapporteringssesongen. Donald Trumps fremtreden før og etter innsettelsen som president i USA, har nok bidratt til å dempe investorenes risikovilje noe. 
De fleste av våre selskaper skal levere resultater for 4. kvartal 2016 i løpet av de neste ukene. Dette vil være den viktigste forklaringsfaktoren for kursutviklingen i det korte bildet. Vi forventer ikke betydelige negative overraskelser, da antall negative resultatvarsler har vært lavere enn vanlig. På det nåværende tidspunkt er vi mest bekymret for lite gjennomtenkte utspill fra den nye amerikanske presidenten, da dette vil kunne bidra til økt frykt for lavere økonomisk vekst i årene som kommer.
Til tross for høyere politisk usikkerhet enn vanlig, utvikler andre faktorer seg i positiv retning. Fallende arbeidsledighet og fortsatt moderat lønnsvekst, stigende råvarepriser og tilsynelatende stabil økonomisk utvikling i Kina bidrar til at vi fortsatt er relativt optimistiske for aksjemarkedet i 2017. Attraktiv prising i forhold til bokførte verdier, stabile utbytter og muligheter for høyere global vekst, bidrar til at vi fortsatt mener aksjemarkedet kan gi en god risikojustert avkastning for en langsiktig investor.
Renter: Etter en god avslutning av 2016 i det norske obligasjonsmarkedet, starter 2017 med ytterligere oppgang. Vi har både fått løpende renteinntekter og en oppgang i kursene. Rentepapirene i porteføljen har per 31. januar 2017 en effektiv rente på 5,97 % pro anno med en løpetid på 2,5 år.
En mer positiv underliggende trend i det norske obligasjonsmarkedet har også ført til at utstederene av gjeld har kommet tilbake til markedet med nye lån. Dette er et resultat både av ordinært refinansieringsbehov og at utstederene finner dagens nivå akseptabelt sett opp imot andre finansieringskilder. Det har vært høy aktivitet i markedet for nye utstedelser i januar måned. Vi har sett nye lån eller utvidelser av eksisterende lån fra Odfjell ASA, HöeghLNG, Teekay LNG, Norwegian Air Shuttle ASA og Kistefos AS.
Et eksempel er kjemikalierederiet Odfjell ASA, som var i markedet med ett nytt lån på 700m NOK. Beløpet ble brukt til å forlenge forfallsstrukturen, samt finansiering av selskapets generelle virksomhet og potensielle vekstmuligheter. Dette lånet gir en rente på 6,31 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 5,25 %) med 4 år til forfall.
Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
En av våre investeringer: Industrivärden AB er et svensk børsnotert investeringsselskap med lange tradisjoner, og ble etablert av Handelsbanken allerede i 1944. Selskapet er en langsiktig kapitalforvalter og aktiv eier i nordiske børsnoterte selskap.
Selskapets investeringer er: Svenska Handelsbanken - en av de største nordiske bankene, Svenska Cellulosa - ledende globalt hygiene og skogsindustri selskap, Sandvik – produsent av maskiner og verktøy, Volvo - produsent av lastebiler og busser, detaljhandelsselskapet ICA gruppen, entreprenøren Skanska, teknologiselskapet Ericsson og stålkonsernet SSAB.
Alle porteføljeselskapene i Industrivärden er børsnoterte virksomheter. Vi kjøper denne porteføljen med kvalitetsselskaper med en rabatt på ca. 15% mot å kjøpe de underliggende selskapene direkte. Selskapet har begrenset med gjeld og estimert utbytte for 2017 er p.t. 3,2 %. Selskapet har god ledelse som over tid har evnet å skape langsiktige aksjonærverdier. Vi vurderer selskapet som attraktivt, med en god direkteavkastning og en betydelig rabatt til underliggende verdier.

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling,  Porteføljeforvalter Dag SønsterudPorteføljeforvalter 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.



Markedsrapport SR-Rente                                     Januar 2017
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) 31.01.2017 965,62 
Fondskategori Rentefond Forvaltningshonorar 0,55 % Avregningsvaluta (NAV) NOK
Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD
Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.243.359 Opprinnelsesland Norge
Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks
Akkumulert avkastning 8,90 % 4,55 % Siste måned 1,23 % 0,08 %
Annualisert avkastning 2,30 % 1,20 % Hittil i år 1,23 % 0,08 %
Standardavvik 3,20 % 0,36 % Siste 12 måneder 4,89 % 0,55 %

Siste 3 år                                                                                   1,29 % 0,76 %
Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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STOLT-NIELSEN LIMITED 12/18 FRN
AKER ASA 15/20 FRN

TEEKAY LNG PARTNERS L.P. 15/20 FRM
OCEAN YIELD ASA 15/20 FRN C

BONHEUR ASA 12/19 FRN
MARINE HARVEST ASA 13/18 FRN C

AB STENA METALL FINANS 13/18 FRN
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 15/21 FRN

STOLT-NIELSEN LIMITED 12/19 FRN
AKER ASA 13/20 FRN

 Fondet  Indeks



Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: Nyhetene som har kommet den siste måneden har stort sett vært på den positive siden. I USA rapporterer bedriftene om vesentlig bedre tider fremover, spesielt for industribedriftene. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, ledigheten ligger på 4,7 %, som er lavt til å være USA. Arbeidsmarkedet er såpass stramt at lønningene også har begynt å stige igjen, og lønnsveksten er den raskeste på 7 år. Veksten i brutto nasjonalprodukt, BNP, var noe svakere enn ventet på 1,9 % målt i årligrate. Sentralbanken holdt renten uendret i intervallet 0,5-0,75 %, men indikerer at det kommer flere hevninger i år. Donald Trump fortsetter å være Donald Trump, og uttalelser og twitring derfra får blandede mottakelser i finansmarkedene. 
I Europa har det også kommet flere oppmuntrende tall. Etter flere år med laber vekst, steg BNP med 2 % målt i årlig rate i 4. kvartal. Bedriftene rapporterer fortsatt om gode utsikter fremover. Arbeidsledigheten falt til 9,8 %, og i løpet av 2016 falt antall arbeidsledige med 1,26 millioner i EU. Ledigheten er fortsatt høy, men det skapes mange nye jobber for tiden, som vil bidra til vekst fremover.
I Kina rapporterer også bedriftene om bedre tider, og spesielt de små og mellomstore bedriftene har blitt mer positive. BNP veksten for 4. kvartal ble marginalt høyere enn ventet på 6,8 %.
I Norge er arbeidsledigheten stabil på 4,7 %. Undersøkelser blant bedrifter tyder på at vi er i ferd med å nå bunnen for oljerelaterte bedrifter, og at vi kan få vekst fremover. Oljeprisen har vært stabil rundt 55 dollar pr fat den siste måneden.
Renter: Etter en god avslutning av 2016 i det norske obligasjonsmarkedet, starter 2017 med ytterligere oppgang. Vi har både fått løpende renteinntekter og en oppgang i kursene. Porteføljen hadde en avkastning i januar måned på 1,23 %. Renteporteføljen har per 31. januar 2017 en effektiv rente på 5,97 % pro anno med en løpetid på 2,5 år.
En mer positiv underliggende trend i det norske obligasjonsmarkedet har også ført til at utstederene av gjeld har kommet tilbake til markedet med nye lån. Dette er et resultat både av ordinært refinansieringsbehov og at utstederene finner dagens nivå akseptabelt sett opp imot andre finansieringskilder. Det har vært høy aktivitet i markedet for nye utstedelser i januar måned. Vi har sett nye lån eller utvidelser av eksisterende lån fra Odfjell ASA, Höegh LNG, Teekay LNG, Norwegian Air Shuttle ASA og Kistefos AS.
Et eksempel er kjemikalierederiet Odfjell ASA, som var i markedet med ett nytt lån på 700m NOK. Beløpet ble brukt til å forlengeforfallsstrukturen, samt finansiering av selskapets generelle virksomhet og potensielle vekstmuligheter. Dette lånet gir en rente på 6,31 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 5,25 %) med 4 år til forfall.
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 SønsterudPorteføljeforvalter 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.


