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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 75,89 % 75,80 % Siste måned -0,15 % 0,81 %

Annualisert avkastning 14,23 % 14,21 % Hittil i år 9,43 % 5,89 %

Standardavvik 9,41 % 8,80 % Siste 12 måneder 22,07 % 14,33 %

Sharpe Ratio 1,46 1,56 Siste 3 år 38,41 % 36,03 %

Siste 5 år

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.07.2017

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1758,91

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1491,71

Forvaltningskapital (i hele tusen) 823.349 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: Juli har hovedsakelig vært preget av ganske gode nyheter fra de største økonomiene. Veksten utvikler seg godt, bedriftene er 

gjennomgående positive og arbeidsledigheten er stort sett lav eller fallende i de fleste markeder.

Arbeidsmarkedet i USA fortsetter å utvikle seg sterkt, og ledigheten holder seg på 4,4 % som er et historisk lavt nivå. Lav ledighet, god 

lønnsutvikling, stabil økonomi og god utvikling i boligmarkedet bidrar til at husholdningene er på sitt mest optimistiske på 16 år. 

Bedriftene rapporterer også om god vekst og positive framtidsutsikter, både for industri og servicebedrifter.

Vi ser tilsvarende utvikling i Europa. Arbeidsmarkedet fortsetter å utvikle seg positivt, og ledigheten falt videre til 9,1%. De siste 12 

månedene er antallet arbeidsledige i euro-sonen redusert med 1,7 millioner, og innenfor alle 28 EU-landene er arbeidsledige 

redusert med 2,4 millioner.

I verdens vekstmotor Kina, har også sommeren vært ganske god. Bedriftene melder om positive framtidsutsikter, hvor både BNP 

vekst og industriproduksjonen har vært bedre enn ventet.

I Norge er også økonomien blitt bedre. Arbeidsledigheten i Norge har falt i 8 måneder på rad og er nå på 4,3 %.

Aksjer: Juli har vært en god måned for investorer i aksjemarkedet. Oslo Børs steg nesten 4,9 %, mens verdensindeksen steg med 2,4 

% i lokal valuta. Det har vært relativt store regionale forskjeller, der det europeiske aksjemarkedet var tilnærmet uforandret i lokal 

valuta. Imidlertid har den norske kronen styrket seg kraftig siste måned, så omregnet i NOK falt verdensindeksen med 3,2 % i juli. 

Når 78 % av selskapene på Oslo Børs (målt etter markedsverdi) har rapportert tall for 2. kvartal, er tallene i sum som forventet. Av 

våre selskaper har spesielt Statoil og Telenor overrasket positivt, mens Yaras tall var litt svakere enn forventet. Når det gjelder 

framtidsutsiktene, er det først og fremst selskaper i telekom- og finanssektoren som er mest positive.

Resultatene fra amerikanske og europeiske selskaper har i sum vært ca. 5 % bedre enn forventet. I USA har 77 % av selskapene levert 

bedre tall enn forventet, mens tallene fra Europa viser at ca. 57 % av selskapene har overrasket positivt. Tallene fra Japanske 

selskaper viser samme tendens.

Vi observerer at de globale vekstanslagene øker moderat, uten at inflasjonen tiltar. Det skulle tilsi gode vilkår for verdens

aksjemarkeder. Samtidig er investorene forsiktige, delvis fordi det er lenge siden forrige markedskorreksjon, men også på grunn av 

den tiltakende geopolitisk uro som vi nå observerer. Forsiktige investorer og positiv underliggende økonomisk utvikling gjør at vi tror 

på fortsatt positiv kursutvikling, selv om markedskorreksjoner ikke kan utelukkes.

En av våre investeringer: Statoil ASA er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i mer enn 30 land. Ved utgangen av fjoråret 

var det ca. 20.500 ansatte i selskapet. Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 66 %. Eierskapet administreres av Olje-

og energidepartementet. Hovedaktiviteten er den norske kontinentalsokkelen, hvor ca. 75 % av inntektene blir generert.  

Statoil er fortsatt i en krevende omstillingsprosess. Selskapet har gjennom denne prosessen bevist at de kan tilpasse organisasjonen 

til et prisnivå på rundt 50 $ fatet. De tjener fortsatt penger og betaler ut et tilfredsstillende utbytte. Etter vår vurdering var 2. 

kvartalsresultatene meget solide.

Statoil verdsettes til attraktive multipler. Selskapet handles på 17,3 ganger neste års inntjening, 1,6 ganger bokførte verdier, har 

tilfredsstillende gjeldsgrad og vi forventer et utbytte på rett i underkant av 5 % på dagens aksjekurs.

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) 31.07.2017

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1410,53

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1189,31

Forvaltningskapital (i hele tusen) 506.828 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 41,05 % 36,43 % Siste måned 0,09 % 0,42 %

Annualisert avkastning 8,44 % 7,59 % Hittil i år 7,07 % 3,13 %

Standardavvik 5,71 % 4,42 % Siste 12 måneder 15,61 % 7,25 %

Sharpe Ratio 1,39 1,61 Siste 3 år 21,63 % 18,74 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: Juli har hovedsakelig vært preget av ganske gode nyheter fra de største økonomiene. Veksten utvikler seg godt, bedriftene er 

gjennomgående positive og arbeidsledigheten er stort sett lav eller fallende i de fleste markeder.

Arbeidsmarkedet i USA fortsetter å utvikle seg sterkt, og ledigheten holder seg på 4,4 % som er et historisk lavt nivå. Lav ledighet, god 

lønnsutvikling, stabil økonomi og god utvikling i boligmarkedet bidrar til at husholdningene er på sitt mest optimistiske på 16 år. Bedriftene 

rapporterer også om god vekst og positive framtidsutsikter, både for industri og servicebedrifter.

Vi ser tilsvarende utvikling i Europa. Arbeidsmarkedet fortsetter å utvikle seg positivt, og ledigheten falt videre til 9,1%. De siste 12 månedene 

er antallet arbeidsledige i euro-sonen redusert med 1,7 millioner, og innenfor alle 28 EU-landene er arbeidsledige redusert med 2,4 millioner.

I verdens vekstmotor Kina, har også sommeren vært ganske god. Bedriftene melder om positive framtidsutsikter, hvor både BNP vekst og 

industriproduksjonen har vært bedre enn ventet.

I Norge er også økonomien blitt bedre. Arbeidsledigheten i Norge har falt i 8 måneder på rad og er nå på 4,3 %.

Aksjer: Juli har vært en god måned for investorer i aksjemarkedet. Oslo Børs steg nesten 4,9 %, mens verdensindeksen steg med 2,4 % i lokal 

valuta. Det har vært relativt store regionale forskjeller, der det europeiske aksjemarkedet var tilnærmet uforandret i lokal valuta. Imidlertid har 

den norske kronen styrket seg kraftig siste måned, så omregnet i NOK falt verdensindeksen med 3,2 % i juli. 

Når 78 % av selskapene på Oslo Børs (målt etter markedsverdi) har rapportert tall for 2. kvartal, er tallene i sum som forventet. Av våre 

selskaper har spesielt Statoil og Telenor overrasket positivt, mens Yaras tall var litt svakere enn forventet. Når det gjelder framtidsutsiktene, er 

det først og fremst selskaper i telekom- og finanssektoren som er mest positive.

Resultatene fra amerikanske og europeiske selskaper har i sum vært ca. 5 % bedre enn forventet. I USA har 77 % av selskapene levert bedre tall 

enn forventet, mens tallene fra Europa viser at ca. 57 % av selskapene har overrasket positivt. Tallene fra Japanske selskaper viser samme 

tendens.

Vi observerer at de globale vekstanslagene øker moderat, uten at inflasjonen tiltar. Det skulle tilsi gode vilkår for verdens aksjemarkeder. 

Samtidig er investorene forsiktige, delvis fordi det er lenge siden forrige markedskorreksjon, men også på grunn av den tiltakende geopolitisk 

uro som vi nå observerer. Forsiktige investorer og positiv underliggende økonomisk utvikling gjør at vi tror på fortsatt positiv kursutvikling, selv 

om markedskorreksjoner ikke kan utelukkes.

En av våre investeringer: Statoil ASA er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i mer enn 30 land. Ved utgangen av fjoråret var det ca. 

20.500 ansatte i selskapet. Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 66 %. Eierskapet administreres av Olje- og 

energidepartementet. Hovedaktiviteten er den norske kontinentalsokkelen, hvor ca. 75 % av inntektene blir generert.  

Statoil er fortsatt i en krevende omstillingsprosess. Selskapet har gjennom denne prosessen bevist at de kan tilpasse organisasjonen til et 

prisnivå på rundt 50 $ fatet. De tjener fortsatt penger og betaler ut et tilfredsstillende utbytte. Etter vår vurdering var 2. kvartalsresultatene 

meget solide.

Statoil verdsettes til attraktive multipler. Selskapet handles på 17,3 ganger neste års inntjening, 1,6 ganger bokførte verdier, har 

tilfredsstillende gjeldsgrad og vi forventer et utbytte på rett i underkant av 5 % på dagens aksjekurs.

Renter: Juli ble en god måned for vår obligasjonsportefølje, med stabile obligasjonskurser og løpende renteinntekter. Hittil i år har

avkastningen vært på 4,8 %.

Renteporteføljen har per 31. juli en effektiv rente på 4,99 % pro anno med en løpetid på 2,54 år.

Sommermånedene er som vanlig ganske rolige i rentemarkedet, med få nyutstedelser og liten omsetning av rentepapirer. 

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) 31.07.2017 999,57 

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.282.435 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 12,73 % 4,89 % Siste måned 0,44 % 0,04 %

Annualisert avkastning 2,86 % 1,13 % Hittil i år 4,79 % 0,41 %

Standardavvik 3,10 % 0,35 % Siste 12 måneder 8,89 % 0,49 %

Siste 3 år                                                                                   4,40 % 2,90 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: Juli har hovedsakelig vært preget av ganske gode nyheter fra de største økonomiene. Veksten utvikler seg godt, 

bedriftene er gjennomgående positive og arbeidsledigheten er stort sett lav eller fallende i de fleste markeder.

Arbeidsmarkedet i USA fortsetter å utvikle seg sterkt, og ledigheten holder seg på 4,4 % som er et historisk lavt nivå. Lav 

ledighet, god lønnsutvikling, stabil økonomi og god utvikling i boligmarkedet bidrar til at husholdningene er på sitt mest 

optimistiske på 16 år. Bedriftene rapporterer også om god vekst og positive framtidsutsikter, både for industri og 

servicebedrifter.

Vi ser tilsvarende utvikling i Europa. Arbeidsmarkedet fortsetter å utvikle seg positivt, og ledigheten falt videre til 9,1%. De siste 

12 månedene er antallet arbeidsledige i euro-sonen redusert med 1,7 millioner, og innenfor alle 28 EU-landene er arbeidsledige 

redusert med 2,4 millioner.

I verdens vekstmotor Kina, har også sommeren vært ganske god. Bedriftene melder om positive framtidsutsikter, hvor både BNP 

vekst og industriproduksjonen har vært bedre enn ventet.

I Norge er også økonomien blitt bedre. Arbeidsledigheten i Norge har falt i 8 måneder på rad og er nå på 4,3 %.

Renter: Juli ble en god måned for vår obligasjonsportefølje, med stabile obligasjonskurser og løpende renteinntekter. Hittil i år 

har avkastningen vært på 4,8 %.

Renteporteføljen har per 31. juli en effektiv rente på 4,99 % pro anno med en løpetid på 2,54 år.

Sommermånedene er som vanlig ganske rolige i rentemarkedet, med få nyutstedelser og liten omsetning av rentepapirer. 

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.


