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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 77,00 % 75,55 % Siste måned 0,63 % -0,14 %

Annualisert avkastning 14,10 % 13,89 % Hittil i år 10,12 % 5,74 %

Standardavvik 9,32 % 8,74 % Siste 12 måneder 23,83 % 14,30 %

Sharpe Ratio 1,47 1,55 Siste 3 år 41,59 % 35,62 %

Siste 5 år

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.08.2017

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1769,99

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1501,09

Forvaltningskapital (i hele tusen) 834.966 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUA

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

Makro: August har fortsatt trenden med positive nyheter rundt verdens største økonomier. Arbeidsmarkedet i USA er sterkt, og 

ledigheten er uendret på 4,4 % slik den har vært de siste 4-5 månedene. Lønnsveksten er fortsatt begrenset, men markedsaktørene 

forventer at denne vil begynne å stige etter hvert, spesielt med tanke på den relativt lave arbeidsledigheten. Bedriftene er blitt 

optimistiske med tanke på fremtiden, og de venter sterk vekst fremover. Vi må tilbake til 2014 for å finne forrige gang amerikanske 

bedrifter var like positive.

Vi har sett tilsvarende utvikling i Europa. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg i raskt tempo og ledigheten har falt videre til 9,1 %, 

ned fra 12,1 % for tre år siden. Bedriftene i Europa er også blitt svært positive, og er nå på sitt mest positive nivå siden 2011.

Ellers har Kina rapportert om noe svakere vekst i industriproduksjonen enn ventet, men bedriftene venter grei vekst fremover. Her 

hjemme i Norge går det mot valg, og de politiske partiene kappes i svartmaling eller skjønnmaling av økonomien, alt ettersom. For 

øvrig virker det til at optimismen er på vei tilbake også her, ikke minst i oljefylket Rogaland.

Representanter fra verdens sentralbanker møttes i Jackson Hole i USA i august. Det kom ikke mye ny informasjon fra møtet, som det i 

forkant var knyttet en viss spenning til. Både den amerikanske og den europeiske sentralbanken bekreftet at kursen de allerede har 

kommunisert er den som fortsatt gjelder, som betyr at de kvantitative lettelsene vil trappes ned fremover i sakte tempo.

Aksjer: Til tross for mye geopolitisk uro, har det ikke vært de store bevegelsene i verdens aksjemarkeder i august. Oslo Børs fikk en 

oppgang på 1 %, mens verdensindeksen falt med 1,3 % målt i NOK. Våre aksjeporteføljer har hatt en marginal oppgang, og gjort det

bedre enn sine respektive referanseindekser. 

Etter en oppgang på ca. 40 % hittil i år, og nesten 100 % siden februar 2015, har vi nå valgt å selge alle våre aksjer i Norsk Hydro. Det 

er vår oppfatning at mesteparten av potensialet for videre kursoppgang allerede er priset inn i aksjekursen. Norsk Hydro er fortsatt et 

veldrevet selskap med solid balanse og markedsposisjon, men det er vår vurdering at vi finner bedre risikojustert 

avkastningspotensiale i andre porteføljeselskaper.

Prisingen av aksjemarkedene er mer krevende enn tidligere, men god underliggende utvikling i verdensøkonomien, solide 

selskapsrapporter for 2. kvartal og sentralbanker som fortsatt er forsiktige med å strupe de stimulerende tiltakene, gjør at vi fortsatt 

vurderer markedet som attraktivt priset for en langsiktig investor. Det er fortsatt vår oppfatning at oppsidepotensialet er større i 

Europa enn i USA, og det preger vår porteføljesammensetning. 

Vedvarende politisk uro, relativt krevende prising av amerikanske selskaper og lang tid siden forrige markedskorreksjon, gjør

imidlertid sitt til at vi ikke utelukker markedskorreksjoner på kort og mellomlang sikt.

En av våre investeringer: Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel. Selskapet var tidligere en del av 

Norsk Hydro, og ble børsnotert som eget selskap i 2004. Den norske stat er største eier med 36,2 % av aksjene. Yara ble grunnlagt på 

Notodden i 1905, og har en verdensomspennende tilstedeværelse med salg til 160 land. Selskapet har nesten 15 000 ansatte med 

virksomhet i mer enn 60 land. Det viktigste produktet er gjødsel, men selskapet har god vekst i både industrielle løsninger og Nox

reduksjon.

Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljø. Selskapets gjødselprodukter bidrar til effektiv produksjon av 

mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Yara er flinke til å skreddersy lokalt tilpassede løsninger basert på erfaring og 

kunnskap. Vikingskiplogoen til Yara er kjent over store deler av verden.

Yara International er ett av de ledende selskapene i sin bransje.  Selskapet handles på P/E 14,9 og P/B på 1,1 og et forventet utbytte 

på 3 % basert på estimater 12 måneder frem i tid. Selskapet er tilnærmet gjeldfritt. Det er vår vurdering at selskapet er rimelig priset, 

både i forhold til inntjening, konkurrenter og underliggende verdier.

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.



Markedsrapport SR-Kombinasjon                         August 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 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) 31.08.2017

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1414,99

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1193,06

Forvaltningskapital (i hele tusen) 505.453 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 41,50 % 36,37 % Siste måned 0,32 % -0,04 %

Annualisert avkastning 8,35 % 7,43 % Hittil i år 7,40 % 3,08 %

Standardavvik 5,66 % 4,38 % Siste 12 måneder 15,38 % 7,27 %

Sharpe Ratio 1,41 1,61 Siste 3 år 22,83 % 18,56 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: August har fortsatt trenden med positive nyheter rundt verdens største økonomier. Arbeidsmarkedet i USA er sterkt, og 

ledigheten er uendret på 4,4 % slik den har vært de siste 4-5 månedene. Lønnsveksten er fortsatt begrenset, men markedsaktørene 

forventer at denne vil begynne å stige etter hvert, spesielt med tanke på den relativt lave arbeidsledigheten. Bedriftene er blitt 

optimistiske med tanke på fremtiden, og de venter sterk vekst fremover. Vi må tilbake til 2014 for å finne forrige gang amerikanske 

bedrifter var like positive.

Vi har sett tilsvarende utvikling i Europa. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg i raskt tempo og ledigheten har falt videre til 9,1 %, 

ned fra 12,1 % for tre år siden. Bedriftene i Europa er også blitt svært positive, og er nå på sitt mest positive nivå siden 2011.

Ellers har Kina rapportert om noe svakere vekst i industriproduksjonen enn ventet, men bedriftene venter grei vekst fremover. Her 

hjemme i Norge går det mot valg, og de politiske partiene kappes i svartmaling eller skjønnmaling av økonomien, alt ettersom. For øvrig 

virker det til at optimismen er på vei tilbake også her, ikke minst i oljefylket Rogaland.

Representanter fra verdens sentralbanker møttes i Jackson Hole i USA i august. Det kom ikke mye ny informasjon fra møtet, som det i 

forkant var knyttet en viss spenning til. Både den amerikanske og den europeiske sentralbanken bekreftet at kursen de allerede har 

kommunisert er den som fortsatt gjelder, som betyr at de kvantitative lettelsene vil trappes ned fremover i sakte tempo.

Aksjer: Til tross for mye geopolitisk uro, har det ikke vært de store bevegelsene i verdens aksjemarkeder i august. Oslo Børs fikk en 

oppgang på 1 %, mens verdensindeksen falt med 1,3 % målt i NOK. Våre aksjeporteføljer har hatt en marginal oppgang, og gjort det

bedre enn sine respektive referanseindekser. 

Etter en oppgang på ca. 40 % hittil i år, og nesten 100 % siden februar 2015, har vi nå valgt å selge alle våre aksjer i Norsk Hydro. Det er 

vår oppfatning at mesteparten av potensialet for videre kursoppgang allerede er priset inn i aksjekursen. Norsk Hydro er fortsatt et 

veldrevet selskap med solid balanse og markedsposisjon, men det er vår vurdering at vi finner bedre risikojustert avkastningspotensiale 

i andre porteføljeselskaper.

Prisingen av aksjemarkedene er mer krevende enn tidligere, men god underliggende utvikling i verdensøkonomien, solide 

selskapsrapporter for 2. kvartal og sentralbanker som fortsatt er forsiktige med å strupe de stimulerende tiltakene, gjør at vi fortsatt 

vurderer markedet som attraktivt priset for en langsiktig investor. Det er fortsatt vår oppfatning at oppsidepotensialet er større i Europa 

enn i USA, og det preger vår porteføljesammensetning. 

Vedvarende politisk uro, relativt krevende prising av amerikanske selskaper og lang tid siden forrige markedskorreksjon, gjør imidlertid 

sitt til at vi ikke utelukker markedskorreksjoner på kort og mellomlang sikt.

En av våre investeringer: Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel. Selskapet var tidligere en del av Norsk 

Hydro, og ble børsnotert som eget selskap i 2004. Den norske stat er største eier med 36,2 % av aksjene. Yara ble grunnlagt på Notodden 

i 1905, og har en verdensomspennende tilstedeværelse med salg til 160 land. Selskapet har nesten 15 000 ansatte med virksomhet i mer 

enn 60 land. Det viktigste produktet er gjødsel, men selskapet har god vekst i både industrielle løsninger og Nox reduksjon.

Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljø. Selskapets gjødselprodukter bidrar til effektiv produksjon av mat 

til en stadig voksende verdensbefolkning. Yara er flinke til å skreddersy lokalt tilpassede løsninger basert på erfaring og kunnskap. 

Vikingskiplogoen til Yara er kjent over store deler av verden.

Yara International er ett av de ledende selskapene i sin bransje.  Selskapet handles på P/E 14,9 og P/B på 1,1 og et forventet utbytte på 3 

% basert på estimater 12 måneder frem i tid. Selskapet er tilnærmet gjeldfritt. Det er vår vurdering at selskapet er rimelig priset, både i 

forhold til inntjening, konkurrenter og underliggende verdier.

Renter: Etter en sterk start på året har august vært en noe svakere måned i vår obligasjonsportefølje. Vi har fått løpende 

renteinntekter, men fall i obligasjonskursene gjør at avkastningen er marginalt negativ ved månedsslutt. 

Rentene er fortsatt historisk lave, og ved utgangen av august var 3 måneders NIBOR 0,79 %. Vi tar i liten grad renterisiko i vår portefølje. 

Dette innebærer at en høyere rente kun vil gi en høyere løpende avkastning i porteføljen.

Vi fokuserer på kredittrisiko med en aktiv tilnærming hva gjelder de muligheter som finnes i det norske markedet for 

høyrenteobligasjoner. Vår oppfatning er at en fortsatt får godt betalt for å påta seg kredittrisiko. Vi er stadig på jakt etter nye gode 

selskaper til vår portefølje der vi får betalt for risikoen vi påtar oss.

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.



Markedsrapport SR-Rente                                     August 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) 31.08.2017 998,92 

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.311.842 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 12,66 % 4,95 % Siste måned -0,07 % 0,06 %

Annualisert avkastning 2,79 % 1,12 % Hittil i år 4,72 % 0,46 %

Standardavvik 3,07 % 0,34 % Siste 12 måneder 6,53 % 0,57 %

Siste 3 år                                                                                   3,83 % 2,89 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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OCEAN YIELD ASA 15/20 FRN C

MARINE HARVEST ASA 13/18 FRN C

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 15/21 FRN
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STOLT-NIELSEN LIMITED 12/19 FRN
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: August har fortsatt trenden med positive nyheter rundt verdens største økonomier. Arbeidsmarkedet i USA er sterkt, og 

ledigheten er uendret på 4,4 % slik den har vært de siste 4-5 månedene. Lønnsveksten er fortsatt begrenset, men 

markedsaktørene forventer at denne vil begynne å stige etter hvert, spesielt med tanke på den relativt lave arbeidsledigheten. 

Bedriftene er blitt optimistiske med tanke på fremtiden, og de venter sterk vekst fremover. Vi må tilbake til 2014 for å finne 

forrige gang amerikanske bedrifter var like positive.

Vi har sett tilsvarende utvikling i Europa. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg i raskt tempo og ledigheten har falt videre til 

9,1 %, ned fra 12,1 % for tre år siden. Bedriftene i Europa er også blitt svært positive, og er nå på sitt mest positive nivå siden 

2011.

Ellers har Kina rapportert om noe svakere vekst i industriproduksjonen enn ventet, men bedriftene venter grei vekst fremover.

Her hjemme i Norge går det mot valg, og de politiske partiene kappes i svartmaling eller skjønnmaling av økonomien, alt 

ettersom. For øvrig virker det til at optimismen er på vei tilbake også her, ikke minst i oljefylket Rogaland.

Representanter fra verdens sentralbanker møttes i Jackson Hole i USA i august. Det kom ikke mye ny informasjon fra møtet, som

det i forkant var knyttet en viss spenning til. Både den amerikanske og den europeiske sentralbanken bekreftet at kursen de 

allerede har kommunisert er den som fortsatt gjelder, som betyr at de kvantitative lettelsene vil trappes ned fremover i sakte 

tempo.

Renter: Etter en sterk start på året har august vært en noe svakere måned i vår obligasjonsportefølje. Vi har fått løpende 

renteinntekter, men fall i obligasjonskursene gjør at avkastningen er marginalt negativ ved månedsslutt. Porteføljen hadde en

avkastning i august på minus 0,07 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 4,72 %. 

Renteporteføljen har per 31. august 2017 en effektiv rente på 4,58 % pro anno med en løpetid på 2,44 år.

Rentene er fortsatt historisk lave, og ved utgangen av august var 3 måneders NIBOR 0,79 %. Vi tar i liten grad renterisiko i vår

portefølje. Dette innebærer at en høyere rente kun vil gi en høyere løpende avkastning i porteføljen.

Vi fokuserer på kredittrisiko med en aktiv tilnærming hva gjelder de muligheter som finnes i det norske markedet for 

høyrenteobligasjoner. Vår oppfatning er at en fortsatt får godt betalt for å påta seg kredittrisiko. Vi er stadig på jakt etter nye 

gode selskaper til vår portefølje der vi får betalt for risikoen vi påtar oss.

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.


