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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 88,49 % 93,76 % Siste måned -1,13 % -0,30 %

Annualisert avkastning 14,03 % 14,68 % Hittil i år -0,66 % -1,27 %

Standardavvik 9,08 % 8,62 % Siste 12 måneder 15,70 % 14,66 %

Sharpe Ratio 1,50 1,66 Siste 3 år (annualisert) 10,84 % 9,75 %

Siste 5 år (annualisert)

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 28.02.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1884,86

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1598,52

Forvaltningskapital (i hele tusen) 967.763 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUA
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Kommentar fra forvalterne                                           SR-Utbytte

Makro: Selv om børsene har begynt året noe urolig, fortsetter nøkkeltallene fra de viktigste økonomiene å være gode. I USA er 

arbeidsledigheten stabil på 4,1 %, og det selv om yrkesdeltakelsen stiger. Flere som tidligere ikke var i arbeid eller var arbeidssøkere, 

regner seg selv nå som en del av arbeidsstyrken. Etter at skattereformen i USA er gjennomført er både husholdningene og bedriftene 

blitt svært positive til fremtiden. Ulempen er at skattereformen skal finansieres med gjeld, en beslutning som USA kanskje vil se i et 

annet lys i fremtiden.

Donald Trump overrasket markedene med å si at han vurderer å innføre straffetoll på importert stål og aluminium. Dette medførte 

raskt til motsvar fra landene dette rammer, som vurderer å innføre straffetoll på amerikanske varer. En frykt for en global handelskrig 

med USA, EU og asiatiske land har oppstått. Motstanden for dette er stor fra flere hold, med EU og Kina i spissen, og det er også 

massiv motstand mot dette i det republikanske parti. Så det gjenstår å se hvor mye av dette som faktisk gjennomføres.

I Europa er det også stort sett gode tall. Arbeidsledigheten falt til 8,6 % i januar, og har falt sammenhengene siden 2013 da den var 11 

%. Veksten i Eurosonen fortsetter å være god, og bedriftene er fortsatt ganske positive.

I Kina feirer de nå nyttår, og vi går inn i hundens år. Det har vært noe mer variabelt på makrofronten der, bedriftenes optimisme har 

kommet ned, og de ser nå nokså nøytralt på fremtiden. 

Her hjemme faller arbeidsledigheten til sine laveste nivåer på 9 år. Det er god bedring innenfor de fleste yrker. Spesielt i Rogaland 

faller den mye, fra 4,4 % i fjor til 2,9 % nå. Norske industribedrifter rapporterer om medvind på flere fronter, og tall fra SSB peker på 

at oljeinvesteringene endelig vokser igjen, etter flere magre år.

Aksjer: Uroen som preget aksjemarkedene i slutten av januar fortsatte inn i februar. Både det norske, europeiske og amerikanske 

markedet falt mellom 8 og 9 % fra toppen i januar til bunnen tidlig februar. Dermed fikk aksjemarkedet omsider en korreksjon, og 

denne gangen var det gode økonomiske data som utløste fallet. Aksjemarkedets aktører fryktet at høyere inflasjon og høyere 

lønnsvekst skulle bidra til høyere renter enn tidligere antatt, og dermed lavere selskapsresultater. Imidlertid bidro fortsatt gode 

selskapsrapporter, gode stemningsrapporter fra både konsumentene og bedriften til at til markedet snudde opp, og har ved 

utgangen av februar hentet inn store deler av fallet. 

Oslo Børs fikk sågar en oppgang i perioden på ca. 1,1 %, mens verdensindeksen målt i NOK falt ca. 1,7 % i februar. Særlig har 

sparebankene bidratt til positiv avkastning i vår portefølje, mens oljeserviceselskapene og dagligvareselskapene har hatt en svak 

kursutvikling i februar.

Som vi også påpekte i januar rapporten, er vi fortsatt positive til aksjemarkedene for 2018. Den solide underliggende økonomiske

veksten vil etter vår vurdering bidra til kursoppgang fra dagens nivåer. Prisingen er imidlertid høyere enn tidligere, så risikoen for 

tilbakeslag er større. Selv om usikkerheten har økt, er det vår vurdering at vår aksjeportefølje vil gi en god risikojustert avkastning for 

en langsiktig investor.

En av våre investeringer: Iberdrola SA er et internasjonalt energiselskap med en historikk på mer enn 170 år. Iberdrola produserer og 

leverer elektrisitet til nesten 100 millioner mennesker i landene hvor de har virksomhet.  Selskapets kjernevirksomhet er produksjon 

og distribusjon av elektrisk kraft fra konvensjonelle og fornybare kilder. I tillegg driver selskapet med krafttrading, samt distribusjon 

av gass og tilhørende energitjenester. Iberdrola har hovedkvarter i Bilbao og sysselsetter over 30 000 mennesker. Iberdrola er notert 

på Madrid børsen, og er ett av de største spanske børsnoterte selskapene.

Selskapet er en ledende energileverandør i Spania med virksomhet i Storbritannia, USA, Brasil, Mexico og Europa. En stadig større 

andel av selskapets produksjon kommer fra fornybare energibærere og lavutslipps gasskraftverk. Iberdrola er inkludert i Dow Jones 

Sustainability Index som måler hvordan selskapene bidrar til bærekraftig utvikling. Iberdrolas forretningsmodell fremstår som robust, 

vel diversifisert og fremtidsrettet.

Vi liker selskaper med produkter som verden trenger hver eneste dag. Iberdrola er et infrastrukturselskap med stabil inntjening.

Selskapet verdsettes til P/E 13,5 og P/B på 1 og et forventet utbytte på i overkant av 5 % basert på neste års estimater. Det er vår 

vurdering at selskapet er rimelig priset, både i forhold til inntjening 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                         Februar 2018

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) 28.02.2018

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1476,25

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1244,72

Forvaltningskapital (i hele tusen) 550.536 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUC

Nøkkelinformasjon

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 47,63 % 43,47 % Siste måned -0,58 % -0,15 %

Annualisert avkastning 8,40 % 7,76 % Hittil i år -0,10 % -0,65 %

Standardavvik 5,50 % 4,32 % Siste 12 måneder 10,19 % 7,40 %

Sharpe Ratio 1,46 1,70 Siste 3 år (annualisert) 6,96 % 5,22 %

Siste 5 år (annualisert)

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: Selv om børsene har begynt året noe urolig, fortsetter nøkkeltallene fra de viktigste økonomiene å være gode. I USA er 

arbeidsledigheten stabil på 4,1 %, og det selv om yrkesdeltakelsen stiger. Flere som tidligere ikke var i arbeid eller var arbeidssøkere, regner seg 

selv nå som en del av arbeidsstyrken. Etter at skattereformen i USA er gjennomført er både husholdningene og bedriftene blitt svært positive til 

fremtiden. Ulempen er at skattereformen skal finansieres med gjeld, en beslutning som USA kanskje vil se i et annet lys i fremtiden.

Donald Trump overrasket markedene med å si at han vurderer å innføre straffetoll på importert stål og aluminium. Dette medførte raskt til 

motsvar fra landene dette rammer, som vurderer å innføre straffetoll på amerikanske varer. En frykt for en global handelskrig med USA, EU og 

asiatiske land har oppstått. Motstanden for dette er stor fra flere hold, med EU og Kina i spissen, og det er også massiv motstand mot dette i 

det republikanske parti. Så det gjenstår å se hvor mye av dette som faktisk gjennomføres.

I Europa er det også stort sett gode tall. Arbeidsledigheten falt til 8,6 % i januar, og har falt sammenhengene siden 2013 da den var 11 %. 

Veksten i Eurosonen fortsetter å være god, og bedriftene er fortsatt ganske positive.

I Kina feirer de nå nyttår, og vi går inn i hundens år. Det har vært noe mer variabelt på makrofronten der, bedriftenes optimisme har kommet 

ned, og de ser nå nokså nøytralt på fremtiden. 

Her hjemme faller arbeidsledigheten til sine laveste nivåer på 9 år. Det er god bedring innenfor de fleste yrker. Spesielt i Rogaland faller den 

mye, fra 4,4 % i fjor til 2,9 % nå. Norske industribedrifter rapporterer om medvind på flere fronter, og tall fra SSB peker på at oljeinvesteringene 

endelig vokser igjen, etter flere magre år.

Aksjer: Uroen som preget aksjemarkedene i slutten av januar fortsatte inn i februar. Både det norske, europeiske og amerikanske markedet falt 

mellom 8 og 9 % fra toppen i januar til bunnen tidlig februar. Dermed fikk aksjemarkedet omsider en korreksjon, og denne gangen var det gode 

økonomiske data som utløste fallet. Aksjemarkedets aktører fryktet at høyere inflasjon og høyere lønnsvekst skulle bidra til høyere renter enn 

tidligere antatt, og dermed lavere selskapsresultater. Imidlertid bidro fortsatt gode selskapsrapporter, gode stemningsrapporter fra både 

konsumentene og bedriften til at til markedet snudde opp, og har ved utgangen av februar hentet inn store deler av fallet. 

Oslo Børs fikk sågar en oppgang i perioden på ca. 1,1 %, mens verdensindeksen målt i NOK falt ca. 1,7 % i februar. Særlig har sparebankene 

bidratt til positiv avkastning i vår portefølje, mens oljeserviceselskapene og dagligvareselskapene har hatt en svak kursutvikling i februar.

Som vi også påpekte i januar rapporten, er vi fortsatt positive til aksjemarkedene for 2018. Den solide underliggende økonomiske veksten vil 

etter vår vurdering bidra til kursoppgang fra dagens nivåer. Prisingen er imidlertid høyere enn tidligere, så risikoen for tilbakeslag er større. Selv 

om usikkerheten har økt, er det vår vurdering at vår aksjeportefølje vil gi en god risikojustert avkastning for en langsiktig investor.

En av våre investeringer: Iberdrola SA er et internasjonalt energiselskap med en historikk på mer enn 170 år. Iberdrola produserer og leverer 

elektrisitet til nesten 100 millioner mennesker i landene hvor de har virksomhet.  Selskapets kjernevirksomhet er produksjon og distribusjon av 

elektrisk kraft fra konvensjonelle og fornybare kilder. I tillegg driver selskapet med krafttrading, samt distribusjon av gass og tilhørende 

energitjenester. Iberdrola har hovedkvarter i Bilbao og sysselsetter over 30 000 mennesker. Iberdrola er notert på Madrid børsen, og er ett av 

de største spanske børsnoterte selskapene.

Selskapet er en ledende energileverandør i Spania med virksomhet i Storbritannia, USA, Brasil, Mexico og Europa. En stadig større andel av 

selskapets produksjon kommer fra fornybare energibærere og lavutslipps gasskraftverk. Iberdrola er inkludert i Dow Jones Sustainability Index 

som måler hvordan selskapene bidrar til bærekraftig utvikling. Iberdrolas forretningsmodell fremstår som robust, vel diversifisert og 

fremtidsrettet.

Vi liker selskaper med produkter som verden trenger hver eneste dag. Iberdrola er et infrastrukturselskap med stabil inntjening. Selskapet 

verdsettes til P/E 13,5 og P/B på 1 og et forventet utbytte på i overkant av 5 % basert på neste års estimater. Det er vår vurdering at selskapet 

er rimelig priset, både i forhold til inntjening og underliggende verdier.

Renter: Den positive starten i det norske obligasjonsmarkedet har fortsatt gjennom måneden på tross av ett noe mer urolig aksjemarked. Gode 

økonomiske nøkkeltall har fått den amerikanske 10 årsrenten til å nærme seg 3 %, noe som er en dobling siden rentebunnen sommeren 2016. 

Mye tyder på at vi har passert rentebunnen, og at vi fremover igjen vil få mer normale renter.  

3 måneders NIBOR avsluttet måneden på 1,01 %, som er opp 20 punkter fra årets start på 0,81 %. De lange norske rentene har fortsatt å styrke 

seg gjennom måneden sammen med internasjonale langrenter. Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål på femårsrenten, har nå en 

effektiv rente 1,56 % som er opp 34 punkter fra årets start på 1,22 %. Vi tar i liten grad renterisiko i vår portefølje. Dette innebærer at en høyere 

flytende markedsrente kun vil gi en høyere løpende avkastning i porteføljen.

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) 28.02.2018 985,07

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.332.725 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 13,78 % 5,13 % Siste måned 0,35 % 0,01 %

Annualisert avkastning 2,71 % 1,04 % Hittil i år 1,03 % -0,04 %

Standardavvik 2,96 % 0,34 % Siste 12 måneder 2,95 % 0,47 %

Siste 3 år (annualisert)                                                                                  2,14 % 0,63 %

Siste 5 år (annualisert)

Nøkkeltall siden oppstart
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Makro: Selv om børsene har begynt året noe urolig, fortsetter nøkkeltallene fra de viktigste økonomiene å være gode. I USA er 

arbeidsledigheten stabil på 4,1 %, og det selv om yrkesdeltakelsen stiger. Flere som tidligere ikke var i arbeid eller var 

arbeidssøkere, regner seg selv nå som en del av arbeidsstyrken. Etter at skattereformen i USA er gjennomført er både 

husholdningene og bedriftene blitt svært positive til fremtiden. Ulempen er at skattereformen skal finansieres med gjeld, en 

beslutning som USA kanskje vil se i et annet lys i fremtiden.

Donald Trump overrasket markedene med å si at han vurderer å innføre straffetoll på importert stål og aluminium. Dette 

medførte raskt til motsvar fra landene dette rammer, som vurderer å innføre straffetoll på amerikanske varer. En frykt for en

global handelskrig med USA, EU og asiatiske land har oppstått. Motstanden for dette er stor fra flere hold, med EU og Kina i 

spissen, og det er også massiv motstand mot dette i det republikanske parti. Så det gjenstår å se hvor mye av dette som faktisk 

gjennomføres.

I Europa er det også stort sett gode tall. Arbeidsledigheten falt til 8,6 % i januar, og har falt sammenhengene siden 2013 da den 

var 11 %. Veksten i Eurosonen fortsetter å være god, og bedriftene er fortsatt ganske positive.

I Kina feirer de nå nyttår, og vi går inn i hundens år. Det har vært noe mer variabelt på makrofronten der, bedriftenes optimisme 

har kommet ned, og de ser nå nokså nøytralt på fremtiden. 

Her hjemme faller arbeidsledigheten til sine laveste nivåer på 9 år. Det er god bedring innenfor de fleste yrker. Spesielt i 

Rogaland faller den mye, fra 4,4 % i fjor til 2,9 % nå. Norske industribedrifter rapporterer om medvind på flere fronter, og tall fra 

SSB peker på at oljeinvesteringene endelig vokser igjen, etter flere magre år.

Renter: Det har vært en forholdsvis stabil måned i det norske obligasjonsmarkedet. Vi har fått et svakt fall i obligasjonskursene, 

men løpende renteinntekter gjør at avkastningen er positiv ved månedsslutt. Porteføljen hadde en avkastning i februar på 0,35

%, noe som gir en avkastning hittil i år på 1,03 %. Renteporteføljen har per 28. februar 2018 en effektiv rente på 4,79 % pro anno 

med en løpetid på 2,42 år.

Den positive starten i det norske obligasjonsmarkedet har fortsatt gjennom måneden på tross av ett noe mer urolig 

aksjemarked. Gode økonomiske nøkkeltall har fått den amerikanske 10 årsrenten til å nærme seg 3 %, noe som er en dobling 

siden rentebunnen sommeren 2016. Mye tyder på at vi har passert rentebunnen, og at vi fremover igjen vil få mer normale 

renter.  

3 måneders NIBOR avsluttet måneden på 1,01 %, som er opp 20 punkter fra årets start på 0,81 %. De lange norske rentene har 

fortsatt å styrke seg gjennom måneden sammen med internasjonale langrenter. Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål på 

femårsrenten, har nå en effektiv rente 1,56 % som er opp 34 punkter fra årets start på 1,22 %. Vi tar i liten grad renterisiko i vår 

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

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.


