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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 86,98 % 93,33 % Siste måned -1,02 % 1,09 %

Annualisert avkastning 14,65 % 15,49 % Hittil i år 16,33 % 16,46 %

Standardavvik 9,26 % 8,76 % Siste 12 måneder 23,62 % 20,70 %

Sharpe Ratio 1,54 1,73 Siste 3 år (annualisert) 13,37 % 13,25 %

Siste 5 år (annualisert)

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.11.2017

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1869,80

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1585,75

Forvaltningskapital (i hele tusen) 935.983 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: Fra USA kom det rapporter om at både industriselskapene og serviceselskapene er svært positive til framtiden. Samtidig 
styrker arbeidsmarkedet seg videre, og ledigheten falt til sitt laveste nivå på 17 år. Dette løftet også husholdningenes optimisme, til 
sitt høyeste på 17 år. Kongressen vedtok en ny skattereform som forenkler skatteregimet og som blant annet senker selskapsskatten. 
Dette vil bedre selskapers inntjening og gjøre det mer lønnsomt å investere i eget land.

Vi ser tilsvarende rapporter fra Europa. Bedriftene rapporterer jevnt over om svært gode markedsforhold og solid optimisme om
framtiden. Arbeidsledigheten fortsetter å falle, og er nå på 8,9 %, ned fra 12,0 % i 2013. Dette høres kanskje høyt ut for oss i Norge, 
men den laveste ledigheten vi har sett de siste 30 årene var i 2008 og da var ledigheten 7,3 %.

I Kina er optimismen noe mer dempet, men veksten er fortsatt god. Industriproduksjonen vokser med 6,2 % i året, og bedriftene
rapporterer om en økning i investeringene på 7,3 % fra i fjor.

Her hjemme ser vi at arbeidsmarkedet fortsetter bedringen, og arbeidskraftsundersøkelsen fra SSB viser at ledigheten er på 4,0 %. 
Gjennomsnittet siden år 2000 er 3,7 %. Boligprisene som har vakt noe bekymring i det siste, viste tegn til stabilisering sist måned, 
samtidig som vi ser at husholdningene holder litt tettere på lommeboken og handler mindre i detaljhandel enn ventet. Dette har lagt 
press på den norske krona, som er blitt veldig svak i det siste. En euro koster nå 9,85 kr mens den for 5 år siden kostet 7,30 kr. Dette 
er gledelig for alle bedriftene som eksporterer varer, og tilsvarende kjedelig for alle som skal utenlands på ferie.

Aksjer: Utviklingen i aksjemarkedene varierte mer enn vanlig i november. Amerikanske aksjer steg med 2,8 %, mens europeiske 
aksjer falt 2,0 % og Oslo Børs falt med 1,3 % (alle endringer i lokal valuta). Den kraftige svekkelsen av den norske krona bidro til at 
verdensindeksen målt i norske kroner steg med 3,4 %. Etter lang tids kursoppgang korrigerte også den norske sparebankindeksen, 
som falt med 2,7 % siste måned.

Lavere laksepriser enn forventet i oktober og november bidro til kursfall for de norske lakseoppdretterne. Sammen med kursfallet i 
sparebankene, bidro det til svakere kursutvikling i våre aksjeporteføljer enn i de respektive referanseindeksene. Vi har vært investert 
i både fisk og bank i langt tid, og mener fortsatt at det er godt potensiale her fremover.

Gode stemningsrapporter fra de fleste store markedene, solide selskapsrapporter for 3 kvartal, skattereform i USA og optimistiske 
konsumenter indikerer gode muligheter for videre kursoppgang også i 2018. Det er lenge siden vi hadde en korreksjon nå (et fall på 
mer enn 10 %), og at en korreksjon snart kommer kan ikke utelukkes. Den urolige geopolitiske situasjonen anser vi for øvrig å være 
den største usikkerhetsfaktoren på kort og mellomlang sikt. 

Selv om prisingen av selskapene nå er mer krevende enn tidligere, er det fortsatt vår vurdering at våre aksjeporteføljer vil gi en god 
risikojustert avkastning for en langsiktig investor.

En av våre investeringer: Marine Harvest ASA er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største produsent av atlantisk 
laks. Selskapet har om lag 12700 ansatte, virksomhet i 24 land og omsatte i 2016 for 3,5 milliarder euro. John Fredriksen er største 
eier med i overkant av 17 % av aksjene.

Det er internasjonalt en stadig stigende etterspørsel etter sjømat. Oppdrett er regulert gjennom konsesjoner, som gjør at tilbudet 
ikke kan øke dramatisk på kort og mellomlang sikt. Lønnsomheten i industrien har i en periode vært meget god, men mye tyder på at 
denne nå er i ferd med å normalisere seg. Bakteppet for industrien er etter våre vurderinger fortsatt gode. Marine Harvest har vært 
en konsolidator i bransjen, og med sin størrelse har også selskapet ekspandert til å ta en større del av verdikjeden. De kontrollerer 
egne videreforedlingsanlegg, og har egen forproduksjon.

Marine Harvest er et av de ledende selskapene i sin bransje. Selskapet handles på P/E 11 og P/B på 2,8 basert på estimater 12
måneder frem i tid. Det estimerte utbytte for 2018 er på i overkant av 8 % som utbetales kvartalsvis. Selskapet handler etter vårt syn 
på attraktive multipler med en god direkteavkastning.

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) 30.11.2017

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1462,47

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1233,11

Forvaltningskapital (i hele tusen) 528.737 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 46,25 % 43,31 % Siste måned -0,57 % 0,58 %

Annualisert avkastning 8,66 % 8,18 % Hittil i år 11,01 % 8,32 %

Standardavvik 5,61 % 4,39 % Siste 12 måneder 15,07 % 10,33 %

Sharpe Ratio 1,48 1,78 Siste 3 år (annualisert) 7,91 % 7,01 %

Siste 5 år (annualisert)

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: Fra USA kom det rapporter om at både industriselskapene og serviceselskapene er svært positive til framtiden. Samtidig styrker 
arbeidsmarkedet seg videre, og ledigheten falt til sitt laveste nivå på 17 år. Dette løftet også husholdningenes optimisme, til sitt høyeste på 17 
år. Kongressen vedtok en ny skattereform som forenkler skatteregimet og som blant annet senker selskapsskatten. Dette vil bedre selskapers 
inntjening og gjøre det mer lønnsomt å investere i eget land.

Vi ser tilsvarende rapporter fra Europa. Bedriftene rapporterer jevnt over om svært gode markedsforhold og solid optimisme om framtiden. 
Arbeidsledigheten fortsetter å falle, og er nå på 8,9 %, ned fra 12,0 % i 2013. Dette høres kanskje høyt ut for oss i Norge, men den laveste 
ledigheten vi har sett de siste 30 årene var i 2008 og da var ledigheten 7,3 %.

I Kina er optimismen noe mer dempet, men veksten er fortsatt god. Industriproduksjonen vokser med 6,2 % i året, og bedriftene rapporterer 
om en økning i investeringene på 7,3 % fra i fjor.

Her hjemme ser vi at arbeidsmarkedet fortsetter bedringen, og arbeidskraftsundersøkelsen fra SSB viser at ledigheten er på 4,0 %. 
Gjennomsnittet siden år 2000 er 3,7 %. Boligprisene som har vakt noe bekymring i det siste, viste tegn til stabilisering sist måned, samtidig som 
vi ser at husholdningene holder litt tettere på lommeboken og handler mindre i detaljhandel enn ventet. Dette har lagt press på den norske 
krona, som er blitt veldig svak i det siste. En euro koster nå 9,85 kr mens den for 5 år siden kostet 7,30 kr. Dette er gledelig for alle bedriftene som 
eksporterer varer, og tilsvarende kjedelig for alle som skal utenlands på ferie.

Aksjer: Utviklingen i aksjemarkedene varierte mer enn vanlig i november. Amerikanske aksjer steg med 2,8 %, mens europeiske aksjer falt 2,0 % 
og Oslo Børs falt med 1,3 % (alle endringer i lokal valuta). Den kraftige svekkelsen av den norske krona bidro til at verdensindeksen målt i 
norske kroner steg med 3,4 %. Etter lang tids kursoppgang korrigerte også den norske sparebankindeksen, som falt med 2,7 % siste måned.

Lavere laksepriser enn forventet i oktober og november bidro til kursfall for de norske lakseoppdretterne. Sammen med kursfallet i 
sparebankene, bidro det til svakere kursutvikling i våre aksjeporteføljer enn i de respektive referanseindeksene. Vi har vært investert i både fisk 
og bank i langt tid, og mener fortsatt at det er godt potensiale her fremover.

Gode stemningsrapporter fra de fleste store markedene, solide selskapsrapporter for 3 kvartal, skattereform i USA og optimistiske 
konsumenter indikerer gode muligheter for videre kursoppgang også i 2018. Det er lenge siden vi hadde en korreksjon nå (et fall på mer enn 10 
%), og at en korreksjon snart kommer kan ikke utelukkes. Den urolige geopolitiske situasjonen anser vi for øvrig å være den største 
usikkerhetsfaktoren på kort og mellomlang sikt. 

Selv om prisingen av selskapene nå er mer krevende enn tidligere, er det fortsatt vår vurdering at våre aksjeporteføljer vil gi en god risikojustert 
avkastning for en langsiktig investor.

En av våre investeringer: Marine Harvest ASA er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største produsent av atlantisk laks. 
Selskapet har om lag 12700 ansatte, virksomhet i 24 land og omsatte i 2016 for 3,5 milliarder euro. John Fredriksen er største eier med i 
overkant av 17 % av aksjene.

Det er internasjonalt en stadig stigende etterspørsel etter sjømat. Oppdrett er regulert gjennom konsesjoner, som gjør at tilbudet ikke kan øke 
dramatisk på kort og mellomlang sikt. Lønnsomheten i industrien har i en periode vært meget god, men mye tyder på at denne nå er i ferd med 
å normalisere seg. Bakteppet for industrien er etter våre vurderinger fortsatt gode. Marine Harvest har vært en konsolidator i bransjen, og med 
sin størrelse har også selskapet ekspandert til å ta en større del av verdikjeden. De kontrollerer egne videreforedlingsanlegg, og har egen 
forproduksjon.

Marine Harvest er et av de ledende selskapene i sin bransje. Selskapet handles på P/E 11 og P/B på 2,8 basert på estimater 12 måneder frem i 
tid. Det estimerte utbytte for 2018 er på i overkant av 8 % som utbetales kvartalsvis. Selskapet handler etter vårt syn på attraktive multipler 
med en god direkteavkastning.

Renter: Det har vært en relativt urolig måned i det norske obligasjonsmarkedet. Vår renteportefølje har i tillegg blitt negativt påvirket av noen 
enkeltselskaper innen olje og offshore, noe som gjør at månedens avkastning ble svak.

Rentene er fortsatt historisk lave, og ved utgangen av november var 3 måneders NIBOR 0,77%. Selskapene vi har lånt ut penger til, betaler oss 
NIBOR pluss et rentepåslag. Vi tar i liten grad renterisiko i vår portefølje. Dette innebærer at en høyere markedsrente kun vil gi en høyere 
løpende avkastning i porteføljen.

Det er fortsatt god aktivitet i markedet for utstedelse av nye lån. Et eksempel er ferjerederiet Fjord1 ASA, som var i markedet for første gang 
med et nytt senior usikret obligasjonslån på 1 milliard NOK, for å refinansiere bankgjeld samt generelle selskapsformål. Dette lånet gir en rente 
på 4,27 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 3,5 %) med 5 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 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) 30.11.2017 992,51

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.346.888 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 11,93 % 5,13 % Siste måned -0,80 % 0,07 %

Annualisert avkastning 2,49 % 1,10 % Hittil i år 4,05 % 0,64 %

Standardavvik 3,02 % 0,34 % Siste 12 måneder 4,89 % 0,70 %

Siste 3 år (annualisert)                                                                                  1,33 % 0,84 %

Siste 5 år (annualisert)

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: Fra USA kom det rapporter om at både industriselskapene og serviceselskapene er svært positive til framtiden. Samtidig 
styrker arbeidsmarkedet seg videre, og ledigheten falt til sitt laveste nivå på 17 år. Dette løftet også husholdningenes optimisme, 
til sitt høyeste på 17 år. Kongressen vedtok en ny skattereform som forenkler skatteregimet og som blant annet senker 
selskapsskatten. Dette vil bedre selskapers inntjening og gjøre det mer lønnsomt å investere i eget land.

Vi ser tilsvarende rapporter fra Europa. Bedriftene rapporterer jevnt over om svært gode markedsforhold og solid optimisme om
framtiden. Arbeidsledigheten fortsetter å falle, og er nå på 8,9 %, ned fra 12,0 % i 2013. Dette høres kanskje høyt ut for oss i
Norge, men den laveste ledigheten vi har sett de siste 30 årene var i 2008 og da var ledigheten 7,3 %.

I Kina er optimismen noe mer dempet, men veksten er fortsatt god. Industriproduksjonen vokser med 6,2 % i året, og bedriftene
rapporterer om en økning i investeringene på 7,3 % fra i fjor.

Her hjemme ser vi at arbeidsmarkedet fortsetter bedringen, og arbeidskraftsundersøkelsen fra SSB viser at ledigheten er på 4,0 
%. Gjennomsnittet siden år 2000 er 3,7 %. Boligprisene som har vakt noe bekymring i det siste, viste tegn til stabilisering sist
måned, samtidig som vi ser at husholdningene holder litt tettere på lommeboken og handler mindre i detaljhandel enn ventet. 
Dette har lagt press på den norske krona, som er blitt veldig svak i det siste. En euro koster nå 9,85 kr mens den for 5 år siden 
kostet 7,30 kr. Dette er gledelig for alle bedriftene som eksporterer varer, og tilsvarende kjedelig for alle som skal utenlands på 
ferie.

Renter: Det har vært en relativt urolig måned i det norske obligasjonsmarkedet. Vår portefølje har i tillegg blitt negativt påvirket 
av noen enkeltselskaper innen olje og offshore, noe som gjør at månedens avkastning ble svak. Porteføljen hadde en avkastning i 
november på minus 0,8 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 4,05 %. Renteporteføljen har p.t. en effektiv rente på 4,51 % 
pro anno med en løpetid på 2,46 år. 

Rentene er fortsatt historisk lave, og ved utgangen av november var 3 måneders NIBOR 0,77%. Selskapene vi har lånt ut penger 
til, betaler oss NIBOR pluss et rentepåslag. Vi tar i liten grad renterisiko i vår portefølje. Dette innebærer at en høyere 
markedsrente kun vil gi en høyere løpende avkastning i porteføljen.

Det er fortsatt god aktivitet i markedet for utstedelse av nye lån. Et eksempel er ferjerederiet Fjord1 ASA, som var i markedet for 
første gang med et nytt senior usikret obligasjonslån på 1 milliard NOK, for å refinansiere bankgjeld samt generelle 
selskapsformål. Dette lånet gir en rente på 4,27 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 3,5 %) med 5 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 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.


