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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 84,63 % 84,23 % Siste måned 4,31 % 4,95 %

Annualisert avkastning 14,91 % 14,86 % Hittil i år 14,87 % 10,98 %

Standardavvik 9,36 % 8,84 % Siste 12 måneder 29,18 % 21,77 %

Sharpe Ratio 1,55 1,64 Siste 3 år 49,94 % 41,67 %

Siste 5 år

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.09.2017

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1846,35

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1565,86

Forvaltningskapital (i hele tusen) 882.684 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUA

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

Makro: Verdens økonomier fortsetter den gode utviklingen, også i september. I USA kom det imidlertid litt svakere jobb-tall, og det 

ble skapt noe færre jobber enn ventet i september. Dette kommer etter svært sterke tall de to foregående månedene, og trenden er

fortsatt positiv. Samtidig er lønnsveksten noe svakere enn ventet. Bedriftene, og spesielt industribedriftene, er fortsatt positive til 

fremtiden, og venter økt etterspørsel fremover. Sentralbanken holdt renten uendret, og annonserte at de vil begynne nedtrappingen 

av beholdningen av obligasjoner de har kjøpt de foregående årene. 

I Europa har det også vært gode tall. Alle de viktigste bedriftsindikatorene peker på økt vekst fremover. Valget i Tyskland ga ingen 

større overraskelser og Merkel fortsetter trolig som statsminister. Arbeidsledigheten fortsetter sin positive utvikling, selv om nivået 

fortsatt er høyt på 9,1 %.

I Kina er bedriftene blitt noe mer positive til fremtiden, samtidig som de er mer nøkterne i sin vurdering av nå-situasjonen. Veksten i 

industriproduksjonen falt fra 6,4 % til 6,0 %, som var klart svakere enn ventet. Samtidig faller investeringene til 7,8 % mot ventet 8,2 

%. Det er fremdeles sterk vekst i Kina, men lavere enn tidligere. Kina hadde årlig vekst i investeringene på over 30 % for 6-8 år siden, 

men siden økonomien er så mye større nå enn da, er likevel investeringene store i absolutte tall.

Her hjemme i Norge går det også bedre for tiden. Konjunkturbarometer som SR-Bank utarbeider for sitt markedsområde viser at 

bedriftene venter klart sterkere vekst fremover. Samtidig faller arbeidsledigheten ganske markant, noe som lover godt for tiden som 

kommer.

Aksjer: Etter tre måneder med relativt små bevegelser i markedet, opplevde vi årets hittil beste måned i aksjemarkedene i 

september. Oslo Børs fikk en oppgang på 5,8 %, godt hjulpet av en nesten 10 % oppgang i oljeprisen. De globale indeksene opplevede 

også solid oppgang, og verdensindeksen steg med 4,1 % målt i NOK. 

Etter siste tids kursoppgang er totalmarkedet ikke like attraktivt priset som tidligere. I tillegg er det lenge siden forrige 

markedskorreksjon, og vanligvis har vi minst en 10 % markedskorreksjon i løpet av en 12 måneders periode. Den underliggende 

positive utviklingen i verdensøkonomien er årsaken til denne sterke perioden vi er inni i. Veksten er sterkere, arbeidsledigheten faller 

og vi ser fortsatt ikke press på lønninger og/eller unormalt høye råvarepriser. Det er gode indikasjoner på at børsene kan fortsette 

den gode trenden.

Det er imidlertid nok av hendelser som kan endre bildet. Den geopolitiske sitasjonen er mer ustabil enn vanlig. Europa har fortsatt 

ikke funnet seg selv etter Brexit, og nå truer Katalanerne med løsrivelse fra Spania. Vi utelukker ikke midlertidige korreksjoner, men 

mener fortsatt at våre porteføljer vil gi en god risikojustert avkastning for den langsiktige investor.

En av våre investeringer: Svenske Telia Company AB er en leverandører av telekommunikasjonstjenester som leverer fasttelefoni, 

mobiltelefoni, bredbånd og TV til person- og forretningsmarkedet. Selskapet er en betydelig markedsaktør i Baltikum og de nordiske 

landene. I Norge markedsføres Telia Group AB under merkevaren Telia Norge, samt under de heleide datterselskapene Chess, 

OneCall, Phonero og MyCall.

Selskapet var tidligere en global aktør, men har endret strategi for å konsentrere seg om Baltikum og de nordiske markedene. 

Feilslåtte investeringer og vanskelige jurisdiksjonelle vilkår i fremvoksende økonomier har fremtvunget en endring av strategien. 

Virksomhetene i Spania og Nepal er allerede solgt. Ledelsen forventer at i løpet av 2017 vil de gjenværende eiendelene i Eurasia bli 

solgt. 

Telia Company har en god forretningsmodell med høye marginer, og leverer produkter som gir stabil og voksende inntjening over tid. 

Selskapet handles på P/E 13,3 og P/B på 1,7 og et forventet utbytte på 5,4 % basert på estimater 12 måneder frem i tid. Selskapet 

prises rimeligere enn de fleste sammenlignbare aktører. Det er vår vurdering at selskapet er rimelig priset med god utbyttekapasitet i 

årene som kommer.

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                         September 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) 30.09.2017

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1451,27

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1223,66

Forvaltningskapital (i hele tusen) 502.375 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 45,13 % 39,79 % Siste måned 2,56 % 2,50 %

Annualisert avkastning 8,81 % 7,89 % Hittil i år 10,16 % 5,66 %

Standardavvik 5,68 % 4,43 % Siste 12 måneder 18,18 % 10,79 %

Sharpe Ratio 1,49 1,70 Siste 3 år 26,81 % 21,19 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: Verdens økonomier fortsetter den gode utviklingen, også i september. I USA kom det imidlertid litt svakere jobb-tall, og det ble skapt 

noe færre jobber enn ventet i september. Dette kommer etter svært sterke tall de to foregående månedene, og trenden er fortsatt positiv. 

Samtidig er lønnsveksten noe svakere enn ventet. Bedriftene, og spesielt industribedriftene, er fortsatt positive til fremtiden, og venter økt 

etterspørsel fremover. Sentralbanken holdt renten uendret, og annonserte at de vil begynne nedtrappingen av beholdningen av obligasjoner 

de har kjøpt de foregående årene. 

I Europa har det også vært gode tall. Alle de viktigste bedriftsindikatorene peker på økt vekst fremover. Valget i Tyskland ga ingen større 

overraskelser og Merkel fortsetter trolig som statsminister. Arbeidsledigheten fortsetter sin positive utvikling, selv om nivået fortsatt er høyt på 

9,1 %.

I Kina er bedriftene blitt noe mer positive til fremtiden, samtidig som de er mer nøkterne i sin vurdering av nå-situasjonen. Veksten i 

industriproduksjonen falt fra 6,4 % til 6,0 %, som var klart svakere enn ventet. Samtidig faller investeringene til 7,8 % mot ventet 8,2 %. Det er 

fremdeles sterk vekst i Kina, men lavere enn tidligere. Kina hadde årlig vekst i investeringene på over 30 % for 6-8 år siden, men siden 

økonomien er så mye større nå enn da, er likevel investeringene store i absolutte tall.

Her hjemme i Norge går det også bedre for tiden. Konjunkturbarometer som SR-Bank utarbeider for sitt markedsområde viser at bedriftene 

venter klart sterkere vekst fremover. Samtidig faller arbeidsledigheten ganske markant, noe som lover godt for tiden som kommer.

Aksjer: Etter tre måneder med relativt små bevegelser i markedet, opplevde vi årets hittil beste måned i aksjemarkedene i september. Oslo 

Børs fikk en oppgang på 5,8 %, godt hjulpet av en nesten 10 % oppgang i oljeprisen. De globale indeksene opplevede også solid oppgang, og 

verdensindeksen steg med 4,1 % målt i NOK. 

Etter siste tids kursoppgang er totalmarkedet ikke like attraktivt priset som tidligere. I tillegg er det lenge siden forrige markedskorreksjon, og 

vanligvis har vi minst en 10 % markedskorreksjon i løpet av en 12 måneders periode. Den underliggende positive utviklingen i 

verdensøkonomien er årsaken til denne sterke perioden vi er inni i. Veksten er sterkere, arbeidsledigheten faller og vi ser fortsatt ikke press på 

lønninger og/eller unormalt høye råvarepriser. Det er gode indikasjoner på at børsene kan fortsette den gode trenden.

Det er imidlertid nok av hendelser som kan endre bildet. Den geopolitiske sitasjonen er mer ustabil enn vanlig. Europa har fortsatt ikke funnet 

seg selv etter Brexit, og nå truer Katalanerne med løsrivelse fra Spania. Vi utelukker ikke midlertidige korreksjoner, men mener fortsatt at våre 

porteføljer vil gi en god risikojustert avkastning for den langsiktige investor.

En av våre investeringer: Svenske Telia Company AB er en leverandører av telekommunikasjonstjenester som leverer fasttelefoni, 

mobiltelefoni, bredbånd og TV til person- og forretningsmarkedet. Selskapet er en betydelig markedsaktør i Baltikum og de nordiske landene. I 

Norge markedsføres Telia Group AB under merkevaren Telia Norge, samt under de heleide datterselskapene Chess, OneCall, Phonero og 

MyCall.

Selskapet var tidligere en global aktør, men har endret strategi for å konsentrere seg om Baltikum og de nordiske markedene. Feilslåtte

investeringer og vanskelige jurisdiksjonelle vilkår i fremvoksende økonomier har fremtvunget en endring av strategien. Virksomhetene i Spania 

og Nepal er allerede solgt. Ledelsen forventer at i løpet av 2017 vil de gjenværende eiendelene i Eurasia bli solgt. 

Telia Company har en god forretningsmodell med høye marginer, og leverer produkter som gir stabil og voksende inntjening over tid. Selskapet 

handles på P/E 13,3 og P/B på 1,7 og et forventet utbytte på 5,4 % basert på estimater 12 måneder frem i tid. Selskapet prises rimeligere enn de 

fleste sammenlignbare aktører. Det er vår vurdering at selskapet er rimelig priset med god utbyttekapasitet i årene som kommer.

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 forsiktig positiv ved månedsslutt. Rentene er fortsatt historisk lave, og ved utgangen av september var 3 

måneders NIBOR 0,81 %. 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 har gjennom måneden vært god aktivitet i markedet for utstedelse av nye lån. Et eksempel er logistikkoperatøren Wallenius Wilhelmsen 

Logistics ASA som var i markedet med ett nytt senior usikret obligasjonslån med standard betingelser. Dette lånet gir en rente på 3,81 % pro 

anno (3 mnd. NIBOR + 3 %) 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.



Markedsrapport SR-Rente                                     September 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) 30.09.2017 1000,50 

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.326.880 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 12,83 % 5,01 % Siste måned 0,16 % 0,06 %

Annualisert avkastning 2,78 % 1,11 % Hittil i år 4,89 % 0,53 %

Standardavvik 3,04 % 0,34 % Siste 12 måneder 6,52 % 0,63 %

Siste 3 år                                                                                   3,66 % 2,85 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart

-0,50%

0,50%

1,50%

Industriobl.

62,13 %

Ansvarlig lån

18,67 %

Fondsobl.

13,56%

Bankinnskudd

1,49 %

Kraftverk

2,98 %
Energi

1,07%

2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

3,0

3,1

3,1

3,1

3,4

VATTENFALL AB '22 FRN

BONHEUR ASA 12/19 FRN

MARINE HARVEST ASA 13/18 FRN C

OCEAN YIELD ASA 15/20 FRN C

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 15/21 FRN

AB STENA METALL FINANS 13/18 FRN

AKER ASA 13/20 FRN

TEEKAY LNG PARTNERS L.P. 15/20 FRN
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: Verdens økonomier fortsetter den gode utviklingen, også i september. I USA kom det imidlertid litt svakere jobb-tall, og 

det ble skapt noe færre jobber enn ventet i september. Dette kommer etter svært sterke tall de to foregående månedene, og 

trenden er fortsatt positiv. Samtidig er lønnsveksten noe svakere enn ventet. Bedriftene, og spesielt industribedriftene, er 

fortsatt positive til fremtiden, og venter økt etterspørsel fremover. Sentralbanken holdt renten uendret, og annonserte at de vil 

begynne nedtrappingen av beholdningen av obligasjoner de har kjøpt de foregående årene. 

I Europa har det også vært gode tall. Alle de viktigste bedriftsindikatorene peker på økt vekst fremover. Valget i Tyskland ga 

ingen større overraskelser og Merkel fortsetter trolig som statsminister. Arbeidsledigheten fortsetter sin positive utvikling, selv 

om nivået fortsatt er høyt på 9,1 %.

I Kina er bedriftene blitt noe mer positive til fremtiden, samtidig som de er mer nøkterne i sin vurdering av nå-situasjonen. 

Veksten i industriproduksjonen falt fra 6,4 % til 6,0 %, som var klart svakere enn ventet. Samtidig faller investeringene til 7,8 % 

mot ventet 8,2 %. Det er fremdeles sterk vekst i Kina, men lavere enn tidligere. Kina hadde årlig vekst i investeringene på over 30 

% for 6-8 år siden, men siden økonomien er så mye større nå enn da, er likevel investeringene store i absolutte tall.

Her hjemme i Norge går det også bedre for tiden. Konjunkturbarometer som SR-Bank utarbeider for sitt markedsområde viser at 

bedriftene venter klart sterkere vekst fremover. Samtidig faller arbeidsledigheten ganske markant, noe som lover godt for tiden 

som kommer.

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 forsiktig positiv ved månedsslutt. Porteføljen hadde en avkastning i 

september på 0,16 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 4,89 %. Renteporteføljen har p.t. en effektiv rente på 4,61 % pro 

anno med en løpetid på 2,52 år. 

Rentene er fortsatt historisk lave, og ved utgangen av september var 3 måneders NIBOR 0,81 %. 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 har gjennom måneden vært god aktivitet i markedet for utstedelse av nye lån. Et eksempel er logistikkoperatøren Wallenius

Wilhelmsen Logistics ASA som var i markedet med ett nytt senior usikret obligasjonslån med standard betingelser. Dette lånet

gir en rente på 3,81 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 3 %) 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.


