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Kort om fondet

SR-Bank 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.

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 77,01 % 91,37 % Siste måned -4,76 % -6,76 %

Annualisert avkastning 10,61 % 12,15 % Hittil i år -6,71 % -2,48 %

Standardavvik 9,51 % 9,46 % Siste 12 måneder -6,71 % -2,48 %

Sharpe Ratio 1,03 1,20 Siste 3 år (annualisert) 6,55 % 7,66 %

Siste 5 år (annualisert) 8,86 % 10,25 %

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Bank Utbytte A og B Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.12.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,50 % Andelsklasse A 1170,08

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1441,64

Forvaltningskapital (i hele tusen) 376.458 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

Referanseindeks 50% OSEBX og 50% MSCI W (NOK) ISIN A: NO0010675267 Morningstarticker A F00000PTU9

Org.nr.                      911777231 ISIN B:    NO0010675275 Morningstarticker B F00000PTUA

Markedsrapport SR-Bank Utbytte A og B            Desember 2018
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Kort om fondet

SR-Bank 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.

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Markedsrapport SR-Bank Utbytte C                     Desember 2018

 Fondet

Fondsnavn SR-Bank Utbytte C Minsteinnskudd 2.000.000 Netto andelsverdi (NAV) 31.12.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,10 % Andelsklasse C 958,57

Startdato 16 juli 18 Handelsdager Alle virkedager Avregningsvaluta (NAV) NOK

Forvaltningskapital (i hele tusen) 210.878 Opprinnelsesland Norge Morningstarticker C         F000010RDD

Referanseindeks 50% OSEBX og 50% MSCI W (NOK) Org.nr. 911777231 ISIN NO0010818552
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Kort om fondet

SR-Bank 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.

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Bank Utbytte D Minsteinnskudd 10.000.000 Netto andelsverdi (NAV) 31.12.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 0,75 % Andelsklasse D 960,09

Startdato 16 juli 18 Handelsdager Alle virkedager Avregningsvaluta (NAV) NOK

Forvaltningskapital (i hele tusen) 338.496 Opprinnelsesland Norge Morningstarticker D        F000010RDE

Referanseindeks 50% OSEBX og 50% MSCI W (NOK) Org.nr. 911777231 ISIN       

Markedsrapport SR-Bank Utbytte D                    Desember 2018

 Fondet

NO0010818560

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning -3,99 % -6,1 % Siste måned -4,71 % -6,76 %

Annualisert avkastning Hittil i år -3,99 % -6,1 %

Standardavvik Siste 12 måneder

Sharpe Ratio Siste 3 år (annualisert)

Siste 5 år (annualisert)
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Kommentar fra forvalterne                                            SR-Bank Utbytte

Året 2018 viste seg å bli et utfordrende år i finansmarkedene. Verdensindeksen målt i norske kroner endte året med en nedgang på 3,3%. En lengre 
periode med ekstremt lave renter kan snart være over. Den amerikanske sentralbanken har satt opp renten, og det er blitt signalisert at perioden med 
lettelser i Europa også nærmer seg slutten. Men dette behøver ikke være en stor utfordring, dersom rentene stiger på grunn av bedring i økonomiene. 
Markedsaktørene tror imidlertid ikke helt på signalene fra sentralbankene, og har sendt markedsrentene fremover i tid lavere. I løpet av høsten 2018 
har det vært en økende bekymring for at den økonomiske veksten er i ferd med å avta. 

Det norske aksjemarkedet har klart seg noe bedre enn de fleste internasjonale markeder i 2018, og gav en negativ avkastning på om lag 2 %. Sent i 
september toppet hovedindeksen ut på over 946 poeng som var all time high. Siden da har hovedindeksen falt om lag 16 %. Vi startet ellers året med 
en oljepris på 66 dollar per fat, før den steg godt gjennom året, og toppet ut på 86 dollar i begynnelsen av oktober. Siden da falt prisen betydelig ned til 
dagens nivå på om lag 54 dollar per fat. Oljeselskapene har sammen med fiskeaksjene vært den viktigste bidragsyteren til at avkastningen i Oslo ikke 
ble svakere.

Året 2018 har vært spesielt, da det mer enn vanlig har vært mye fokus på politikk. Handelskrigen mellom Kina og USA er fremdeles uoversiktlig, og 
markedet frykter at den kan eskalere. Samtidig så er Brexit forhandlingene fortsatt ikke i mål. Protestene fra de gule vestene i Frankrike er også et 
tema. Vanligvis er ikke politikk viktig for økonomiene i det lange løp, det skaper normalt bare kortsiktig støy. Spørsmålet markedet stiller er om det er 
annerledes denne gangen. 

Volatiliteten er med andre ord tilbake i markedet. Dette er ikke unormalt, men for mange fort gjort å glemme etter en lang oppgangsperiode. Dog 
viktig; Selskapene har gjennom 2018 levert gode resultater og betalt sine utbytter. For flere av selskapene er aksjeprisen blitt lavere. Vi finner dagens 
verdsettelse moderat, og vi forventer at den økonomiske veksten skal fortsette. 

Da var det igjen dags for et nytt år, nye bekymringer og nye muligheter. Godt nytt år!

Makro: 2018 ble et ganske godt år når vi ser på verdensøkonomien. Veksten ser ut til å lande på ca. 3,7 %, som er uforandret fra 2017, og anslagene fra 
det internasjonale pengefondet er at veksten skal være om lag uforandret også i 2019. I USA bidro skattelettelser til at veksten ble løftet godt i 
økonomien, og veksten i BNP er anslått til 2,9 %. I Europa var året langt svakere, anslått til 2,0 %. Det er i fremvoksende økonomier at veksten har vært 
best, med Kina og India som ledende motorer med vekst på over 6 %.

Det er noe frykt for at veksten skal komme ned fremover, og at det beste da er bak oss. Økonomien er imidlertid sterk i dag, og veksten god. 
Arbeidsledigheten faller de fleste steder, som naturligvis gir positive ringvirkninger. I USA er arbeidsledigheten helt nede i 3,7 %, og vi må tilbake til 
1969 for å finne forrige gang USA hadde så lav ledighet. Lønnsomheten i bedriftene har også tatt seg også godt opp det siste året. 

Aksjer: Desember ble årets svakeste måned i aksjemarkedet. Bekymringen for den spente handelspolitiske situasjonen mellom stormaktene USA og 

Kina eskalerte, og i tillegg ble det rapportert en del økonomiske nøkkeltall som var svakere enn forventet. Som om ikke det var nok, ble markedet 

bekymret for utspill fra både den amerikanske presidenten (som ble vurdert som ett angrep på sentralbankens uavhengighet), og hans finansministers 

noe klønete kommunikasjon med landets største banker. Dette bidro til uvanlig høy volatilitet i romjulen.

Oslo Børs falt 7,1 % i desember, mens verdensindeksen falt 6,4 %. Vår aksjeportefølje fikk en nedgang på 4,7 % i samme periode, alle tall i norske 

kroner. Året under ett har vært preget av relativt store regionale forskjeller. Den kinesiske børsen har falt med 22 %, mens det tyske aksjemarkedet har 

hatt en nedgang på 17 %. Det svenske og danske markedet har falt med ca. 10 %. For norske investorer har det amerikanske markedet vært ett av få 

markeder som har gitt positiv avkastning, med en oppgang på 1 %. Oslo Børs falt 1,8 % i 2018.

Etter siste tids korreksjon prises nå de fleste markedene lavere enn gjennomsnittet for de siste 30 årene i forhold til forventet inntjening neste 12 

måneder. Det ser fortsatt ut til at veksten i global økonomi blir over 3 % i 2019. I tillegg kan den amerikanske sentralbanken redusere den forventede 

renteøkningen i USA, noe som antakelig vil berolige markedene, i det minste på kort sikt. Både amerikanske og kinesiske myndigheter vil mest 

sannsynlig se seg tjent med ett lavere konfliktnivå dem imellom, noe som kan bidra til en avtale som tar bort noe av usikkerheten. Det er derfor 

fortsatt vår vurdering at aksjemarkedet er attraktivt priset for langsiktige investorer, selv om usikkerheten er større enn vanlig. Det er vår oppfatning at 

markedet har tatt innover seg for mange dårlige nyheter. 

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Porteføljeforvalter Dag Sønsterud
Porteføljeforvalter Trond Tjensvold, Porteføljeforvalter Beate Bredesen, Porteføljeforvalter Steinar R. Jakobsen

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-Bank 50 A og B                       Desember 2018

Kort om fondet

Investeringer i SR-Bank 50 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.

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Fondsnavn SR-Bank 50 Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.12.2018
Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,00 % Andelsklasse A 1439,35

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1164,36
Forvaltningskapital (i hele tusen) 522.398 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 43,93 % 43,16 % Siste måned -2,65 % -3,36 %
Annualisert avkastning 6,64 % 6,54 % Hittil i år -2,60 % -0,88 %
Standardavvik 5,65 % 4,75 % Siste 12 måneder -2,60 % -0,88 %

Sharpe Ratio 1,04 1,21 Siste 3 år (annualisert) 4,97 % 4,18 %

Siste 5 år (annualisert) 5,66 % 5,6 %

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                        SR-Bank 50

Året 2018 viste seg å bli et utfordrende år i finansmarkedene. Verdensindeksen målt i norske kroner endte året med en nedgang på 3,3%. En lengre 
periode med ekstremt lave renter kan snart være over. Den amerikanske sentralbanken har satt opp renten, og det er blitt signalisert at perioden med 
lettelser i Europa også nærmer seg slutten. Men dette behøver ikke være en stor utfordring, dersom rentene stiger på grunn av bedring i økonomiene. 
Markedsaktørene tror imidlertid ikke helt på signalene fra sentralbankene, og har sendt markedsrentene fremover i tid lavere. I løpet av høsten 2018 har 
det vært en økende bekymring for at den økonomiske veksten er i ferd med å avta. 

Det norske aksjemarkedet har klart seg noe bedre enn de fleste internasjonale markeder i 2018, og gav en negativ avkastning på om lag 2 %. Sent i 
september toppet hovedindeksen ut på over 946 poeng som var all time high. Siden da har hovedindeksen falt om lag 16 %. Vi startet ellers året med en 
oljepris på 66 dollar per fat, før den steg godt gjennom året, og toppet ut på 86 dollar i begynnelsen av oktober. Siden da falt prisen betydelig ned til 
dagens nivå på om lag 54 dollar per fat. Oljeselskapene har sammen med fiskeaksjene vært den viktigste bidragsyteren til at avkastningen i Oslo ikke ble 
svakere. Året 2018 har vært spesielt, da det mer enn vanlig har vært mye fokus på politikk. Handelskrigen mellom Kina og USA er fremdeles uoversiktlig, 
og markedet frykter at den kan eskalere. Samtidig så er Brexit forhandlingene fortsatt ikke i mål. Protestene fra de gule vestene i Frankrike er også et 
tema. Vanligvis er ikke politikk viktig for økonomiene i det lange løp, det skaper normalt bare kortsiktig støy. Spørsmålet markedet stiller er om det er 
annerledes denne gangen. Volatiliteten er med andre ord tilbake i markedet. Dette er ikke unormalt, men for mange fort gjort å glemme etter en lang 
oppgangsperiode. Dog viktig; Selskapene har gjennom 2018 levert gode resultater og betalt sine utbytter. For flere av selskapene er aksjeprisen blitt 
lavere. Vi finner dagens verdsettelse moderat, og vi forventer at den økonomiske veksten skal fortsette. 

Da var det igjen dags for et nytt år, nye bekymringer og nye muligheter. Godt nytt år!

Makro: 2018 ble et ganske godt år når vi ser på verdensøkonomien. Veksten ser ut til å lande på ca. 3,7 %, som er uforandret fra 2017, og anslagene fra 
det internasjonale pengefondet er at veksten skal være om lag uforandret også i 2019. I USA bidro skattelettelser til at veksten ble løftet godt i 
økonomien, og veksten i BNP er anslått til 2,9 %. I Europa var året langt svakere, anslått til 2,0 %. Det er i fremvoksende økonomier at veksten har vært 
best, med Kina og India som ledende motorer med vekst på over 6 %.

Det er noe frykt for at veksten skal komme ned fremover, og at det beste da er bak oss. Økonomien er imidlertid sterk i dag, og veksten god. 
Arbeidsledigheten faller de fleste steder, som naturligvis gir positive ringvirkninger. I USA er arbeidsledigheten helt nede i 3,7 %, og vi må tilbake til 1969 
for å finne forrige gang USA hadde så lav ledighet. Lønnsomheten i bedriftene har også tatt seg også godt opp det siste året.

Aksjer: Desember ble årets svakeste måned i aksjemarkedet. Bekymringen for den spente handelspolitiske situasjonen mellom stormaktene USA og Kina 

eskalerte, og i tillegg ble det rapportert en del økonomiske nøkkeltall som var svakere enn forventet. Som om ikke det var nok, ble markedet bekymret 

for utspill fra både den amerikanske presidenten (som ble vurdert som ett angrep på sentralbankens uavhengighet), og hans finansministers noe klønete 

kommunikasjon med landets største banker. Dette bidro til uvanlig høy volatilitet i romjulen. Oslo Børs falt 7,1 % i desember, mens verdensindeksen falt 

6,4 %. Vår aksjeportefølje fikk en nedgang på 4,7 % i samme periode, alle tall i norske kroner. Året under ett har vært preget av relativt store regionale 

forskjeller. Den kinesiske børsen har falt med 22 %, mens det tyske aksjemarkedet har hatt en nedgang på 17 %. Det svenske og danske markedet har falt 

med ca. 10 %. For norske investorer har det amerikanske markedet vært ett av få markeder som har gitt positiv avkastning, med en oppgang på 1 %. Oslo 

Børs falt 1,8 % i 2018. Etter siste tids korreksjon prises nå de fleste markedene lavere enn gjennomsnittet for de siste 30 årene i forhold til forventet 

inntjening neste 12 måneder. Det ser fortsatt ut til at veksten i global økonomi blir over 3 % i 2019. I tillegg kan den amerikanske sentralbanken redusere 

den forventede renteøkningen i USA, noe som antakelig vil berolige markedene, i det minste på kort sikt. Både amerikanske og kinesiske myndigheter vil 

mest sannsynlig se seg tjent med ett lavere konfliktnivå dem imellom, noe som kan bidra til en avtale som tar bort noe av usikkerheten. Det er derfor 

fortsatt vår vurdering at aksjemarkedet er attraktivt priset for langsiktige investorer, selv om usikkerheten er større enn vanlig. Det er vår oppfatning at 

markedet har tatt innover seg for mange dårlige nyheter. 

Renter: 2018 startet godt i det norske markedet for høyrenteobligasjoner. Avslutningen på året med korreksjon i aksjemarkedet og fallende oljepris, 
smittet imidlertid også over på kredittmarkedene. SR-Bank Kreditt endte året med en moderat oppgang på 2,6 %. Utgangen i kredittpåslag mot slutten av 
året innebærer en høyere løpende avkastning for vår portefølje. Vi tar i liten grad renterisiko i vår portefølje, og en høyere 3 måneders NIBOR som vi har 
fått i løpet av året, vil også bidra til høyere løpende avkastning. 

Det har vært god aktivitet i markedet for utstedelser av nye lån gjennom året. Vi har sett både etablerte aktører, mange nye låntakere, og nye lån fra 
låntakere som ikke har benyttet dette markedet de siste årene. Emisjonsaktiviteten avtok mot slutten av året sammen med korreksjonen i 
finansmarkedene.

Mye tyder på at 2018 var året da rentene snudde oppover. Norges Bank hevet i september styringsrenten fra 0,5 % til 0,75 %. Det var første gang på over 
7 år at styringsrenten ble hevet. Forventningene til Norges Bank er at styringsrenten skal heves gradvis i årene fremover. Både korte og lange 
markedsrenter har kommet betydelig opp i løpet av året. 3 måneders NIBOR rente var 1,27 % ved utgangen av året, som er opp 46 punkter fra årets start 
på 0,81 %. Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål på femårsrenten, har ved utgangen av året en effektiv rente på 1,5 % som er opp 28 punkter fra 
årets start på 1,22%. 

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, Porteføljeforvalter Beate Bredesen, Porteføljeforvalter Steinar R. Jakobsen

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-Bank Kreditt                           Desember 2018

Kort om fondet

Investeringer i SR-Bank Kreditt 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-Bank Kreditt 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-Bank Kreditt Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.12.2018 1000,37
Fondskategori Rentefond Forvaltningshonorar 0,55 % Avregningsvaluta (NAV) NOK

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.389.666 Opprinnelsesland Norge ISIN

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 15,55 % 5,62 % Siste måned -0,47 % 0,04 %
Annualisert avkastning 2,59 % 0,97 % Hittil i år 2,60 % 0,40 %

Standardavvik 2,79 % 0,32 % Siste 12 måneder 2,60 % 0,40 %
Siste 3 år (annualisert)                                                                                  3,03 % 0,54 %
Siste 5 år (annualisert) 2,16 % 0,91 %

Nøkkeltall siden oppstart
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0,0%
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WALLENIUS WILHELMSEN ASA…

AKER ASA 18/23 FRN C

BONHEUR ASA 17/20 FRN

BW OFFSHORE LIMITED 13/20…

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 15/21…

STOLT-NIELSEN LIMITED 12/19 FRN

OCEAN YIELD ASA 15/20 FRN C

AKER ASA 13/20 FRN

AKER ASA 15/20 FRN

TEEKAY LNG PARTNERS L.P. 15/20…

 Fondet  Indeks

NO0010675309



Kommentar fra forvalterne                                  SR-Bank Kreditt

Makro: 2018 ble et ganske godt år når vi ser på verdensøkonomien. Veksten ser ut til å lande på ca. 3,7 %, som er uforandret fra 
2017, og anslagene fra det internasjonale pengefondet er at veksten skal være om lag uforandret også i 2019. I USA bidro 
skattelettelser til at veksten ble løftet godt i økonomien, og veksten i BNP er anslått til 2,9 %. I Europa var året langt svakere, 
anslått til 2,0 %. Det er i fremvoksende økonomier at veksten har vært best, med Kina og India som ledende motorer med vekst 
på over 6 %.

Det er noe frykt for at veksten skal komme ned fremover, og at det beste da er bak oss. Økonomien er imidlertid sterk i dag, og 
veksten god. Arbeidsledigheten faller de fleste steder, som naturligvis gir positive ringvirkninger. I USA er arbeidsledigheten helt 
nede i 3,7 %, og vi må tilbake til 1969 for å finne forrige gang USA hadde så lav ledighet. Lønnsomheten i bedriftene har også tatt 
seg også godt opp det siste året. 

Renter: Det har igjen vært en urolig måned i det norske obligasjonsmarkedet. Porteføljen hadde en avkastning i desember på -
0,47 %, noe som gir en total avkastning for 2018 på +2,6 %. Renteporteføljen har pr 28. desember 2018 en effektiv rente på 5,1 %
pro anno med en løpetid på 2,3 år. 

2018 startet godt i det norske markedet for høyrenteobligasjoner. Avslutningen på året med korreksjon i aksjemarkedet og 
fallende oljepris, smittet imidlertid også over på kredittmarkedene. SR-Bank Kreditt endte året med en moderat oppgang på 2,6 
%. Utgangen i kredittpåslag mot slutten av året innebærer en høyere løpende avkastning for vår portefølje. Vi tar i liten grad 
renterisiko i vår portefølje, og en høyere 3 måneders NIBOR som vi har fått i løpet av året, vil også bidra til høyere løpende 
avkastning. 

Det har vært god aktivitet i markedet for utstedelser av nye lån gjennom året. Vi har sett både etablerte aktører, mange nye 
låntakere, og nye lån fra låntakere som ikke har benyttet dette markedet de siste årene. Emisjonsaktiviteten avtok mot slutten 
av året sammen med korreksjonen i finansmarkedene.

Mye tyder på at 2018 var året da rentene snudde oppover. Norges Bank hevet i september styringsrenten fra 0,5 % til 0,75 %. 
Det var første gang på over 7 år at styringsrenten ble hevet. Forventningene til Norges Bank er at styringsrenten skal heves 
gradvis i årene fremover. Både korte og lange markedsrenter har kommet betydelig opp i løpet av året. 3 måneders NIBOR rente 
var 1,27 % ved utgangen av året, som er opp 46 punkter fra årets start på 0,81 %. Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål 
på femårsrenten, har ved utgangen av året en effektiv rente på 1,5 % som er opp 28 punkter fra årets start på 1,22%. 

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, Porteføljeforvalter Beate Bredesen, Porteføljeforvalter Steinar R. Jakobsen

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.



Kort om fondet

Investeringer i SR-Bank Rente passer for deg som vil ha 
avkastning noe over bankrente, men som vektlegger lav 
risiko mest.

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 kan foretas i:
1) Stat, kommuner, fylker, obligasjoner med

fortrinnsrett,
2) senior bankobligasjoner, 
3) industri, kraftselskaper, øvrige senior rentepapirer

og ansvarlige bankobligasjoner

Investeringene skal ha en kredittrating på minimum BBB-
eller inngå i NBP RM1-3 univers. Renteinvesteringene har en 
rentefølsomhet lik 1 (utfallsrom fra 0 og til og med 2). SR-
Bank Rente vil 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

Nøkkeltall siden oppstart

Markedsrapport SR-Bank Rente Desember 2018

 Fondet

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning Siste måned 0,08 % 0,13 %

Annualisert avkastning Hittil i år 0,05 % 0,28 %

Standardavvik Siste 12 måneder

Sharpe Ratio Siste 3 år (annualisert)

Siste 5 år (annualisert)

Industriobl.
12,24 %

Ansvarlig lån
7,82 %

Banker og
kredittfortak

48,21 %

Kommune og fylke
5,48 %

Boligkreditt
18,98 %

Kraftverk
4,93 %

-1,0%

0,0%

1,0%

 Indeks

Fondsnavn SR-Bank Rente Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.12.2018 1000,53

Fondskategori Rentefond Forvaltningshonorar 0,25 % Avregningsvaluta (NAV) NOK

Startdato 01. november 18 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F000011E6B
Forvaltningskapital (i hele tusen) 468.418 Opprinnelsesland Norge ISIN

Referanseindeks NORM123D1 Org.nr. 921083394
NO0010833080
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KLP KOMMKREDITT AS 16/21 ADJ…

VENNESLA KOMM 18/23

OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22…

SPB 1 RINGERIKE HADELAND 15/21

ORKLA SPB 16/21 FRN

SPB 1 BV 16/21

TRONDHEIM KOMM 13/21

SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/21…

TOTENS SPB 10/20

SSB BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN…

Bankinnskudd
1,89 %



Kommentar fra forvalterne                                  SR-Bank Rente

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Porteføljeforvalter Dag Sønsterud
Porteføljeforvalter Trond Tjensvold, Porteføljeforvalter Beate Bredesen, Porteføljeforvalter Steinar R. Jakobsen

Makro: 2018 ble et ganske godt år når vi ser på verdensøkonomien. Veksten ser ut til å lande på ca. 3,7 %, som er uforandret 
fra 2017, og anslagene fra det internasjonale pengefondet er at veksten skal være om lag uforandret også i 2019. I USA bidro 
skattelettelser til at veksten ble løftet godt i økonomien, og veksten i BNP er anslått til 2,9 %. I Europa var året langt svakere, 
anslått til 2,0 %. Det er i fremvoksende økonomier at veksten har vært best, med Kina og India som ledende motorer med 
vekst på over 6 %.

Det er noe frykt for at veksten skal komme ned fremover, og at det beste da er bak oss. Økonomien er imidlertid sterk i dag, 
og veksten god. Arbeidsledigheten faller de fleste steder, som naturligvis gir positive ringvirkninger. I USA er 
arbeidsledigheten helt nede i 3,7 %, og vi må tilbake til 1969 for å finne forrige gang USA hadde så lav ledighet. 
Lønnsomheten i bedriftene har også tatt seg også godt opp det siste året. 

Renter: Desember startet der november slapp, med mer uro i obligasjonsmarkedet. NIBOR steg videre fra 1,22 til 1,27 %. 
Samtidig tror markedsaktørene at renteoppgangen fremover blir mindre enn det Norges Bank har sett for seg, og fastrenter 
falt derfor utover i måneden.

I annenhåndsmarkedet var det en betydelig utgang i kredittpåslagene (spread), som betyr at investorene forlanger bedre 
betaling for å eie obligasjonene. Mot slutten av måneden ble det roligere, og måneden endte positivt for oss. 
Fondet hadde en avkastning i desember på 0,08 %. Ved utløpet av måneden var effektiv rente i fondet på 2,12 %, 
gjennomsnittlig løpetid på obligasjonene 3,3 år, og modifisert durasjon (rentebindingstid) 0,9 år. Siden fondets oppstart 1. 
november 2018 har avkastningen vært 0,05 %.

Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. 

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.


