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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 91,15 % 108,53 % Siste måned 2,85 % 2,32 %

Annualisert avkastning 13,15 % 15,04 % Hittil i år 0,74 % 6,26 %

Standardavvik 9,31 % 8,79 % Siste 12 måneder 8,68 % 18,62 %

Sharpe Ratio 1,37 1,67 Siste 3 år (annualisert) 9,96 % 10,47 %

Siste 5 år (annualisert) 13,16 % 14,83 %

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Bank Utbytte A og B Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.07.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,50 % Andelsklasse A 1911,53

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1556,86

Forvaltningskapital (i hele tusen) 431.463 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                       Juli 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                                 Juli 2018

� Fondet

Fondsnavn SR-Bank Utbytte C Minsteinnskudd 2.000.000 Netto andelsverdi (NAV) 31.07.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,10 % Andelsklasse C 1033,47

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

Forvaltningskapital (i hele tusen) 220.862 Opprinnelsesland Norge Morningstarticker C         F000010RDD

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

Figuren viser avkastning for SR-Bank Utbytte A sammenlignet med referanseindeks. Resultatet hadde vært 

bedre dersom vi  hadde lagt andelsklasse C ti l grunn, som har et lavere forvaltningshonorar enn andelsklasse A. 
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Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 91,15 % 108,53 % Siste måned 2,85 % 2,32 %

Annualisert avkastning 13,15 % 15,04 % Hittil i år 0,74 % 6,26 %

Standardavvik 9,31 % 8,79 % Siste 12 måneder 8,68 % 18,62 %

Sharpe Ratio 1,37 1,67 Siste 3 år (annualisert) 9,96 % 10,47 %

Siste 5 år (annualisert) 13,16 % 14,83 %
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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) 31.07.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 0,75 % Andelsklasse D 1033,62

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

Forvaltningskapital (i hele tusen) 353.194 Opprinnelsesland Norge Morningstarticker D        F000010RDE

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

Markedsrapport SR-Bank Utbytte D                                Juli 2018

� Fondet

NO0010818560

Figuren viser avkastning for SR-Bank Utbytte A sammenlignet med referanseindeks. Resultatet hadde vært bedre 

dersom vi  hadde lagt andelsklasse D ti l grunn, som har et lavere forvaltningshonorar enn andelsklasse A. 

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 91,15 % 108,53 % Siste måned 2,85 % 2,32 %

Annualisert avkastning 13,15 % 15,04 % Hittil i år 0,74 % 6,26 %

Standardavvik 9,31 % 8,79 % Siste 12 måneder 8,68 % 18,62 %

Sharpe Ratio 1,37 1,67 Siste 3 år (annualisert) 9,96 % 10,47 %

Siste 5 år (annualisert) 13,16 % 14,83 %
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Kommentar fra forvalterne                                            SR-Bank Utbytte

Makro: Utviklingen i den amerikanske økonomien er robust! Det skapes flere nye jobber, og arbeidsledigheten er stabil på rundt 4 %. 

Bedriftene er svært positive til fremtiden, noe som har vist seg å være en god indikator på den faktiske veksten i økonomien. Brutto 

nasjonalprodukt i USA steg til 4,0 % for andre kvartal i år, som er den høyeste veksten siden 2010. President Trumps innførsel av toll på 

handel med utlandet har så langt ikke svekket økonomien i USA.

I Europa ser vi også at arbeidsledigheten faller videre fra 8,5 % forrige måned til 8,3%. Også her ser bedriftene lyst på fremtiden, både 

innenfor industri og service. Toll fra USA og frykt for mer toll, har i noen grad skremt investorene. Undersøkelser viser at spesielt tyske 

investorer frykter nye handelsbarrierer og effekten av disse. Tyskland har et av verdens største overskudd på handelsbalansen, og det er 

naturlig at hindre for denne handelen skaper en viss frykt.

I Kina går økonomien omtrent som ventet fra analytikerne. Bedriftene er fortsatt positive, og veksten i BNP er på linje med estimatet på 6,7 

%. Blant kinesiske investorer ser vi noe av det samme som vi ser i Tyskland, med en frykt for konsekvensene av innføring av toll. 

Aksjemarkedet i Kina har falt 16 % så langt i år på denne frykten.

I Norge går ting bedre. Arbeidsledigheten er kommet ned i 3,8 %, samtidig som andelen av befolkningen som er sysselsatt stiger. Oljeprisen 

har vært stabil på over 70 dollar pr fat siden midten av april, og vi ser at optimismen tiltar i oljeindustrien.

Aksjer: Verdens aksjemarkeder hadde en positiv utvikling i juli. Hovedindeksen på Oslo Børs fikk en oppgang på 2,0%, mens verdensindeksen 

målt i NOK steg med 2,8 %. Den europeiske Stoxx600 indeksen steg også, og fikk en oppgang på 3,2 % målt i NOK. Våre aksjeporteføljer gjorde 

det bedre enn sine respektive referanseindekser i juli.

Rapporteringssesongen for 2. kvartal er i full gang. I det norske markedet har selskapene i sum skuffet, men de er likevel relativt optimistiske, 

og estimatene har i sum blitt oppjustert for resten av året. Situasjonen i resten av Europa er mer positiv, der 56 % av selskapene har levert 

bedre tall enn forventet. I USA er tallene enda sterkere, hvor 86 % av selskapene som har rapportert, har levert bedre inntjening enn 

forventet. 

Til tross for en uoversiktlig geopolitisk situasjon, er det fortsatt vår vurdering at våre porteføljer vil gi en god risikojustert avkastning for 

langsiktige investorer. Dette fordi den underliggende globale veksten fortsatt er robust, rentene er stigende (men ikke høye), 

arbeidsledigheten faller fremdeles i de viktigste markedene, og vi forventer at bedriftene vil fortsette å øke investeringene fremover.

En av våre investeringer: Kongsberg Gruppen er et internasjonalt kunnskapsbasert konsern som har 3 forretningsområder: Kongsberg 

Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Digital. Selskapet er en videreutvikling av Kongsberg Våpenfabrikk som har en 200 

år lang historie. Kongsberg Gruppen i sin nåværende form ble delprivatisert og børsnotert i 1993. Den norske stat er fremdeles største eier 

med 50 % av aksjene. I 2017 hadde konsernet driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner, og over 6.800 medarbeidere i mer enn 25 land.

Kongsberg Gruppen er godt posisjonert for nye leveranser av våpensystemer til land i Natoalliansen. I tillegg har selskapet levert 

luftvernsystemer til Australia og Indonesia. Kongsberg Gruppen ASA har i tillegg inngått avtale med Rolls-Royce om kjøp av Rolls-Royce 

Commercial Marine, en verdensledende teknologivirksomhet innenfor maritime operasjoner. Kjøpet vil styrke Kongsberg Gruppens 

konkurransekraft i den global maritim industrien. Selskapet er også godt posisjonert for et eventuelt oppsving i offshoreindustrien.

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-Bank 50 A og B                                 Juli 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) 31.07.2018

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,00 % Andelsklasse A 1495,03

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1209,41

Forvaltningskapital (i hele tusen) 551.803 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 49,50 % 49,02 % Siste måned 1,64 % 1,17 %

Annualisert avkastning 7,97 % 7,90 % Hittil i år 1,17 % 3,18 %

Standardavvik 5,56 % 4,42 % Siste 12 måneder 5,99 % 9,23 %

Sharpe Ratio 1,36 1,70 Siste 3 år (annualisert) 6,33 % 5,54 %

Siste 5 år (annualisert) 7,99 % 7,81 %

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                        SR-Bank 50

Makro: Utviklingen i den amerikanske økonomien er robust! Det skapes flere nye jobber, og arbeidsledigheten er stabil på rundt 4 %. 

Bedriftene er svært positive til fremtiden, noe som har vist seg å være en god indikator på den faktiske veksten i økonomien. Brutto 

nasjonalprodukt i USA steg til 4,0 % for andre kvartal i år, som er den høyeste veksten siden 2010. President Trumps innførsel av toll på handel 

med utlandet har så langt ikke svekket økonomien i USA.

I Europa ser vi også at arbeidsledigheten faller videre fra 8,5 % forrige måned til 8,3%. Også her ser bedriftene lyst på fremtiden, både innenfor 

industri og service. Toll fra USA og frykt for mer toll, har i noen grad skremt investorene. Undersøkelser viser at spesielt tyske investorer frykter 

nye handelsbarrierer og effekten av disse. Tyskland har et av verdens største overskudd på handelsbalansen, og det er naturlig at hindre for 

denne handelen skaper en viss frykt.

I Kina går økonomien omtrent som ventet fra analytikerne. Bedriftene er fortsatt positive, og veksten i BNP er på linje med estimatet på 6,7 %. 

Blant kinesiske investorer ser vi noe av det samme som vi ser i Tyskland, med en frykt for konsekvensene av innføring av toll. Aksjemarkedet i 

Kina har falt 16 % så langt i år på denne frykten.

I Norge går ting bedre. Arbeidsledigheten er kommet ned i 3,8 %, samtidig som andelen av befolkningen som er sysselsatt stiger. Oljeprisen har 

vært stabil på over 70 dollar pr fat siden midten av april, og vi ser at optimismen tiltar i oljeindustrien.

Aksjer: Verdens aksjemarkeder hadde en positiv utvikling i juli. Hovedindeksen på Oslo Børs fikk en oppgang på 2,0%, mens verdensindeksen 

målt i NOK steg med 2,8 %. Den europeiske Stoxx600 indeksen steg også, og fikk en oppgang på 3,2 % målt i NOK. Våre aksjeporteføljer gjorde 

det bedre enn sine respektive referanseindekser i juli.

Rapporteringssesongen for 2. kvartal er i full gang. I det norske markedet har selskapene i sum skuffet, men de er likevel relativt optimistiske, 

og estimatene har i sum blitt oppjustert for resten av året. Situasjonen i resten av Europa er mer positiv, der 56 % av selskapene har levert 

bedre tall enn forventet. I USA er tallene enda sterkere, hvor 86 % av selskapene som har rapportert, har levert bedre inntjening enn forventet. 

Til tross for en uoversiktlig geopolitisk situasjon, er det fortsatt vår vurdering at våre porteføljer vil gi en god risikojustert avkastning for 

langsiktige investorer. Dette fordi den underliggende globale veksten fortsatt er robust, rentene er stigende (men ikke høye), arbeidsledigheten 

faller fremdeles i de viktigste markedene, og vi forventer at bedriftene vil fortsette å øke investeringene fremover.

Renter: Juli har vært en rolig måned i det norske obligasjonsmarkedet, med få nye utstedelser. Vi hadde noe stigning i obligasjonskursene i juli, 

men mesteparten av avkastningen kommer fra løpende renteinntekter. Porteføljen hadde en avkastning i juli på 0,6 %, noe som gir en 

avkastning hittil i år på 2,81 %. 

3 måneders NIBOR rente var 1,04 % ved utløpet av juli, opp 0,06 % fra juni og opp 0,23 % fra nyttår. Det er en forventning om at Norges Bank 

hever renten i september, og dette kommer trolig til å løfte NIBOR også. Vi ser at lange fastrenter har begynt å stige så smått igjen, og den 

norske stat kan låne penger med 5 års fastrente (ST5X) til 1,59 % ved utløpet av juli. Dette er opp fra 1,41 % forrige måned, og opp fra 1,22 % 

ved nyttår. Markedsaktørene har begynt å prise inn at rentene kommer til å stige fremover, men bevegelsene er så langt ikke veldig store. 

Vi tar i liten grad renterisiko i vår portefølje. Avkastningen kommer hovedsakelig fra 3 måneders NIBOR pluss kredittpåslag.

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-Bank Kreditt                                       Juli 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) 31.07.2018 1002,48

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.368.365 Opprinnelsesland Norge ISIN

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 15,79 % 5,25 % Siste måned 0,60 % 0,02 %

Annualisert avkastning 2,84 % 0,98 % Hittil i år 2,81 % 0,05 %

Standardavvik 2,85 % 0,33 % Siste 12 måneder 2,72 % 0,34 %

Siste 3 år (annualisert)                                                                                  1,91 % 0,55 %

Siste 5 år (annualisert) 2,75 % 0,99 %

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                  SR-Bank Kreditt

Makro: Utviklingen i den amerikanske økonomien er robust! Det skapes flere nye jobber, og arbeidsledigheten er stabil på rundt 

4 %. Bedriftene er svært positive til fremtiden, noe som har vist seg å være en god indikator på den faktiske veksten i 

økonomien. Brutto nasjonalprodukt i USA steg til 4,0 % for andre kvartal i år, som er den høyeste veksten siden 2010. President 

Trumps innførsel av toll på handel med utlandet har så langt ikke svekket økonomien i USA.

I Europa ser vi også at arbeidsledigheten faller videre fra 8,5 % forrige måned til 8,3%. Også her ser bedriftene lyst på fremtiden, 

både innenfor industri og service. Toll fra USA og frykt for mer toll, har i noen grad skremt investorene. Undersøkelser viser at 

spesielt tyske investorer frykter nye handelsbarrierer og effekten av disse. Tyskland har et av verdens største overskudd på 

handelsbalansen, og det er naturlig at hindre for denne handelen skaper en viss frykt.

I Kina går økonomien omtrent som ventet fra analytikerne. Bedriftene er fortsatt positive, og veksten i BNP er på linje med 

estimatet på 6,7 %. Blant kinesiske investorer ser vi noe av det samme som vi ser i Tyskland, med en frykt for konsekvensene av 

innføring av toll. Aksjemarkedet i Kina har falt 16 % så langt i år på denne frykten.

I Norge går ting bedre. Arbeidsledigheten er kommet ned i 3,8 %, samtidig som andelen av befolkningen som er sysselsatt stiger.

Oljeprisen har vært stabil på over 70 dollar pr fat siden midten av april, og vi ser at optimismen tiltar i oljeindustrien.

Renter: Juli har vært en rolig måned i det norske obligasjonsmarkedet, med få nye utstedelser. Vi hadde noe stigning i 

obligasjonskursene i juli, men mesteparten av avkastningen kommer fra løpende renteinntekter. Porteføljen hadde en 

avkastning i juli på 0,6 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 2,81 %. Renteporteføljen har pr 31. juli 2018 en effektiv rente på 

4,67 % pro anno med en løpetid på 2,48 år.

3 måneders NIBOR rente var 1,04 % ved utløpet av juli, opp 0,06 % fra juni og opp 0,23 % fra nyttår. Det er en forventning om at 

Norges Bank hever renten i september, og dette kommer trolig til å løfte NIBOR også. Vi ser at lange fastrenter har begynt å stige 

så smått igjen, og den norske stat kan låne penger med 5 års fastrente (ST5X) til 1,59 % ved utløpet av juli. Dette er opp fra 1,41 

% forrige måned, og opp fra 1,22 % ved nyttår. Markedsaktørene har begynt å prise inn at rentene kommer til å stige fremover,

men bevegelsene er så langt ikke veldig store. 

Vi tar i liten grad renterisiko i vår portefølje. Avkastningen kommer hovedsakelig fra 3 måneders NIBOR pluss kredittpåslag. 

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.


