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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 87,93 % 103,35 % Siste måned -2,29 % 2,25 %

Annualisert avkastning 13,23 % 15,00 % Hittil i år -0,97 % 3,62 %

Standardavvik 9,38 % 8,91 % Siste 12 måneder 7,09 % 15,36 %

Sharpe Ratio 1,37 1,64 Siste 3 år (annualisert) 9,22 % 10,17 %

Siste 5 år (annualisert) 13,03 % 14,70 %

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.05.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1879,28

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1530,60

Forvaltningskapital (i hele tusen) 975.349 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUA

Markedsrapport SR-Utbytte                                 Mai 2018
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Kommentar fra forvalterne                                           SR-Utbytte

Makro: I USA rapporterer bedriftene om gode utsikter, og de forventer fortsatt svært god vekst i tiden fremover. Arbeidsledigheten i

USA har falt til 3,8 %. Der har vi bare vært en gang før, våren 2000, og før det må vi tilbake til 1969 for å finne forrige gang USA hadde 

så lav ledighet. Sentralbanken i USA er godt i gang med å heve rentene, og indikerer at de vil fortsette å heve den fremover i omtrent 

samme tempo som nå.

I Europa har det gått litt tregere. Veksten er noe lavere og utsiktene er noe mer dempet, men bedriftene indikerer fortsatt vekst 

fremover. Uroen rundt det italienske valget har ført til noe uro også i finansmarkedet, men dette har dempet seg den siste uken.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle, og har kommet ned på 8,5 %, som er ned fra 9,2 % for et år siden.

I Kina signaliserer bedriftene at veksten kommer til å ligge omtrent på dagens nivå fremover, og de har holdt dette synet i flere år nå. 

Økonomien vokser fortsatt godt, og industriproduksjonen steg med 7 % over det siste året, som var klart bedre enn ventet på 

forhånd.

Her hjemme i Norge har også ting gått i riktig retning det siste året. Arbeidsledigheten kommer raskt ned, og noe vi særlig har merket 

her på Sør-Vestlandet hvor arbeidsledigheten har vært høyest. Oljebedriftene signaliserer bedring fremover, og vi observerer en 

forsiktig optimisme. Markedet venter for øvrig at Norges Bank hever renten med 0,25 % på rentemøtet i september.

Aksjer: Mai var en god måned i det globale aksjemarkedet. Oslo børs fikk en oppgang på 1,8 % og Verdensindeksen målt i NOK steg 

med 2,7 %. Det er imidlertid verdt å merke seg at styrkingen av USD i perioden forklarer 2 % av avkastningen i verdensindeksen for en 

NOK investor.

Våre porteføljer fikk en svak utvikling i mai. Skuffende resultater fra Wallenius Wilhelmsen(WWL) og Kongsberg Gruppen(KOG), samt 

svekkelsen av Euro på 3 % vs. USD bidro til en relativt dårlig månedsutvikling. Selv om resultatene i WWL var svakere enn forventet, er 

det fortsatt vår vurdering at selskapet er attraktivt priset, og godt eksponert for den forventede økningen av tunge anleggsmaskiner 

som skal transporteres på sjøen i årene som kommer. KOG har når dette skrives, allerede tatt inn igjen halvparten av kursnedgangen, 

etter at selskapet annonserte store forsvarskontrakter rett etter månedsslutt.

Vi er aktive forvaltere som investerer uavhengig av indekser, og våre resultater vil da naturlig avvike fra ‘referanseindeks’. Vår 

forvaltningsfilosofi er å kjøpe rimelig priset selskaper, med gode balanser og som betaler gode utbytter. Vi har holdt oss til denne 

strategien i snart 20 år, og vi er trygge på at denne strategien vil være lønnsom for våre langsiktige investorer også i fremtiden. 

Til tross for at markedet prises høyere enn tidligere i denne oppgangskonjunkturen og president Trump fortsetter med sine 

uforutsigbare handelspolitiske utspill, er vi fortsatt optimistiske for markedsutviklingen. Dette fordi selskapene i sum fortsatt leverer 

bedre resultater enn forventet, investorene indikerer videre vilje til å øke investeringene og konsumentene har jobb og forventer økte 

lønninger, noe som igjen vil bidra til økt kjøpekraft. 

En av våre investeringer: Europris ASA er Norges største kjede innen lavpris detaljhandel med bredt vareutvalg. Selskapet tilbyr 

kundene et bredt sortiment av både merkevarer og egne merker i 12 produktkategorier. Vareutvalget er blant annet hjem & kjøkken,

matvarer, reise, elektronikk, personlig pleie, jernvarer, kjæledyr m.m. Kjeden er flinke til å selge sesongvarer med alt fra juletema til 

halloween. Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad og har vært notert på Oslo Børs siden 2015.

Selskapets varer selges gjennom Europris-kjeden, som består av et nettverk av 252 butikker i hele Norge. Selskapet har siden 

etableringen av sin første butikk i Stavanger i 1992 hatt en lang historie med lønnsom vekst. Det er ventet at veksten fortsetter med 

ca. 10 nye butikker hvert år fremover. 

Europris har en lavprisprofil som vi tror vil gjøre selskapet mindre utsatt for endringer i økonomien. Samtidig er det vår oppfattelse at 

netthandel er en mindre trussel for Europris grunnet den lave gjennomsnittshandlekurven til kunden. En god og effektiv drift gjennom 

hele verdikjeden gjør at en kan holde lave priser. Dagens ledelse er betydelige aksjonærer, noe som sikrer både kontinuitet og fokus 

på lønnsomhet.

Europris har en solid og utprøvd forretningsmodell, noe som både gir gode utbytter og rom for videre selvfinansiert vekst. Vi finner 

dagens verdsettelse av selskapet attraktiv. Selskapet handles på P/E 9,9 og P/B på 2,2 og et forventet utbytte på 7 % basert på 

estimater 12 måneder frem i tid. 

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                                 Mai 2018

Kort om fondet

Investeringer i SR-Kombinasjon passer for deg som vil ta del i 

aksjemarkedets muligheter, og samtidig ønsker stor grad av 

stabilitet og trygghet for at verdiene beholdes. 

Normalt investeres ca. 50% i aksjemarkedet, resten i 

rentebærende papirer. Gevinstsikring og reinvestering sikrer at 

risikonivå ikke endres med tiden.

Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, 

men ut i fra fundamentale økonomiske forhold. Vi investerer 

typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god 

utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). 

Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-5 

år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt.

Fondet har to andelsklasser:

Andelsklasse A reinvesterer utbytte

Andelsklasse B gir en årlig utbetaling

Ti største investeringer og bransjefordeling i %

Avkastning siste 12 måneder

Fondsnavn SR-Kombinasjon Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.05.2018

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1477,90

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1195,55

Forvaltningskapital (i hele tusen) 545.132 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUC

Nøkkelinformasjon

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 47,79 % 47,09 % Siste måned -1,13 % 1,16 %

Annualisert avkastning 8,00 % 7,89 % Hittil i år 0,01 % 1,84 %

Standardavvik 5,62 % 4,48 % Siste 12 måneder 8,29 % 7,13 %

Sharpe Ratio 1,35 1,67 Siste 3 år (annualisert) 5,12 % 7,70 %

Siste 5 år (annualisert) 7,90 % 7,75 %

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: I USA rapporterer bedriftene om gode utsikter, og de forventer fortsatt svært god vekst i tiden fremover. Arbeidsledigheten i

USA har falt til 3,8 %. Der har vi bare vært en gang før, våren 2000, og før det må vi tilbake til 1969 for å finne forrige gang USA hadde så 

lav ledighet. Sentralbanken i USA er godt i gang med å heve rentene, og indikerer at de vil fortsette å heve den fremover i omtrent 

samme tempo som nå.

I Europa har det gått litt tregere. Veksten er noe lavere og utsiktene er noe mer dempet, men bedriftene indikerer fortsatt vekst 

fremover. Uroen rundt det italienske valget har ført til noe uro også i finansmarkedet, men dette har dempet seg den siste uken.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle, og har kommet ned på 8,5 %, som er ned fra 9,2 % for et år siden.

I Kina signaliserer bedriftene at veksten kommer til å ligge omtrent på dagens nivå fremover, og de har holdt dette synet i flere år nå. 

Økonomien vokser fortsatt godt, og industriproduksjonen steg med 7 % over det siste året, som var klart bedre enn ventet på forhånd.

Her hjemme i Norge har også ting gått i riktig retning det siste året. Arbeidsledigheten kommer raskt ned, og noe vi særlig har merket 

her på sør-vestlandet hvor arbeidsledigheten har vært høyest. Oljebedriftene signaliserer bedring fremover, og vi observerer en 

forsiktig optimisme. Markedet venter for øvrig at Norges Bank hever renten med 0,25 % på rentemøtet i september.

Aksjer: Mai var en god måned i det globale aksjemarkedet. Oslo børs fikk en oppgang på 1,8 % og Verdensindeksen målt i NOK steg med 

2,7 %. Det er imidlertid verdt å merke seg at styrkingen av USD i perioden forklarer 2 % av avkastningen i verdensindeksen for en NOK 

investor.

Våre porteføljer fikk en svak utvikling i mai. Skuffende resultater fra Wallenius Wilhelmsen(WWL) og Kongsberg Gruppen(KOG), samt 

svekkelsen av Euro på 3 % vs. USD bidro til en relativt dårlig månedsutvikling. Selv om resultatene i WWL var svakere enn forventet, er 

det fortsatt vår vurdering at selskapet er attraktivt priset, og godt eksponert for den forventede økningen av tunge anleggsmaskiner 

som skal transporteres på sjøen i årene som kommer. KOG har når dette skrives, allerede tatt inn igjen halvparten av kursnedgangen, 

etter at selskapet annonserte store forsvarskontrakter rett etter månedsslutt.

Vi er aktive forvaltere som investerer uavhengig av indekser, og våre resultater vil da naturlig avvike fra ‘referanseindeks’. Vår 

forvaltningsfilosofi er å kjøpe rimelig priset selskaper, med gode balanser og som betaler gode utbytter. Vi har holdt oss til denne 

strategien i snart 20 år, og vi er trygge på at denne strategien vil være lønnsom for våre langsiktige investorer også i fremtiden. 

Til tross for at markedet prises høyere enn tidligere i denne oppgangskonjunkturen og president Trump fortsetter med sine 

uforutsigbare handelspolitiske utspill, er vi fortsatt optimistiske for markedsutviklingen. Dette fordi selskapene i sum fortsatt leverer 

bedre resultater enn forventet, investorene indikerer videre vilje til å øke investeringene og konsumentene har jobb og forventer økte 

lønninger, noe som igjen vil bidra til økt kjøpekraft. 

Renter: Det har vært en aktiv måned med tanke på nye utstedelser og utvidelser av eksisterende lån i det norske markedet. Både de 

etablerte aktørene og nye aktører har vært aktive. Vi forventer fortsatt høy aktivitet i markedet for utstedelser av nye lån frem til 

sommerferien. Et eksempel er Kjell Inge Røkke sitt investeringsselskap Aker ASA, som var i markedet og utvidet et eksisterende lån med 

500m NOK. Dette lånet gir en rente på 3,65 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 2,65 %) med forfall i januar 2023.

3 måneders NIBOR avsluttet måneden på 1,0 %, som er opp 19 punkter fra årets start på 0,81 %. Vi har sett en betydelig nedgang fra

toppen på 1,17 % siden utgangen av mars.  De lange norske rentene har kommet ned gjennom måneden. Statsobligasjonsindeksen 

ST5X, som er et mål på femårsrenten, har nå en effektiv rente 1,37 % som er opp 15 punkter fra årets start på 1,22 %. 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.
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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) 31.05.2018 994,40

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.373.157 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 14,86 % 5,16 % Siste måned 0,41 % 0,08 %

Annualisert avkastning 2,77 % 1,00 % Hittil i år 1,99 % -0,04 %

Standardavvik 2,89 % 2,26 % Siste 12 måneder 2,33 % 0,32 %

Siste 3 år (annualisert)                                                                                  1,67 % 0,56 %

Siste 5 år (annualisert) 2,70 % 0,98 %

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: I USA rapporterer bedriftene om gode utsikter, og de forventer fortsatt svært god vekst i tiden fremover. 

Arbeidsledigheten i USA har falt til 3,8 %. Der har vi bare vært en gang før, våren 2000, og før det må vi tilbake til 1969 for å finne 

forrige gang USA hadde så lav ledighet. Sentralbanken i USA er godt i gang med å heve rentene, og indikerer at de vil fortsette å 

heve den fremover i omtrent samme tempo som nå.

I Europa har det gått litt tregere. Veksten er noe lavere og utsiktene er noe mer dempet, men bedriftene indikerer fortsatt vekst 

fremover. Uroen rundt det italienske valget har ført til noe uro også i finansmarkedet, men dette har dempet seg den siste uken.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle, og har kommet ned på 8,5 %, som er ned fra 9,2 % for et år siden.

I Kina signaliserer bedriftene at veksten kommer til å ligge omtrent på dagens nivå fremover, og de har holdt dette synet i flere 

år nå. Økonomien vokser fortsatt godt, og industriproduksjonen steg med 7 % over det siste året, som var klart bedre enn ventet 

på forhånd.

Her hjemme i Norge har også ting gått i riktig retning det siste året. Arbeidsledigheten kommer raskt ned, og noe vi særlig har 

merket her på Sør-Vestlandet hvor arbeidsledigheten har vært høyest. Oljebedriftene signaliserer bedring fremover, og vi 

observerer en forsiktig optimisme. Markedet venter for øvrig at Norges Bank hever renten med 0,25 % på rentemøtet i 

september.

Renter: Mai var en normal måned i vår obligasjonsportefølje. Vi har fått løpende renteinntekter og kursene har vært relativt 

stabile. Porteføljen hadde en avkastning i mai på 0,41 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 1,99 %. Renteporteføljen har per 

31. mai 2018 en effektiv rente på 4,79 % pro anno med en løpetid på 2,53 år. 

Det har vært en aktiv måned med tanke på nye utstedelser og utvidelser av eksisterende lån i det norske markedet. Både de 

etablerte aktørene og nye aktører har vært aktive. Vi forventer fortsatt høy aktivitet i markedet for utstedelser av nye lån frem 

til sommerferien. Et eksempel er Kjell Inge Røkke sitt investeringsselskap Aker ASA, som var i markedet og utvidet et 

eksisterende lån med 500m NOK. Dette lånet gir en rente på 3,65 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 2,65 %) med forfall i januar 2023.

3 måneders NIBOR avsluttet måneden på 1,0 %, som er opp 19 punkter fra årets start på 0,81 %. Vi har sett en betydelig nedgang 

fra toppen på 1,17 % siden utgangen av mars.  De lange norske rentene har kommet ned gjennom måneden. 

Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål på femårsrenten, har nå en effektiv rente 1,37 % som er opp 15 punkter fra årets

start på 1,22 %. 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.


