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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 85,86 % 105,25 % Siste måned -1,56 % -0,24 %

Annualisert avkastning 11,75 % 13,76 % Hittil i år -2,05 % 5,05 %

Standardavvik 9,27 % 8,93 % Siste 12 måneder -0,6 % 6,16 %

Sharpe Ratio 1,18 1,45 Siste 3 år (annualisert) 8,55 % 9,68 %

Siste 5 år (annualisert) 10,25 % 12,03 %

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Bank Utbytte A og B Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.11.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,50 % Andelsklasse A 1858,57

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1513,71

Forvaltningskapital (i hele tusen) 388.038 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            November 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                     November 2018

 Fondet

Fondsnavn SR-Bank Utbytte C Minsteinnskudd 2.000.000 Netto andelsverdi (NAV) 30.11.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,10 % Andelsklasse C 1006,18

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

Forvaltningskapital (i hele tusen) 220.280 Opprinnelsesland Norge Morningstarticker C         F000010RDD

Referanseindeks 50% OSEBX og 50% MSCI W (NOK) Org.nr. 911777231 ISIN NO0010818552
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Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 0,62% 0,71 % Siste måned --1,53 % - 0,24%

Annualisert avkastning Hittil i år 0,62 % 0,71 %

Standardavvik Siste 12 måneder

Sharpe Ratio Siste 3 år (annualisert)

Siste 5 år (annualisert)
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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) 30.11.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 0,75 % Andelsklasse D 1007,50

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

Forvaltningskapital (i hele tusen) 354.945 Opprinnelsesland Norge Morningstarticker D        F000010RDE

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

Markedsrapport SR-Bank Utbytte D                    November 2018

 Fondet

NO0010818560

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 0,75 % 0,71 % Siste måned -1,5 % -0,24 %

Annualisert avkastning Hittil i år 0,75 % 0,71 %

Standardavvik Siste 12 måneder

Sharpe Ratio Siste 3 år (annualisert)

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

Makro: November fortsatte der oktober slapp med mer uro i markedene.

I USA rapporterer industribedriftene om fortsatt god, men noe avtakende vekst. Samtidig viser servicebedriftene til sterk og tiltakende vekst. 

Arbeidsmarkedet fortsetter å være sterkt, og det skapes mange nye jobber. Ledigheten er stabil på lave nivåer. Den stigende renten har ført 

til at boligmarkedet har kjølnet en del, og frykten blant investorene ligger i at de gode tidene kanskje ikke varer. 

I Europa har nyhetene vært noe svakere. Bedriftene rapporterer om fortsatt vekst, men på lavere nivåer enn tidligere. I tillegg skal den 

europeiske sentralbanken stanse sine kjøp av obligasjoner til nyttår, og sannsynligvis heve rentene til neste sommer. Markedet er bekymret 

for hva effekten samlet blir på veksten i økonomien fremover. Arbeidsmarkedet i EU vises uendret fra måneden før, med en målt

arbeidsledighet på 8,1 %. I Kina rapporterer bedriftene at veksten kommer noe ned, og spesielt industribedriftene rapporterer om svakere 

utsikter. Samtidig vokser både investeringene og industriproduksjonen, slik at den kinesiske økonomien totalt sett vokser godt.

Det har vært mye støy rundt handelskrig og toll i november, noe som skaper bekymring. Omfanget er fortsatt lite, men frykten for at dette 

kan påvirke veksten i verdensøkonomien er tydelig. USAs president Donald Trump og Kinas President Xi Jinping har hatt samtaler og blitt 

enige om 90 dagers frys av tariffer for å forhandle om handelsavtaler fremover.

Aksjer: November ble en urolig måned i verdens finansmarkeder. Etter at markedene steg i begynnelsen av måneden, bidro fallende 

råvarepriser generelt, og oljeprisen spesielt, til svake markeder mot slutten av november. Fortsatt uro om den såkalte handelskrigen, har 

også bidratt til svekkede markeder frem mot månedsavslutningen.

Våre aksjeporteføljer falt 1,6 % i november, mens Oslo Børs fikk en markedsnedgang på omtrent 3,2 %. En av de viktigste årsakene til fallet på 

den norske børsen var fortsatt kraftig nedgang i oljeprisen. Oljeprisen falt hele 22,2 % i november, forårsaket av høyere produksjon i USA, 

mindre bortfall enn forventet av Iransk olje, høyere OPEC produksjon, i tillegg til noe svakere etterspørsel enn antatt. Verdensindeksen fikk 

for øvrig en oppgang på ca. 2,7 % i november. 

Til tross for relativt solide selskapsresultater, spesielt i USA, men også i Eurosonen og Japan, er markedet bekymret for de negative 

implikasjonene av økte renter og fortsatt handelspolitisk uro. Basert på det vi vet i dag, ser det ut til at veksten i global økonomi blir ca. 3,5 % 

i 2019, og det vil etter vår vurdering bidra til positiv utvikling i verdens aksjemarkeder. Med unntak av USA og Norge prises nå de fleste 

markeder på nivå med gjennomsnittet for de siste 20 årene, basert på neste 12 måneders forventede inntjening. Det er derfor fortsatt vår 

vurdering at våre aksjeporteføljer vil gi god risikojustert avkastning for en langsiktig investor, men vi utelukker ikke kortsiktige korreksjoner.

En av våre investeringer: Kongsberg Gruppen er et internasjonalt kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og 

løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2017 hadde konsernet driftsinntekter på 14,5 milliarder 

kroner, og over 6.800 medarbeidere i mer enn 25 land.

Kongsberg Gruppen 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.

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

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

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

konkurransekraft i den globale maritim industrien. Selskapet er også god posisjonert for eventuell investeringsoppgang i offshoreindustrien. 

Vi valgte derfor å delta i den siste kapitalutvidelsen som skal benyttes til å finansiere oppkjøpet av Rolls-Royce.

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                       November 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) 30.11.2018

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,00 % Andelsklasse A 1478,46

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1196,00

Forvaltningskapital (i hele tusen) 532.697 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 47,85 % 48,13 % Siste måned -0,91 % -0,04 %

Annualisert avkastning 7,26 % 7,30 % Hittil i år 0,05 % 2,56 %

Standardavvik 5,52 % 4,48 % Siste 12 måneder 1,09 % 3,37 %

Sharpe Ratio 1,17 1,45 Siste 3 år (annualisert) 6,03 % 5,12 %

Siste 5 år (annualisert) 6,45 % 6,46 %

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                        SR-Bank 50

Makro: November fortsatte der oktober slapp med mer uro i markedene.

I USA rapporterer industribedriftene om fortsatt god, men noe avtakende vekst. Samtidig viser servicebedriftene til sterk og tiltakende vekst. 

Arbeidsmarkedet fortsetter å være sterkt, og det skapes mange nye jobber. Ledigheten er stabil på lave nivåer. Den stigende renten har ført til 

at boligmarkedet har kjølnet en del, og frykten blant investorene ligger i at de gode tidene kanskje ikke varer. 

I Europa har nyhetene vært noe svakere. Bedriftene rapporterer om fortsatt vekst, men på lavere nivåer enn tidligere. I tillegg skal den 

europeiske sentralbanken stanse sine kjøp av obligasjoner til nyttår, og sannsynligvis heve rentene til neste sommer. Markedet er bekymret for 

hva effekten samlet blir på veksten i økonomien fremover. Arbeidsmarkedet i EU vises uendret fra måneden før, med en målt arbeidsledighet 

på 8,1 %. I Kina rapporterer bedriftene at veksten kommer noe ned, og spesielt industribedriftene rapporterer om svakere utsikter. Samtidig 

vokser både investeringene og industriproduksjonen, slik at den kinesiske økonomien totalt sett vokser godt.

Det har vært mye støy rundt handelskrig og toll i november, noe som skaper bekymring. Omfanget er fortsatt lite, men frykten for at dette kan 

påvirke veksten i verdensøkonomien er tydelig. USAs president Donald Trump og Kinas President Xi Jinping har hatt samtaler og blitt enige om 

90 dagers frys av tariffer for å forhandle om handelsavtaler fremover.

Aksjer: November ble en urolig måned i verdens finansmarkeder. Etter at markedene steg i begynnelsen av måneden, bidro fallende 

råvarepriser generelt, og oljeprisen spesielt, til svake markeder mot slutten av november. Fortsatt uro om den såkalte handelskrigen, har også 

bidratt til svekkede markeder frem mot månedsavslutningen.

Våre aksjeporteføljer falt 1,6 % i november, mens Oslo Børs fikk en markedsnedgang på omtrent 3,2 %. En av de viktigste årsakene til fallet på 

den norske børsen var fortsatt kraftig nedgang i oljeprisen. Oljeprisen falt hele 22,2 % i november, forårsaket av høyere produksjon i USA, 

mindre bortfall enn forventet av Iransk olje, høyere OPEC produksjon, i tillegg til noe svakere etterspørsel enn antatt. Verdensindeksen fikk for 

øvrig en oppgang på ca. 2,7 % i november. 

Til tross for relativt solide selskapsresultater, spesielt i USA, men også i Eurosonen og Japan, er markedet bekymret for de negative 

implikasjonene av økte renter og fortsatt handelspolitisk uro. Basert på det vi vet i dag, ser det ut til at veksten i global økonomi blir ca. 3,5 % i 

2019, og det vil etter vår vurdering bidra til positiv utvikling i verdens aksjemarkeder. Med unntak av USA og Norge prises nå de fleste markeder 

på nivå med gjennomsnittet for de siste 20 årene, basert på neste 12 måneders forventede inntjening. Det er derfor fortsatt vår vurdering at 

våre aksjeporteføljer vil gi god risikojustert avkastning for en langsiktig investor, men vi utelukker ikke kortsiktige korreksjoner.

Renter: Det har vært en noe mer urolig måned i det norske obligasjonsmarkedet. Uroen i de internasjonale finansmarkedene sammen med en 

fallende oljepris har gjort at kredittpåslaget har økt. Vi har fått et fall i kursene som er større enn løpende renteinntekter.

Det er fortsatt god aktivitet i markedet for utstedelse av nye lån, til tross for et noe mer urolig marked. Et eksempel er ferjerederiet Color Group 

AS som var i markedet med ett nytt lån på 900m NOK. Beløpet ble brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet. Dette lånet gir en 

rente p.t. på 4,42 % (3 mnd. NIBOR + 3,2 %) med 5 år til forfall.

Korte markedsrenter har kommet noe opp i løpet av måneden, mens lange renter har kommet noe ned. Rentene er fremdeles betydelig opp fra 

årets start. 3 måneders NIBOR rente var 1,22 % ved utløpet av november, som er opp 41 punkter fra årets start på 0,81 %. 

Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål på femårsrenten, har nå en effektiv rente på 1,52 % som er opp 30 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, 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                           November 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) 30.11.2018 1005,12

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.396.790 Opprinnelsesland Norge ISIN

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 16,10 % 5,58 % Siste måned -0,69 % 0,15 %

Annualisert avkastning 2,71 % 0,98 % Hittil i år 3,09 % 0,36 %

Standardavvik 2,79 % 0,33 % Siste 12 måneder 3,72 % 0,43 %

Siste 3 år (annualisert)                                                                                  3,01 % 0,52 %

Siste 5 år (annualisert) 2,36 % 0,94 %

Nøkkeltall siden oppstart
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AKER ASA 13/20 FRN

TEEKAY LNG PARTNERS L.P. 15/20…

AKER ASA 15/20 FRN

 Fondet  Indeks

NO0010675309



Kommentar fra forvalterne                                  SR-Bank Kreditt

Makro: November fortsatte der oktober slapp med mer uro i markedene.

I USA rapporterer industribedriftene om fortsatt god, men noe avtakende vekst. Samtidig viser servicebedriftene til sterk og 

tiltakende vekst. Arbeidsmarkedet fortsetter å være sterkt, og det skapes mange nye jobber. Ledigheten er stabil på lave nivåer.

Den stigende renten har ført til at boligmarkedet har kjølnet en del, og frykten blant investorene ligger i at de gode tidene

kanskje ikke varer. 

I Europa har nyhetene vært noe svakere. Bedriftene rapporterer om fortsatt vekst, men på lavere nivåer enn tidligere. I tillegg

skal den europeiske sentralbanken stanse sine kjøp av obligasjoner til nyttår, og sannsynligvis heve rentene til neste sommer. 

Markedet er bekymret for hva effekten samlet blir på veksten i økonomien fremover. Arbeidsmarkedet i EU vises uendret fra 

måneden før, med en målt arbeidsledighet på 8,1 %. I Kina rapporterer bedriftene at veksten kommer noe ned, og spesielt 

industribedriftene rapporterer om svakere utsikter. Samtidig vokser både investeringene og industriproduksjonen, slik at den 

kinesiske økonomien totalt sett vokser godt.

Det har vært mye støy rundt handelskrig og toll i november, noe som skaper bekymring. Omfanget er fortsatt lite, men frykten 

for at dette kan påvirke veksten i verdensøkonomien er tydelig. USAs president Donald Trump og Kinas President Xi Jinping har 

hatt samtaler og blitt enige om 90 dagers frys av tariffer for å forhandle om handelsavtaler fremover.

Renter: Det har vært en noe mer urolig måned i det norske obligasjonsmarkedet. Uroen i de internasjonale finansmarkedene 

sammen med en fallende oljepris har gjort at kredittpåslaget har økt. Vi har fått et fall i kursene som er større enn løpende

renteinntekter. Porteføljen hadde en avkastning i oktober på -0,69 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 3,09 %. 

Renteporteføljen har pr 30. november 2018 en effektiv rente på 4,78 % pro anno med en løpetid på 2,4 år. 

Det er fortsatt god aktivitet i markedet for utstedelse av nye lån, til tross for et noe mer urolig marked. Et eksempel er 

ferjerederiet Color Group AS som var i markedet med ett nytt lån på 900m NOK. Beløpet ble brukt til finansiering av selskapets 

generelle virksomhet. Dette lånet gir en rente p.t. på 4,42 % (3 mnd. NIBOR + 3,2 %) med 5 år til forfall.

Korte markedsrenter har kommet noe opp i løpet av måneden, mens lange renter har kommet noe ned. Rentene er fremdeles 

betydelig opp fra årets start. 3 måneders NIBOR rente var 1,22 % ved utløpet av november, som er opp 41 punkter fra årets start 

på 0,81 %. Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål på femårsrenten, har nå en effektiv rente på 1,52 % som er opp 30 

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, 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 November 2018

 Fondet

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning Siste måned -0,02 % 0,14 %

Annualisert avkastning Hittil i år -0,02 % 0,14 %

Standardavvik Siste 12 måneder

Sharpe Ratio Siste 3 år (annualisert)

Siste 5 år (annualisert)

Industriobl.

10,27 %

Ansvarlig lån

6,56 %

Banker og

kredittfortak

48,76 %

Kommune og fylke

5,48 %

Boligkreditt

19,75 %

Kraftverk

4,94 %

-1,0%

0,0%

1,0%

 Indeks

Fondsnavn SR-Bank Rente Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.11.2018 999,76

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

Startdato 01. november 18 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F000011E6B

Forvaltningskapital (i hele tusen) 467.222 Opprinnelsesland Norge ISIN

Referanseindeks NORM123D1 Org.nr. 921083394
NO0010833080

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,3

3,2

OBOS-BANKEN AS 15/20

VENNESLA KOMM 18/23

SPB 1 RINGERIKE HADELAND 15/21

ORKLA SPB 16/21 FRN

OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22…

SPB 1 BV 16/21

TRONDHEIM KOMM 13/21

SPB 1 NAERINGSKREDITT AS…

TOTENS SPB 10/20

SSB BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN…

Bankinnskudd

3,49 %



Kommentar fra forvalterne                                  SR-Bank Rente

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Porteføljeforvalter Dag Sønsterud

Porteføljeforvalter Trond Tjensvold, Porteføljeforvalter Beate Bredesen, Porteføljeforvalter Steinar R. Jakobsen

Makro: November fortsatte der oktober slapp med mer uro i markedene.

I USA rapporterer industribedriftene om fortsatt god, men noe avtakende vekst. Samtidig viser servicebedriftene til sterk og 

tiltakende vekst. Arbeidsmarkedet fortsetter å være sterkt, og det skapes mange nye jobber. Ledigheten er stabil på lave 

nivåer. Den stigende renten har ført til at boligmarkedet har kjølnet en del, og frykten blant investorene ligger i at de gode 

tidene kanskje ikke varer.

I Europa har nyhetene vært noe svakere. Bedriftene rapporterer om fortsatt vekst, men på lavere nivåer enn tidligere. I tillegg

skal den europeiske sentralbanken stanse sine kjøp av obligasjoner til nyttår, og sannsynligvis heve rentene til neste sommer. 

Markedet er bekymret for hva effekten samlet blir på veksten i økonomien fremover. Arbeidsmarkedet i EU vises uendret fra 

måneden før, med en målt arbeidsledighet på 8,1 %.

I Kina rapporterer bedriftene at veksten kommer noe ned, og spesielt industribedriftene rapporterer om svakere utsikter. 

Samtidig vokser både investeringene og industriproduksjonen, slik at den kinesiske økonomien totalt sett vokser godt.

Det har vært mye støy rundt handelskrig og toll i november, noe som skaper bekymring. Omfanget er fortsatt lite, men 

frykten for at dette kan påvirke veksten i verdensøkonomien er tydelig. 

USAs president Donald Trump og Kinas President Xi Jinping har hatt samtaler og blitt enige om 90 dagers frys av tariffer for å 

forhandle om handelsavtaler fremover. 

Renter: November var en urolig måned i det norske obligasjonsmarkedet. Uroen har sitt opphav i støy fra internasjonale 

markeder, som smitter over på Norge. Nibor steg fra 1,17 % til 1,22 %, og løftet også korte swaprenter i Norge. Øvrige 

swaprenter i Norge falt gjennom måneden.

Det var god aktivitet i nyutstedelse av obligasjoner gjennom måneden. I annenhåndsmarkedet var det en betydelig utgang i 

kredittpåslagene (spread), som betyr at investorene forlanger bedre betaling for å eie obligasjonene. Isolert sett er dette 

negativt for fondet, fordi verdien av obligasjonene fondet har falt noe i verdi. Samtidig betyr dette at renten i fondet kommer 

opp, slik at fremtidige renteinntekter blir bedre.

Fondet hadde en avkastning i november på -0,02 %. Ved utløpet av måneden var effektiv rente i fondet på 2,09 %, 

gjennomsnittlig løpetid på obligasjonene 3,3 år, og modifisert durasjon (rentebindingstid) 1 år. 

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.


