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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 95,21 % 116,06 % Siste måned 1,17 % 1,05 %

Annualisert avkastning 13,16 % 15,30 % Hittil i år 2,88 % 10,10 %

Standardavvik 9,16 % 8,67 % Siste 12 måneder 5,73 % 17,27 %

Sharpe Ratio 1,37 1,69 Siste 3 år (annualisert) 12,63 % 14,78 %

Siste 5 år (annualisert) 12,96 % 14,96 %

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Bank Utbytte A og B Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 30.09.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,50 % Andelsklasse A 1952,09

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1589,90

Forvaltningskapital (i hele tusen) 410.468 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           September 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                    September 2018

 Fondet

Fondsnavn SR-Bank Utbytte C Minsteinnskudd 2.000.000 Netto andelsverdi (NAV) 30.09.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,10 % Andelsklasse C 1056,08

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

Forvaltningskapital (i hele tusen) 225.643 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 5,61% 6,01 % Siste måned 1,20 % 1,05 %

Annualisert avkastning Hittil i år 5,61 % 6,01%

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) 30.09.2018

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 0,75 % Andelsklasse D 1056,83

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

Forvaltningskapital (i hele tusen) 392.116 Opprinnelsesland Norge Morningstarticker D        F000010RDE

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

Markedsrapport SR-Bank Utbytte D                   September 2018

 Fondet

NO0010818560

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 5,68 % 6,01% Siste måned 1,23 % 1,05 %

Annualisert avkastning Hittil i år 5,68 % 6,01 %

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: September ble nok en måned med gode økonomiske nøkkeltall fra USA. Bedriftene løftet sine inntjeningsanslag for fremtiden, og er 

svært optimistiske. Husholdningene er tilsvarende optimistiske, og vi er på nivåer vi ikke har sett siden tidlig 2000-tallet. Arbeidsledigheten er 

stabil rett under 4 %, og vi ser nå antydning til at lønningene begynner å stige. Sentralbanken satte som ventet opp styringsrenten fra 2 til 

2,25 %. USA har blitt enige med Canada og Mexico om handelsavtaler, og er i dialog med Japan og Kina. Det er dog fortsatt en frykt for at 

handelskrigen kan tilspisse seg ytterligere fremover.

I Europa ser vi et mer blandet bilde. I Tyskland er bedriftene fortsatt optimistiske til veksten fremover, mens andre land er mer dempet. 

Arbeidsledigheten faller videre fra 8,2 % forrige måned, til 8,1 % i dag. Italia har skapt litt uro da de to populistpartiene som styrer sliter med 

å oppfylle løftene til velgerne, uten å samtidig øke budsjettunderskuddet. Blant annet ønsker de å senke pensjonsalderen, samt å innføre en 

slags borgerlønn. EU rynker på nesen, og nekter å godta dette, i og med at Italia sin statsgjeld er på 130 % av BNP, noe som er vesentlig over 

EU sin grense på 60 % av BNP for hvert av medlemslandene.

I Kina virker det som om Donald Trumps tollmurer begynner å påvirke økonomien noe mer, selv om utslagene fortsatt er små. Det trues med 

ytterligere opptrapping fra begge sider, men Kina eksporterer langt mindre til USA enn omvendt. Dermed har de mer begrenset med 

virkemidler. Optimismen i bedriftene er noe lavere, og veksten i investeringer kommer noe ned.

I Norge går det stadig bedre. Oljeprisen har steget til 85 dollar pr. fat, og oljebedriftene signaliserer at veksten blir bedre fremover etter 

tunge år. Vi ser også at det skapes mange nye jobber, og det er flere som melder seg på jobbmarkedet, slik at tilbudet av arbeidskraft også 

stiger. Norges Bank hevet som ventet styringsrenten. Samtidig signaliserer de at det blir færre rentehevninger de neste årene enn markedets 

forventninger var i forkant, noe som medførte en noe svekket krone.

Aksjer: Oslo Børs har vært en av verdens beste børser hittil i 2018, og september var intet unntak. Den norske børsen steg 3,5 %, og 

hovedårsaken var den stigende oljeprisen som bidro til kraftig kursoppgang for oljeselskapene. Verdensindeksen falt imidlertid 1,4 % i 

september, og både det amerikanske- og det europeiske aksjemarkedet falt over 2 % i samme måned. 

Når vi evaluerer hvor årets avkastning kommer fra, får en ett inntrykk av at «aksjemarkedet» er på «all time high». Det er for så vidt korrekt, i 

alle fall i USA og i Norge. Det er imidlertid ikke tilfellet hvis en ser på andre store markeder. Den breie europeiske aksjeindeksen er ned ca. 2,3 

% hittil i år, mens Morgan Stanleys globale emerging markets indeks har hatt en nedgang på 7,8 %. Det er også verdt å merke seg at det 

kinesiske aksjemarkedet har falt nesten 20 %.

Til tross for at det norske aksjemarkedet har hatt en god utvikling hittil i år, tror vi fortsatt på god utvikling for våre porteføljeselskap. Høy 

oljepris bidrar til økte investeringer i oljesektoren, og inntjeningsestimatene oppjusteres. Dette bidrar også til en positiv utvikling i 

fastlandsøkonomien. 

Den globale veksttakten er også sterk, og både konsumentene og bedriftseierne ser positivt på fremtiden. Til tross for vedvarende geopolitisk 

støy forventer vi derfor fortsatt positiv utvikling også internasjonalt. Faren for midlertidige korreksjoner kan imidlertid ikke utelukkes, men 

det er fortsatt vår vurdering at våre porteføljer vil gi en god risikojustert avkastning for en langsiktig investor. 

En av våre investeringer: Fjord1 er Norges største ferjeselskap med nesten 50 % av markedet. Kjernevirksomheten til Fjord 1 er sjøtransport 

gjennom ferjedrift og passasjerbåtdrift. Av andre virksomheter, er en eierpost på 34 % av Widerøe Flyveselskap ASA den viktigste. Fjord1 er 

også involvert i fjordturisme gjennom deleide The Fjords. Fjord1 ble børsnotert i august 2017 etter et nedsalg fra Per Sævik, som fremdeles er 

hovedeier med 51,5 % av selskapet.

I 2017 transporterte Fjord1 21,1 millioner personer og 10,4 millioner kjøretøy med sine ferjer. På tross av omfattende bygging av broer og 

tuneller, så vil Norge være avhengige av ferjer i overskuelig fremtid. Ferjesamband er en viktig del av veinettinfrastrukturen i Norge. 

Ferjemarkedet kjennetegnes av langsiktige kontrakter med offentlige motparter. Kontraktene er som regel bruttokontrakter, noe som 

innebærer at en får betalt etter antall avganger og punktlighet, mer enn fyllingsgrad på ferjene. Etter vår vurdering opprettholder selskapet 

dagens markedsposisjonen ved å ta sin del av anbud som kommer til fornyelse. Fjord1 vant nylig anbudet om fire ferjesamband i

Romsdalspakken fra 2020 til 2033.

Vi liker at dette er et marked som er fordelt mellom få aktører, med lange kontrakter, og offentlige motparter som gir en stabil inntjening. 

Det er vår vurdering at Fjord1 vil være en relativt trygg havn også i mer urolige tider. Vi finner dagens prising attraktiv med ett godt 

utbyttepotensial i årene som kommer.

Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Porteføljeforvalter Dag Sønsterud

Porteføljeforvalter Trond Tjensvold, Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø

Disclaimer

Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i 

rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i 

denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne 

rapporten  er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.



Markedsrapport SR-Bank 50 A og B                      September 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) 30.09.2018

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,00 % Andelsklasse A 1518,05

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1228,03

Forvaltningskapital (i hele tusen) 558.090 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 51,81 % 51,77 % Siste måned 0,83 % 0,52 %

Annualisert avkastning 8,02 % 8,01 % Hittil i år 2,73 % 6,91 %

Standardavvik 5,48 % 4,36 % Siste 12 måneder 4,60 % 8,57 %

Sharpe Ratio 1,35 1,69 Siste 3 år (annualisert) 8,38 % 7,52 %

Siste 5 år (annualisert) 7,89 % 7,87 %

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                        SR-Bank 50

Makro: September ble nok en måned med gode økonomiske nøkkeltall fra USA. Bedriftene løftet sine inntjeningsanslag for fremtiden, og er 

svært optimistiske. Husholdningene er tilsvarende optimistiske, og vi er på nivåer vi ikke har sett siden tidlig 2000-tallet. Arbeidsledigheten er 

stabil rett under 4 %, og vi ser nå antydning til at lønningene begynner å stige. Sentralbanken satte som ventet opp styringsrenten fra 2 til 2,25 

%. USA har blitt enige med Canada og Mexico om handelsavtaler, og er i dialog med Japan og Kina. Det er dog fortsatt en frykt for at 

handelskrigen kan tilspisse seg ytterligere fremover.

I Europa ser vi et mer blandet bilde. I Tyskland er bedriftene fortsatt optimistiske til veksten fremover, mens andre land er mer dempet. 

Arbeidsledigheten faller videre fra 8,2 % forrige måned, til 8,1 % i dag. Italia har skapt litt uro da de to populistpartiene som styrer sliter med å 

oppfylle løftene til velgerne, uten å samtidig øke budsjettunderskuddet. Blant annet ønsker de å senke pensjonsalderen, samt å innføre en slags 

borgerlønn. EU rynker på nesen, og nekter å godta dette, i og med at Italia sin statsgjeld er på 130 % av BNP, noe som er vesentlig over EU sin 

grense på 60 % av BNP for hvert av medlemslandene.

I Kina virker det som om Donald Trumps tollmurer begynner å påvirke økonomien noe mer, selv om utslagene fortsatt er små. Det trues med 

ytterligere opptrapping fra begge sider, men Kina eksporterer langt mindre til USA enn omvendt. Dermed har de mer begrenset med 

virkemidler. Optimismen i bedriftene er noe lavere, og veksten i investeringer kommer noe ned.

I Norge går det stadig bedre. Oljeprisen har steget til 85 dollar pr. fat, og oljebedriftene signaliserer at veksten blir bedre fremover etter tunge 

år. Vi ser også at det skapes mange nye jobber, og det er flere som melder seg på jobbmarkedet, slik at tilbudet av arbeidskraft også stiger. 

Norges Bank hevet som ventet styringsrenten. Samtidig signaliserer de at det blir færre rentehevninger de neste årene enn markedets 

forventninger var i forkant, noe som medførte en noe svekket krone.

Aksjer: Oslo Børs har vært en av verdens beste børser hittil i 2018, og september var intet unntak. Den norske børsen steg 3,5 %, og 

hovedårsaken var den stigende oljeprisen som bidro til kraftig kursoppgang for oljeselskapene. Verdensindeksen falt imidlertid 1,4 % i 

september, og både det amerikanske- og det europeiske aksjemarkedet falt over 2 % i samme måned. 

Når vi evaluerer hvor årets avkastning kommer fra, får en ett inntrykk av at «aksjemarkedet» er på «all time high». Det er for så vidt korrekt, i 

alle fall i USA og i Norge. Det er imidlertid ikke tilfellet hvis en ser på andre store markeder. Den breie europeiske aksjeindeksen er ned ca. 2,3 % 

hittil i år, mens Morgan Stanleys globale emerging markets indeks har hatt en nedgang på 7,8 %. Det er også verdt å merke seg at det kinesiske 

aksjemarkedet har falt nesten 20 %.

Til tross for at det norske aksjemarkedet har hatt en god utvikling hittil i år, tror vi fortsatt på god utvikling for våre porteføljeselskap. Høy 

oljepris bidrar til økte investeringer i oljesektoren, og inntjeningsestimatene oppjusteres. Dette bidrar også til en positiv utvikling i 

fastlandsøkonomien. 

Den globale veksttakten er også sterk, og både konsumentene og bedriftseierne ser positivt på fremtiden. Til tross for vedvarende geopolitisk 

støy forventer vi derfor fortsatt positiv utvikling også internasjonalt. Faren for midlertidige korreksjoner kan imidlertid ikke utelukkes, men det 

er fortsatt vår vurdering at våre porteføljer vil gi en god risikojustert avkastning for en langsiktig investor. 

Renter: Sentimentet er fortsatt sterkt i det norske markedet for høyrenteobligasjoner. Dette medfører at aktiviteten i markedet for 

utstedelser av nye lån fortsetter. Et eksempel er kjemikalierederiet Odfjell SE som var i markedet med ett nytt lån på 500m NOK. Dette 

lånet gir en rente på 6,6 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 5,5 %) med 5 år til forfall.

Norges Bank hevet som forventet styringsrenten med 0,25 % til 0,75 %. Det er 7 år siden sist Norges Bank hevet renten. Mye tyder på at 

en lang periode med rekordlave renter er bak oss. Forventningen til Norges Bank er at neste renteheving kommer i første kvartal 2019, 

med en gradvis renteoppgang i årene fremover. Både lange og korte markedsrenter har steget i løpet av måneden. 3 måneders NIBOR 

rente var 1,1 % ved utløpet av september, som er opp 29 punkter fra årets start på 0,81 %. Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål 

på femårsrenten, har nå en effektiv rente på 1,63 % som er opp 41 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.



Markedsrapport SR-Bank Kreditt                          September 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) 30.09.2018 1011,59

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.394.531 Opprinnelsesland Norge ISIN

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 16,85 % 5,35 % Siste måned 0,29 % -0,02 %

Annualisert avkastning 2,92 % 0,97 % Hittil i år 3,75 % 0,14 %

Standardavvik 2,81 % 0,33 % Siste 12 måneder 3,56 % 0,32 %

Siste 3 år (annualisert)                                                                                  3,49 % 0,48 %

Siste 5 år (annualisert) 2,73 % 0,98 %

Nøkkeltall siden oppstart
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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

TEEKAY LNG PARTNERS L.P. 15/20…

AKER ASA 15/20 FRN

AS TALLINK GRUPP 13/18 FRN

 Fondet  Indeks

NO0010675309



Kommentar fra forvalterne                                  SR-Bank Kreditt

Makro: September ble nok en måned med gode økonomiske nøkkeltall fra USA. Bedriftene løftet sine inntjeningsanslag for 

fremtiden, og er svært optimistiske. Husholdningene er tilsvarende optimistiske, og vi er på nivåer vi ikke har sett siden tidlig 

2000-tallet. Arbeidsledigheten er stabil rett under 4 %, og vi ser nå antydning til at lønningene begynner å stige. Sentralbanken 

satte som ventet opp styringsrenten fra 2 til 2,25 %. USA har blitt enige med Canada og Mexico om handelsavtaler, og er i dialog

med Japan og Kina. Det er dog fortsatt en frykt for at handelskrigen kan tilspisse seg ytterligere fremover.

I Europa ser vi et mer blandet bilde. I Tyskland er bedriftene fortsatt optimistiske til veksten fremover, mens andre land er mer 

dempet. Arbeidsledigheten faller videre fra 8,2 % forrige måned, til 8,1 % i dag. Italia har skapt litt uro da de to populistpartiene 

som styrer sliter med å oppfylle løftene til velgerne, uten å samtidig øke budsjettunderskuddet. Blant annet ønsker de å senke 

pensjonsalderen, samt å innføre en slags borgerlønn. EU rynker på nesen, og nekter å godta dette, i og med at Italia sin statsgjeld 

er på 130 % av BNP, noe som er vesentlig over EU sin grense på 60 % av BNP for hvert av medlemslandene.

I Kina virker det som om Donald Trumps tollmurer begynner å påvirke økonomien noe mer, selv om utslagene fortsatt er små. 

Det trues med ytterligere opptrapping fra begge sider, men Kina eksporterer langt mindre til USA enn omvendt. Dermed har de 

mer begrenset med virkemidler. Optimismen i bedriftene er noe lavere, og veksten i investeringer kommer noe ned.

I Norge går det stadig bedre. Oljeprisen har steget til 85 dollar pr. fat, og oljebedriftene signaliserer at veksten blir bedre 

fremover etter tunge år. Vi ser også at det skapes mange nye jobber, og det er flere som melder seg på jobbmarkedet, slik at 

tilbudet av arbeidskraft også stiger. Norges Bank hevet som ventet styringsrenten. Samtidig signaliserer de at det blir færre

rentehevninger de neste årene enn markedets forventninger var i forkant, noe som medførte en noe svekket krone.

Renter: Det har vært en forholdsvis stabil måned i det norske obligasjonsmarkedet. Vi har fått et svakt fall i obligasjonskursene, 

men løpende renteinntekter gjør at avkastningen er positiv ved månedsslutt. Porteføljen hadde en avkastning i september på 

0,29 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 3,75 %. Renteporteføljen har pr 28. september 2018 en effektiv rente på 4,77 % 

pro anno med en løpetid på 2,33 år. 

Sentimentet er fortsatt sterkt i det norske markedet for høyrenteobligasjoner. Dette medfører at aktiviteten i markedet for 

utstedelser av nye lån fortsetter. Et eksempel er kjemikalierederiet Odfjell SE som var i markedet med ett nytt lån på 500m NOK.

Dette lånet gir en rente på 6,6 % pro anno (3 mnd. NIBOR + 5,5 %) med 5 år til forfall.

Norges Bank hevet som forventet styringsrenten med 0,25 % til 0,75 %. Det er 7 år siden sist Norges Bank hevet renten. Mye 

tyder på at en lang periode med rekordlave renter er bak oss. Forventningen til Norges Bank er at neste renteheving kommer i 

første kvartal 2019, med en gradvis renteoppgang i årene fremover. Både lange og korte markedsrenter har steget i løpet av 

måneden. 3 måneders NIBOR rente var 1,1 % ved utløpet av september, som er opp 29 punkter fra årets start på 0,81 %. 

Statsobligasjonsindeksen ST5X, som er et mål på femårsrenten, har nå en effektiv rente på 1,63 % som er opp 41 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.


