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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 75,49 % 76,28 % Siste måned 3,21 % 1,61 %

Annualisert avkastning 14,79 % 14,91 % Hittil i år 9,18 % 6,18 %

Standardavvik 9,58 % 8,91 % Siste 12 måneder 20,25 % 16,37 %

Sharpe Ratio 1,49 1,62 Siste 3 år 39,21 % 40,88 %

Siste 5 år

Nøkkelinformasjon

Nøkkeltall siden oppstart

Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) 31.05.2017

Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75% Andelsklasse A 1754,88

Startdato 02 mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1488,28

Forvaltningskapital (i hele tusen) 820.568 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUA

Markedsrapport SR-Utbytte                                 Mai 2017
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Kommentar fra forvalterne                                           SR-Utbytte

Makro: De amerikanske nøkkeltallene er fortsatt gode. Boligprisene fortsetter videre oppover, godt hjulpet av det laveste antall nye ledige 

på mange år. Forbrukertilliten er høy, og det samme gjelder stemningen blant servicebedriftene. Blant industribedriftene er stemningen 

imidlertid noe mer avmålt. Alt ligger nå til rette for en renteoppgang i juni, uten at det bidrar til nevneverdig bekymring. 

Fra Europas industrielle lokomotiv Tyskland, meldes det om de mest optimistiske stemningsrapportene siden 1991. Dette vil antagelig 

påvirke både investeringsviljen og ledigheten positivt. Vekstanslagene vil antagelig oppjusteres både for inneværende og neste år. 

Konsumentenes vurdering er sammenfallende, og det vil også mest sannsynlig bidra til både økt konsum og økt omsetning i bedriftene.

Det kommer fortsatt solide økonomiske nøkkeltall fra Kina. Boligprisene stiger, mens veksttakten er noe lavere enn tidligere. Det samme 

gjelder detaljhandelen, industriproduksjonen og investeringene. Nivåene er gode, men noe lavere enn tidligere. Kredittveksten er fortsatt 

høy, noe som tyder på fortsatt god stemning blant konsumentene. Vekstanslagene opprettholdes. 

Hos de norske industribedriftene, viser de siste stemningsrapportene at optimismen er på det høyeste nivået som har vært observert de 

siste 5 årene. Svak norsk krone og god ordreinngang bidrar antagelig til den gode stemningen. I tillegg viser de siste målingene fra NAV og 

SSB at arbeidsledigheten faller, og at den samlede ledigheten nå er på samme nivå som før oljeprisfallet. OPEC videreførte 

produksjonskuttene på sitt møte i mai, noe som var forventet.

Aksjer: Mye god makro gav grunnlag for en positiv mai måned i aksjemarkedene. Vi fikk litt uro i forbindelse med Trumps 

avskjedigelse av FBI direktør James Comey, i tillegg til svingninger i det norske markedet, som på kort sikt ble påvirket av fall i 

oljeprisen i forkant av OPEC møte. Det norske aksjemarkedet hentet seg imidlertid fint inn igjen, og steg 1,8 %, mens 

verdensindeksen målt i NOK fikk en oppgang på 0,5 % i mai. Våre aksjeporteføljer gjorde det enda bedre enn sine respektive 

indekser.

Nå har de fleste selskapene levert tall for 1. kvartal 2017, og gjennomgående er tallene gode og bedre enn forventet. Hyggelig og 

positivt er det at vi nå observerer både økende inntjeningsvekst og sterkere topplinjevekst år over år. Veksten har vært spesielt sterk 

i Europa og Japan. I tillegg er det verdt å merke seg at andelen amerikanske selskaper som nå øker sitt anslag på fremtidig inntjening, 

er på det høyeste nivå vi har observert på 5 år.

Til tross for geopolitisk uro og sterk markedsutvikling hittil i år, er det fortsatt vår vurdering at markedet er attraktivt priset, og mest 

sannsynlig vil gi god avkastning for en langsiktig investor. Dette fordi den underliggende økonomiske utviklingen er bedre enn på 

lenge, og at kostnadsutviklingen i bedriftene fortsatt er under kontroll. Det er imidlertid fortsatt slik at midlertidige korreksjoner må 

påregnes.

En av våre investeringer: Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Norge med nesten 50 % av markedet. Ferjesambandene er en viktig 

del av veinettinfrastrukturen i Norge. Ferje markedet i Norge kjennetegnes av langsiktige kontrakter med offentlige motparter. 

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. I tillegg driver Fjord1 

cateringvirksomhet i forlenging av ruteproduksjonen, og har aktiviteter innenfor andre forretningsområder som reisebyrå, 

verksteddrift, finans og eiendomsforvaltning.

Fjord1 var eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Havilafjord AS som er selskapet til Per Sævik. Etter en lang prosess der 

fylkeskommunen ville ut av selskapet ender det opp med at Sævik kjøper fylkeskommunens aksjer. Samtidig inviteres nye investorer

inn i selskapet med en eierandel på 49% gjennom et nedsalg og børsnotering. Selskapet ble i mai notert på Merkur Markets med mål

om full børsnotering på Oslo Børs i løpet av sommeren.

I 2016 var mange av de viktige ferjerutene langs kysten ute på anbud, og Fjord1 vant sin del av disse kontraktene. Dette har medført 

en rekordhøy ordreserve på 21 milliarder. Vi finner dagens prising attraktiv med ett godt utbyttepotensial i årene som kommer. 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.

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 2017

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) 31.05.2017

Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1405,87

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1285,38

Forvaltningskapital (i hele tusen) 507.920 Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK

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

Morningstarticker B F00000PTUC

Nøkkelinformasjon

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 40,59 % 36,57 % Siste måned 1,84 % 0,63 %

Annualisert avkastning 8,71 % 7,94 % Hittil i år 6,71 % 3,23 %

Standardavvik 5,82 % 4,47 % Siste 12 måneder 14,60 % 8,29 %

Sharpe Ratio 1,41 1,66 Siste 3 år 22,18 % 21,05 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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Kommentar fra forvalterne                                SR-Kombinasjon

Makro: De amerikanske nøkkeltallene er fortsatt gode. Boligprisene fortsetter videre oppover, godt hjulpet av det laveste antall nye ledige på 

mange år. Forbrukertilliten er høy, og det samme gjelder stemningen blant servicebedriftene. Blant industribedriftene er stemningen imidlertid 

noe mer avmålt. Alt ligger nå til rette for en renteoppgang i juni, uten at det bidrar til nevneverdig bekymring. 

Fra Europas industrielle lokomotiv Tyskland, meldes det om de mest optimistiske stemningsrapportene siden 1991. Dette vil antagelig påvirke 

både investeringsviljen og ledigheten positivt. Vekstanslagene vil antagelig oppjusteres både for inneværende og neste år. Konsumentenes 

vurdering er sammenfallende, og det vil også mest sannsynlig bidra til både økt konsum og økt omsetning i bedriftene.

Det kommer fortsatt solide økonomiske nøkkeltall fra Kina. Boligprisene stiger, mens veksttakten er noe lavere enn tidligere. Det samme gjelder 

detaljhandelen, industriproduksjonen og investeringene. Nivåene er gode, men noe lavere enn tidligere. Kredittveksten er fortsatt høy, noe 

som tyder på fortsatt god stemning blant konsumentene. Vekstanslagene opprettholdes. 

Hos de norske industribedriftene, viser de siste stemningsrapportene at optimismen er på det høyeste nivået som har vært observert de siste 5 

årene. Svak norsk krone og god ordreinngang bidrar antagelig til den gode stemningen. I tillegg viser de siste målingene fra NAV og SSB at 

arbeidsledigheten faller, og at den samlede ledigheten nå er på samme nivå som før oljeprisfallet. OPEC videreførte produksjonskuttene på sitt 

møte i mai, noe som var forventet. 

Aksjer: Mye god makro gav grunnlag for en positiv mai måned i aksjemarkedene. Vi fikk litt uro i forbindelse med Trumps avskjedigelse av FBI 

direktør James Comey, i tillegg til svingninger i det norske markedet, som på kort sikt ble påvirket av fall i oljeprisen i forkant av OPEC møte. Det 

norske aksjemarkedet hentet seg imidlertid fint inn igjen, og steg 1,8 %, mens verdensindeksen målt i NOK fikk en oppgang på 0,5 % i mai. Våre 

aksjeporteføljer gjorde det enda bedre enn sine respektive indekser.

Nå har de fleste selskapene levert tall for 1. kvartal 2017, og gjennomgående er tallene gode og bedre enn forventet. Hyggelig og positivt er det 

at vi nå observerer både økende inntjeningsvekst og sterkere topplinjevekst år over år. Veksten har vært spesielt sterk i Europa og Japan. I 

tillegg er det verdt å merke seg at andelen amerikanske selskaper som nå øker sitt anslag på fremtidig inntjening, er på det høyeste nivå vi har 

observert på 5 år.

Til tross for geopolitisk uro og sterk markedsutvikling hittil i år, er det fortsatt vår vurdering at markedet er attraktivt priset, og mest sannsynlig 

vil gi god avkastning for en langsiktig investor. Dette fordi den underliggende økonomiske utviklingen er bedre enn på lenge, og at 

kostnadsutviklingen i bedriftene fortsatt er under kontroll. Det er imidlertid fortsatt slik at midlertidige korreksjoner må påregnes.

En av våre investeringer: Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Norge med nesten 50 % av markedet. Ferjesambandene er en viktig del av 

veinettinfrastrukturen i Norge. Ferje markedet i Norge kjennetegnes av langsiktige kontrakter med offentlige motparter. 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. I tillegg driver Fjord1 cateringvirksomhet i forlenging av 

ruteproduksjonen, og har aktiviteter innenfor andre forretningsområder som reisebyrå, verksteddrift, finans og eiendomsforvaltning.

Fjord1 var eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Havilafjord AS som er selskapet til Per Sævik. Etter en lang prosess der fylkeskommunen 

ville ut av selskapet ender det opp med at Sævik kjøper fylkeskommunens aksjer. Samtidig inviteres nye investorer inn i selskapet med en 

eierandel på 49% gjennom et nedsalg og børsnotering. Selskapet ble i mai notert på Merkur Markets med mål om full børsnotering på Oslo Børs 

i løpet av sommeren.

I 2016 var mange av de viktige ferjerutene langs kysten ute på anbud, og Fjord1 vant sin del av disse kontraktene. Dette har medført en 

rekordhøy ordreserve på 21 milliarder. Vi finner dagens prising attraktiv med ett godt utbyttepotensial i årene som kommer. 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.

Renter: Etter en sterk start på året har mai vært en noe svakere måned i vår obligasjonsportefølje. Vi har fått løpende renteinntekter, men fall i 

obligasjonskursene gjør at avkastningen er tilnærmet flat gjennom måneden. 

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. Dagens kredittpåslag er akseptable både for utstederne og investorene. Vi forventer fortsatt høy aktivitet i 

markedet for utstedelser av nye lån frem til sommerferien.

Et eksempel er investeringsselskapet Bonheur ASA, som var i markedet med ett nytt lån på 500m NOK. Beløpet ble brukt til finansiering av 

selskapets generelle virksomhet. Dette lånet gir en rente p.t. på 4,9 % (3 mnd. NIBOR + 4,0 %) med 5 år til forfall. 

Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid.

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-Rente                                     Mai 2017

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) 31.05.2017 995,23 

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

Startdato 02. mai 13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD

Forvaltningskapital (i hele tusen) 1.337.727 Opprinnelsesland Norge

Referanseindeks ST3X Org.nr. 911777231

Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks

Akkumulert avkastning 12,24 % 4,82 % Siste måned 0,01 % 0,10 %

Annualisert avkastning 2,87% 1,16 % Hittil i år 4,34 % 0,34 %

Standardavvik 3,16 % 0,35 % Siste 12 måneder 8,78 % 0,64 %

Siste 3 år                                                                                   5,06 % 3,24 %

Siste 5 år

Nøkkeltall siden oppstart
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STOLT-NIELSEN LIMITED 12/18 FRN

OCEAN YIELD ASA 15/20 FRN C

BONHEUR ASA 12/19 FRN

MARINE HARVEST ASA 13/18 FRN C

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 15/21 FRN

AB STENA METALL FINANS 13/18 FRN

STOLT-NIELSEN LIMITED 12/19 FRN

TEEKAY LNG PARTNERS L.P. 15/20 FRN

AKER ASA 15/20 FRN

AKER ASA 13/20 FRN
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Kommentar fra forvalterne                                             SR-Rente

Makro: De amerikanske nøkkeltallene er fortsatt gode. Boligprisene fortsetter videre oppover, godt hjulpet av det laveste antall 

nye ledige på mange år. Forbrukertilliten er høy, og det samme gjelder stemningen blant servicebedriftene. Blant 

industribedriftene er stemningen imidlertid noe mer avmålt. Alt ligger nå til rette for en renteoppgang i juni, uten at det bidrar 

til nevneverdig bekymring. 

Fra Europas industrielle lokomotiv Tyskland, meldes det om de mest optimistiske stemningsrapportene siden 1991. Dette vil 

antagelig påvirke både investeringsviljen og ledigheten positivt. Vekstanslagene vil antagelig oppjusteres både for inneværende 

og neste år. Konsumentenes vurdering er sammenfallende, og det vil også mest sannsynlig bidra til både økt konsum og økt 

omsetning i bedriftene.

Det kommer fortsatt solide økonomiske nøkkeltall fra Kina. Boligprisene stiger, mens veksttakten er noe lavere enn tidligere. Det

samme gjelder detaljhandelen, industriproduksjonen og investeringene. Nivåene er gode, men noe lavere enn tidligere. 

Kredittveksten er fortsatt høy, noe som tyder på fortsatt god stemning blant konsumentene. Vekstanslagene opprettholdes. 

Hos de norske industribedriftene, viser de siste stemningsrapportene at optimismen er på det høyeste nivået som har vært 

observert de siste 5 årene. Svak norsk krone og god ordreinngang bidrar antagelig til den gode stemningen. I tillegg viser de siste 

målingene fra NAV og SSB at arbeidsledigheten faller, og at den samlede ledigheten nå er på samme nivå som før oljeprisfallet. 

OPEC videreførte produksjonskuttene på sitt møte i mai, noe som var forventet.

Renter: Etter en sterk start på året har mai vært en noe svakere måned i vår obligasjonsportefølje. Vi har fått løpende 

renteinntekter, men fall i obligasjonskursene gjør at avkastningen er tilnærmet flat gjennom måneden. Porteføljen hadde en 

avkastning i mai på 0,01 %, noe som gir en avkastning hittil i år på 4,34 %. Renteporteføljen har per 31. mai 2017 en effektiv 

rente på 4,81 % pro anno med en løpetid på 2,45 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. Dagens kredittpåslag er akseptable både for utstederne og investorene. Vi 

forventer fortsatt høy aktivitet i markedet for utstedelser av nye lån frem til sommerferien.

Et eksempel er investeringsselskapet Bonheur ASA, som var i markedet med ett nytt lån på 500m NOK. Beløpet ble brukt til 

finansiering av selskapets generelle virksomhet. Dette lånet gir en rente p.t. på 4,9 % (3 mnd. NIBOR + 4,0 %) med 5 år til forfall. 

Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid.

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.


