
Het hoofd koel houden 

Als je vandaag de dag naar de finan-
ciële markten kijkt, wordt het velen 
wit om de neus. Sommige dagen met 
heftige neerwaartse koersbewegingen 
werd het beleggers zwart voor de ogen 
(terwijl de koersen dieprood kleuren). 
Die reactie lijkt op het eerste gezicht te 
begrijpen, als we kijken naar de wereld-
wijde economische crisis. Maar paniek 
en schrik zijn geen goede raadgevers 
bij het beantwoorden van de vraag hoe 
men zijn vermogen zo ongeschonden 
mogelijk door de crisis heenloodst en 
tegelijkertijd klaar wil zijn voor wat ko-
men gaat.
Wij zijn daar helder in: een goedgeba-
lanceerde, gediversifieerde beleggings-
portfolio is de sleutel. In een dergelijke 
portefeuille horen deposito’s die stabi-
liteit bieden, en spelen ook staatsobli-
gaties een rol. Verder kunnen ook geld-
markt- en obligatiefondsen zorgen voor 
risicospreiding en rendement. 
Een van die mogelijkheden stellen we in 
ons nieuwe blad graag aan u voor. Het 
Schroder ISF EURO Corporate Bond 
fonds is een prachtig instrument om 
te profiteren van de hoge risicopremie 
die betaald wordt voor kwaliteitsbe-
drijfsobligaties. Door het uitstekende 
researchapparaat weet Schroders kan-
sen te benutten, en grote risico’s zoveel 
mogelijk te vermijden. 
Dit fonds wordt, net als de andere fond-
sen, actief beheerd en profiteert zo van 
de vastrentende ervaring die de experts 
van Schroders hebben in de wereldwij-
de markten. Zij houden het hoofd koel, 
juist in deze tijden van crisis. Wij hopen 
dat ons nieuwe blad u bevalt,

Bedrijfsobligaties:  
een aantrekkelijk alternatief 
Op zoek naar veilige beleggingen hebben beleggers wereldwijd hun toevlucht genomen tot staats-
obligaties. De rente daarop is echter nog maar net voldoende voor kapitaalbehoud. Zorgvuldig 
geselecteerde bedrijfsobligaties bieden momenteel meer kansen.

Staatsobligaties behoorden tot de ver-
rassende winnaars van het beleggings-
jaar 2008. Opgeschrikt door krediet-
crisis en bankfaillissementen zochten 
beleggers wereldwijd naar een veilige 
haven en vonden die bij onder andere 
Duitse Bunds en US-Treasuries. Voor 
de beleggers die tijdig staatspapier 
hadden ingeslagen, was dat bijzonder 
gunstig: zo zorgde de snelle renteda-
ling bij de tienjaars Bunds voor dub-
belcijferige rendementen op jaarbasis. 

Intussen zijn de rentes bij de als vei-
lig beschouwde emittenten echter zo 
sterk gedaald dat spectaculaire koers-
winsten niet meer te verwachten zijn. 
Meer dan kapitaalbehoud zit er mo-
menteel voor de beleggers in staats-
obligaties ook bij een langere looptijd 
niet in. Het kortlopende Amerikaanse 
schatkistpapier werd de afgelopen tijd 
zelfs met een negatief rendement ver-
kocht: de beleggers betaalden de staat 
dus als het ware een premie om even 
op hun geld te passen. Ook bij geldbe-
leggingen en spaarrekeningen is het 
lage renteniveau voelbaar.

 

Risico’s al ingeprijsd
Beleggers die op de rentemarkt een aan-
trekkelijk langetermijnrendement wil-
len behalen, moeten daarom op zoek 
naar alternatieven voor staatsleningen. 
Een alternatief wordt nu geboden door 
de bedrijfsobligaties, ook wel credits ge-
noemd. Dat wekt gezien het marktkli-
maat op het eerste gezicht misschien 
verbazing: de industriële wereld bevindt 
zich immers in een diepe recessie, die 
tot een flinke stijging van het aantal fail-
lissementen kan leiden en dus aanzien-
lijke risico’s meebrengt voor beleggers 
die hun geld in de getroffen onderne-
mingen hebben gestoken. Vooral de on-
duidelijkheid over de toekomst van de 
Amerikaanse automobielreuzen Ford, 
Chrysler en General Motors veroor-
zaakt grote onrust onder de beleggers. 

Bepalend is echter in hoeverre deze 
risico’s al ingeprijsd, dus in de obligatie-
koersen verdisconteerd zijn. En dan is 
het beeld zonder meer positief. In de 
zomer van 2007 lagen de rendementen 
van bedrijfsobligaties nog nauwelijks 
hoger dan die van staatsobligaties. An-
ders gezegd, beleggers kregen vrijwel 
geen compensatie voor het hogere risico 

dat credits meebrengen. Intussen zijn 
de rendementen echter zodanig geste-
gen, dat zelfs bij een relatief hoge default 
rate per saldo nog een aantrekkelijke 
opbrengst mogelijk is: het risico is aan-
wezig, maar het wordt nu weer adequaat 
beloond.

 
Kaf van koren scheiden
In deze situatie staat of valt het succes 
van een belegging met een zorgvuldige 
selectie van emittenten en effecten. 
Adam Cordery, die bij Schroders ver-
schillende succesvolle bedrijfsobligatie-
fondsen beheert, stelt vast: „Het gaat 
erom het kaf van het koren te scheiden 
en emittenten te selecteren die de reces-
sie ongedeerd zullen doorstaan.“ Als de 
conjunctuur weer aantrekt, zal een por-
tefeuille met obligaties van bedrijven 
met een overwegend goede en zeer goe-
de kredietwaardigheid, een lucratieve 
belegging voor de komende jaren vor-
men. Vanuit het oogpunt van beheers-
gemak en risicospreiding is een profes-
sioneel beheerd fonds daarbij de 
aangewezen oplossing. 
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Fondsportret 
Bedrijfsobligaties zijn aantrek-
kelijk door de hoge rentever-
goeding. Adam Cordery en 
het team van het Schroder ISF 
EURO Corporate Bond fonds 
selecteren de meest kansrijke  
beleggingsmogelijkheden.     
Bladzijde 2/3

Markten 
Hoe raakt de wereldeconomie 
uit de recessie? Als producent-
en en consumenten elkaars rol 
zouden oppakken, is dat een 
deel van de oplossing. Het  
opzetten van ‘bad banks’  
helpt vermoedelijk niet.    
Bladzijde 4/5

Familieonderneming  
Bruno baron Schroder is lid 
van de Raad van Bestuur van 
Schroders plc als non-execu-
tive director. Hij sprak met ons 
over zijn rol, en die van de  
familie, in de onderneming. 
 
Bladzijde 6

Nieuws 
Een rijke oogst aan het begin van 
het jaar: bij de prijsuitreiking van 
de FD Morningstar Awards en  
de IEX Lipper Awards stond  
Schroders met zijn actief  
beheerde fondsen vooraan  
op het erepodium.  
Bladzijde 7

Geschiedenis 
Het geslacht Schroder behoort 
net als de Rothschilds en de 
Medici’s tot de grote Europese 
handelsdynastieën. Nog steeds 
heeft de familie een belang van 
47,7% in de onderneming.    
 
Bladzijde 8

Hoge opbrengsten zijn op de rentemarkt momenteel niet overal te behalen. Het seg-
ment bedrijfsobligaties is een positieve uitzondering.

Beste Grote Fondshuis 
Obligatiefondsen
FD Morningstar heeft op 
maandag 9 maart 2009 de 
Award voor Beste Grote 
Fondshuis Obligatiefondsen 
uitgereikt aan Schroders.



zo’n 13.000 namen stapsgewijs een 
portfolio van 50 tot 150 individuele 
emittenten samen te stellen – een pro-
ces dat wel als stockpicking of bottom-
up-selectie wordt aangeduid. Daarbij 
gaat de voorkeur naar uitgevers van 
goede tot zeer goede kwaliteit. Momen-
teel is ongeveer 84% van het fondsver-
mogen belegd in investment grade ef-
fecten. Ongeveer 20% heeft zelfs een 
AAA-rating en behoort daarmee tot de 
hoogste kwaliteitsklasse, vergelijkbaar 
met Nederlands staatsobligaties. De al-
gemene markt, gemeten door de bench-
mark Merrill Lynch EMU Corporate, 
telt momenteel minder dan half zoveel 
papieren van de hoogste kwaliteit 
(8,9%).

Het fonds heeft tot doel stabiele ren-
dementen met een laag tot gematigd ri-
sico te genereren, en daarbij als „all-
weather” fonds de algemene markt in 
alle omstandigheden regelmatig te ver-
slaan. Tot dusver is het beleggingsteam 
hier goed in geslaagd: Schroder ISF 
EURO Corporate Bond fonds wist over 
verschillende perioden – één, drie en 
vijf jaar – duidelijk beter te presteren 
dan de benchmark en daarbij een waar-
deontwikkeling in het hoogste de-
ciel van zijn vergelijkingsgroep te berei-
ken. Een uitstekende uitgangspositie om 
te profiteren van de goede kansen die 
door de historisch ongekende spreads 
van dit moment worden geboden. 

Schroder ISF EURO Corporate Bond

De opslag voor risico op bedrijfsobligaties heeft een historisch hoog niveau bereikt. Een actief 
beheerd fonds met een ervaren team van managers kan het aangewezen instrument zijn om van de 
kansen in de crisis te profiteren.

De wereldwijde economische crisis eist 
zijn tol. Of het nu gaat om concerns van 
wereldfaam, zoals de teloorgegane zaken-
banken in New York en de noodlijdende 
Amerikaanse automobielreuzen, of tradi-
tionele namen als Fortis: voor veel bedrij-
ven is faillissement een acute dreiging of 
reeds een treurige werkelijkheid. Geen 
wonder dat ook de koersen van bedrijfs-
obligaties sinds eind 2008 sterk onder druk 
staan. Beleggers die hun geld aan een ho-
ger risico blootstellen, verlangen daarvoor 
een duidelijk hoger rendement. Credit 
Spreads zijn dan ook opgelopen tot een 
niveau dat we sinds 1929 niet meer hebben 
gezien. 

Amper twee jaar geleden waren bedrijfs-
obligaties nog sterk overtekend. Wat rente-
vergoeding betreft, maakte het voor de 
belegger nauwelijks uit of hij staatsobliga-
ties of van een solide grote onderneming 
kocht: de risico’s werden ongeveer even 
hoog ingeschat. Dit is inmiddels radicaal 
veranderd. Adam Cordery, fondsbeheer-
der van Schroder ISF EURO Corporate 
Bond fonds, ziet daarom juist nu uitste-
kende instapkansen voor obligatiebeleg-
gers met een langetermijnhorizon: „Het is 
waar dat de komende jaren volgens de 
prognoses veel ondernemingen failliet zul-
len gaan. Veel andere zullen echter overle-
ven en hun beleggers met hoge rendemen-
ten belonen.”

Groeiende belangstelling voor de be-
leggingscategorie
Op dit moment bestaat er zowel onder 
particuliere als onder institutionele beleg-
gers (pensioenfondsen, verzekeraars en 
private banks) grote belangstelling om in 
deze beleggingscategorie te stappen. Dit 
heeft op middellange tot lange termijn ook 

te maken met inflatiebescherming. „Als de 
inflatie weer terugkeert,” zegt Cordery, 
„zal dit voor de staatsobligaties eerder een 
probleem zijn dan voor de bedrijfsobliga-
ties, omdat deze laatste door hun hogere 
rendement meer speelruimte hebben.”  Al 
in 2009, zo verwacht hij, zullen bedrijfs-
obligaties beter renderen dan staatspapier. 
Absolute zekerheid biedt dit segment ech-
ter niet, benadrukt hij: „De komende twee 
jaar zal er een kloof ontstaan tussen de vijf-
tig best presterende bedrijfsobligaties en 
de rest. In deze periode zal de markt beslis-
sen wie de crisis overleeft en wie het on-
derspit moet delven.”

Deze schifting is al in volle gang. In de 
eerste zes weken van 2009 konden er vol-
gens kredietbeoordelaar Standard & Poor’s 
al 32 bedrijfsobligaties niet meer aan hun 
rente- en aflossingsverplichtingen vol-
doen, met een totale waarde van zo’n 50 
miljard USD. Vooral de Verenigde Staten 
worden hard getroffen. Hier bedroeg per-
centage van obligaties die in gebreke zijn 
gebleven (in het Investment Grade  
segment) over 12 maanden gemiddeld 
0,71%. Ze waren daarmee aanzienlijk ris-
kanter dan vergelijkbaar papier uit Euro-
pa, dat een default rate van 0,11% kende. 
Beleggers die nu in afzonderlijke credits 
beleggen, gaan daarmee een weddenschap 
met hoge risico’s aan. Bovendien ligt de 
instapdrempel relatief hoog, omdat de mi-
nimuminleg in euro vaak een vijfcijferig 
bedrag is. Het verdient daarom aanbeve-
ling gebruik te maken van een actief be-
heerd beleggingsfonds met een beheerder 
die dankzij zijn jarenlange ervaring in de 
branche in staat is, het kaf van het koren te 
scheiden en die ondernemingen te selecte-
ren, die als winnaar uit de crisis zullen ko-
men.

Met kwaliteitsobligaties profiteren  
van een gunstig gesternte
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Beleggen met het accent op Europa
Het Schroder ISF EURO Corporate Bond 
fonds belegt al negen jaar succesvol in euro-
bedrijfsobligaties. De markt is in die perio-
de sterk gegroeid en biedt qua branches en 
kredietkwaliteit goede mogelijkheden tot 
risicospreiding. Het fonds is voornamelijk 
belegd in obligaties van Europese onderne-
mingen, wat gezien de regionaal sterk uit-
eenlopende default rates een stabiliserende 
invloed op de toekomstige waardeontwik-
keling zal hebben. Het risico wordt ook be-
perkt doordat het fonds zich concentreert 
op hoogwaardig investment grade papier, 
dat minstens 80% van het fondsvermogen 
uitmaakt. Daarnaast heeft het beleggings-
team de mogelijkheid om in geselecteerde 
euro-obligaties buiten Europa en high-
yieldleningen te beleggen als deze bijzon-
dere rendementskansen bieden. 

Beleggen in crisistijden stelt hoge eisen 
aan de deskundigheid van het beheersteam. 
Schroders beschikt over twaalf fondsbe-
heerders en 25 analisten die gespecialiseerd 
zijn in bedrijfsobligaties. Met gemiddeld 
tien jaar beleggingsexpertise is dit niet al-
leen een van de grootste, maar ook een van 
de meest ervaren teams in de branche. 
Door de mondiale expertise is het boven-
dien in staat wereldwijde trends te onder-
kennen en veelbelovende eurobeleggingen 
van emittenten buiten Europa op te sporen. 
Fondsbeheerder Adam Cordery, hoofd 
Britse en Europese Creditstrategieën, wordt 
rechtstreeks ondersteund door onder meer 
drie bedrijfsobligatiespecialisten.

 
Stockpicking met discipline
Het beheersteam van het Schroder ISF 
EURO Corporate Bond fonds volgt een 
gedisciplineerd beleggingsproces met 
een geïntegreerd risicobeheersmecha-
nisme, waarin twee elementen gecom-
bineerd worden. Een traditionele top-
down-analyse geeft inzicht in de 
economische randvoorwaarden en al-
gemene markttrends. Daarnaast past 
het team een gestructureerd selectie-
proces toe om uit een universum van 

1 Schroder International Selection Fund wordt in dit document aangeduid als Schroder ISF. 
2 Bron: Schroders, per 28-02-2009. 
3 Bron: Morningstar, per 28-02-2009. De rating heeft betrekking op aandelenklasse C. 
4 Zie bovenstaande grafieken voor risico-rendementsprofiel en waardeontwikkeling.

Risico-rendementsprofiel en waardeontwikkeling van Schroder ISF EURO Corporate Bond fonds
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Portfolio van het Schroder ISF EURO Corporate Bond fonds 
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Niveau economische crisis van 1929 bereikt

De rente op US-credits met een BBB-rating lag eind 2008 gemiddeld meer dan 7 
procentpunten hoger dan die op hoogwaardige Treasuries. Dit weerspiegelt de 
veranderde risico-inschatting van de beleggers, die verwachten dat veel bedrijven 
niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Bron: Morgan Stanley. Spreads sinds december 1925. Per 06-01-2009.

Performance over vijf jaar – fonds vs. benchmark

0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0
%

Merrill Lynch EMU CorporateSchroder ISF EURO Corporate Bond

02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09

Bron: Schroders, per 28-02-2009. Waardeontwikkeling op basis van aandelenklasse A, 
EUR, netto-inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden met inschrij-
vingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meege-
rekend, zou de waardeontwikkeling lager uitvallen. De waarde van uw belegging kan fluctue-
ren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico-rendementsprofiel over 5 jaar
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Bron: Schroders, per 31-12-2008. Risico-rendementsverhouding op basis van aandelenklasse A, 
EUR, netto-inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden met inschrijvings-
vergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou 
de waardeontwikkeling lager uitvallen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verle-
den behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De peer group is de Fixed Inco-
me EUR Corporate, als benchmark dient de Merrill Lynch EMU Corporate Bond TR EUR index. 
De risico-rendementsverhouding heeft betrekking op de jaarlijkse volatiliteit over 5 jaar.

Verdeling van de portfolio in één oogopslag

Fondsportret Fondsportret

Bron: Schroders, Merrill Lynch. Stand 31.12.2008.

Schroders  opedie
 Credit Spread is het rendementsverschil tussen bijvoorbeeld obligaties en 
veilige staatsleningen. Hoe lager de kredietwaardigheid van een uitgevende 
instelling, hoe hoger de credit spread, met andere woorden hoe hoger de risi-
copremie die de uitgevende instelling aan de belegger moet betalen.

 Investment Grade verwijst naar obligaties van goede tot zeer goede kwaliteit. 
De beoordeling komt overeen met een Standard & Poor’s rating van AAA tot 
BBB. Effecten met een BB- of lagere rating worden als high yield obligaties aan-
geduid (soms ook wel als ‘rommelobligaties’).

 Hoogste deciel of eerste deciel staat voor de beste 10% in een vergelijkingsgroep.

Adam Cordery trad in 2004 bij 
Schroders in dienst, waar hij sinds juni 
2008 hoofd UK & European Credit 
Strategies is. Sinds juli 2006 beheert 
hij Schroders ISF EURO Corporate 
Bond fonds. Daarnaast is hij verant-
woordelijk voor nog vier andere 
Schroders-fondsen die beleggen in 
bedrijfs- en high yield obligaties. Adam 
Cordery beschikt over twaalf jaar 
beleggingservaring.

Schroder ISF1 EURO Corporate Bond

ISIN
LU0113257694 (Klasse A, EUR, 
netto-inkomsten herbelegd)

Introductie 30 juni 2000 

Fondsbeheerder Adam Cordery

Omvang2 761 miljoen EUR

Fondsvaluta EUR

Aantal aandelen2 Ca. 300

Benchmark Merrill Lynch EMU Corporate

Inschrijvingsvergoeding Tot 5,26315%

Beheersvergoeding 0,75 %

Morningstar Rating3 ´´´´´

Beleggingsargumenten

� �Bedrijfsobligaties bieden een hogere rente 
dan staatsobligaties, wat op lange termijn tot 
een hoger totaalrendement kan leiden.

��De markt voor euro-bedrijfsobligaties is goed 
gediversifieerd naar branches en kredietkwali-
teit.

�Dankzij hoge spreads nu uitzonderlijke instap-
kansen.

� �Schroders beschikt over een ervaren team in 
bedrijfsobligaties en wereldwijdeexpertise in 
eigen huis.

�Het fonds behaalt al vele jaren uitstekende re-
sultaten en meer dan gemiddelde waardeont-
wikkeling.4 

Beleggingsrisico’s

�Het Schroder ISF EURO Corporate Bond 
fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties 
van investment grade kwaliteit. Hieruit ont-
staan failissementsrisico’s, die hoger liggen 
dan bij veilige staatsleningen. 

�Tot 20% van het fondsvermogen kan worden 
belegd in high yield, opkomende markten en 
converteerbare obligaties.

�Waardeverlies is niet uitgesloten. 

�De waardeontwikkeling van het fonds hangt 
voornamelijk af van het vermogen van de 
fondsbeheerder om effecten met een aan-
trekkelijke rente en een laag defaultrisico te 
ontdekken en te kopen.



Het jaar 2009 begon met een stortvloed 
aan slechte berichten over de wereldeco-
nomie. Productie en werkgelegenheid 
stortten in, de Amerikaanse inkoopma-
nagersindex daalde tot het laagste niveau 
sinds 1980 en de exporten liepen wereld-
wijd terug, waarbij vooral Azië zwaar 
werd getroffen. China, de economische 
motor van de regio, meldde over het 
laatste kwartaal van 2008 de laagste BBP-
groei sinds zeven jaar. Alle grote econo-
mieën zijn getroffen en zakken tegelij-
kertijd in elkaar.

Groot-Brittannië bevindt zich, blij-
kens de BBP-cijfers over het vierde kwar-
taal, voor het eerst sinds 1990 in een re-
cessie. De Britse economie kromp van 
oktober tot december 2008 met 1,5%, de 
sterkste daling sinds 28 jaar. Gezien de 
ervaring met eerdere economische crises 
is het onwaarschijnlijk dat de recessie 
binnen korte termijn zal eindigen; in 
1980 duurde het vijf kwartalen met een 
BBP-verlies van in totaal 4,5% voordat 
het dieptepunt bereikt was. 

Recessie zonder inflatie 
Misschien zal de huidige recessie zelfs 
nog erger blijken dan de drie vorige gro-
te recessies. Die gingen namelijk verge-
zeld van een forse stijging van de inflatie; 
de neergang van de conjunctuur bleek 
een pijnlijk, maar noodzakelijk middel 
om de prijzen weer onder controle te 
krijgen. Vervolgens konden de centrale 
banken door middel van renteverlagin-
gen het herstel weer op gang brengen. 
Nu is inflatie echter –afgezien van de 

stijging van de grondstoffenprijzen afge-
lopen zomer– geen probleem. In plaats 
daarvan lijdt de markt onder de krediet-
crisis en het onvermogen van de politiek 
om de economie, waarin de gebruikelijke 
kredietverstrekkingsmechanismen niet 
meer werken, nieuwe impulsen te ge-
ven.

In het verleden, zo blijkt uit een on-
langs gepubliceerde studie, waren con-
junctuurdalingen die het gevolg waren 

van een bankencrisis, altijd bijzonder 
langdurig en diep. Gemiddeld leidden ze 
over een periode van twee jaar tot een 
daling van het BBP per hoofd van de be-
volking van ongeveer 9%. De werkloos-
heid steeg met 7 procentpunten en de 
staatsschuld steeg, als gevolg van dalen-
de belastinginkomsten en economische 
steunmaatregelen, in reële termen met 
86%. Elke recessie heeft een eigen karak-
ter, maar het ziet er naar uit dat de weg 

Een uitweg uit de crisis: tijd om de rollen om te keren
Aandelen

USA Vanwege de defensieve eigenschap-
pen blijft de markt aantrekkelijk. Het vastbe-
sloten rentebeleid van de Fed biedt uitzicht 
op een sneller herstel dan in andere regio’s. 

Europa Het Europese vasteland biedt nog 
steeds weinig potentieel; voor Britse aan-
delen zijn de vooruitzichten na de stabilise-
ring van het Britse pond nu echter positief.

Japan De sterke yen heeft een drukkende 
invloed op de export, zodat de verwachtin-
gen hier negatief zijn.

Pacific (excl. Jap.) Hongkong en Australië 
zouden kunnen profiteren van de eerste te-
kenen van herstel in China; Hongkong ook 
van het soepele monetaire beleid in de VS.

Opkomende markten De Aziatische op-
komende landen staan er relatief goed 
voor, omdat hun economie stabieler, beter 
gediversifieerd en minder afhankelijk van 
grondstoffenwinning is.

 
Obligaties

Staatsobligaties Het reeds sterk versoe-
pelde rentebeleid beperkt het koerspotenti-
eel aan het korte eind; ook langlopende obli-
gaties zijn niet erg aantrekkelijk.

Bedrijfsobligaties Hoge credit spreads 
pleiten voor investment grade obligaties.

High Yield obligaties Voor papier uit opko-
mende landen in Oost-Europa en Zuid-Ame-
rika neemt het risico van in gebreke blijven 
toe. High yield lijkt veelbelovend. 

 
Alternatieve beleggingen

Vastgoed Onderwogen. Rendementsver-
schil tussen vastgoed van eerste- en twee-
derangs kwaliteit neemt toe.

Hedgefondsen Niet erg aantrekkelijk, maar 
moeilijke marktomstandigheden creëren kan-
sen voor uitgekiende short-strategieën.

      
 Overgewaardeerd Neutraal Ondergewaardeerd

De synchrone terugval van de wereldeconomie voorspelt weinig goeds. Om de recessie te boven te komen, zullen de leidende  
economieën hun rol als wereldwijde producent of consument moeten herdefiniëren.

Zijn bad banks de oplossing?
In de huidige financiële crisis heeft het conventionele monetaire beleid zijn grenzen 
bereikt. Daarom wordt nu overwogen de risico’s onder te brengen in door de overheid 
gecontroleerde „bad banks”. Dit zal echter niet voldoende zijn om de banksector te 
redden, meent Roger Doig, kredietanalist bij Schroders.
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Bad banks zijn het jongste politieke experiment om 
het banksysteem te redden. Renteverlagingen, de 
beschikbaarstelling van extra liquiditeit of recht-
streekse kapitaalinjecties – het heeft allemaal niet 
mogen baten. De basisrentes zijn gedaald tot bijna 
nul, er is voldoende liquiditeit in het banksysteem, 
en de regeringen hebben in sommige bankconcerns 
inmiddels zo’n groot belang dat verdere kapitaalin-
jecties op nationalisatie zouden neerkomen. Toch 
zijn de banken nog steeds terughoudend met het 
verlenen van krediet en worden de voorwaarden 
aangescherpt. Het conventionele monetaire beleid 
werkt dus niet en de mogelijkheden van de centrale 
banken raken uitgeput. 

Het idee van een bad bank is aantrekkelijk, omdat 
het een definitieve oplossing lijkt: de balansen van 
de banken zouden worden opgeschoond zodat ze 
weer geld aan bedrijven en huishoudens kunnen le-
nen, terwijl de giftige activa in afgeschermde, door 
de staat bekostigde banken zouden worden opge-
borgen. Voorstanders wijzen erop dat dit systeem 
begin jaren ‘90 in Zweden goed functioneerde en de 
belastingbetaler uiteindelijk zelfs winst opleverde. 
De Zweedse banken waren echter overwegend bin-
nenlands gefinancierd en ook hun klantenkring 
was grotendeels Zweeds; bovendien betekende de 
bad bank oplossing dat het hele bankstelsel moest 
worden genationaliseerd. Dat laatste wil vrijwel 
geen enkele regering, en ook de andere voorwaar-
den voor het Zweedse succes zijn elders niet aanwe-
zig.

Problemen bij het opkopen van slechte activa
De oorspronkelijke opzet van het Amerikaanse  

TARP-reddingsplan die veel op de bad-bank-op-
lossing leek, verduidelijkt enkele van de problemen. 
Het kernprobleem is de prijs waartegen de activa 
aan de bad bank worden verkocht. Ligt die boven de 

marktprijs, zullen banken proberen al hun slechte 
activa op de belastingbetaler af te wentelen, die dan 
weer met een hoog verliesrisico zit. Betaalt de bad 
bank minder dan de marktprijs, moeten de verko-
pende banken echter extra afschrijven, wat hun sol-
vabiliteit kan aantasten. 

Opkopen tegen de marktprijs lijkt dus het beste 
plan, maar dan nog zouden veel banken niet bereid 
of in staat zijn de verliezen op hun slechte activa te 
nemen. Ten eerste omdat een voortijdig verliesne-
men hen de kans op latere winst ontneemt en tot 
faillissement kan leiden; en ten tweede omdat de 
marktprijzen door de hoge verwachtingen van aan-
staande verliezen en liquiditeitskosten, sterk ge-
drukt zijn. De banken zouden daarom liever nog 
twee of drie jaar wachten voordat ze hun slechte pa-
pieren verkopen. Om banken voor een alomvatten-
de bad–bank-oplossing te winnen, zouden ze dus 
genationaliseerd moeten worden. Dit zou ernstige 
gevolgen hebben, vooral voor multinationale instel-
lingen. Bovendien hebben regeringen noch de ex-
pertise noch – in sommige gevallen – de financiële 
middelen om banken te runnen. Bad banks kunnen 
daarom alleen de allerlaatste strohalm zijn.
 
Verzekeringsmodel als alternatief
Het alternatieve idee om toxische waardepapieren 
te verzekeren, lijkt echter veel nadelen van een bad 
bank te omzeilen. Hierbij blijven de vermogenswaar-
den op de balans van de banken, waardoor potentië-
le verliezen vervallen en de solvabiliteit gewaarborgd 
is. Mits goed opgezet, kan het verzekeringsmodel be-
tere resultaten opleveren dan het bad-bank-idee. De 
vraag blijft echter of het bancaire systeem hiermee 
werkelijk gered en de kredietverlening weer op gang 
gebracht kan worden. Beide modellen bieden een 
oplossing voor het probleem dat toxische activa de 
kredietverstrekking beperken. Twee andere factoren 
lijken echter nog belangrijker: banken hebben kre-
dietwaardige klanten nodig en ze hebben geld nodig 
dat ze kunnen uitlenen. Op veel plaatsen waren de 
kredietvoorwaarden vóór de crisis te soepel; ze zul-
len in de toekomst structureel worden aangescherpt. 
Daaraan kunnen bad banks of activaverzekeringen 
niet veel veranderen. Ook de financiering van de 
banken blijft in veel landen een probleem, zelfs wan-
neer het verdwijnen van assetrisico’s de markt voor 
covered bonds weer op gang zou brengen. Bad banks 
zijn dus niet bepaald de panacee waarop velen ho-
pen. De herstructurering van de financiële sector en 
de afbouw van schuldposities zal nog veel tijd ver-
gen. 

Roger Doig, creditanalist
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Japan en de VS krijgen in 2009 met deflatie te maken. De consensusprognoses voor de inflatie in 2009 zijn de laat-
ste tijd sterk gedaald. Momenteel wordt verwacht dat Japan en de VS dit jaar met deflatie te maken krijgen, terwijl de in-
flatie in Europa zeer laag zal uitkomen, op ongeveer 1%. In 2010 zullen de prijzen in de westerse industrielanden naar ver-
wachting weer een kleine 2% stijgen.

Bron: Consensus Economics, Schroders, per februari 2009.

Wereldwijde daling inflatieprognoses 
Ontwikkeling van de prognoses door de maanden heen

Groot-Brittannië in de crisis
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Brits Bruto Binnenlands Product, geïndexeerd (begin recessie = 100). Recessie wordt gedefi-
nieerd als twee of meer kwartalen waarin het reële BBP achteruitgaat. De jaartallen verwijzen 
naar het begin van de recessie. Bron: Thomson Datastream, Schroders, per 27-1-2009.

Sterkste daling sinds 1980: In de tweede helft van 2008 kwam de Britse eco-
nomie in de recessiefase terecht – voor het eerst sinds bijna 20 jaar, en even 
zwaar als bijna 30 jaar geleden. Gezien het verloop van eerdere conjunctuurda-
lingen is een snel herstel niet te verwachten.

Overzicht markten Overzicht markten

Ticker

Schroders  opedie
TARP staat voor Troubled Assets Relief Program (“Hulpprogramma voor probleemactiva”). In dit pro-

gramma, dat in het leven werd geroepen door de Noodwet voor economische stabilisatie van 3 oktober 
2008, wordt omstreeks $ 700 miljard uitgetrokken om de financiële markt te ondersteunen.

Bad banks kunnen afrekenen met giftige activa.

uit de huidige crisis lang en moeizaam 
zal zijn.

Consumenten en producenten
Deze verwachting berust op twee facto-
ren. Ten eerste is er nu sprake van een 
wereldwijde crisis. In het verleden kon-
den economieën die zich van een reces-
sie herstelden, profiteren van een sterke 
vraag uit de rest van de wereld. Maar 
omdat de malaise nu heel Amerika, Eu-
ropa en Azië treft, wordt het lastiger de 
uitval van de binnenlandse vraag als ge-
volg van de crisis te compenseren met 
een door export gedreven groei.

Ten tweede is er in de wereldecono-
mie sinds het vorige decennium (of al 
iets eerder) een globale tweedeling ont-
staan in producenten- en consumenten-
landen. Tot de eerste categorie behoren 
China, Japan en Duitsland, tot de tweede 
de VS, Groot-Brittannië en de andere 
Angelsaksische landen. De producenten 
behaalden hoge overschotten op hun lo-
pende rekening, de consumenten kregen 
tekorten. Hierdoor ontstond een on-
evenwichtige situatie, die alleen door 
massale kapitaalstromen van producen-
tenlanden naar consumentenlanden in 
balans werd gehouden – vooral van Chi-
na naar de VS. Hierdoor werd de revalu-
atie van de Chinese renminbi belem-
merd en het tekort van de Verenigde 
Staten gefinancierd; lage rentes en een 
ongebreidelde consumptie waren het 
gevolg.

Om definitief uit de crisis te raken, 
zouden de rollen omgekeerd moeten 
worden. De consumenten VS en Groot-
Brittannië zouden meer voor de export 
moeten produceren, terwijl China, Ja-
pan en Duitsland hun consumptie en 
hun import zouden moeten verhogen. 
Het vermogen van de politiek verant-
woordelijken om deze omslag tot stand 
te brengen, zal bepalend zijn voor de 
toekomstige situatie van de wereldeco-
nomie. 
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  Hoe wilt u worden aangesproken? Baron von Schroder? Of heeft u liever meneer 
Schroder?

Bruno Schroder: Het hangt ervan af waar ik ben – in Groot-Brittannië of in Duits-
land. ‘In Duitsland worden aangesproken als “Herr Schroder”,’ zei mijn vader altijd, ‘is 
niet juist. Ik ben Helmut Freiherr von Schroder.’ Ik volg zijn voorbeeld en gebruik 
mijn Duitse titel alleen als ik in Duitsland ben. Anders ben ik meneer Schroder! 

  Uw familie werd ruim 100 jaar geleden in de adelstand verheven …
Bruno Schroder: Ja, Keizer Wilhelm II verleende mijn grootvader Bruno Schroder de 
titel ‘Freiherr’ aan boord van het jacht ‘Hohenzollern’,  op 27 juli 1904. 

 De familie Schröder is al verschillende eeuwen verbonden met de stad Hamburg, 
waar zij een wijd vertakte koopmans- en bankiersfirma opbouwde. Wat is uw persoon-
lijke relatie met Duitsland? U begon uw carrière in de jaren vijftig bij de Schröder Ge-
brüder Bank in Hamburg. Hebt u nog steeds banden met de Hanzestad – of met Duits-
land?
Bruno Schroder: Ik heb Duits geleerd op Eton College. Daarna diende ik van 1951 
tot 1953 bij de English Life Guards in Wolfenbüttel, vlakbij Braunschweig. Dat dorp 
ligt 12 kilometer van toenmalige Oost-Duitse grens en dus van de Russen verwijderd. 
In 1955 keerde ik voor een jaar naar Duitsland terug om de taal beter te leren en te 
gaan werken bij de toenmalige bank van een neef, Schröder Gebrüder Bank in Ham-
burg. Het begin van mijn loopbaan is dus nauw met Duitsland verbonden. Tegen-
woordig onderhouden mijn zus Charmaine von Mallinckrodt en ik nog steeds con-
tact met onze verwanten in Hamburg, Duitsland en elders.

  Hamburgse handels- en bankiersfirma’s vallen 
vaak op door hun kosmopolitische instelling en 
een soort karakteristieke, onafhankelijke hou-
ding. Geldt dat voor u ook?

Bruno Schroder: Ik probeer deze traditie hoog te 
houden, net als Schroders plc. Dat is een onafhan-
kelijke, internationaal georiënteerde bank met 
kantoren in 26 landen. De familie en de onderne-
ming zijn trots op de diversiteit aan nationalitei-
ten die de ongeveer 2.800 werknemers wereldwijd 
vertegenwoordigen.

  Uw familie heeft in Hamburg een aantal grote 
schenkingen gedaan  . . .

Bruno Schroder: Mijn vader heeft het huis van 
mijn grootvader met het bijbehorende park (: dit 
heet nu het Kellinghusenpark, red.) aan de stad 
Hamburg geschonken. Het huis en de tuin zouden 
eigenlijk als residentie aan de Amerikaanse rege-
ring worden geven. Maar mijn vader stond erop 
dat het een plek zou worden waar de bevolking van 
Hamburg zich kon ontspannen. Mijn grootvader, 
Bruno baron Schroder, was oprichter van de Baron 
Bruno Schroder Stiftung en van de Rudolph Clara 
Stiftung. Charmaine is bestuurder van de Baron 
Bruno Stiftung. Ik zit in het bestuur van de Ru-
dolph Clara Stiftung. Daarnaast is er in Hamburg 
nog de “Schröderstift”. Ik denk dat charity-activi-
teiten en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
zeer belangrijk zijn, zowel voor de familie als voor 
Schroders zelf. Door middel van geld en door 
onze inzet proberen wij de gemeenschap iets te-
rug te geven voor alles wat wij hebben ontvan-
gen.

  Enkele jaren geleden heeft u in de Bondsrepu-
bliek Duitsland een onderscheiding gekregen. 
Waarvoor was dat?

Bruno Schroder: De Duitse president was zo 
vriendelijk mij en mijn zus Charmaine von Mal-
linckrodt in september 2006 het “Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland” toe te kennen. De voornaamste reden 

“De belangrijkste belegging blijft de firma zelf”
Het geslacht heeft zijn wortels in Duitsland, werkt in Londen en is verknocht aan de Schotse hooglanden: Bruno baron Schroder is de 
belichaming in eigen persoonn van het kosmopolitische karakter van het familiebedrijf Schroders.

„Beste Grote Fondshuis – Obligatiefondsen”, dat was de onderscheiding die Schroders deze maand in de wacht sleepte bij de FD 
Morningstar Awards. Ook ratingbureau Lipper was gul met onderscheidingen.

is dat wij zitting hebben in het bestuur van zeker dertien Duitse liefdadigheidsinstellin-
gen in Londen. Deze functies hebben wij van mijn vader en grootvader overgenomen.

  Al een aantal decennia woont de familie Schroder op een landgoed op het Schotse 
eiland Islay. De bewoners van het eiland noemen u gewoon „Mr. Bruno”. Voelt u zich 
inmiddels een halve Schot?

Bruno Schroder: Mijn vader kocht Dunlossit Estate, op het Schotse eiland Islay, in 1937, 
vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Mijn zus Charmaine en ik groeiden hier op en zijn er 
zeer aan verknocht. Beiden kunnen we zeggen dat we “ons hart hebben verpand aan de 
Highlands”. Sterker nog, ondanks mijn Duitse achtergrond heb ik al eens als Senior Ste-
ward bij de Argyllshire Gathering gefungeerd, waarbij ik een kilt moest dragen in het 
patroon en de stof van Islay. 

  U maakt als non-executive director deel uit van de Raad van Bestuur van Schroders. 
Hoe sterk is uw invloed op de activiteiten van Schroders? 

Bruno Schroder: Net als mijn zwager Gowi (George W. von Mallinckrodt, red.), ben 
ik vijf dagen per week op kantoor als we in Londen zijn en niet op reis. De familie 
werkt met het management samen om de strategische doelen van de onderneming te 
formuleren. Het is een nauwe samenwerking tussen het management en de familie. 

  Schroders is altijd een familiebedrijf geweest en is dat nog steeds. Wat betekent onaf-
hankelijkheid voor u? 

Bruno Schroder: Die onafhankelijkheid heeft Schroders vanaf het begin goed ge-
daan, evenals het meerderheidsbelang van de familie. Dit belang wordt niet met an-
dere families gedeeld, wat heel belangrijk is. De familie wil haar vermogen niet ver-
kwanselen met ondoordachte avonturen en risico’s. We hebben een strategische visie 

voor de lange termijn. Dit beleid heeft zijn vruch-
ten afgeworpen en ons onafhankelijk gehouden. 
Er zijn nog maar twee onafhankelijke zakenban-
ken in Londen: Schroders en Rothschilds. 

  Blijft uw familie een belangrijke rol spelen bij 
Schroders?

Bruno Schroder: Met Philip Mallinckrodt, mijn 
neef, is er een zesde generatie in de onderneming. 
Ik hoop dat ook mijn kleinkinderen en die van 
mijn zus te zijner tijd, als ze dat tenminste willen, 
in het familiebedrijf komen. 

  Schroders is genoteerd aan de London Stock Ex-
change en behoort tot de 100 grootste onderne-
mingen in Groot-Brittannië. Dit vereist transpa-
rantie ten aanzien van cijfers en strategie. Heeft 
dit gevolgen voor de onafhankelijkheid?

Bruno Schroder: De familie vindt het een goede 
zaak dat Schroders op een transparante wijze ope-
reert, volgens de regels die gelden voor beursgeno-
teerde bedrijven. Dit heeft geen enkele nadelige in-
vloed op de onafhankelijkheid van het bedrijf.

  Hoe beheert u uw vermogen? Hebt u een per-
soonlijke beleggingsfilosofie of “vuistregels“, die u 
beleggers zou kunnen adviseren? 

Bruno Schroder: De eerste regel is, denk ik, binnen 
je middelen blijven en niet lenen tenzij het niet an-
ders kan. De voornaamste investering van de familie 
is en blijft de firma Schroders hoewel er natuurlijk 
ook bezittingen zijn die door de familie voor privé-
doelen worden gebruikt. Er zijn ook externe investe-
ringen, die grotendeels worden beheerd door Schro-
ders. 

   FD Morningstar en IEX Lipper Awards: prachtprestaties voor Schroders-fondsen
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Schroders is bij de uitreiking van de 
FD Morningstar Awards in maart 2009 
verkozen tot „Beste grote fondshuis in 
de categorie obligatiefondsen”. Deze 
onderscheiding werd toegekend door de 
toonaangevende fondsenwebsite Mor-
ningstar en de FD Mediagroep, twee 
partijen die al jarenlang samenwerken 
in het beoordelen van beleggingsfond-
sen. De award wijst erop dat Schroders 
overall genomen beter dan welke andere 
grote aanbieder ook gepresteerd heeft in 
de categorie obligaties. Vele Schroders- 
obligatiefondsen zijn inmiddels vanwege 
hun consistente prestatie bekroond met 
vijf Morningstar-sterrren. In totaal heeft 
Schroders € 22 miljard onder beheer in 
obligatiefondsen. 

Met de fondsen in de categorie Emer-
ging Market Debt wist Schroders in het 
afgelopen jaar ook een overtuigend re-
sultaat neer te zetten. Verantwoordelijk 
voor dit segment is Geoff Blanning. Hij 
volgt een behoedzame strategie, waarbij 
hij riskante obligaties mijdt en zekerheid 
voorrang geeft boven rendementskan-
sen. De resultaten geven Blanning gelijk, 
want de door zijn team beheerde Oost-
Europese en Emerging Markets obliga-
tiefondsen wisten de meeste concurren-
ten achter zich te laten.

Bij de jaarlijkste Lipper awards, die wor-
den uitgereikt in samenwerking met het 
tijdschrift IEX Profs, streek ook een Schro-
ders-fonds met de eer. Fondsmanager Al-
lan Conway beheert $ 1,3 miljard en wist 

een prachtig langjarig resultaat neer te 
zetten. „Emerging markets kunnen een 
storm doorstaan, maar geen orkaan”, zo 
vatte hij begin dit jaar de stemming samen 
tegenover IEX. In 2006 en 2007 boekte hij 
een rendement dat ongeveer twee keer zo 
hoog was als de benchmark, met een plus 
van 40%, maar in 2008 ging het fonds net 
als alle andere aandelenfondsen diep in 
het rood.

Conway zei begin dit jaar tegenover IEX 
te verwachten dat 2009 in het teken staat 
van een inhaalslag van emerging markets. 
De schulden van consumenten in deze 
landen liggen veel lager dan in Europa en 
de Verenigde Staten en de meeste landen 
hebben enorme reserves. „Opkomende 
economieën blijven veel sneller groeien 
dan ontwikkelde landen. Maar ik denk nu 
dat landenkeuze weer heel belangrijk 
wordt.” Factoren die dan het verschil gaan 
maken zijn dan onder meer het gegeven of 
een land grondstoffen importeert of ex-
porteert, zo meent hij. 

„De komende twaalf maanden voorzie 
ik geen groot herstel van de grondstofprij-
zen en dat gaat landen zoals Rusland en 
Brazilië parten spelen. Voor China zijn de 
vooruitzichten aanzienlijk beter. „China is 
een netto-importeur van grondstoffen. Ik 
verwacht dat de economische groei op 7% 
of hoger blijft uitkomen.”  

Certificaten voor uitstekende perfor-
mance gingen verder naar Schroders in de 
categorie Aandelen Zwitserland, onder 
andere voor de prestaties in de categorie 

Aandelen Noord-Amerika Small- en Mid-
cap. Dit is onder meer te danken aan de 
behoudende beleggingsstrategie van 
fondsmanager Jenny Jones - onlangs on-
derscheiden door Citiwire als beste US 
Small Cap Manager - die een voorkeur 

heeft voor ondernemingen met een be-
trouwbaar ondernemingsmodel en sta-
biele opbrengsten. Ze wist hierdoor de 
verliezen op de Amerikaanse aandelen-
markt veel sterker te beperken dan veel 
concurrenten. 

»De familie Schroder heeft een strategische visie voor de 
lange termijn. Dit beleid heeft zijn vruchten afgeworpen.«

Bruno Schroder, non-executive director, Schroders plc.

Bruno baron Schroder heeft als non-executive director zitting in de Raad 
van Bestuur van Schroders plc. Hij vertegenwoordigt hier de vijfde genera-
tie binnen dit familiebedrijf. Sinds de jaren vijftig is hij werkzaam bij de firma.

Special Nieuws

De bovengemiddelde groei van de opkomende markten leidt tot een verhoogde 
behoefde aan kapitaal, bijvoorbeeld voor investeringen in infrastructuur. Veel 
landen dekken deze behoefte door obligaties uit te geven en bieden beleggers 
daarmee uitstekende mogelijkheden om aantrekkelijke rendementen te behalen. 
De rente op deze papieren is doorgaans duidelijk hoger dan die op staatsobligaties 
van gevestigde industrielanden. Bovendien bestaat de kans dat een verbetering 
van de kredietwaardigheid op middellange tot lange termijn tot een koersstijging 
leidt. Dit verhoogt het rendement van het fonds verder. Een ander voordeel van 
obligaties van opkomende landen is de relatief geringe correlatie met andere be-
leggingscategorieën. Toevoeging van deze obligaties verbetert dus het risico-ren-
dementsprofiel van een beleggingsportefeuille. 

Het fonds2 
De markten in de opkomende landen zijn vaak nog zeer inefficiënt. Er is onvol-
doende betrouwbare informatie en er zijn weinig ter zake kundige analisten. Het 
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return beschikt echter over een 
zeer ervaren beleggingsteam met gemiddeld 17 jaar ervaring in dit segment. 
Doelstelling van het fonds is een rendement van 10% op jaarbasis over een markt-
cyclus. Daarnaast tracht men elke 12-maandsperiode een positief rendement te 
realiseren. Het fonds wordt actief beheerd, zonder aan een index gebonden te zijn, 
en belegt in een goed gediversifieerde portefeuille uit meer dan 50 opkomende 
markten. Regionaal gezien ligt het accent nu in Oost- en Zuid-Oost-Azië, en dan 
vooral Maleisië, Singapore, Zuid-Korea en China. Zo’n 72% van het fondsvermo-
gen is belegd in obligaties in lokale valuta, en dat vergt bijzondere expertise van de 
beheerder. Er wordt een actief valutabeheer toegepast om valutaposities af te dek-
ken en extra rendement te behalen. Van 1998 tot 2007 heeft het fonds uitsluitend 
positieve, soms tweecijferige jaarrendementen behaald; in het rampjaar 2008 wist 
het zijn kapitaal vrijwel te behouden met slechts een zeer klein verlies.3  

Fondsmanagement
Fondsbeheerder Geoff Blanning is sinds 1998 bij Schro-
ders in dienst, waar hij verantwoordelijk is voor Emer-
ging Markets Debt. Hij beheert het Schroder ISF Emer-
ging Markets Debt Absolute Return fonds en geeft 
daarnaast leiding aan een hoog gekwalificeerd team van 
obligatie- en valuta-experts dat alle wereldwijde Emer-
ging Markets Debt-fondsen van Schroders assisteert. Op 
dit moment beheert het team een vermogen van ruim $4 
miljard volgens de absoluut-rendementstrategie.

Aanbeveling
Door de brede spreiding van zijn beleggingen en de hoge flexibiliteit die de abo-
luut-rendementbenadering biedt, verkeert het fonds in een uitstekende positie 
om de huidige problemen op de financiële markten zonder al te zware verliezen te 
doorstaan en als een van de eerste te profiteren van een conjunctuurherstel in de 
opkomende markten. De beproefde expertise van het beheersteam, dat kan bogen 
op een uitstekend trackrecord van meer dan tien jaar, zal daarbij opnieuw vruch-
ten afwerpen.

In de spotlight  
Schroder ISF Emerging  
Markets Debt Absolute Return 

Morningstar Rating1

    

S & P Fund Mgmt. Rating

1 Bron: Morningstar 31-1-2009. 
2 Bron: Schroders, per 31-01-2009.
3  Bron: Schroders, per 31-01-2009. Performance op basis van de USD-aandelenklasse.  
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Het Schroder ISF EURO Corporate Bond en het Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return zijn een 
compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het 
Fonds is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt 
gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospectus en het vereenvoudigd 
prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en 
de juridische relatie met het Fonds worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus, 
het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds kunnen kosteloos worden verkre-
gen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groot-
hertogdom Luxemburg en alle distributeurs. 

Gegevens van derden zijn eigendom van de desbetreffende, bovenvermelde derde partij en worden u enkel 
verstrekt voor intern gebruik. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd of verspreid in welke vorm dan 
ook en mag niet worden gebruikt om welke financiële instrumenten of producten of indexen dan ook te creëren. 
Deze gegevens worden verstrekt zonder enige garanties van welke aard dan ook. De eigenaar van gegevens 
van derde partijen noch enige andere partij die is betrokken bij de publicatie van dit document kan aansprakelijk 
worden gesteld voor fouten. De voorwaarden van de specifieke verklaringen van afstand van de derde partij 
staan vermeld in de Belangrijke Informatie voor deze website, www.schroders.nl

Het Schroder ISF EURO Corporate Bond en Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return vallen bin-
nen Europese richtlijn 2003/48/EG (Belasting van spaarinkomsten in de vorm van rentebetalingen), zoals omge-
zet in de Luxemburgse wetgeving. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.
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Uw gesprekspartners in Nederland, België en Luxemburg

Beleggings Express, 28-2-2009

» In periodes van hoge inflatie zoeken beleggers vaak hun  
heil in goud omdat dit waardevaster is dan papiergeld. (…)  

Een beleggingsfonds lijkt dan misschien nog het beste alternatief.  
Hierbij kan gedacht worden aan het Schroders Gold and  

Metals Fund, waar goud dan een onderdeel van uitmaakt.«

Het Financieele Dagblad, 14-3-2009

»Schroders is een grote, onafhankelijke en aan de beurs  
genoteerde vermogensbeheerder met een geschiedenis van  
meer dan 200 jaar. Met zijn obligatiefondsen doet Schroders  

het de laatste jaren goed. Het zijn er tientallen,  
in meerdere varianten.«

Beleggers Belangen, 2-1-2009

»Een zeldzaam slecht jaar dus (2008), maar er is hoop.  
Althans, dat stellen de strategen van fondsbeheerder  

Schroders na een analyse van jaarlijkse koersdalingen van de  
S&P500-index van meer dan 25%. Dergelijke dalingen  
deden zich zeven keer eerder voor en in vijf gevallen  

herstelde de beurs het jaar daarop zeer sterk.«

Fondsnieuws, 26-11-2008

»Het moment is rijp om te beleggen in schuldpapier van  
banken nu regeringen wereldwijd garanties hebben afgegeven.  

Dat zegt Adam Cordery, hoofd European and UK Credit  
Strategies van het Britse fondsenhuis Schroders. ‘Het aanbod  
is beter dan het in jaren is geweest,’ schrijft hij in een memo  

aan beleggers. Schroders heeft 27,8 miljard dollar aan  
vastrentende waarden onder beheer.«

Uit de pers:

Service

Zoals de Rothschilds

Het geslacht Schröder behoort tot de 
grote handelsdynastieën van Europa. 
Net zoals de Bardi’s en Peruzzi’s in de 
Middeleeuwen, de Medici’s in het 15de- 
en 16de-eeuwse Florence en de 
Rothschilds stichtten ze een netwerk 
van familiebedrijven in strategisch be-
langrijke wereldsteden.

Johann Heinrich Schröder kan ge-
zien worden als de stichter van het hui-
dige Britse Schroders. Zijn overgroot-
vader was tabaksfabrikant, grootvader 
Anthon begon in Quakenbrück een 
handel in consumentenartikelen. Het 
familienetwerk kreeg een internationa-
le dimensie met de vijf zoons van An-
thons, die allemaal koopman werden 
en wier zoons in hun voetsporen volg-
den. In 1821, het jaar waarin Anthons 
actiefste en succesvolste zoon Christian 
Matthias overleed, had de firma Schrö-
der al vestigingen in Bremen, Hamburg, 
Londen, Amsterdam, St. Petersburg en 
Riga.

Van Hamburg naar Londen
Johann Heinrich Schröder (1784–1883) 
was een bijzonder geval. Hij was de 
vijfde zoon van Christian Matthias en 
was pas 17 jaar toen zijn vader hem in 
1802, tijdens de Napoleonische oorlog, 
van Hamburg naar Londen stuurde. Hij 
trad daar toe tot de firma van zijn broer 
Johann Friedrich en werd partner in 
1804. Omdat de Schröders handelden 
in levensmiddelen en consumenten-
goederen die per schip werden ver-

voerd, was het belangrijk dat ze aanwe-
zig waren in de grootste Europese 
zeehavens. Vader Christian Matthias 
was ervoor verantwoordelijk dat de za-
ken in de jaren daarvoor op een groot-
ste manier geinternationaliseerd waren. 
Maar het was zijn zoon Johann Hein-
rich, die de eerste stappen zette naar 
een nieuw en lucratieve activiteit, de fi-
nanciering van de handel. Hij stichtte 
drie eigen firma’s, in 1818 in Londen, in 
1819 in Hamburg en in 1839 in Liver-
pool. Vanaf 1850 ontwikkelden die zich 
tot een gerenommeerde handelsbank.

Vanaf 1857 gaf Johann Heinrichs on-
derneming, J. Henry Schröder & Co, in 
de familie de toon aan. De handelsfi-
nancieringactiviteiten, die aanvankelijk 
vooral ten behoeve de andere Schröder-
ondernemingen werden ontplooid, 
ontwikkelden zich tot een zelfstandige 
ondernemingsactiviteit.

In de loop der jaren hebben de Schrö-
ders steeds weer uitstekende partners 
aan zich weten te binden, zonder de 
controle uit handen te geven. Intussen 
was de steeds succesvollere handels-
bank uiteindelijk uitgegroeid tot een 
toonaangevende vermogensbeheerder.  
Wat kenmerkend was voor Johann 
Heinrich, is ook nu nog ruim aanwezig 
bij Schroders: ambitie, hard werken, 
discipline en zeer hoogwaardige mede-
werkers. Ook nu nog hebben familiele-
den van de vijfde en zesde generatie 
sinds Johann Heinrich een belang van 
47,7% in de onderneming. 

Geschiedenis van Schroders

Aankomst van Johann Heinrich Schröder en zijn familie in Dover, ca. 1820.
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