
Optimisme of euforie? 

Wie in het woordenboek onder 'euforie' 
kijkt, vindt als betekenis: “Gevoel van 
welbehagen, meestal gepaard gaand 
met een overdreven vrolijkheid en 
zelfverzekerdheid, ook als symptoom 
bij sommige ziektetoestanden”. Dat 
geeft te denken. Want hoewel we in 
de zwaarste economische crisis sinds 
de jaren ’80 zitten, zijn de aandelen-
markten de laatste tijd weer gestegen. 
Daarbij liepen de grote opkomende 
landen voorop, maar ook de AEX steeg 
met bijna 50% sinds het dieptepunt in 
het eerste kwartaal, terwijl in de reële 
economie ondernemingen nog steeds 
moeten vechten om te overleven. Is dat 
nog gegrond optimisme, of is er eerder 
sprake van euforie? Ook in het voorjaar 
van 2007 raakten de fundamentele cri-
teria door de hoge vlucht van de koer-
sen geleidelijk buiten beeld. Toen al 
betrokken de fondsen van Schroders 
defensieve posities, wat weliswaar tij-
delijk ten koste van de performance 
ging, maar achteraf gezien de juiste 
beslissing was.
Het kunnen onderscheiden van opti-
misme enerzijds en euforie anderzijds 
is het doel van 'Behavioral Economics', 
de gedragsgerichte economie. Een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers 
van deze jonge wetenschap komt in dit 
nummer aan het woord: Yale-hoogle-
raar Robert J. Schiller. Samen met zijn 
collega’s aan de universiteit onderzoekt 
hij hoe het handelen op de beurs wordt 
bepaald door hebzucht en angst en 
hoe men, in dit door emoties beheerste 
klimaat, verstandig en vooruitziend kan 
beleggen. Een effectief middel tegen 
angst – de angst wel of niet te beleggen 
– is risicospreiding. 
Met het STS Schroder Global Diversi-
fied Growth Fund hebben wij een fonds-
strategie ontwikkeld die de moge-
lijkheid biedt het risico over verschillende 
beleggingscategorieën te spreiden, als 
een vervanger dient voor een pure aan-
delenbelegging en daardoor in zowel 
dalende als stijgende markten succes-
vol is. En dat is pas echt reden tot opti-
misme. Ik wens u veel leesplezier.

Diversificatie is terug van weggeweest
Aandelen, obligaties, grondstoffen: tijdens de financiële crisis hebben vrijwel alle beleggingscatego-
rieën verlies moeten incasseren. Een multi-asset fonds van Schroders maakt duidelijk dat risico-
spreiding desondanks voordelen biedt.

Beleggers weten het: je moet niet alle  
eieren in één mandje leggen. Maar wat 
als alle manden tegelijk omvallen? Het 
crisisjaar 2008 heeft de beleggers niet  
alleen dubbelcijferige verliezen in vrijwel 
alle beleggingsklassen opgeleverd, maar 
ook twijfel gezaaid of diversificatie echt 
de beste strategie is om een stabiel ren
dement met een gunstig risicoprofiel te 
behalen. Want ook de gespreide porte
feuilles stonden aan het einde van het 
jaar dik in de rode cijfers. Hoe kon dat 
gebeuren? 

Ter herinnering: diversificatie, of sprei
ding, is het kernbegrip in de portefeuille
theorie die in de jaren 1950 werd ont
wikkeld door de latere Nobelprijswinnaar 
Harry Markowitz. Volgens deze theorie 
kan door het combineren van verschil
lende risicodragende beleggingscatego
rieën in de portefeuille een risicorende
mentsverhouding worden verkregen die 
voor de belegger gunstiger is dan bij een 
simpele optelling van de afzonderlijke 
risico's te verwachten zou zijn. Dat komt 
omdat de koersontwikkeling van de af
zonderlijke categorieën niet exact paral
lel loopt. De koersschommelingen hef
fen elkaar op zodat de waarde van de 
totale portefeuille zich stabieler ontwik
kelt.

Als zoals in het afgelopen jaar de finan
ciële markten over een breed front instor
ten, kan spreiding van het risico natuur
lijk slechts relatief voordeel opleveren. 
Dat neemt niet weg dat de verliezen in 
een gediversifieerde portefeuille meestal 
minder hoog uitvallen dan in de zwaarst 
getroffen beleggingscategorieën. Zodra 
de markten zich herstellen, zal diversifi
catie echter weer meer effect sorteren. 
En inderdaad zijn er aanwijzingen dat 
dit op dit moment gebeurt.

 
Diversificatie overtuigt weer
Johanna Kyrklund, multiasset fonds
beheerder bij Schroders, is optimistisch  
gestemd: “De door paniek gedreven  
verkoopgolf ligt nu wel achter ons.” De 
fundamentele analyses komen in toe
nemende mate weer tot hun recht, en 
daarmee ook de specifieke gegevens en 
gebeurtenissen die er in een normaal 
marktklimaat voor zorgen dat de beleg
gingscategorieën zich verschillend ont
wikkelen. Zo kende de markt voor high 
yield obligaties in 2009 een zeer voorspoe
dig begin, terwijl de aandelenkoersen nog 
een dalende lijn vertoonden. Dat zou 
slechts enkele maanden daarvoor ondenk
baar zijn geweest. Ook de grondstoffen
koersen hebben zich intussen gestabili

seerd, zodat hun diversificatiepotentieel 
beter kan worden benut. Tegelijkertijd 
waarschuwt Kyrklund echter: “De situa
tie is nog niet volledig genormaliseerd.  
Hoewel er tekenen zijn dat de krediet
markten weer opleven, zal de situatie 
voorlopig volatiel blijven. Het komt er nu 
op aan de markten te identificeren die een 
afdoende waarderingsbuffer bieden, want 
het conjuncturele klimaat blijft lastig."

Lees meer over Johanna Kyrkland en 
het door haar beheerde STS Schroders 
Global Diversified Growth Fund op blad
zijde 7.  
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Het is niet verstandig om alle eieren in één mandje te bewaren.

„Animal Spirits“
Hoe de economie echt functioneert, 

wordt door Yale-professor Robert J.  

Shiller uitgelegd in zijn nieuwe boek  

‘Animal Spirits’. Hierin belicht hij de  

irrationele aspecten van het eco-

 nomisch handelen, die vaak  

worden genegeerd.  

Ten onrechte!  

(zie bladzijde 6.)

Foto: Fotolia.

Fred van der 
Stappen,  
Head  
Intermediary  
Benelux



Gary Clarke: Dit fonds bestaat nu ruim 
drie jaar, en fondsbeheerder Leon Ho
wardSpink heeft in deze periode een 
uitstekende track record opgebouwd. 
Anders dan de naam misschien doet 
vermoeden, richt dit fonds zich niet op 
bedrijfsfusies of Activistisch Beleg-
gen. Het fonds heeft gewoon een grote 
vrijheid om een goed gespreide portefeuil
le op te bouwen. 

  Wat verstaat u onder een 'special situ-
ation' in het huidige marktklimaat?

Gary Clarke: Leon zoekt naar onder
nemingen die op middellange tot lange 
termijn succesvol zijn. Hij zal niet iedere 
maand opnieuw posities op of afbouwen 
alleen omdat de risicobereidheid van de 
markt of het momentum in een sector 
tijdelijk verandert. Doel is te beleggen in 
ondernemingen die in hun branche de 
beste zijn en duurzame groei realiseren. Op dit moment zien wij dat de kwaliteit die 
wij zoeken – ondernemingen dus, die duurzaam hoge rendementen met een geringe 
gevoeligheid voor conjunctuurschommelingen combineren – goedkoper is dan ze in 
de afgelopen tien jaar ooit is geweest. Het fonds heeft nu dus de kans om posities op te 
bouwen in veelbelovende ondernemingen die tot voor kort gewoon te duur waren. 

  In vergelijking hiermee richt het Schroder ISF European Large Cap fonds zich wat 
sterker naar de benchmark.

Gary Clarke: Ja, dit fonds wijkt minder af van de index. Het werkt echter vanuit het
zelfde fundamentele streven om binnen het kader van een risicobudget de index te 
overtreffen. Rory Bateman en zijn team hebben hiermee in het verleden uitstekende 
resultaten bereikt. Het gaat dus om een basisbelegging voor beleggers die relatief dicht 
bij de algemene markt willen blijven, maar door een doelgerichte selectie van indivi
duele namen extra kansen willen benutten. 

  Waarom zou een belegger nu voor Europese aandelen moeten kiezen?
Gary Clarke: Omdat dit een zeer brede en veelzijdige markt is, met veel hoogwaar
dige ondernemingen die nog niet te hoog geprijsd zijn: de koers/winstverhouding is 
met 11 à 12 zeer aantrekkelijk vergeleken met bijvoorbeeld die in Amerika, waar die 
op 15 ligt. Bovendien is het dividendrendement van Europese aandelen hoger dan in 
de VS. Verder zijn aandelen gunstiger dan obligaties, want de obligatierendementen 
zijn lager dan het dividendrendement van Europese aandelen. Juist voor wie zich 
richt op bottomup aandelenselectie, ofwel 'stockpicking' zijn er hier steeds weer inte
ressante kansen te vinden. Ik heb zeer veel vertrouwen in de Europese aandelen. 

  Het afgelopen jaar leken fundamentele criteria echter minder zwaar te wegen …
Gary Clarke: In 2008 leek de totale markt inderdaad verdeeld te zijn in drie catego
rieën: defensieve waarden, cyclische waarden en financials. Het beleggingsresultaat 
werd voornamelijk bepaald door de manier waarop deze drie in de portefeuille gewo
gen waren. Defensieve waarden en cash waren goed, financiële waarden konden beter 
worden vermeden. Dat is echter veranderd. De markt concentreert zich weer meer op 
de fundamentals, en dat is goed nieuws voor iedereen die bereid is vroegtijdig in on
dernemingen met goede vooruitzichten te beleggen. 

Europese aandelenfondsen

Schroders heeft succes met verschillende strategieën voor Europese aandelenbeleggingen. 
Wat deze fondsen gemeen hebben, is hun fundamentele gerichtheid op kwaliteit, verklaart  
Gary Clarke, Head of European Equity bij Schroders.

  Begin 2008 bent u aangetreden als hoofd van het Europese aandelenteam van  
Schroders. Wat is er sindsdien veranderd?

Gary Clarke: Ten eerste hebben we vaart gezet achter de ontwikkeling van een large
cap fondsenaanbod voor institutionele beleggers, dat onafhankelijk wordt beheerd en 
toegang heeft tot alle researchfaciliteiten. In het retailsegment hebben wij gezorgd dat 
onze belangrijkste fondsen eigen analisten kregen, die uitsluitend voor deze fondsen 
werken en zo nodig ook de fondsbeheerder kunnen vervangen. 

  Hoe zelfstandig werken de fondsbeheerders?
Gary Clarke: De fondsbeheerders krijgen adviezen en beoordelingen van de analis
ten maar nemen, binnen het kader van hun beleggingsrichtlijnen, zelfstandig beslis
singen waarvoor zij zelf volledig verantwoordelijk zijn. Hun beleggingssucces heeft 
rechtstreeks invloed op hun beloning. Ook bij de analisten weten wij precies welke 
bijdrage ieder van hen aan de performance heeft geleverd. We hechten grote waarde 
aan duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

  Zelf beheert u twee aandelenfondsen, waaronder Schroder ISF1 European Equity  
Alpha. Wat is het doel van dit fonds?

Gary Clarke: Wij bekijken de Europese markt vanuit waardeperspectief, dat wil zeg
gen dat we vooral zoeken naar aantrekkelijk geprijsde ondernemingen die een hoge 
kwaliteit en goede groeivooruitzichten bieden. Met het oog hierop analyseren wij  
ratio’s zoals koers/winst, koers/boekwaarde, koers/omzet enzovoort. Belangrijk zijn 
verder een solide balans, goed voorspelbare winsten en hoge toegangsbarrières voor 
potentiële concurrenten. 

 Hoe ver gaat u in uw onderzoek van die ondernemingen?
Gary Clarke: Natuurlijk onderhouden wij contact met het management, bouwen wij 
modellen en praten wij met aandelenhandelaars – maar dat doen anderen ook. Wij wil
len echter een stap verder gaan in het Due Diligence proces. Daarom praten wij ook 
met andere beleggers op de aandelen en obligatiemarkten, met concurrenten van de 
onderneming, met juridisch adviseurs en zelfs met oudmedewerkers. Wij willen de 
onderneming door en door kennen voordat we ons binden.

  Wat betekent dit voor de samenstelling van de portefeuille?
Gary Clarke: Bij het Schroder ISF European Equity Alpha fonds werken wij met een 
geconcentreerde portfolio van circa 50 aandelen die onze beste ideeën vertegenwoor
digen. Begin dit jaar hebben we het aantal deelnemingen met zo’n dertig stuks ver
minderd om het fonds slagvaardiger te maken en meer rendementonafhankelijk van 
de benchmark te genereren. Dat past ook perfect in het huidige marktklimaat waarin, 
zoals gezegd, de kwaliteiten van individuele ondernemingen weer een grotere rol spe
len.

  Hoe belangrijk zijn economische cijfers en ontwikkelingen voor u?
Gary Clarke: Wij houden daar natuurlijk rekening mee, maar we gokken niet met 
vragen als: “Zal de olieprijs stijgen of dalen?” Ik creëer geen meerwaarde door mijn 
beleggingen afhankelijk te maken van een vraag die vele duizenden marktdeelnemers 
zich ook stellen. Daarom proberen wij de invloed van macroeconomische ontwik
kelingen of specifieke thema’s op het niveau van de gehele portefeuille zo veel moge
lijk te beperken en ons te concentreren op het genereren van meerwaarde ten op
zichte van de markt. Dus als ik bijvoorbeeld overwogen ben in de defensieve sector 
gezondheidszorg, wil dat niet zeggen dat ik verwacht dat de conjunctuur achteruit 
gaat, maar gewoon dat er veel zeer aantrekkelijk geprijsde aandelen in die sector 
zijn.

  Welke omvang marktkapitalisatie heeft uw voorkeur?
Gary Clarke: Wij beleggen over het hele spectrum: van grote concerns zoals Roche of 
SanofiAventis tot bedrijven met een beurswaarde van slechts 100 miljoen euro. Als 
'stockpicker' beweeg je je natuurlijk vaak op de small en midcapmarkt, omdat daar 
een grote verscheidenheid aan ondernemingen en businessmodellen te vinden is. We 
zijn dus niet verplicht voor de beste bank of het beste farmaconcern te kiezen, maar 
komen soms uitstekende ondernemingen op het spoor die nichemarkten beheersen, 
waaraan we eerder nooit hadden gedacht.

  Laten we eens kijken naar de andere Europese aandelenfondsen van Schroders,  
bijvoorbeeld het Schroder ISF European Special Situations fonds?

“Wij willen de ondernemingen waarin we 
beleggen, door en door leren kennen” 
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Europese aandelen: drie uitgelezen fondsen van Schroders 

Fondsportret Fondsportret

Schroders  opedie
Due Diligence – letterlijk 'gepaste zorgvuldigheid' –  verwijst naar het gron-

dige onderzoek naar de financieel-economische situatie van een onderneming 
door (in dit geval) een potentiële belegger.

Activistisch Beleggen Bij Activistisch Beleggen probeert de beheerder de 
ondernemingen waarin hij belegt actief te beïnvloeden, om de beurskoers op 
te drijven, bijvoorbeeld door een reorganisatie of overname.

Gary Clarke is sinds begin 2008 
als Head of European Equity  
verantwoordelijk voor de Europese 
aandelenbeleggingen van Schro-
ders. Voordat hij in 2005 bij Schro-
ders in dienst trad, was hij als 
fondsbeheerder voor HSBC Asset 
Management, Rothschild Asset 
Management en Gartmore werk-
zaam. Gary Clarke beschikt over 
15 jaar beleggingservaring. Mo-
menteel beheert hij het Schroder  
ISF EURO Equity en Schroder ISF 
European Equity Alpha fonds

Schroder ISF European  
Special Situations

Schroder ISF European  
Equity Alpha

Schroder ISF European  
Large Cap

Stijl Unconstrained Unconstrained Core

Afwijking van de index Maximaal 10% Maximaal 8% 2 – 5% 

Strategie Het beleggingsteam richt zich op de selectie 
van afzonderlijke ondernemingen (stock-
picking) en geniet daarbij een relatief grote  
vrijheid ten opzichte van de benchmark. De 
portfolio wordt gespreid naar beleggings-
thema’s, groeifactoren, beleggingsstijlen en 
grootte.

Het fonds belegt vooral in grotere onder-
nemingen maar kan bij de selectie van
afzonderlijke aandelen ook kleine en 
middelgrote namen in overweging nemen. 
Het beleggingsteam laat zich niet leiden 
door specifieke thema’s of macro-eco-
nomische trends.

Het beleggingsteam concentreert zich op  
de zwaargewichten op de Europese aan-
delenmarkt met een beurswaarde van  
meer dan 5 miljard euro. De toegestane  
indexafwijking (tracking error) is relatief klein. 

ISIN (Kl. A, EUR, herbel.) LU0246035637 LU0161305163 LU0106236937

Introductie 31 maart 2006 31 januari 2003 4 december 1995

Fondsbeheerder Leon Howard-Spink 
stapte in 2005 van  
Jupiter Asset Manage- 
ment over naar  
Schroders. Hij heeft 12  
jaar beleggingservaring,  
vooral op het gebied  
van Europese aandelen.

Gary Clarke geeft  
leiding aan het Europese  
aandelenteam van  
Schroders. Hij kwam in  
2005 van Gartmore en  
heeft 15 jaar ervaring als  
fondsbeheerder en  
analist in het segment  
Europese aandelen.

Rory Bateman is sinds  
2008 bij Schroders  
werkzaam en geeft  
leiding aan het Europese  
beleggingsteam voor  
institutionele cliënten.  
Hij heeft 14 jaar ervaring  
als analist en portefeuille- 
beheerder.

Fondsvermogen2 745 miljoen EUR 430 miljoen EUR 64 miljoen EUR

Fondsvaluta EUR EUR EUR

Aantal aandelen waarin 
belegd wordt

45 à 55 50 à 70 50 à 70

Benchmark MSCI Europe Net TR MSCI Europe Net TR MSCI Europe Net TR

Inschrijvingsvergoeding 
(Kl. A)

Maximaal 5,26315% Maximaal 5,26315% Maximaal 5,26315%

Beheerskosten (Kl. A) 1,50% p.j. 1,50% p.j. 1,25% p.j.

Morningstar Rating3 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Morningstar  
Qualitative Rating4

Goed – –

Performance5 Fonds Index6 Kwartiel Fonds Index6 Kwartiel Fonds Index6 Kwartiel

1 jaar –21,8 % –26,5 % 1ste –24,4 % –26,5 % 2de –21,5 % –26,5 % 1ste

3 jaar –25,1 % –29,9 % 1ste –29,0 % –29,9% 2de –27,9 % –29,9 % 1ste

5 jaar n.v.t. n.v.t. – 2,0 % 2,8 % 1ste -4,7 % -2,8 % 2de

De Morningstar Style Box maakt in één oogopslag 
duidelijk hoe een fonds gepositioneerd is ten aanzien 
van de beoogde beleggingen (van klein tot zeer groot) 
en strategie (van waarde- tot groeigeoriënteerd). De 
hier gepresenteerde fondsen van Schroders richten 
zich voornamelijk op grote tot zeer grote ondernemin-
gen; Schroder ISF Special Situations is daarbij met 
name op groei gericht.

�  Op basis van diepgravend ondernemingsonder-
zoek en een gerichte selectie van individuele aan-
delen bieden de fondsen van Schroders beleggers 
de kans een bovengemiddeld rendement met  
Europese aandelen te realiseren.

 �De fondsen hanteren een helder gestructureerd 
beleggingsproces met geïntegreerd risicobeheer.

 De fondsen hebben een overtuigend trackrecord, 
veelal over een groot aantal jaren.

�  Het Europese aandelenteam van Schroders  
bestaat uit twintig ervaren fondsbeheerders en 
analisten, die een beheerd vermogen van meer 
dan 5,1 miljard euro onder hun hoede hebben.7

 Schroders heeft een gevarieerd aanbod Europese 
aandelenfondsen gespreid over verschillende be-
leggingsstijlen en regio’s, gericht op uiteenlopende 
beleggingsdoelen.

�  De fondsen beleggen op de aandelenmarkt en zijn 
derhalve blootgesteld aan de bijbehorende koers-
volatiliteit.

 �De fondsen garanderen geen kapitaalbehoud.  
De waarde van de fondsaandelen kan op elk  
moment dalen tot onder de prijs, waartegen de 
belegger ze heeft verworven en daardoor tot  
verlies leiden. 

 De fondsen kunnen in het kader van het beleg-
gingsproces derivaten gebruiken. Dit kan het  
effect van marktgebeurtenissen versterken en  
zo de koersvolatiliteit verhogen.

�  De fondsen beleggen ook 
in Europese ondernemin-
gen buiten de eurozone; 
hierdoor ontstaat  
een valutarisico. 

Overzicht beleggingsstijlen Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s
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1  Schroder ISF staat in dit document voor Schroder International Selection Fund.
2  Bron: Schroders, per 31 mei 2009.
3  Bron: Morningstar, per 31 mei 2009.
4    Bron: Morningstar, per 31 mei 2009. 'Goed' staat voor de op één na hoogste beoordeling op  

een schaal van 5.
5   Bron: Schroders, per 31 mei 2009. Performance steeds op basis van aandelenklasse A,

  EUR, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden met inschrijvings-
vergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden  
meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Resultaten in het verleden zijn geen  
betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

6  Benchmark: MSCI Europe Net TR.
7  Bron: Schroders, per 31 mei 2009.



Ook al zijn de aandelenmarkten in juni 
niet gestegen en hebben de staatsobligaties 
zich gestabiliseerd, vast staat dat de risico
bereidheid van de beleggers, na een teleur
stellend begin van het jaar, in het tweede 
kwartaal van 2009 duidelijk is toegeno
men. Na in maart hun dieptepunt te heb
ben bereikt, hebben de aandelenmarkten 
zich wereldwijd sterk hersteld, aangevoerd 
door de opkomende landen met een stij
ging van zo’n 50%. Ook de grondstoffen 
ging het voor de wind en de olieprijs steeg 
naar zo’n 70 USD per vat.

Tegelijkertijd gingen de staatsobligaties 
in de uitverkoop. De rente op tienjaars US 
Treasuries bereikte in december met onge
veer 2% een dieptepunt, maar is sindsdien 
gestaag gestegen en ligt inmiddels met bij
na 4% weer op het niveau van 'voor Leh
man'. 

Minder angst voor deflatie 
De stijging van de obligatierente kan voor 
een groot deel worden verklaard uit de 
hogere inflatieverwachtingen. Eind 2008 
werd op de markt voor inflatiegekoppelde 
obligaties voor de komende tien jaar een 
deflatie van 1% per jaar ingeprijsd. In
middels is de verwachting gestabiliseerd 
op een inflatiestijging van ongeveer 2% 
per jaar.

De combinatie van stijgende aandelen
koersen, hogere rentes op staatsobligaties, 
een oplopende inflatieverwachting en 
een rally van de grondstofprijzen wijst 
erop dat de beleggers wereldwijd hun 
vrees voor een economische meltdown  

de hedendaagse versie van de Grote De
pressie – hebben bedwongen. De Risk 
Appetite Index van Credit Suisse, die 
rond de jaarwisseling diep in de 'paniek
zone' stond, beweegt zich weer richting 
'euforie' (zie grafiek). Dit gaat ten koste 
van de Amerikaanse dollar, die zijn aan
trekkelijkheid als veilige haven voor be
leggers kwijtraakt.

Inkoopmanagers scheppen 
vertrouwen
Hoe komt het dat de stemming zo is  
omgeslagen? Bij nadere beschouwing 
blijken verschillende factoren een rol te 
spelen. De eerste signalen van een eco 

nomische omslag komen van onder
nemingsenquêtes, inkoopmanagersin
dices en cijfers van het Institute  
for Supply Management. De Chinese 
inkoopmanagersindex wijst al weer op  
expansie en de VS zal waarschijnlijk 
spoedig volgen. Daarbij komen de beter 
dan verwachte ondernemingsresultaten, 
vooral in de financiële sector: de banken 
kunnen momenteel zeer goedkope finan
ciering krijgen en deze tegelijkertijd  
tegen hoge rentes uitlenen. 

 Belangrijk is ook dat de gecoördineer
de maatregelen van regeringen en cen
trale banken het vertrouwen van de  
beleggers hebben opgevijzeld. 

Beleggers durven weer risico te nemen
Aandelen

USA De Fed probeert de Amerikaanse 
economie te stimuleren door middel van 
een forse kapitaalinjectie. De winstprogno-
ses zijn in vergelijking met de andere 
markten echter onaantrekkelijk.
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Europa Is sterk afhankelijk van de wereld-
handel en blijft daardoor kwetsbaar. Lage 
rentes en het zwakke pond zijn argumen-
ten om te beleggen in Britse aandelen. 
Schroder ISF European Equity Alpha 

Japan Krijgt in 2009 naar verwachting de 
sterkste conjunctuurdaling van alle OESO-
landen te verwerken, maar de recente da-
ling van de yen kan in het voordeel van de 
ondernemingen werken.
Schroder ISF Japanese Equity EUR hedged

Pacific (excl. Japan) Australië en Hong-
kong zullen waarschijnlijk profiteren van de 
economische groei van China, hun belang-
rijkste handelspartner.
Schroder ISF Emerging Asia 

Opkomende economieën Banken on-
dervinden weinig last van de kredietcrisis. 
Momenteel een van de voorkeursmarkten 
van institutionele beleggers.
Schroder ISF China Opportunities

Obligaties

Staatsobligaties Het verwachte herstel in 
de VS zou de rentes op conventionele staats-
leningen kunnen opstuwen, maar is vermoe-
delijk al grotendeels ingeprijsd.
Schroder ISF Strategic Bond

Bedrijfsobligaties Door de aanhoudend 
lage renteniveaus zijn investment-grade pa-
pieren vergeleken met cash aantrekkelijk. 
Schroder ISF Global Corporate Bond

High yield obligaties De credit spreads 
zijn gekrompen maar blijven op langere ter-
mijn interessant. Niet meer spotgoedkoop, 
maar billijk geprijsd.
Schroder ISF Global High Yield

Indexgekoppelde obligaties Inflatiever-
wachtingen voor de VS en Europa blijven 
onzeker, maar het deflatiescenario wordt 
onwaarschijnlijker. 
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen

Vastgoed Conjunctuurdaling in heel Euro-
pa beperkt de huurdersvraag en leidt tot 
dalende huurprijzen.
Schroder ISF Global Property Securities

Grondstoffen Prijzen zullen wellicht profite-
ren van de hoop op een conjunctuurherstel. 
Koper is zeer sterk afhankelijk van Chinese 
importen. 
Schroder AS Commodity Fund

      
 Overgewaardeerd Neutraal Ondergewaardeerd

Sinds maart van dit jaar is op veel beleggingsmarkten de zon weer doorgebroken. En inderdaad, er zijn aanwijzingen dat de  
economische crisis het dieptepunt gepasseerd is. Voor overdreven optimisme moet echter gewaarschuwd worden.

Inflatie of deflatie?
De inflatie in de industrielanden ligt dichtbij of zelfs al onder de nul. Hoe het verder 
gaat? Daarover zijn de meningen verdeeld. Sommige marktpartijen verwachten dat 
de rente al tegen het einde van dit jaar zal stijgen. De economen van Schroders zijn 
daar echter niet van overtuigd.
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Tot voor kort was deflatie het schrikbeeld van de beleg
ger. Niet zonder reden, want de inflatie is de afgelopen 
maanden wereldwijd gedaald. In de VS, Japan, Frank
rijk, Spanje en GrootBrittannië ligt de inflatie al onder 
nul en dat zal waarschijnlijk in meer landen gebeuren. 
Ook in de eurozone zijn de consumentenprijzen licht 
gedaald met 0,1% – voor het eerst sinds de invoering 
van de eenheidsmunt. Deze ontwikkeling kan echter 
worden verklaard met een statistisch verschijnsel: het 
zogeheten basiseffect. Het komt vooral door de ex
treem hoge energieprijzen van het afgelopen jaar dat 
het huidige prijsniveau lager ligt dan in 2008. Zodra dit 
basiseffect verdwijnt (omdat de vergelijkingsprijzen 
van de voorgaande twaalf maanden omlaag gaan), zal 
de inflatie weer toenemen. 

Dat lijkt tenminste nu de overtuiging van de mark
ten te zijn. En inderdaad pleit de recente stijging van de 
grondstofprijzen in het tweede kwartaal van 2009 – 
met een toename van 45% voor ruwe Brentolie – voor 
hogere inflatiecijfers. Daar komt bij dat de arbeids
markten in de VS en GrootBrittannië iets robuuster 
zouden kunnen zijn dan oorspronkelijk werd gevreesd. 
Meer werk betekent meer koopkracht en dus stijgende 
prijzen.

Renteverhogingen in zicht
Het Federal Open Market Committee (FOMC) 
van de Fed heeft het vertrouwen van de markten ver
der versterkt door in juni de deflatiedreiging voor de 
VS duidelijk gematigder te beoordelen dan in de 
maanden daarvoor. Mede op basis hiervan verwach
ten de markten dat de beleidsrentes in de industrie
landen eerder zullen worden verhoogd dan voorheen 
werd aangenomen. Zo prijzen de termijnmarkten al 
voor het vierde kwartaal van dit jaar een renteverho
ging door de Bank of England in. De analisten van 
Schroders achten dit echter voorbarig: eind 2009 zal 
de basisrente in de VS (0,25%), de eurozone (1,0%) 
en GrootBrittannië (0,5%) naar hun mening nog 
steeds extreem laag zijn. Een strikter rentebeleid van 
de westerse centrale banken wordt dus niet voor eind 
volgend jaar verwacht. De consumentenprijzen zul
len in 2009 in de VS waarschijnlijk gelijk blijven, bij 
een inflatie van 0,0%, en de eurozone blijft daar vol
gens de prognoses met 0,7% maar weinig boven. Op 
dit moment verwacht Schroders dat de totale inflatie 
in 2010 iets zal aantrekken, maar dit zal dat voorna
melijk toe te schrijven zijn aan de gestegen grond
stofprijzen. Terwijl voor de VS bijvoorbeeld een 
prijsstijging van in totaal 1,2% wordt voorspeld, zou 
de Kerninflatie er echter ook in 2010 nog nega
tief kunnen blijven.

Energieprijzen als consumentenbelasting
Een hogere inflatieverwachting kan de voorbode van 
economisch herstel zijn – maar dat is slechts een deel 
van de waarheid. In de herstelfase waarin we nu zit
ten, zouden sterk stijgende grondstofprijzen, vooral 
voor energie, de terugkeer naar een stabiel groeipad 
kunnen bedreigen. Hogere olie en benzineprijzen 
werken als een soort consumentenbelasting. Ze tref
fen vooral degenen die toch al het slachtoffer zijn van 
een lage loonstijging en toenemende werkeloosheid. 
Hoge werkloosheidscijfers gekoppeld aan een zeer 
lage bezettingsgraad zullen onvermijdelijk een sterk 
deflatoire druk uitoefenen en de output gap zal zich 
slechts zeer langzaam sluiten.

Aan de vraagzijde zijn er voorlopig alleen zwakke 
impulsen voor een prijsstijging te verwachten. Mocht 
de stijging van de energieprijzen echter duidelijk ho
ger uitvallen dan de beschreven deflatoire tendensen, 
dan dreigt nieuw gevaar in de vorm van stagflatie: 
inflatie zonder economische groei. 
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Performance in het kalenderjaar 2008

Vrijwel alle beleggingscategorieën hebben in 2008 het ene negatieve record na het andere gebroken. Risico-
spreiding is daardoor aanzienlijk lastiger geworden. De lijnen geven de bandbreedte aan van het jaarrendement voor 
de desbetreffende beleggingscategorieën tot en met 2007 (over de steeds vermelde tijdsduur); de balkjes geven de band-
breedte aan van de performance over de 50% van de 'normaalste jaren'. Voorbeeld: de jaarlijkse performance van de wereld-
wijde aandelenmarkten lag in de 38 jaren tot en met 2007 steeds tussen ca. -25% en 40%, en in 'normale jaren' tussen ca. 
0% en 25%; in 2008 daarentegen bedroeg de performance -40%.

Bron: Thomson Reuters, Datastream

Bron: Schroders, Datastream, IWF, Consensus 
Economics, juni 2009.

2008: Het jaar van de negatieve records
Jaarperformance van de verschillende beleggingscategorieën

Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt
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Markten Markten

Ticker

De prijzen van voedsel zijn seizoensgebonden. 
Daarom worden ze bij de berekening van de kern-
inflatie buiten beschouwing gelaten.

Technisch profiteren de markten van 
het feit dat hedgefondsen en andere be
leggers die veel vreemd vermogen ge
bruiken, door de verbeterde instroom 
van vers kapitaal niet meer tot noodver
kopen gedwongen zijn. In het algemeen 
beschikken beleggers over een royale 
hoeveelheid liquiditeiten waarvan gro
tere delen nu weer naar risicodragende 
beleggingen vloeien.

Geen onbewolkte hemel
Hoe zal het verder gaan? De macroeco
nomische en technische factoren achter 
de stijging zullen voorlopig waarschijn
lijk intact blijven; dat is het goede nieuws. 
De industriële productie zal als gevolg 
van de lagere voorraadniveaus stijgen, 
het ondernemingsvertrouwen neemt toe 
en de steunpakketten van de overheden 
zullen de conjunctuur een impuls geven. 
De centrale banken zullen hun soepele 
rentebeleid voorlopig handhaven. Toch 
blijven er twijfels, vooral als we kijken 
naar de snelheid van de stijging in de 
ontwikkelde markten. Uit eerdere crises 
hebben we geleerd dat het herstel na een 
dieptepunt veel tijd kost. Vooral reces
sies die het gevolg zijn van een financiële 
crisis, zo wijzen analyses van het Inter
nationaal Monetair Fonds uit, zijn bij
zonder hardnekkig. Dit geldt deze keer 
des te sterker vanwege de wereldomvat
tende aard van de crisis. Hierdoor is het 
voor de getroffen landen namelijk bij
zonder moeilijk om hun economie weer 
op gang te krijgen door de export te ver
hogen.

Lichte deflatie in de VS
De experts van Schroders verwachten 
daarom dat het conjunctuurherstel in de 
industriële wereld zich in 2010 traag zal 
voltrekken. In de VS zou als gevolg van 
de enorme 'output gap' in de tweede  
helft van het jaar een lichte deflatie kun
nen optreden. De opkomende landen  
kunnen zich vanwege hun exportafhan
kelijkheid niet helemaal aan de crisis  
onttrekken; maar landen met een hoge 
financiële kracht zullen in staat zijn hun 
aandeel in de groei van de wereldeco
nomie verder te verhogen. 
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Schroders  opedie
Het Amerikaanse Institute for Supply Management (ISM) in Tempe, Arizona, publiceert maandelijks 
de resultaten van enquêtes onder Amerikaanse inkoopmanagers. De ISM-berichten en de daaruit afgeleide 
indices behoren tot de belangrijkste indicatoren voor de ontwikkeling van de conjunctuur.

Het Federal Open Market Committee, FOMC is het orgaan dat het beleid van het stelsel van de  
Amerikaanse centrale banken en daarmee ook het Amerikaanse rentebeleid bepaalt. Het bestaat uit de zeven 
leden van de Board of Governors (de leiding van de bank op federaal niveau) en de voorzitters van de vijf 
regionale centrale banken. Het comité vergadert normaal gesproken acht keer per jaar, maar komt indien 
nodig vaker bijeen.

Kerninflatie is de stijging van de prijzen exclusief de sectoren energie en voedsel. Anders dan de totale 
inflatie ondervindt deze geen invloed van seizoensschommelingen (zoals groente en fruit) en extreme prijs-
schokken (bijvoorbeeld door een energiecrisis).

Prognose basisrente
12/08 12/09 12/10

VS 1,00 % 0,25 % 0,75 %

GB 2,00 % 0,50 % 1,00 %

Eurozone 2,50 % 1,00 % 1,25 %

Japan 0,10 % 0,10 % 0,25 %



Crisis en instinct 
Waar liggen de diepere oorzaken van de financiële crisis? Robert J. Shiller, hoogleraar 
economie aan de Yale-universiteit en bestsellerauteur, sprak tijdens het Schroders 
Secular Market Forum van dit jaar over irrationeel beleggersgedrag en de gevolgen 
daarvan.
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Special Nieuws

De beleggingscategorie 
Ondanks de wereldwijde economische crisis la
ten China en de andere opkomende markten in 
Azië nog steeds een relatief stabiele groei zien. 

Dankzij economische hervormingen en structurele veranderingen is de regio 
sterker geworden en minder afhankelijk van buitenlandse kredietverstrekkers. 
De ondernemingen hebben lering getrokken uit de Aziëcrisis van 1997 en slagen 
erin de hoge algemene groei om te zetten in verbeterde winstgevendheid en ho
gere aandeelhoudersrendementen. Schroders is al in de regio Azië/Pacific aan
wezig sinds 1971, toen het zijn eerste kantoor in Hongkong opende. Kern van 
Schroders’ beleggingsstrategie is een gerichte selectie van individuele aandelen 
met goede langetermijnvooruitzichten. Het fonds profiteert daarbij van sterke 
researchcapaciteiten ter plaatse.

Het fonds3 
Schroder ISF Emerging Asia belegt voornamelijk in veelbelovende aandelen uit 
opkomende landen in de regio Azië/Pacific. Hongkong en China samen maken 
met ongeveer 36% het leeuwendeel van de portefeuille uit en zijn daarmee mo
menteel overwogen ten opzichte van de benchmark. Daarnaast richt het fonds 
zich met name op Taiwan, ZuidKorea en India, waarvan de twee laatste op dit 
moment onderwogen zijn. Ook wordt belegd in landen als Australië, Singapore 
en Thailand. Qua sectoren zijn de financiële titels met ongeveer 33% zeer sterk 
vertegenwoordigd.

Fondsmanagement
Louisa Lo is als hoofd van het aandelenteam Azië exclusief Japan 
bij Schroders verantwoordelijk voor de strategie en het beleg
gingsproces in haar regio. Zelf beheert ze vanuit Hongkong niet 
alleen Schroder ISF Emerging Asia, maar ook Schroder ISF Gre
ater China alsmede regionale portfolio’s voor institutionele beleg
gers. Louisa Lo heeft 16 jaar beleggingservaring, waarvan 13 bij 
Schroders. Haar team telt elf portefeuillebeheerders in Singapore, 
Hongkong en ZuidKorea alsmede 27 regionale analisten ver
spreid over zes landen.

Aanbeveling
Sinds hun dieptepunt in het voorjaar van 2009 hebben de aandelen uit Aziatische op
komende economieën flinke koerswinsten genoteerd. Maar omdat de volatiliteit de 
komende maanden vermoedelijk hoog blijft, zijn er voor de langetermijnbelegger 
steeds weer nieuwe interessante kansen te vinden. Dankzij positieve betalingsbalansen, 
de beperkte invloed van de kredietcrisis op het bankensysteem en de gezonde financiën 
van overheden en ondernemingen is de regio uitstekend toegerust om de aanhoudende 
wereldwijde crisis te doorstaan. Gezien de blijvend sterke binnenlandse vraag zullen 
vooral ondernemingen die hun afzetmarkt in de regio hebben, profiteren. 

Onderscheidend  

Schroder ISF 
Emerging Asia

Morningstar Rating1

    
Feri Rating2

A

1 Bron: Morningstar, per 30 juni 2009.
2  Bron: Feri, per 30 juni 2009.
3  Bron: Schroders, per 30 juni 2009.

ISIN LU0181495838 (Kl. A USD, herbel.)
Introductie 9 januari 2004
Inschrijvingsvergoeding maximaal 5,26315%
Beheerskosten 1,50% p.j.

Louisa Lo

Schroders  opedie
Behavioral Economics, of gedragsgerichte 

economie, slaat een brug tussen economie en psy-
chologie. Ze zet zich af tegen de theorie van de ef-
ficiënte markten, die ervan uitgaat dat mensen altijd 
rationeel handelen.

John Maynard Keynes (1883–1946) geldt 
als een van de belangrijkste economen van de 
20ste eeuw. In zijn boek 'The General Theory of 
Employment, Interest and Money' (1936) legt hij 
uit waarom overheidsingrijpen noodzakelijk is om 
economische crises te overwinnen.

Schroders reageert als een van de eerste vermo
gensbeheerders op het risico van mogelijke rente
verhogingen dat uit de actuele inflatiecijfers 
voortvloeit. De duration van Schroder ISF Strate
gic Credit, die voorheen drie tot vijfeneenhalf jaar 
bedroeg, is met ingang van 15 juni 2009 verlaagd 
naar nul tot maximaal drie maanden, en het be
leggingsdoel is in overeenstemming hiermee aangepast. Schroder ISF Strategic  
Credit genereert voortaan alleen rendement door de selectie van kredietsectoren, 
emittenten en afzonderlijke waarden, en niet langer door middel van rente, dura
tion of macrostrategieën. Ook de referentieindex wordt gewijzigd. Als nieuwe  
benchmark dient de door de British Bankers’ Association vastgestelde referentie
rente (BBA Libor) voor driemaands eurotermijngelden (ticker: EU0003M index). 
Met een product dat duration en renterisico vrijwel geheel uitsluit, biedt Schroders 
de beleggers iets geheel nieuws. Het fonds is overigens vrijwel identiek aan het  
succesvolle Schroder ISF Global Corporate Bond, dat wereldwijd in bedrijfsobli
gaties belegt. Daarom zal de naam Schroder ISF Strategic Credit de komende maan
den worden gewijzigd in Schroder ISF Global Corporate Bond Duration Hedged. 
“Tot nu toe was het totale risico van het fonds opgebouwd uit rente en krediet
risico”, zegt Fred van der Stappen, Head Intermediary Benelux. “Door de minima
lisering van de duration blijft alleen het kredietrisico van de afzonderlijke beleg
gingen als risicobron over. Dat is gezien het economische en rentepolitieke klimaat 
een vooruitziende en verstandige maatregel om de belangen van de beleggers te be
schermen. Schroders is een van de eerste fondsenhuizen die tot dergelijke 
beschermingsmaatregelen overgaat. Ook voor andere obligatiefondsen worden voor 
de toekomst soortgelijke strategieën overwogen.“ 

    Renterisico: 
nee, dank u!

Schroder ISF Strategic Credit
ISIN Kl. A, EUR, herbel. LU0227788626

Introductie 30 september 2005

Inschrijvingsvergoeding maximaal 5,26315% van de NAV per aandeel

Beheerskosten 1,50% p.j.

1  STS staat in dit document voor Strategic Solutions.
2 Bron: Schroders, per 30 juni 2009.
3  Bron: Schroders, per 30 juni 2009.

Performance op basis van de nettovermogenswaarde van aandelenklasse A, EUR, inkom-
sten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden met inschrijvingsvergoeding, 
kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou de per-
formance lager uitvallen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de 
toekomstige resultaten.

Johanna Kyrklund is fondsbeheerder van het STS 
Schroders Global Diversified Growth Fund. Haar 
streven om binnen het huidige conjuncturele kli
maat op zoek te gaan naar markten met een afdoen
de waarderingsbuffer komt tot uiting in de samen
stelling van het fonds. De gespreide, wereldwijd georiënteerde portefeuille bestaat 

momenteel2 uit ongeveer 37% beleggin
gen in aandelen, 23% vastrentende waar
den en 40% alternatieve beleggingen 
waaronder high yields, hedgefondsen, 
vastgoed en grondstoffen. Als beleggings
instrumenten dienen voornamelijk fond
sen en termijncontracten (futures). Met 
deze mix heeft Kyrklund in de eerste vijf 
maanden van het jaar een rendement van 
10,7% gerealiseerd en daarmee de wereld
wijde aandelenmarkt (MSCI World) met 
ruim 6% overtroffen. Maar ook tijdens de 
crisis heeft zij haar kwaliteiten bewezen: 
gemeten over de afgelopen twaalf maan
den heeft het fonds zo’n 13 procentpunten 
beter gepresteerd dan de MSCI World en 
zich daarmee gunstig gepositioneerd voor 
betere tijden.3   

    STS Schroders 
Global Diversified 
Growth Fund

Johanna Kyrklund

De vertegenwoordigers van Behavioral Economics, 
de wetenschap die het economisch handelen voorname
lijk vanuit psychologisch oogpunt onderzoekt, mogen 
zich al jaren in een toenemende belangstelling verheu
gen. Toch gaan veel economen er nog van uit dat men
sen rationeel handelende wezens zijn die economische 
beslissingen nemen op grond van een objectieve afwe
ging van voor en nadelen. Daarom zien ze een drei
gende economische crisis vaak niet aankomen. Zo is 
ook de huidige crisis terug te voeren op 'instinctmatige'  
beslissingen van marktdeelnemers. Dat stelde Yalepro
fessor Robert J. Schiller tijdens het Schroders Secular 
Market Forum 2009. Centraal in zijn betoog stonden de 
'Animal Spirits' – een begrip dat teruggaat op de econoom  

John Maynard Keynes en dat iets als 'psychologische 
drijfveren' of 'instincten' betekent. Deze 'animal spirits' 
kunnen volgens Shiller worden geanalyseerd vanuit vijf 
aspecten: vertrouwen, rechtvaardigheid, kwade trouw, 
geldillusie en verhalen.

Vertrouwen is een centraal aspect van de besluitvor
ming. Wie een beslissing moet nemen, probeert te beden
ken wat de gevolgen van zijn handelen zijn. De beschik
bare informatie is echter vaak onvoldoende voor een 
objectief oordeel. Vertrouwen neemt dan de plaats in van 
de rationele afweging. Dat geldt voor individuele perso
nen, maar ook voor markten: vertrouwen (of gebrek daar
aan) is besmettelijk. Te veel vertrouwen leidt ertoe dat 
marktdeelnemers meer beleggen dan verantwoord is en 
de aandelenmarkten te duur worden. Slaat de stemming 
om, dan kan een hausse echter snel in het tegendeel om
keren. Dat zagen we in de huidige crisis: door het plotse
ling wegvallen van het vertrouwen, kwamen de krediet
markten abrupt tot stilstand. 

Het concept rechtvaardigheid krijgt volgens Schiller 
tot dusver ook te weinig aandacht van de economen. 
Daarbij kan het streven rechtvaardig te blijven in veel ge
vallen een economisch – rationele – beslissing verhinde
ren. Een voorbeeld zijn beperkingen bij de vaststelling 
van lonen en salarissen, die economische beslissingen 
wezenlijk beïnvloeden.

Kwade trouw doelt op de situatie dat een economisch 
handelende persoon zich volgens de regels weliswaar 
correct gedraagt, maar zijn zakenpartner niet alle nood
zakelijke informatie geeft. Het is een typisch haussever
schijnsel: er ontstaan nieuwe kansen, innovaties worden 
niet volledig begrepen en een groeiend optimisme leidt 
ertoe dat de waakzaamheid van de marktdeelnemers ver
slapt. Kwade trouw is daarmee de negatieve pendant van 
vertrouwen en draagt er aan het einde van de hausse toe 
bij dat het vertrouwen van de markt in een mum van tijd 
inzakt. Ruïneuze zakenpraktijken houden ook verband 
met een algemene verandering in het denken – een as

pect dat de klassieke economen graag negeren. 
Van een geldillusie is sprake als marktdeelnemers de 

gevolgen van inflatie en deflatie voor hun beleggingsbe
slissing niet juist inschatten. Tijdens de crisis van 1929 
had een daling van de Amerikaanse consumentenprijzen 
met 25% tot gevolg dat de bestaande kredietschulden 
met een vergelijkbaar percentage stegen. Dat leidde tot 
faillissementen doordat de inkomsten en winsten niet 
meer voldoende waren om de reële kredietkosten te dek
ken. Zover is het nu nog niet, aldus Shiller, maar zijn de 
tot nu toe getroffen maatregelen afdoende?

Verhalen beïnvloeden markten
Met de introductie van het begrip verhalen verwijdert 
Shiller zich zeer ver van de traditionele economische the
orieën. Het menselijk bewustzijn ontwikkelt zich rond 
verhalen die de algemene interesse wekken, zogenaamde 
'human interest stories'. Verhalen dienen om feiten in 
de hersenen te ordenen en betekenis te geven. Succes

verhalen – zoals de opkomst 
van vastgoedmagnaat Donald 
Trump – zijn in haussefasen 
populair, in tijden van neergang 
staan mislukkingen centraal. 

Verhalen kunnen vertrou
wen scheppen of vernietigen, 
en dankzij de media kunnen  
ze zich als een epidemie ver
spreiden en economieën en 
financiële markten beïnvloe
den. Vaak maken verschillende 
markten door hun gemeen
schappelijke verhaal een gelijk

soortige ontwikkeling door. Verhalen dienen dan niet 
langer om feiten over te dragen, maar worden zelf feiten. 
In zijn eerdere boek 'Irrational Exuberance' toonde Shil
ler aan hoe belangrijk verhalen over jonge mensen die 
eind jaren ’90 met internetaandelen als het ware in één 
klap miljonair werden, voor het ontstaan van de dotcom
zeepbel waren.

Zo kunnen verhalen over 'een nieuw tijdperk' leiden tot 
een economische hausse die echter niet houdbaar is. Na 
de instorting dienen verhalen als waarschuwing en herin
nering – maar zodra ze vergeten zijn, zijn ondernemin
gen, beleggers en consumenten onder het motto 'dit keer 
is alles anders', snel bereid nieuwe risico’s te nemen.

Een verhaal zonder happy end: de Amerikaanse 
huizenmarkt
De huidige crisis is volgens Shiller een perfect voor
beeld van de manier waarop typisch menselijke gedra
gingen de economie beïnvloeden. Veel economen hiel
den geen rekening met de kracht van deze verhalen en 
beperkten zich in plaats daarvan tot zuiver kwantita
tieve analyses. Daardoor werden ze verrast door de 
plotselinge economische problemen. 

De aanzet tot de crisis waren de onhoudbaar hoge 
prijzen op de huizen en aandelenmarkt. De Ameri
kaanse huizenmarkt kende zelfs de grootste zeepbel in 
zijn geschiedenis. Achter deze ontwikkeling stonden 
verhalen over huizenbezit als de beste investering, en 
zorgen over een dreigend tekort aan grond. Shiller wees 
erop dat vergelijkbare zorgen al in de jaren 1880 in Los 
Angeles tot een vastgoedhausse hadden geleid. In de 
afgelopen jaren heeft het parallelle verloop van de vast
goedprijzen in Londen en Los Angeles laten zien dat 

twee plaatsen met zeer verschillende omstandigheden 
onder invloed van een gemeenschappelijk verhaal ('De 
huizenprijzen gaan altijd omhoog') dezelfde ontwikke
ling kunnen doormaken. De klakkeloze verlening van 
hypotheken aan klanten die zich gezien hun financiële 
situatie normaal gesproken nooit een huis hadden kun
nen permitteren, is voor Shiller een typisch voorbeeld 
van kwade trouw in een booming markt.

De verantwoordelijkheid van de politiek
Regeringen spelen in crisisperioden een belangrijke rol, 
niet alleen door hun economische en financiële beleid, 
maar ook door de manier waarop zij het vertrouwen van 
de markten afzwakken of versterken. In de huidige cri
sis, verklaart Shiller, hebben de Amerikaanse en Britse 
regering zich ingespannen om opkomende negatieve 
verhalen, bijvoorbeeld over een dreigende instorting van 
het banksysteem, in te dammen en vertrouwen te wek
ken. Dit is naar Shillers opvatting grotendeels gelukt, zij 
het niet op basis van economische theorieën maar eer
der op pragmatische en intuïtieve manier. Regeringen 
managen vertrouwen, benadrukte Shiller, maar de eco
nomische wetenschap geeft er nog steeds de voorkeur 
aan, dit feit te negeren. 

Robert J. Shiller is hoogleraar economie aan 
de Yale-universiteit en geldt als vooraanstaand 
vertegenwoordiger van de Behavioral Econo-
mics. In 2000 voorspelde hij in zijn boek 'Irratio-
nal Exuberance' (ofwel: irrationele uitbundigheid) 
het einde van de internetzeepbel. Samen met 
George A. Akerlof, winnaar van de Nobelprijs 
Economie, publiceerde hij in 2009 'Animal Spi-
rits' (in het Nederlands verschenen als: 'Animal 
Spirits: hoe instincten in de mens de economie 
sturen', Business Contact, 2009).
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Te veel of te weinig vertrouwen? Beide kunnen het evenwicht in de markt verstoren.



Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit artikel komen niet noodzakelijk overeen met die van Schroder 
Investment Management Ltd.

De fondsen Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF European Equity Alpha en Schroder ISF 
European Large Cap zijn een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling 
gevestigd te Luxemburg. De fondsen zijn op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opge-
nomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige pro-
spectus en het vereenvoudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en ver-
plichtingen van de belegger en de juridische relatie met de fondsen worden uiteengezet in het volledige 
prospectus. Het volledige prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de 
fondsen kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue 
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom 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 aansprakeli-
jk 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 

De in deze publicatie vermelde fondsen kunnen al dan niet binnen de Europese richtlijn 2003/48/EG (Belasting 
van spaarinkomsten in de vorm van rentebetalingen) vallen, zoals omgezet in de Luxemburgse wetgeving. 
R.C.S. Luxembourg : B 37.799.

Dreiging van zeepbel op Chinese activamarkt 
Het Financieele Dagblad, 27 juli 2009

»Robin Parbrook, beheerder van het Schroder ISF Asian Total Return 
Fund: “Ik zie dat er in China tegen het eind van 2010 significante  

problemen komen die zeker tot in 2011 zullen duren. De overheid is met 
haar stimuleringsmaatregelen bezig de bevolking tevreden te houden. 
Maar er dreigen verschillende zeepbellen te ontstaan. Een daarvan is 

een activabubbel. Doordat China zo veel geld in de economie pompt en 
de kredietverlening snel groeit, dreigt het gevaar van onder meer een 

hoog oplopende inflatie.”«

Particulieren moeten wegblijven uit  
commodity ETF’s   

Het Financieele Dagblad, 20 juli 2009

»“ETF’s zijn op zijn best in transparante markten, maar grondstoffen 
vormen geen normale markt of asset class. Grondstoffen verbruik je. 

Bovendien wordt de prijs sterk beïnvloed door allerlei externe factoren”, 
zegt David Mooney. Hij voert het grondstoffenteam aan van New Finan-
ce Capital, een gespecialiseerde multimanager van Schroders. “Wil je 
succesvol zijn in grondstoffen, moet je de hele markt kunnen overzien, 
voor diversificatie zorgen en je moet de middelen en de tijd hebben om 
dagelijk te handelen. Particulieren kunnen dat niet. Ze doen er beter aan 
om dergelijke beleggingen over te laten aan actieve fondsmanagers.”«

Bedrijfsobligaties blijven aantrekkelijk  
Cash.be, 1 juli 2009

»Bedrijfsobligaties bieden nog veel potentieel. Dat zegt Jamie  
Stuttard, Head of European and UK Fixed Income fondsen van  

Schroders. (…)In eerste instantie liggen de rendementen historisch  
bekeken nog aan de hoge kant. Bovendien zijn de spreads met veilig 
geachte overheidsobligaties eveneens hoger dan gemiddeld.  Omdat 
de banken minder geneigd zijn om bankleningen toe te kennen aan  

bedrijven, zullen die meer een beroep moeten doen op obligaties om 
hun financieringsbehoeften te dekken.«

Schroders mijdt te dure staatsobligaties  
De Tijd, 3 juli 2009

»De Britse vermogensbeheerder Schroders loopt niet warm voor 
staatsobligaties. De geldhonger van de overheden zal de rente op 

staatspapier omhoog drijven, wat de koersen zal drukken. Bovendien 
bieden staatsobligaties met hun lage rendement te weinig bescherming 

tegen de verwachte inflatieopstoot. Jamie Stuttard, de Europese  
obligatiehoofdstrateeg van Schroders, ziet de schuldgraad van veel  
industrielanden fors toenemen door de crisis, de herstelplannen en  

de redding van de banksector.«

Uit de pers:

Service

Merchants & Bankers

Met medewerking van de oudste zoon 
van oprichter Johann Heinrich Schröder, 
John Henry (Johann Heinrich Wilhelm) 
geheten, breidt het moederbedrijf de 
handelsfinanciering gestaag uit en gaat 
zich daarnaast bezighouden met de obli
gatiehandel. Ondanks alle politieke ver
wikkelingen – zoals de revolutie van 
1848 en de Krimoorlog – groeit de be
scheiden EngelsDuitse handelsfirma uit 
tot een van de belangrijkste handelsban
ken in Europa. “Merchants & Bankers” 
– zo kenschetst John Henry de onderne

ming. Al in 1853 weet John Henry voor 
het eerst een Cubaanse obligatie in Lon
den te plaatsen. Als Japan midden in het 
moderniseringsproces geld nodig heeft 
voor de eerste spoorlijn tussen Tokio en 
de havenstad Yokohama, slaat J. Henry 
Schröder & Co in 1870 een nog grotere 
slag: de onderneming begeleidt de eerste 
obligatieuitgifte van de Japanse rege
ring op de Londense markt en schaart 
zich daarmee definitief onder de belang
rijkste zakenbanken ter wereld. 

Geschiedenis van Schroders

Opening van de spoorlijn Tokio – Yokohama in 1872
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