
Eerlijk duurt het langst

Elke handelstransactie is gebaseerd op 
vertrouwen. Wie een nieuwe auto aan
schaft, vertrouwt erop dat hij niet bin
nen een paar weken terug hoeft naar 
de garage. Wie levensmiddelen koopt, 
vertrouwt erop dat ze niet bedorven 
zijn. En wie ervaart dat een verkoper 
misbruik heeft gemaakt van zijn ver
trouwen, zal niet gauw terug komen – 
zeker als hij de kwaliteit van het ge
kochte zelf niet goed kan beoordelen. 
Omdat dit zo is, heeft de fondsen
branche sinds de kredietcrisis een  
geloofwaardigheidsprobleem. Veel 
aan    bieders hebben beloften gedaan 
die ze uiteindelijk niet konden waarma
ken. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
zogenaamde ‘absolutereturn’produc
ten, die er veelal niet in geslaagd zijn 
hun belofte, – een positief rendement, 
ook bij dalende markten – tijdens de 
crisis waar te maken. Beleggers heb
ben op hun manier gereageerd: door 
hun geld terug te trekken en voorgoed 
af te haken. Daardoor zijn veel fondsen  
zo klein geworden, dat ze moesten 
worden gesloten. En er dreigen meer  
sluitingen.
 
Wat te doen? In feite is het heel simpel: 
om het vertrouwen van de beleggers 
terug te winnen, zal de branche de  
beloftes die worden gedaan, grondig 
moeten herzien. In dit nummer van  
Expert willen wij u een absoluutrende
mentstrategie voorstellen die zijn naam 
wel degelijk eer aandoet: Schroder ISF 
Emerging Markets Debt Absolute  
Return. Dit fonds belegt in schuldpa
pieren van opkomende markten en ge
nereert daarmee ongeacht het markt
klimaat al ruim tien jaar consistent 
positieve rendementen. Hetzelfde geldt 
voor zijn kleinere Europese tegenhan
ger, Schroder ISF Emerging Europe 
Debt Absolute Return. Om in de sfeer 
van de autohandel te blijven: hij rijdt en 
rijdt en rijdt – en dat wekt vertrouwen.

Ik wens u veel leesplezier.

De klimaatconferentie in Kopenhagen:
het uur van de waarheid voorbij?
De wereldklimaattop in Kopenhagen is uitgelopen op een anticlimax. De consequenties hiervan zijn 
nog moeilijk te overzien, maar zeker is dat Kopenhagen gevolgen zal hebben, niet alleen voor het 
wereldwijde milieu maar uiteindelijk ook voor de beleggers.

Twee en vier waren voorafgaande aan 
Kopenhagen de belangrijkste cijfers in het 
internationale klimaatbeleid. Als het lukt 
de gemiddelde opwarming van de aarde 
deze eeuw te beperken tot twee graden 
Celsius, zijn volgens de prognoses de erg-
ste kli maatscenario’s wellicht nog te voor-
komen. Stijgt de temperatuur echter met 
vier graden of meer, dan kunnen de ge-
volgen dramatisch zijn: de gletsjers op 
Groenland dreigen geheel te verdwijnen, 
de zeespiegel kan met een meter of meer 
stijgen en er zouden zich steeds vaker ex-
treme weersomstandigheden voordoen.

Kopenhagen heeft echter geen harde, 
bindende overeenkomst opgeleverd. Vol-
gens VN-klimaatgezant Yvo de Boer is de 
uitdaging nu om de losse afspraken om te 
zetten in ‘iets concreets en iets wat meet-
baar en controleerbaar is’. Om het tem-
peratuurdoel dat voorafgaand aan Ko-
penhagen was gesteld, te halen, zouden 
draconische maatregelen nodig zijn. Zo 
zou de wereldwijde uitstoot van broeikas-
gassen tot 2050 naar schatting met min-
stens 50% moeten worden verminderd.

Vooral economieën zoals China en  
India staan daarmee voor een enorme op-
gave, want hun dynamische groei zal juist 
tot een sterke stijging van hun energiever-

bruik leiden. Zo heeft China elk jaar 70 
gigawatt méér energie nodig. Dat is onge-
veer het dubbele van de in 2008 wereld-
wijd opgewekte hoeveelheid windenergie 
en het vijftienvoudige van de zonne-ener-
gieproductie. Om in die groeiende be-
hoefte te voorzien, zijn deze landen in 
feite gedwongen om, nog sterker dan tot 
dusver, fossiele brandstoffen in te zetten. 
Maar ook zij moeten meehelpen een 
wereldwijd probleem op te lossen waar-
aan zij historisch gezien weinig hebben 
bijgedragen.

Arme landen het zwaarst getroffen
Hoe dan ook, de uitkomst van Kopen-

hagen zal wereldwijde gevolgen hebben, 
ook voor beleggers. Nu de hoofdrolspe-
lers – de VS, Europa, China en India – er 
niet in geslaagd zijn geloofwaardige af-
spraken te maken, blijft de deur naar een 
wereld met een lagere CO2-uitstoot nog 
gesloten. Als de uitkomst tegenoverge-
steld zou zijn geweest en er was een over-
eenkomst gesloten, dan zou er een explo-
sieve groei te verwachten zijn geweest in 
sectoren als hernieuwbare energie, kern-
energie, de elektrische auto en energie-  
efficiënte gebouwinfrastructuren.

De al bestaande landelijke actieplan-
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Markten
Europese aandelenkoerseen 
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gedegen onderneminganalyses.
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Sinds begin oktober verenigt de 
portefeuille van Schroder ISF 
US All Cap Amerikaanse onder
nemingen van alle formaten.  
Jonathan Armitage en Jenny 
Jones beheren het fonds.
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Oproep aan de wereld: half oktober kwam de regering van de Malediven daadwerkelijk 
onder water (in duikersuitrusting) bijeen om een verklaring te ondertekenen, waarin een  
verlaging van de uitstoot van broeikasgassen wordt geëist. Een zeespiegelstijging van 18 cm 
of meer zou voldoende zijn om de eilandengroep onbewoonbaar te maken.
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nen zullen – los van het mislukken van 
Kopenhagen – gewoon doorgezet worden 
en de investeringen in de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld elektrische auto’s en her-
nieuwbare energie zullen sterk blijven 
stijgen. Aandelen in deze schone energie-
sector zullen het volgens ons in 2010 goed 
blijven doen. 

De grootste domper van Kopenhagen 
kreeg de markt voor CO2-rechten. Er 
is nog geen overeenstemming om dit  
schema na 2012 voor te zetten. Nu de  
helderheid in de prijsvorming van CO2-
rechten ontbreekt, is het des te belang-
rijker dat er regelgeving komt. Dit is met 
name duidelijk in de hoek van de nucle-
aire energie in Groot-Brittannië. Alleen 
als de overheid garanties geeft voor de 
prijsontwikkeling, of de bedrijfsvoering 
garandeert, zullen commerciële be-
drijven pas bereid zijn 5 tot 10 miljoen 
USD te investeren in een nieuwe kern-
centrale. Totdat dergelijke maatregelen 
genomen zijn, is het goed om aandelen 
van bedrijven te vermijden die hadden 
verwacht te profiteren van de ‘kosten’ van 
CO2-uitstoot. Wij geven dan ook de voor-
keur aan bedrijven die hiervan minder 
last zullen hebben, zoals die actief zijn op 
het terrein van energie-efficiënte  
materialen en zuinige motoren, net als  
alternatieve energiebronnen.

Schroders wenst u een 
zeer succesvol 2010, met 
goede vooruitzichten en 
prima rendementen!

Schroders wenst u een 
zeer succesvol 2010, met 
goede vooruitzichten en 
prima rendementen!
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Schuldpapieren van opkomende landen: het klinkt als een zeer riskante belegging. 
Des te verrassender is het dat fondsbeheerder Geoff Blanning in deze beleggings
categorie al meer dan tien jaar stabiele, hoge rendementen weet te behalen.  
Zijn geheim: een grondige kennis van de lokale markten en een actief valutabeheer.

De beleggingscategorie waar het hier om gaat omvat 
meer dan 50 landen verspreid over alle werelddelen.  
Er zijn reuzen bij zoals China en India, maar ook econo-
mische dwergen zoals Ecuador of Ivoorkust; hoog ont-
wikkelde economieën in Oost-Azië, maar ook Afri-
kaanse markten die zich nog maar net aan de status van 
ontwikkelingsland hebben ontworsteld. Opkomende 
markten kennen dus een grote verscheidenheid, maar 
één ding hebben ze gemeen: ze hebben voort durend  
nieuw kapitaal nodig voor hun dynamische ontwikke-
ling.  Dit geldt zowel voor ondernemingen die hun toe-
komstige groei willen financieren, als voor regeringen die 
de voorwaarden daarvoor willen scheppen, bijvoorbeeld 
door de aanleg van wegen, elektriciteitsnetwerken en  
andere infrastructuur. Een groot deel van het daarvoor 
benodigde geld lenen die regeringen op de kapitaal-
markt, door de uitgifte van obligaties. Dit schept voor 
beleggers een extra kans om behalve op de aandelen-
markt, te profiteren van de economische groei van deze 
landen.

Sterk gediversifieerde markt
Obligaties van opkomende markten bieden in het  
algemeen een hoger rendementspotentieel dan obligaties 
uit ontwikkelde landen. Het is weliswaar nog steeds  
zo dat deze individuele beleggingen hogere risico’s  
lopen, maar deze worden dankzij de economische  
en politieke stabilisatie steeds minder. Veel van deze lan-
den hebben de afgelopen jaren structurele hervormingen 
doorgevoerd en voeren nu een gedisciplineerd econo-
misch en monetair beleid. Dit heeft geresulteerd in het 
beter nakomen van betalingsverplichtingen, sta biele 
valuta’s en een duidelijk verbeterde schuldpapierkwa-
liteit.  Bovendien biedt de verscheidenheid aan regio’s en 
ontwikkelingsstadia in een professioneel beheerde porte-
feuille uitstekende mogelijkheden voor risico spreiding. 
Ook ten opzichte van andere beleg gings categorieën ken-
nen obligaties van opkomende markten een lage corre-
latie, zodat ze in de totale portefeuille risicodempend 
kunnen werken.

Lokale valuta’s lonend
Wie in schuldpapieren van opkomende landen belegt, 
krijgt in principe te maken met twee soorten obligaties: 
in buitenlandse valuta uitgegeven obligaties die door-
gaans in Amerikaanse dollar luiden, en in lokale valuta 
uitgegeven obligaties, dat wil zeggen de valuta van het 
uitgevende land. Aan deze laatste categorie zitten voor 
beleggers de nodige haken en ogen, want bij lokale papie-
ren is, behalve een grondige kredietanalyse, ook een 
diepgaande kennis van de vaak exotische valuta markten 
onontbeerlijk.

 En juist op dit punt wordt knowhow beloond. Het be-
leggingsuniversum voor obligaties in lokale valuta is met 
ongeveer 7,6 biljoen USD aanzienlijk groter dan de 
markt in vreemde valuta, die zo'n 300 miljard USD waard 
is, en groeit bovendien snel.2 Dit betekent dat er betere 
spreidingsmogelijkheden zijn, terwijl de  afhankelijkheid 
van mondiale valutaontwikkelingen – zoals bij de euro/
dollar wisselkoers – wordt verminderd. Belangrijk is ook 
dat de markt voor obligaties in lokale valuta gemiddeld 
een kortere  duration kent en daardoor minder gevo-

elig is voor renteschomme lingen. Daardoor hebben deze 
papieren zich in het verleden stabieler ontwikkeld dan 
vergelijkbare obligaties in vreemde valuta’s.

Positief in 38 van 43 kwartalen
Vooral voor obligaties in lokale valuta van opkomen de 
landen geldt dat de markten relatief inefficiënt zijn en de 
informatievoorziening veel te wensen overlaat. Voor  
actieve fondsbeheerders is dit juist een voordeel: zij zijn 
in staat om in inefficiënte markten de beste kansen op te 
sporen om onafhankelijk van een index meerwaarde te 
genereren. Voorwaarden voor succes zijn: een gedegen 
ervaring in de beleggingscategorie, een uitstekende  
kennis van de lokale markten en aanvullende valuta-
knowhow.

 Dat het beleggingsteam van Schroder ISF Emerging 
Markets Debt Absolute Return deze kwaliteiten bezit, 
blijkt uit de indrukwekkende resultaten. Het fonds wordt 
sinds 1999 actief en onafhankelijk van een benchmark 
beheerd door Geoff Blanning. In deze periode heeft hij  
in 38 van de 43 kwartalen een positieve performance  
behaald. De Sharpe Ratio van het fonds kwam daar-
bij uit op de zeer respectabele waarde3 van 1,42, wat op 
een zeer constante performance duidt. Beleggers die 
sinds de introductie deelnemen, hebben zich jaarlijks  
– ondanks talrijke monetaire en economische crises –  
gemiddeld in een tweecijferig rendement mogen ver-
heugen.4

Actief valutabeheer
Deze stabiele resultaten komen niet uit de lucht vallen. 
Het team van Schroders heeft (anders dan veel soort-
gelijke fondsen) de mogelijkheid om ook in obligaties in 
lokale valuta te beleggen. Op dit moment is 71,7% van de 
obligaties in de portefeuille genoteerd in lokale valuta, 
21,9% in Amerikaanse dollar en het overige wordt in  
liquiditeiten aangehouden.5 Dit vormt het fundament 
voor een stabiele, hoge performance. Daarbij is er een ac-
tief valutabeheer, waarmee valutarisico’s kunnen worden 
afgedekt of extra rendement kan worden gegenereerd. 
Het fonds profiteert daarbij van de toe nemende bereid-
heid van opkomende markten om hun valuta’s vrij te la-
ten fluctueren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 
De portefeuille bestaat over wegend uit staatsobligaties, 
aangevuld met een kleine allocatie in bedrijfsobligaties 
voor extra rendement.

Snel herstel van opkomende markten
Fondsbeheerder Geoff Blanning is optimistisch over het  
huidige marktklimaat voor zijn beleggingsklasse: “De be-
langrijkste opkomende economieën zetten nu in op 
structurele, op lange termijn gerichte groeidrivers, en 

zijn in staat om in moeilijke tijden de bakens te verzet-
ten.” Behalve in Aziatische obligaties belegt hij sinds 
enige tijd ook meer in Oost-Europese opkomende lan-
den zoals Hongarije en Polen. In Latijns-Amerika lijken 
vooral Brazilië en Chili met hun anticyclische monetaire 
en fiscale beleid goede vooruitzichten te bieden. “De con-
junctuur van de opkomende landen herstelt zich in alle 
regio’s indrukwekkend snel," zo vat Blanning de situatie 
samen. “We kunnen met recht zeggen dat deze landen 
zich hebben ontkoppeld van de industrielanden.”

Betrouwbaar rendement  
in exotische markten   
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Schroders  opedie
De duration geeft aan hoe lang het kapitaal van een obligatie tot een bepaald tijdstip gemiddeld nog 

gebonden is. De duration is altijd korter dan de resterende looptijd, doordat het gebonden kapitaal door de 
couponbetalingen voortdurend afneemt. Een hogere duration betekent een hoger renterisico.

De Sharpe Ratio meet de verhouding tussen het risico van een belegging en het gerealiseerde 
extra rendement. Een waarde > 1 betekent, dat de genomen risico’s bovengemiddeld beloond werden.
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Beleggingsargumenten

   Schroder ISF Emerging Markets 
Debt Absolute Return belegt in  
de obligaties met de beste voor
uitzichten uit meer dan 50  
opkomende landen.

   Het fonds heeft de flexibiliteit om 
ook te beleggen in obligaties die 
in lokale valuta zijn uitgegeven, 
waardoor het beleggingsuniver
sum aanzienlijk wordt verbreed. 

 Door middel van actief valuta
beheer kunnen extra rendements
kansen worden gecreëerd. 

  Obligaties uit opkomende landen 
hebben een relatief lage correlatie 
met andere beleggingscategorie
en en zijn daardoor zeer geschikt 
om het risico in de portefeuille te 
spreiden.

 De fondsbeheerder belegt actief 
en is niet gebonden aan een 
benchmark. Daardoor is hij vrij  
de weging van marktsectoren en 
regio’s op basis van zijn eigen 
marktbeoordeling te bepalen.

 Er bestaat een speciale aandelen
klasse waar het valutarisico is  
afgedekt in euro.

Beleggingsrisico’s

 Schroder ISF Emerging Markets 
Debt Absolute Return belegt in 
landen die in het verleden een  
volatiel marktklimaat kenden en 
hogere risico’s (van bijvoorbeeld 
juridische, economische en poli
tieke aard) met zich kunnen mee
brengen dan de industrielanden. 

 Het fonds belegt in obligaties van 
emittenten met een relatief lagere 
kredietrating, waarvan de koersen 
sterker kunnen schommelen dan 
die van hoogwaardige obligaties.

 Als de kredietwaardigheid van de 
obligatieemittenten achteruit gaat 
of er verliezen optreden doordat 
ze hun betalingsverplichtingen niet 
nakomen, kan dit de performance 
van het fonds aantasten.

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return, A, EUR-hedged, inkomsten herbelegd
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1.  Schroder ISF staat in dit document voor Schroder Internati
onal Selection Fund.

2. Bron: Merill Lynch, per 30 juni 2008
3.  Bron: Schroders, per 30 september 2009. Aandelenklasse 

C, USD, inkomsten herbelegd.
4.  Bron: Schroders, per 30 september 2009. Performance 

aandelenklasse C, USD, inkomsten herbelegd: +10,97 % p.j. 
sinds introductie; aandelenklasse C, EUR hedged, inkomsten 
herbelegd: 10,28% p.j. sinds introductie. Performance op  
basis van nettovermogenswaarde  aandelenklasse C, USD,  
inkomsten herbelegd resp. C, EUR afgedekt, inkomsten  
herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden  
met inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en  
belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou  
de performance lager uitvallen. Beleggingen in vreemde  
valuta staan onder invloed van koersschommelingen. 

5. Bron: Schroders, per 30 september 2009. 

1.  Bron: Schroders, Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Lehman, Standard & Poor’s, per 
30 september 2009. Performance op basis van nettovermogenswaarde aandelenklasse I, 
USD, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden met inschrijvings
vergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegere
kend, zou de performance lager uitvallen. Beleggingen in vreemde valuta zijn onderworpen 
aan koersschommelingen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor 
de toekomstige resultaten. 

2.  Bron: Schroders, per 30 september 2009. Performance op basis van nettovermogens
waarde  aandelenklasse A, EURhedged, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen 
rekening gehouden met inschrijvingsvergoeding, 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.  

3. Bron: Schroders, per 30 september 2009.
4. Bron: Schroders, per 30 september 2009.
5. Bron: Morningstar, per 30 september 2009.
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Fondsmanager Geoff Blanning 
Fondsbeheerder Geoff Blanning is bij Schroders 
verantwoordelijk voor de teams die beleggen in 
obligaties van opkomende markten, valuta’s en 
grondstoffen. Voordat hij in 1998 bij Schroders 
in dienst trad, was hij onder meer werkzaam bij 
NM Rothschild & Bankers Trust en Morgan 
Grenfell. Blanning heeft 24 jaar beleggingser
varing en staat al meer dan tien jaar aan het 
roer van Schroder ISF Emerging Markets Debt 
Absolute Return. 

Schroder ISF Emerging Markets Debt
Absolute Return4
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 Kl. A, EURhedged, 
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Ruim een jaar na het Lehman Bro-
thers-debacle heeft de wereldeconomie 
een weg uit de recessie gevonden en in-
middels zijn de koersen van risicodra-
gende beleggingen zoals aandelen sterk 
gestegen. De S&P500 is in het derde 
kwartaal de 1000-puntengrens overtui-
gend gepasseerd, bedrijfsobligaties zijn 
verder opgeklommen en de high yield 
obligaties zijn, net als de aandelen van 
opkomende markten, terug op het ni-
veau van voor de crisis. 

 Maar de rally die dergelijke beleggin-
gen de afgelopen maanden hebben laten 
zien, is slechts een deel van het verhaal. 
De rentes op staatsobligaties zijn gedaald 
terwijl een ounce goud meer dan 1000 
dollar noteert: feiten die normaal ge-
sproken als teken van een toenemende 
risicoaversie worden beschouwd. Dit 
wijst erop dat de beleggers lering hebben 
getrokken uit de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar en nog lang niet bereid 
zijn om kritiekloos risico's te nemen.

Hoofdscenario: Wvormig herstel
Betekent dit dat het al tijd is om winst te 
nemen in aandelen en bedrijfsobligaties? 
Het is een feit dat de wereldeconomie en 
grote delen van de financiële sector nog 
altijd afhankelijk zijn van de steun van 
regeringen en centrale banken. Er bestaat 
daarom ernstige twijfel over de duur-
zaamheid van het economische herstel. 
Moeten we voor een nieuwe inzinking 
vrezen?

 In onze ogen is een W-vormig herstel 
op dit moment het meest realistische 
scenario. Al in de tweede helft van 2009, 
zo is de verwachting, zullen de omslag 
in de voorraadcyclus en de hogere over-

heidsuitgaven de industriële productie 
een impuls geven. In 2010 zal de groei 
waarschijnlijk wat afzwakken omdat huis-
houdens hun schulden afbouwen en 
consumenten door hogere belastingen 
en grondstoffenprijzen minder geld te  
besteden hebben.

Ultrasoepel rentebeleid  
komt ten einde
Hoge grondstoffenprijzen zullen volgens 
de prognose in 2010 sterk bijdragen aan 
inflatie. De kerninflatie - de prijsstijging 
exclusief energie en levensmiddelen - zou 
in de VS daarentegen verder kunnen  
dalen. Toch zal het zeer soepele rentebe-
leid van de centrale banken in juni vol-
gend jaar vrijwel zeker ten einde komen 
als de Amerikaanse centrale bank en de 
Bank of England hun belangrijkste rente-
tarief weer zullen verhogen, gevolgd door 
de Europese Centrale Bank en de Bank of 
Japan. Ook een gecoördineerde, geza-
menlijke stap van alle vooraanstaande 
centrale banken is denkbaar. 

 Voorwaarde voor een strikter rentebe-
leid is dat de bankensector en het financi-
ele systeem zich, zoals verwacht, tegen 
die tijd zullen hebben gestabiliseerd. Als 
de wereldeconomie terugkeert op het 
groeipad, zullen in 2010 en 2011 moge-
lijk verdere stappen van de centrale ban-
ken volgen; zij het van bescheiden om-
vang.

 De rentetarieven zullen slechts lang-
zaam stijgen en niet de recordhoogtes 
van voorgaande cycli bereiken. Hier zijn 
verschillende redenen voor: de aanhou-
dende onzekerheid over de duurzaam-
heid van het herstel, de noodzaak de be-
staande hoge begrotingstekorten te 

beteugelen en, last but not least, de ont-
brekende inflatiedruk.

Japanse toestanden  
onwaarschijnlijk
Maar ook het gevaar voor een langduri-
ge groeivertraging zoals we in Japan 
hebben gezien, is nog niet volledig ge-
weken. In dat scenario zouden de rente-
verlagingen en ondersteuningspakket-
ten van overheden geen enkel effect 
sorteren, zouden consumenten en on-
dernemingen zich terugtrekken en zou-
den de centrale banken zich genood-
zaakt zien het beleid van kwantitatieve 
versoepeling uit te breiden. 

 Als gevolg hiervan zouden de onder-
nemingen hun prijzen moeten verlagen 
om de omzet aan te wakkeren, en zou  
de inflatie op een extreem laag niveau 
blijven steken. In dat geval zullen staats-
obligaties een relatief aantrekkelijke  
belegging zijn, aan-
gezien de slepende 
conjunctuur een on-
gunstig effect zou 
hebben op aande-
len, bedrijfsobliga-
ties en grondstoffen. 
Maar het is onwaar-
schijnlijk dat dit 
gaat gebeuren.

Behoorlijke rende
menten gezocht 
Daarentegen is het 
waarschijnlijk dat de 
hoge liquiditeit in de 
beleggingsmarkten 
een belangrijke rol 
blijft spelen. De ren-

tes zijn laag en de centrale banken heb-
ben duidelijk laten doorschemeren dat 
het wat hen betreft te vroeg is voor een 
verkrapping van het rentebeleid. Beleg-
gers verlaten daarom de geldmarkt en 
gaan hoger op de risicocurve op zoek 
naar aantrekkelijke rendementen: bij 
staatsobligaties, bedrijfsobligaties en in 
toenemende mate ook op de aandelen-
markt. 

 Alles bij elkaar genomen worden de 
markten voortgedreven door een com-
binatie van betere groeiverwachtingen 
en lage rentevoeten. Het is niet waar-
schijnlijk dat dit klimaat in de nabije 
toekomst zal veranderen, want voor-
raadcyclus en fiscaal beleid ondersteu-
nen de groeitrend, terwijl de inflatie laag 
blijft. Zolang de centrale banken geen 
nieuwe signalen afgeven, zijn risicodra-
gende instrumenten dé belegging voor 
dit moment. 

Klimmen op de risicocurve
Aandelen

VS De Fed blijft huishoudens en gezinnen 
ondersteunen met lage rentes. Het aanhou
dend aflossen van particuliere schulden 
drukt de consumentenbestedingen.
Schroder ISF US All Cap 

Europa Het cyclische karakter van de 
markten veronderstelt dat de Europese 
aandelen zullen profiteren van de opleving 
van de wereldconjunctuur. Duitsland aan
trekkelijk, GrootBrittannië neutraal.     
Schroder ISF European Equity Alpha  

Japan In 2009 waarschijnlijk sterkste 
groeidaling van alle OESOlanden. De 
waardestijging van de yen remt de export. 
Aandelen lijken echter voordeliger dan 
obligaties. 
Schroder ISF Japanese Equity Alpha    

Pacific (excl. Jap.) De regio zal blijven 
profiteren van het soepele rentebeleid in de 
VS. De stijgende kapitaalinstroom verhoogt 
het risico op het ontstaan van een zeepbel.
Schroder ISF Emerging Asia   

Opkomende economieën De groeivoor
uitzichten voor Azië, vooral China, blijven 
zeer positief. Landen in Midden en Oost
Europa kampen met een handelstekort. 
Schroder ISF Greater China  

Obligaties

Staatsobligaties De rentecurve zou kun
nen afvlakken als de rentes aan het korte 
eind stijgen. Dit wordt tot dusver echter door 
de centrale banken verhinderd.
Schroder ISF Global Bond

Bedrijfsobligaties Aan het begin van dit 
kalenderjaar uitzonderlijk gunstig geprijsd. 
Credit spreads intussen op faire niveaus. 
Toch nog aantrekkelijk dankzij aanhouden
de kapitaalinstroom.  
Schroder ISF Global Credit Duration 
Hedged  

High yield obligaties Credit spreads ge
daald, maar historisch gezien nog steeds 
aantrekkelijk gewaardeerd.. 
Schroder ISF Emerging Markets Debt  
Absolute Return    

Indexgerelateerde obligaties Energieprij
zen zullen in 2010 vermoedelijk voor hogere 
inflatie zorgen. Kerninflatie in de VS zal dan 
waarschijnlijk echter dalen. 
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen

Vastgoed Het herstel van de Europese in
terne markt kan de vastgoedsector ten goe
de komen. Het risico bestaat echter dat de 
huurwaarden sterker dalen dan verwacht.
Schroder ISF Global Property Securities  

Grondstoffen Toenemende hoop op con
junctuurherstel en zwakke dollar hebben 
positieve invloed. Structurele langetermijn
trends gunstig voor agrarische grondstoffen.

      
 Overwegen Neutraal  Onderwegen

De wereldconjunctuur zit weer in de lift. In 2010 zal het herstel wellicht iets vertragen, maar op dit moment vormen verbeterde 
groeiverwachtingen en lage rentevoeten sterke argumenten om in risicodragende activa te beleggen.

Europees herstel in  
wereldwijde context
Waarderingen van aandelen zijn in Europa niet overdreven hoog. Er is dus ruimte 
naar boven. De dividendrendementen blijven zeer concurrerend vergeleken met al
ternatieve beleggingscategorieën, en er staan nog grote hoeveelheden liqui diteits
reserves aan de zijlijn. 
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Roep het niet te hard, maar het saaie oude Europa 
heeft de economische crisis van de afgelopen jaren vrij 
goed doorstaan, tenminste vergeleken met de VS en 
het VK. Frankrijk en Duitsland wisten zich in het 
tweede kwartaal uit de recessie te werken, deels door 
fiscale stimuleringsmaatregelen zoals de door de over-
heid beschikbaar gestelde slooppremie. Er is nog 
steeds kans op een pijnlijke terugslag als de fiscale 
steunmaatregelen worden afgebouwd, maar een  
belangrijkere trend naar onze mening is de sterke op-
leving van de handel. Het leeuwendeel van de groei in 
Duitsland en Frankrijk is namelijk te danken aan de 
export. 

Vaak wordt vergeten (of opzettelijk genegeerd) dat  
Europese ondernemingen slechts 60% van hun totale 
inkomsten uit ontwikkeld Europa halen. Iets meer dan 
tien jaar geleden was dit nog zo’n 70%. Dit komt mede 
doordat het aandeel van de opkomende markten fors 
is gegroeid – ze zijn nu goed voor bijna 24% van de 
Europese inkomsten. Dat is zo’n 50% meer dan de  
inkomsten uit de VS, en betekent een cruciale veran-
dering in dynamiek als we kijken naar sommige van 
de problemen waar Europa voor staat.

Waarom wij optimistisch blijven
Ondanks de jongste marktrally zijn de waarderingen 
nog steeds niet opgerekt. Op dit moment liggen de  
geschatte k/w-verhoudingen in Europa in de buurt  
van 12,5 keer de winst in 2010. Bovendien zijn de  
Europese aandelen vergeleken met andere regionale 
aandelen relatief goedkoop. Als we bijvoorbeeld de 
Europese en de Amerikaanse Shiller k/w-verhou-
dingen over de afgelopen 30 jaar vergelijken*, liggen 
de huidige Europese k/w-verhoudingen ruim bene-
den de historische gemiddelden en naderen ze een 
historisch dieptepunt ten opzichte van de Amerikaan-
se waarden. 

 Hoewel de Europese aandelen snel vooruitgegaan 
zijn en meer dan 50% zijn gestegen, zijn de divi-
dendrendementen nog steeds gelijk aan of hoger dan 
de rente op staatsobligaties. In een wereld waarin cen-
trale banken geld blijven drukken en vastbesloten lij-
ken inflatie te creëren, blijven reële activa zoals aande-
len, vastgoed en commodities aantrekkelijk. 

Belemmeringen voor de groei
Nu de euro steeds sterker wordt, ontstaan er hier en 
daar zorgen over de mogelijke effecten op de groei. De 
Europese gemeenschappelijke munt is dit jaar gestaag 
gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.  
Velen vragen zich af wat voor gevolgen dit zal hebben 
voor de exportgroei nu we 2010 ingaan. Wij denken 
dat de wisselkoers een minder grote rem zal vormen 
dan in het verleden het geval was, mede vanwege het 
afnemende belang van de VS als exportmarkt. 

Een ander probleem voor Europa is de uitdijende 
overheidsschuld die in het kielzog van de financiële 
crisis is gestegen tot ruim boven het langetermijn-
gemiddelde en boven de maximale tekorten die in  
het stabiliteits- en groeipact zijn vastgelegd. Verdere  
bezuinigingen op de overheidsuitgaven en een verder-
gaande privatisering liggen daarom in het verschiet. 
Ook is het waarschijnlijk dat de inkomsten- en vast-
goedbelastingen zullen stijgen, wat zijn weerslag op de 
consumentenbestedingen in Europa zal hebben.

Oplopende werkloosheid
De groei van de werkloosheid blijft een reële zorg.  
Europa heeft in een hoger tempo bezuinigd dan  
tijdens enige eerdere recessie, en de starheid van de 
arbeidsmarkt zal op korte termijn vermoedelijk leiden 
tot een stijging van de werkloosheid die, gecom-
bineerd met een toenemende belastingdruk, in de 
loop van 2010 de consumentenuitgaven zou kunnen 
drukken. Daar staat tegenover dat de consumenten-
uitgaven de laatste jaren niet de belangrijkste motor 
van de groei in Europa waren. 

Aangezien de waarderingen in Europa niet overdre-
ven hoog zijn, zullen zij de aanhoudende groei van de 
aandelenmarkt niet afremmen. De dividendrende-
menten blijven zeer concurrerend vergeleken met  
alternatieve beleggingscategorieën, en er staan nog 
grote hoeveelheden liquiditeitsreserves aan de zijlijn 
die de komende tijd een welkome steun zullen bieden 
aan de waarderingen. 

* Bron: MSCI, Morgan Stanley Research,  
september 2009
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Het optimisme onder de inkoopmanagers in de VS neemt toe. Het groeiende vertrouwen in het herstel van de wereldeconomie zal naar verwachting een 
positieve invloed hebben op de grondstoffenprijzen. De Verenigde Staten spelen in dit verband, vanwege hun grote bijdrage aan de wereldwijde groei, een zeer 
belangrijke rol. En inderdaad blijken de grondstoffenprijzen en de ISMindex voor de industrie in de VS zich de laatste tijd eensgezind te ontwikkelen. Deze index  
is gebaseerd op enquêtes onder inkoopmanagers en is een zeer belangrijke ‘vooruitlopende’ indicator voor de conjunctuur in de Verenigde Staten.

Bron: Thomson Datastream, voortschrijdend 3maandsgemiddelde.

VS in afwachting van herstel
Grondstofprijzen en Amerikaanse inkoopmanagersindex

Markten Markten

 

Ticker

Europa is veel minder afhankelijk geworden van ‘binnenlandse’  
consumptie dan tien jaar geleden. Exporten naar opkomende markten 
maken nu 24% uit van de totale inkomsten. Veel van de export wordt 
vervoerd over zee, via containerschepen.
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Opkomende markten zijn het trekpaard

Groeiprognoses 2009/2010

BBP op jaarbasis  
in % 2009 2010

VS      –2,7 % 1,6 %

GrootBrittannië  –4,5 % 0,7 % 

Eurozone  –3,9 % 1,0 % 

Japan  –5,0 % 1,3 %

Australië  0,3 % 1,8 %

OESOlanden  –3,5 % 1,3 %

China  8,0 % 8,8 %

Opkomende markten  1,5 % 4,5 %

Wereld  –2,1 % 2,2 %

BBP ten opzichte van vorig jaar, jaargemiddelde.  
Bron: Schroders, per 30 september 2009 (GMP Q4)



Inflatiegekoppelde obligaties: kansen in de markt
Inflatiegekoppelde obligaties zijn op dit moment relatief gunstig 
geprijsd en bieden een goedkope afdekking tegen het inflatierisi
co.
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Special Nieuws

Onderscheidend 

Schroder ISF European Special Situations 

Morningstar rating1

   /Superior 
Standard & Poor’s rating2

A A

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

Introductie 31 maart 2006

Inschrijvings
vergoeding

maximaal 5,26315 % van de NAV per  
aandeel

Beheerskosten 1,50 % p. j.

Leon HowardSpink

Het team van Schroders in de Benelux is verder uitge-
breid. De afdeling client services is verdubbeld in sterkte, 
met de komst van Caspar van Eijck.  Client services werd 
tot nog toe gedaan door Sytze Bouius, die al ruim 2 jaar 
werkzaam is voor Schroders en voorstellen opstelde, za-
ken uitzocht, rapportages verzorgde en altijd bereikbaar 
is voor alle vragen.  Caspar van Eijck is afkomstig van 
Citi, waar hij de afgelopen twee jaar werkte als senior cli-
ent service representative van de global securities services. Hij had daar dagelijks 
contact met de (Nederlandse) institutionele klanten. Daarvoor werkte hij voor de 
Amsterdam Trust Company. Direct na zijn studie economie in Maastricht die hij 
in 2005 afrondde, vertrok hij voor een half jaar naar Brazilië om te assisteren bij 
het opzetten van een fundraising en sponsorproject van de hulporganisatie Brazi-
lian Institute for Innovations in Socal Healthcare. Eerder woonde hij een jaar in 
Ecuador en studeerde hij daar nog een semester. Als u contact hebt met het secre-
tariaat is de kans groot dat u contact krijgt met Rineke Swart. Rineke verzorgt alle 
office management activiteiten. 

    Nieuwe personeels
leden bij Schroders

Caspar van Eijck
versterkt het team  
Client Services

Schroder ISF Middle East: Israël is per oktober uit de speciaal voor het fonds 
samengestelde vergelijkingsindex gehaald. Vanaf mei 2010 wordt het land name-
lijk officieel niet meer gezien als opkomende economie en zal het behoren tot de 
groep van ontwikkelde markten. Israël maakte 30,9% van de vergelijkingsindex 
uit. Dit vrijkomende aandeel wordt verdeeld over de overige landen1, waarbij 
Saoedi-Arabië, dat oorspronkelijk was begrensd tot 10%, een bovengrens van 20% 
krijgt. De fondsbeheerder heeft echter nog steeds de mogelijkheid om in Israëlische 
waarden te beleggen als zich bijzondere beleggingskansen voordoen. 

 Schroder ISF US Small&Mid Cap 
Equity: 

Fondsbeheerder Jenny Jones is in het ka-
der van de toonaangevende Duitse Sauren 
fondsbeheerdersrating in de categorie 
‘Small en mid cap aandelen VS’ onder-
scheiden met twee gouden medailles. .

 Schroder ISF European Dynamic Growth: 
Met ingang van 1 december is dit fonds opgegaan in Schroder ISF European  
Special Situations2 

   Meldingen

1. Egypte, Bahrein, Jordanië, Qatar, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Turkije, Tunesië, V. A. E.
2. De aandeelhouders zijn in oktober over de samenvoeging geïnformeerd.

   Klein, middel en groot

Schroders heeft het beleggingsdoel van Schroder ISF US Large Cap Alpha gewij-
zigd en het fonds met ingang van 1 oktober 2009 omgedoopt in Schroder ISF US 
All Cap. Het fonds belegt in ondernemingen in de VS ongeacht de omvang van de 
beurswaarde. Jonathan Armitage, hoofd Amerikaanse aandelen die het fonds tot 
nu toe onder zijn hoede had, krijgt bij het beheer van het fonds ondersteuning van 
Jenny Jones, hoofd US Small/Mid Cap Equities. De beheerders hebben een grote 
flexibiliteit in de positionering naar beursomvang en kunnen daardoor optimaal 
inspelen op wisselende situaties in de markt. Over het geheel genomen wordt ech-
ter gestreefd naar een allocatie die voor ongeveer een derde uit ondernemingen 
met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie bestaat (small en mid caps) en 
twee derde uit bedrijven met een hogere marktkapitalisatie (large caps). “Schroder 
ISF US All Cap is bij uitstek geschikt voor beleggers die in Amerikaanse onderne-
mingen willen beleggen zonder zich vast te leggen op een bepaalde marktkapitali-
satie. Jenny Jones en Jonathan Armitage hebben een excellente reputatie en in dit 
fonds bundelen zij hun expertise”, verklaart Fred van der Stappen. De beheersver-
goeding voor aandelenklasse A daalt van 1,5 % naar 1,25 % (C: 0,75 %).

Schroder ISF US All Cap verenigt Amerikaanse ondernemingen 
van verschillende omvang in één portefeuille

1 Bron: Morningstar, per 31 oktober 2009. 
2 Bron: Standard & Poor’s, per 31 oktober 2009.
3 Bron: Schroders, per 30 september 2009.
4 Bron: Schroders, per 30 juni 2009.

De beleggingscategorie 
Europa is een belangrijke aandelenmarkt, die een centrale plaats inneemt in elke 
beleggingsstrategie die gericht is op duurzame groei. Veel Europese onder-
nemingen hebben een sterke positie op de wereldmarkt, ook in nichemarkten. 
Bovendien maakt de regio een brede spreiding over landen en sectoren moge-
lijk. Een professionele selectie van de meest veelbelovende aandelen in deze veel-
zijdige markt kan daarom aantrekkelijke langetermijnrendementen opleveren. 
Temeer als de fondsbeheerder over de faciliteiten en de deskundigheid beschikt 
om ook kleine en middelgrote ondernemingen bij zijn keuze te betrekken.

Het fonds3 
Schroder ISF European Special Situations belegt actief in Europese onderne-
mingen, die door de fondsbeheerder na diepgaand onderzoek en gesprekken 
ter plekke met het top-management worden geselecteerd vanwege hun aan-
trekkelijke vooruitzichten (‘bottom-up-benadering’). Hij gaat daarbij volgens 
een gedisciplineerd beleggingsproces te werk. De term ‘special situations’ in de 
fondsnaam geeft aan dat daarbij wordt gezocht naar bedrijven waarvan de 
groeivooruitzichten niet volledig tot uiting komen in de waardering. Korte-
termijn markttrends komen bij de aandelenselectie op de tweede plaats; beleg-
gingsstijl, ondernemingsgrootte, branche of land spelen geen rol. Wel ziet de 
fondsbeheerder erop toe, dat het fonds een goede risicospreiding naar stijlen, 
macrofactoren, enzovoorts kent. Het fonds heeft een grote vrijheid om af te 
wijken van de benchmark, de MSCI Europe Net Return, een vrijheid die altijd 
goed benut is. De uitstekende performance werd onder meer bekroond met 
vier Morningstar-sterren. 

Fondsmanagement
Leon HowardSpink trad in 2005 bij Schroders in 
dienst. Daarvoor werkte hij voor Jupiter Asset Manage-
ment. Hij heeft twaalf jaar beleggingservaring en heeft 
in die periode een naam opgebouwd als een van de 
meest consistente beheerders van Europese aandelen-
fondsen. Zijn eigen analyses concentreren zich op 
small- en mid-cap ondernemingen, maar Howard-
Spink kan bij Schroders een beroep doen op de ervaring 
van een kleine 30 aandelenexperts, waaronder gespecia-
liseerde regio- en sectoranalisten. In totaal heeft het 
team voor 4,8 miljard euro Europese aandelenbeleg-
gingen onder beheer.4 

Aanbeveling
Sinds het tweede kwartaal van 2009 hebben de Europese aandelenmarkten 
dankzij de toegenomen risicobereidheid van beleggers flinke koerswinst ge-
boekt. Cyclische ondernemingen in sectoren als financials en industrie waren 
zeer succesvol, evenals sectoren die overheidssteun hebben ontvangen zoals de 
auto-industrie. Europese ondernemin-
gen zullen naar verhouding sterk profi-
teren van het herstel van de wereldeco-
nomie. Het fonds streeft in dit klimaat 
naar een uitgebalanceerde mix van cy-
clische en defensieve kwaliteitsbeleg-
gingen, die uitzicht bieden op een aan-
trekkelijke langetermijngroei. Schroder 
ISF European Special Situations is uit-
stekend geschikt als aanvullende Euro-
pese aandelenbelegging voor beleggers 
die op termijn hoger rendement dan de 
bredere markt willen behalen.

De inflatieverwachtingen zijn de af-
gelopen twee jaar drastisch gewijzigd. 
Zorgen over een door de grondstoffen 
opgedreven inflatie in de eerste helft 
van 2008 maakten na de instorting van 
Lehman Brothers in september 2008 
plaats voor de vrees voor een deflatoire 
spiraal naar Japans model. Deze omslag 
in de verwachtingen had grote gevol-
gen voor beleggers in inflatiegekoppel-
de obligaties: de resultaten die de beleg-
gingscategorie in september en oktober 
2008 noteerde, behoorden tot de slecht-
ste ooit. (De Merrill Lynch Global Go-
vernments Inflation Linked index USD 
Hedged verloor in die periode 9,7%.)

In de 12 maanden sinds de instorting 
van Lehman hebben overheden onge-
kende beleidsmaatregelen genomen om 
deflatie te voorkomen. De meningen 
over het succes hiervan en daarmee 
over het toekomstige verloop van de in-
flatie zijn zoals gebruikelijk verdeeld: 
sommigen verwachten deflatie, ande-
ren voorzien de komende jaren een 
structureel hogere inflatie.  

Het wereldwijde obligatieteam van 
Schroders is van mening dat de inflatie 
in de komende cyclus structureel zal 
toenemen. In zo’n klimaat zouden in-
flatiegekoppelde obligaties beter moe-
ten presteren dan hun nominale tegen-
hangers, omdat ze profiteren van twee 
factoren:

1. waardekansen
2. overheidsbeleid

Waardekansen
Om het effect van inflatie op inflatiege-
koppelde obligaties te begrijpen, is het 
nuttig te analyseren hoe deze instru-
menten werken. Hoewel er kleine ver-
schillen tussen emittenten zijn, worden 
bij inflatiegekoppelde obligaties in het 
algemeen zowel de coupon als de nomi-
nale waarde afgestemd op een officieel 
vastgestelde headline-inflatie. De beste 
manier om deze constructie te inter-
preteren is, naar onze mening, door in-
flatiegekoppelde obligaties te beschou-
wen als obligaties met een lage coupon 
en een call optie op inflatie. Om de 
waarde van de obligatie te kunnen be-
palen, is het daarom cruciaal om de 
waarde van de call optie vast te stellen. 
Dat doen wij bij voorkeur op basis van 
de breakeven-inflatie (het verschil tus-
sen nominale en reële rente). 

Op absoluut niveau geïnterpreteerd be-
tekenen deze cijfers, vooral voor de VS 
en Japan, dat een langdurige periode 
met een lagere dan trendmatige inflatie 
wordt verwacht. Vergeleken met de 

verwachtingen van het economenteam 
van Schroders (figuur 1) is er een groot 
verschil en bieden ze, naar onze me-
ning, significante waardekansen. Een 
verklaring voor het verschil die door 
mensen uit de branche wordt aangedra-
gen, is de relatief beperkte liquiditeit in 
het universum voor inflatiegekoppelde 
obligaties. Deze heeft zeker bijgedragen 
aan de dramatische uitverkoop van de 
beleggingsklasse na de instorting van 
Lehman Brothers, toen beleggers alles 
wegdeden wat geen kortlopende nomi-
nale staatsobligatie was. De liquiditeits-
premie is nu echter sterk verminderd 
omdat de risicobereidheid onder de be-
leggers is toegenomen. Voor degenen 
die verwachten dat de inflatie in de toe-
komst zal stijgen, blijven de huidige 
percentages aanzienlijke waardekansen 
bieden vergeleken bij nominale staats-
obligaties, waarvan de rentes tot het 
laagste punt in jaren zijn gezonken. 

Overheidsbeleid
Ook wij verwachten dat op korte ter-
mijn de deflatoire krachten zullen  
ove heersen. Maar hoewel de kerninfla-
tie door de achterblijvende groei in de 
herstelfase waarschijnlijk onder druk 
zal komen te staan, is het belangrijk te 
beseffen dat de prijzen van inflatie-
gekoppelde obligaties door de head-
line-, en niet door de kerninflatie wor-
den bepaald.

Op langere termijn, zo verwachten de 
economen van Schroders’ wereldwijde 
obligatieteam, zullen de maatregelen 
die de regeringen de afgelopen twaalf 
maanden hebben genomen, tot een ho-
gere inflatie leiden. Wereldwijd hebben 
regeringen ongekende fiscale en mone-
taire steunmaatregelen getroffen, en zo-
wel de Amerikaanse als de Britse rege-
ring, twee van de grootste emittenten 
van inflatiegekoppelde obligaties, heb-
ben kwantitatieve versoepelingspro-
gramma’s doorgevoerd waardoor de 
rente tot nul is gedaald. Dit in aanvul-
ling op al even voortvarende fiscale  
stimuleringspakketten. 

Hoge schuldenlast
Twaalf maanden na de instorting van 
Lehman Brothers is het schuldafbouw-
proces nog lang niet voltooid; en door 
het overheidsbeleid is de verantwoor-
delijkheid feitelijk van de private naar 
de publieke sector overgeheveld. Daar-
door worden de Westerse overheden 
nu geconfronteerd met enorm hoge no-
minale schulden en een aantal uiterst 
moeilijke keuzes: bezuinigen en de 
schulden aflossen of, controversiëler 
maar politiek misschien handiger, de 
schuld door inflatie laten verdampen.   

Het wereldwijde obligatieteam van 
Schroders is van mening dat de maatre-
gelen die de regeringen hebben getrof-
fen, bedoeld zijn om een structureel 
hoger inflatieniveau te bewerkstelligen, 
wat zal helpen de schuldenlast te ver-
lichten en het effect van vergaande  
bezuinigingen en fikse belastingverho-
gingen te matigen. Als de inflatie zou 
stijgen tot 4% per jaar gedurende tien 
jaar zou, volgens een recent onderzoek 
van Société Générale, de nominale 
schuldenlast tegen 2020 met één derde 
zijn verminderd.

Terwijl de geplande uitgifte over het ge-
heel genomen constant blijft, zal de 
vraag naar inflatiegekoppelde obliga-
ties de komende jaren waarschijnlijk 
stijgen. Deze combinatie van oneven-
wichtige vraag/aanbod-situatie, struc-
tureel hogere inflatie en de huidige 
waardekansen zal de komende jaren 
sterke steun bieden aan de inflatiege-
koppelde obligaties, zodat we verwach-

ten dat ze de performance van nomi-
nale staatsobligaties zullen overtreffen. 

Gezien de hierboven aangehaalde ster-
ke motieven voor regeringen om hun 
nominale schuld door inflatie te laten 
verdampen, verwachten we dat het be-
leid van de wereldwijde centrale ban-
ken zal verschuiven naar een passievere 
opstelling ten opzichte van inflatie. Het 
relatief nieuwe idee van expliciete infla-
tiedoelstelling zal worden losgelaten 
ten gunste van een bredere doelstelling 
die ook de beurskoersen en de algeme-
ne economie omvat. Het resultaat zal 
zijn dat de inflatiedoelstelling minder 
belangrijk wordt. 

Conclusie
De conclusie van dit artikel is daarom 
dat het zeer waarschijnlijk is dat infla-
tiegekoppelde obligaties een betere per-
formance zullen genereren dan nomi-
nale staatspapieren, omdat we niet 
rekenen op een agressieve verkrapping 
van het monetaire beleid, dat de reële 
rente van de obligaties sterk zou aantas-
ten.  De aanwas die door de inflatie-
component wordt gegenereerd, zal 
hoge rendementen voor de sector ople-
veren. Als wij ongelijk hebben en de 
rentes ter compensatie van de hogere 
inflatie stijgen, zullen de inflatiegekop-
pelde obligaties dankzij de aanwas van-
uit de inflatiecomponent nog steeds 
outperformance genereren ten opzichte 
van de nominale papieren. 

Figuur 1.  Bron: Schroders economisch team

Inflatieprognose

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VS 0.4 2.0 1.6 2.3 2.6 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0

VK -0.7 1.9 1.6 2.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.9

Eurozone 0.7 1.3 0.6 1.0 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.4

10 jr. op jaarbasis 
 (20092018)



Service

Schrobanco

In 1923 waagt de nieuw opgerichte  
J. Henry Schröder Banking Corporation, 
naar de toentertijd gebruikelijke tele-
gramafkorting kortweg “Schrobanco” 
genaamd, de stap naar New York. Het 
wordt de jongste loot aan de Schröder-
stam, die al gauw ook de volledige Ame-
rikaanse en Latijns-Amerikaanse acti-
viteiten gaat beheren en voor het eerst op 

Wall Street wordt verhandeld. Drie jaar 
later worden de zonen van partners Bru-
no Schröder en Henry Tiarks, Helmut en 
Henry – beiden 25 jaar oud - vennoot in 
de onderneming van hun vaders, J. Hen-
ry Schroder & Co. De zoons breiden de 
beleggingactiviteiten uit en roepen een 
speciale afdeling voor vermogensbeheer 
in het leven. 

Schroders Kroniek

Helmut Schröder (links) en Henry Tiarks (tweede van rechts) als trainees in Hamburg, 1921.

IEX Profs, 16 november 2009

»Als er ergens nog sprake is in de fondsenindustrie van open 
architecture, is het wel bij ABN Amro. Dat is logisch, want sinds de 
roofoverval door het consortium heeft de bank geen eigen fondsen 
meer. Maar ook het aanbod van derden gaat nu flink op de schop. 

Schroders en Pictet zijn er in geslaagd door te dringen in de  
schappen van ABN Amro met in totaal 25 beleggingsfondsen.«

Fondsnieuws, 7 december 2009

» Het Europese financiële magazine Funds Europe reikte prijzen 
uit. In de categorie 'European CIO of the year' werd Alan Brown van 
de Britse vermogensbeheerder Schroders de winnaar. Schroders zelf 

kreeg de prijs van 'European Asset Management Company of the 
year' uitgereikt. «

Telegraaf, 15 november 2009

»Er zijn ook actief beheerde valutafondsen. Zo heeft het Britse 
Schroders sinds juni een currency fonds. Productmanager  

Christopher Wyke: „Omdat de volatiliteit van valuta enorm gaat  
toenemen, denken wij met een valutafonds geld te kunnen  

verdienen.” Volgens Wyke is het einde van de dollar als wereldmunt 
pas net begonnen. „Dit zien we aan landen als India, die een  
deel van hun dollarreserves inruilen voor goud.” In zowel de  

VS als Japan bestaat een sterke lobby voor een zwakke,  
exportbevorderende munt.«

IEX Profs, 25 november 2009

»In Nederland is de uitkomst van de crisis heel bijzonder.
De breakup van ABN Amro is eigenlijk ook niet afgedwongen door 
de crisis, maar is het gevolg van gebeurtenissen die al van voor de 
crisis stammen. En nu komen we in de situatie waarin diverse grote 

distributiepartijen ineens geen inhouse fund management meer  
hebben. Dat betekent dat kanalen die tot voor kort voor ons gesloten 

leken, nu potentieel geopend zijn.” Aldus Richard Mountford,  
global head of products binnen Schroders.«

Fondsnieuws, 30 november 2009

»De overheersende, gedeelde angst is inflatie. 'Het is de 
gemakkelijkste manier voor politici om het schuldenprobleem op te 
lossen', zegt Karl Dasher, hoofd fixed income bij Schroders. Hij liet 
onlangs op een bijeenkomst in Londen zien dat bij een gemiddelde 

inflatie van 4 procent het tekort van de Amerikaanse overheid  
tussen 2010 en 2020 kan dalen van 97,5 procent naar  

65,9 procent van het bbp. «
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Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit artikel komen niet noodzakelijk overeen met die van Schroder 
Investment Management Ltd.

De fondsen Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return en Schroder ISF European Special Situations 
zijn een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxem
burg. De fondsen zijn 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 vereen
voudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en ver plichtingen van de be
legger 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, L1736 Sennin
gerberg, 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 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 
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