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 Op de 
 juiste weg
naar betrouwbare inkomsten

Schroder ISF Global Multi-Asset Income
streeft naar een rendement van 7% op jaarbasis en een 
vaste, betrouwbare uitkering van 5%. Het fonds biedt 
beleggers toegang tot een grote variatie aan beleggings-
categorieën. Wij vertellen u graag meer over het jongste  
‘familielid’!

S c h r o d e r  I S F  G l o b a l  M u l t I - a S S e t  I n c o M e

www.schroders.nl

* Schroder ISF staat in het gehele document voor Schroder International Selection Fund.
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*  Belangrijke informatie: Schroder ISF Global multi-Asset Income is een fonds van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het 
Fonds is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële markten. raadpleeg het 
volledige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie 
met het Fonds worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds kunnen  
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs. 
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel 
dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment management 
(Luxembourg) S.A. Netherlands branch. World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam, Nederland.
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Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit document 
vertegenwoordigen niet noodzakelijk de 
mening en die worden uitgedrukt of weer
spiegeld in andere berichten, strategieën  
of compartimenten van Schroders.

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een beleg-
gingsinstelling gevestigd te Luxemburg. De fondsen 
van Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de 
Wet op het financieel toezicht (“Wft’) geregistreerd in 
het op grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit 
Financiële Markten aangehouden register en om die 
reden kunnen rechten van deelneming in Schroder 
ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg 
het volledige prospectus en de essentiële beleggers-
informatie indien u meer informatie wenst alvorens u 
belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger 
en de juridische relatie met Schroder ISF worden uit-
eengezet in het volledige prospectus. Het volledige 
prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de 
jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen 
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg 
en alle distributeurs of via www.schroders.nl.

Gegevens van derden zijn eigendom van de ver-
strekker van de gegevens en mogen niet worden 
verspreid, overgenomen of voor een ander doel  
worden gebruikt zonder toestemming van de ver-
strekker. Gegevens van derden worden verstrekt 
zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de 
gegevens noch de uitgever van dit document kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van  
derden. Het prospectus en/of www.schroders.lu 
bevatten aan vullende disclaimers ten aanzien van 
gegevens van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen be-
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegene-
reerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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rEdACtIonEEL

We mogen het ook wel eens hebben over de dingen 

die goed gaan...

De afgelopen 5 jaar werd Schroders veel met obligatie

fondsen in verband gebracht, wat zeker te maken heeft 

met het succes van fondsen zoals Schoder ISF EURO 

Corporate Bond of Schroder ISF Emerging Market Debt 

Absolute Return. Maar Schroders heeft nog veel meer te 

bieden en daar mogen we het ook wel eens over hebben. 

Niet voor niets luidt onze slogan: ‘Vermogens beheer uit 

overtuiging’. Al sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw 

beheert Schroders, een Britse onderneming met Duitse 

wortels, het vermogen van pensioenfondsen en  

zet zich daarmee al tientallen jaren in voor het financiële 

welzijn van zijn cliënten. En dat betekent eenvoudigweg 

dat we het ons toevertrouwde geld zo goed mogelijk  

beschermen tegen de tegenvallers en schokken die  

de financiële markten met zich mee kunnen brengen.  

Der gelijke periodes zijn voor alle vermogensbeheerders 

een testcase. Want vooral in moeilijke tijden wordt het  

kaf van het koren gescheiden. Als de markten goed lopen  

en bergopwaarts gaan, is het voor een fondsbeheerder 

geen kunst om goede resultaten te behalen, maar een 

plicht. De echte proef op de som zijn fases zoals we ze 

sinds enkele jaren met korte tussenpozen meemaken.

Positief uitgedrukt zou je kunnen zeggen: veel fonds

beheerders werden geconfronteerd met extreme situaties 

waarin ze zich moesten of konden bewijzen. En als we 

naar de beoordelingen van ratingbureau Morningstar 

kijken, blijkt dat onze fondsbeheerders de test van de 

markt met glans hebben doorstaan. Bovendien kregen  

34 van onze meer dan 100 fondsen van Morningstar de 

hoogste beoordeling van 5 sterren  een uitstekend resul

taat. In de lijst van de 10 beste ‘AziëPacific beheerders’ 

van ratingbureau Citywire staan maar liefst 3 fonds

beheerders van Schroders in de top. De lijst wordt aan

gevoerd door Nathan Gibbs, beheerder van Schroder ISF 

Japanese Equity Alpha, die ook in het ‘algemeen klasse

ment’ op de eerste plaats staat. Op de derde plaats staat 

de fondsbeheerder van Schroder ISF Japanese Equity, 

Shogo Maeda. Naamgenoot Ken Maeda, beheerder van 

Schroder ISF Japanese Opportunities, staat op plaats 4.

Niet alleen in Azië, maar in alle regio’s en beleggings

categorieën overtuigen onze fondsen door hun stabiele 

waardeontwikkeling. 73% van de fondsen uit de Schroder 

International Selection Funds (ISF) range staat over een 

periode van 3 jaar in het eerste kwartiel. Dat betekent dat 

95 obligatie en aandelenfondsen van Schroders tot de 

beste 25% binnen hun vergelijkings groep behoren. Van 

de 60 aandelenfondsen van Schroders staat 84% over 

een periode van 3 jaar en 80% over een periode van  

1 jaar in het eerste of tweede kwartiel. Dat betekent dat  

ze minstens tot de beste 50% behoren. Van onze 12  

gemengde fondsen behoren er zelfs 11 tot de beste 50%. 

Een goed teken, dat bewijst dat een actief fondsbeheer  

in alle marktomstandigheden lonend kan zijn, ook in  

zware tijden.

Veel leesplezier!

Michel Vermeulen

Michel Vermeulen 
Algemeen Directeur Schroders Benelux
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nIEUWs VAn sCHrodErs

  + + + Schroder ISF European Total Return met volatiliteitsrem + + +

Voortaan kunnen beleggers met schroder International selection Fund European 
total return beleggen in een geconcentreerde portefeuille Europese aandelen met 
een duidelijk lagere volatiliteit. Met 11% is de geannualiseerde volatiliteit van het 
fonds duidelijk lager dan die van de MsCI Europe, die een beweeglijkheid van 20% 
heeft (per 31 mei 2012), Het fonds, dat al op 7 maart van start ging, volgt een  
total return aanpak, die erop gericht is een absoluut rendement te behalen. om 
het marktrisico te dempen, kiezen fondsbeheerder nicolette Macdonald-Brown 
en haar team voor een gedisciplineerde aandelenselectie, het gebruik van  
derivaten en een tactische aanpassing van het liquiditeitssaldo. daarnaast kan 
het fonds shortposities innemen. op deze wijze wordt, los van enige bench-
mark, een geconcentreerde portefeuille van 40 tot 60 aandelen opgebouwd. 
daarmee wordt het aanbod aan niet-benchmarkgebonden, actief beheerde  
fondsen van schroders opnieuw uitgebreid.

  + + + 90-koppig multi-asset team groeit verder + + + 

schroders heeft de expertise in zijn 90-koppige team voor multi-assetbeleggingen 
en portefeuilleoplossingen verder uitgebreid met de aanstelling van Matthew 
Joyce en Jingjing Cui, die het team voortaan als senior analist versterken. “onze 
activiteiten op het gebied van multi-assetbeleggingen en portefeuilleoplossingen 
groeien sterk. dankzij de komst van Matthew Joyce en Jingjing Cui wordt de  
onderzoeksexpertise in ons team verder verbreed”, verklaart nicolaas Marais, 
Hoofd Multi-Asset Investments en portfolio solutions bij schroders. Matthew 
Joyce heeft in totaal 9 jaar ervaring als analist bij vermogensbeheerders en 
hedgefondsboutieks. Jingjing Cui is afkomstig van Jp Morgan Asset Management, 
waar zij zich als senior analist voor kwantitatief onderzoek bezig hield met de  
opstelling van kwantitatieve modellen voor obligatie- en valutafondsen.

  + + + Schroder ISF Global Multi-Asset Income: de winnaar + + +

om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan beleggingen met vaste 
inkomsten, heeft schroders zijn multi-assetaanbod uitgebreid met een vierde 
product. schroder International selection Fund Global Multi-Asset Income is 
voor verkoop in nederland toegelaten en streeft naar een vaste, duurzame  
uit kering van 5% op jaarbasis. Bij de naar euro afgedekte aandelenklasse wordt 
deze in kwartaaltermijnen betaald. Bij de in Usd uitgedrukte aandelen klasse  
geschiedt de uitkering maandelijks. Het fonds wordt beheerd door Aymeric Forest, 
die ruim 15 jaar beleggingservaring heeft. schroder IsF Global Multi-Asset  
Income onderscheidt zich door een benchmarkonafhankelijke strategie, die het 
mogelijk maakt flexibel te beleggen in een groot aantal landen, sectoren en 
markten. Het team streeft ernaar de portefeuille zo in te richten dat een houdbaar 
inkomstenniveau wordt gerealiseerd, terwijl de volatiliteit niet meer dan 7 tot 12% 
bedraagt. dit innovatieve en veelbelovende fonds speelt op een slimme wijze in 
op de behoeften van beleggers.

Mededelingen
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nIEUWs VAn sCHrodErs

  + + +  Nichola Pease wordt niet-uitvoerend lid in bestuur Schroder  + + + 

op 1 september jongstleden is nichola pease aangetreden als niet-uitvoerend 
bestuurslid van schroders. ook is ze opgenomen in de benoemingsraad. “Wij zijn 
verheugd met de komst van nichola pease. Met haar jarenlange ervaring in de 
vermogensbeheerbranche zal zij onze raad van Bestuur nog verder versterken”, 
zegt Andrew Beeson, bestuursvoorzitter van schroders. pease was vanaf 1998 
bestuursvoorzitter van Jo Hambro Capital Management, een functie die ze in 
2008 verruilde voor die van niet-uitvoerend vice-voorzitter. daarvóór maakte ze 
tussen 1999 en 2007 deel uit van de raad van Bestuur van northern rock. de 
51-jarige pease is al meer dan 30 jaar in diverse leidinggevende functies in het 
vermogensbeheer werkzaam.

Nichola Pease 

  + + + Patrick Vogel wordt het nieuwe Hoofd Obligaties voor Europa + + +

Het obligatieteam is sinds kort versterkt met patrick Vogel in de nieuw gecreëerde 
functie ‘Head of European and UK Credit Management and research’. Boven-
dien heeft hij de functie van leidend fondsbeheerder voor schroder IsF European 
Corporate Bond overgenomen van Adam Cordery. de geboren duitser stapte 
naar schroders over van Legal and General Investment Management. daar werk-
te hij sinds 2007, als Head of European Credit. Met de fondsen die hij beheerde, 
kan hij leunen op een overtuigende track record, want zijn fondsen behoorden 
over periodes van 1 jaar, 2 jaar en 3 jaar steeds tot de beste 25%. Vogel begon 
zijn loopbaan in 1994 als Fixed Income Investmentbanker bij M. M. Warburg in 
Hamburg.

Patrick Vogel 
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nIEUWs VAn sCHrodErs

Hein Kuijpers - Head Intermediary Sales Nederland 
Hein Kuijpers is per 1 december 2012 aangesteld als Head  
Intermediary sales nederland bij schroders Benelux, met als  
verantwoordelijkheid leiding te geven aan het team dat de  
relaties onderhoudt met de nederlandse banken, onafhankelijke  
vermogensbeheerders en family offices. 

Met de komst van Hein Kuijpers heeft schroders Benelux zijn  
intermediary team aanmerkelijk weten te versterken. Kuijpers heeft 
brede ervaring in de financiële sector en is afkomstig van state  
street Global Advisors. Hij werkte daarvoor bij Fidelity en  
ABn Amro. Hij heeft als taak om de bestaande contacten met  
distributiepartners in nederland te onderhouden, te verstevigen en  
uit te bouwen. Hij zal daarbij samenwerken met thomas dirkmaat,  
die onlangs als sales Manager Intermediair bij schroders is  
aangetrokken en aan Kuijpers rapporteert.

Wat heeft u doen besluiten naar  
Schroders over te stappen?
Ik geloof sterk in actief beheer en in werken voor een 
stabiele onderneming. Schroders is een goede mix  
hierin. Het is een bedrijf met een rijke geschiedenis 
waar transparantie en stabiliteit belangrijk zijn. Omdat 
de familie Schroder 48% van de aandelen bezit is het 
bedrijf gedeeltelijk privé bezit maar is er ook de trans
parantie van de markt. Er is een breed productaanbod 
op het gebied van aandelen, vastrentende waarden en 
alternatieve beleggingen. Bij Schroders voel je een 
evenwicht tussen institutioneel en intermediair, en dat 
vind je niet bij veel bedrijven. Daarnaast is Schroders 
internationaal sterk aanwezig met beleggingskantoren 
in alle delen van de wereld, maar dankzij de platte  
organisatie heeft de hele ondernemingscultuur de  
kenmerken van die van een kleiner bedrijf, wat mij zeer  
aanspreekt. 

Tijdens mijn eerste maanden bij Schroders heb ik de 
kans gekregen de organisatie, onze beleggingsprofes
sionals en onze producten goed te leren kennen. Ik heb 
gemerkt dat de beleggingsteams van Schroders ook erg 
betrokken zijn bij het helpen en ondersteunen van onze 
relaties. Er ligt grote nadruk op de opbouw van lange
termijnrelaties, waarbij we ons opstellen als 'partner in 
business' voor onze cliënten en kijken naar de toe
komstmogelijkheden en ontwikkelingen in de markt, in 
plaats van vooral te proberen een product te verkopen. 
Dit is een benadering waar ik sterk in geloof en die naar 
mijn mening de basis van de relatie met onze cliënten 
moet zijn.

Wat wordt uw rol bij Schroders Benelux? 
Als Hoofd Intermediary Sales Nederland ben ik verant
woordelijk voor het onderhouden van goede relaties 
met onze bestaande distributiepartners en voor de  
samenwerking als 'partner in business' met bestaande 
en toekomstige cliënten. Ons doel is om de huidige en 
toekomstige beleggingsbehoeften van onze relaties te 
identificeren en om vanuit Schroders state of the art 
oplossingen met toegevoegde waarde aan te bieden en 
te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk onze cliënten 
een dienstverlening van hoge kwaliteit te bieden, waar
bij anticiperen en inspelen op hun beleggingsbehoeften 
vooropstaat. Daarbij richten we ons niet alleen op  
beleggingsoplossingen, maar ook op service en com
municatie.  

Wat doet u graag in uw vrije tijd  
(bv. hobby's of talenten)? 
Ik speel graag voetbal en tennis en ga elk jaar skiën. 
Verder geniet ik van mijn gezin. Ik heb twee jonge  
kinderen, Jackie van vijf jaar en Finn, die zeven is. 
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toptHEMA

1 Bron: Goldman Sachs, per 2011.

Het einde van de wereldwijde econo
mische crisis in 2009 was tege
lijkertijd het begin van een nieuw 

tijdperk in de wereldeconomie. Een onstuit
bare verandering begon zich te voltrekken 
en een Aziatisch tijdperk brak aan. Op  
dit moment wordt geschat dat het  
Aziatische continent tegen 2030 zo’n 50% 
van het totale wereldwijde bruto maat
schappelijk product zal voortbrengen1.

En dat is eigenlijk verrassend als we  
teruggaan in de geschiedenis van de eco
nomische grootmacht Azië en met name 

China. Nog geen 60 jaar geleden stelde 
Azië economisch gezien nog zo weinig 
voor, dat de bijdrage van de regio aan de 
wereldwijde groei ver onder de 25% lag. 
Maar terwijl de economische grootmach
ten in het westen nog steeds onder de ge
volgen van de economische crisis zuchten, 
staat Azië al weer stevig op poten en drijft 
het zijn eigen ontwikkeling grotendeels zelf 
aan. Over enkele jaren zal de ranglijst van 
grootste economieën drastisch ver anderd 
zijn en zal Azië vermoedelijk boven aan 
staan.

De ‘8 kostbaarheden’:  
beleggen in Azië
De ‘8 kostbaarheden’ is een Chinees gerecht met het beste 
wat de keuken van het rijk te bieden heeft. Maar ook het 
Schroders-aanbod aan Aziatische fondsen, bevat het beste 
wat Azië te bieden heeft. Want beleggen in Azië betekent 
niet alleen beleggen in China, maar in een heel continent 
dat volop mogelijkheden biedt.
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King Fuei Lee – fonds- 
beheerder Schroder ISF  
Asian Equity Yield.

2 Bron: 2011 World Population Data Sheet, 
Population Reference Bureau, december 2011.  
3 Bron: OECD, ‘Die OECD in Zahlen und 
Fakten 20112012.’ Per 2012.

Innovatie en knowhow: geen  
onbekende woorden in Azië

In 1990 bracht een klein bedrijfje uit 
Peking zijn eerste personal computer op 
de markt. Vijftien jaar later nam het de 
pcpoot van IBM over, en nu is Lenovo 
een van de meest vooraanstaande pc 
fabrikanten ter wereld. Een succesverhaal 
met symbolische kracht, want steeds meer 
Aziatische ondernemingen werpen hun 
rol als goedkope fabrikant van zich af en 
richten zich op de wereldmarkt. Arcelor
Mittal, met afstand ’s werelds grootste staal
 producent, heeft zijn oorsprong in een 
zieltogende Indonesische staalfabriek. De 
Chinese Haiergroep is met zijn huis
houde lijke apparaten ook op de Europese 
markt succesvol.

Het succes van deze ondernemingen 
wortelt in hun thuismarkt Azië. In deze 
regio woont zo’n 60% van de wereldbe
volking  meer dan 4,2 miljard mensen2. 
Vóór 2050 zal het bevolkingsaantal volgens 
prognoses van de VN de grens van  
5 miljard ruimschoots hebben overschreden. 
Alleen al in China en India zullen honder
den miljoenen mensen toetreden tot de 
middenklasse, waar ze als consumenten  
de groei een impuls zullen geven. De  
Aziatische consumenten hebben andere  
behoeften en hebben (voorlopig nog) 
minder geld te besteden dan de westerse 
consument. Veel ondernemingen in de  
regio ontwikke len daarom innovatieve, 
goed kope producten zoals auto’s, com
puters en mobiele telefoons, die ook inter
nationaal succesvol kunnen worden of 
soms al zijn.

Innovatie veronderstelt knowhow, en die 
is steeds vaker in eigen land voorhanden. 
China en India zorgen momenteel voor 
een ware omwenteling op de internationale 
markt voor jonge academici. Als de huidige 
trend aanhoudt, is in 2020 40% van alle 
academici tussen 25 en 40 jaar in de 
OESO respectievelijk G20 landen uit deze 
twee landen afkomstig. In 2010 was dat 
nog maar 29%3.  Hun gemiddelde kwalifi
catie is nog niet vergelijkbaar met die van 
de westerse studenten, maar de inhaalslag 
is begonnen. Zo heeft de ZuidIndiase 
softwarereus Infosys in de buurt van  
Bangalore een van ’s werelds grootste in
terne bedrijfsscholen, waar 13.000 nieuwe 
medewerkers tegelijk kunnen worden  
op geleid. Het Chinese telecomconcern  

Huawei is inmiddels een van ’s werelds 
grootste octrooiaanvragers.

Inter-Aziatische handel groeit
De toenemende koopkracht van de  

Aziatische consument maakt de regio 
minder gevoelig voor wereldwijde crises. 
Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van  
de interAziatische handel: deze groeit  
namelijk bijna 2 keer zo snel als de handel 
van Azië met de rest van de wereld. Zo  
is China in slechts 20 jaar een van de  
belangrijkste handelspartners van India 
geworden. Verder wordt de Chinese eco
nomie aangewakkerd door een razend
snelle uitbreiding van de infrastructuur. 
Het land is al jaren koortsachtig bezig zijn 
infrastructuur uit te breiden, en dat zal  
in de eerstkomende tijd zo blijven. In het 
vijfjarenplan voor de periode 2011  2015 
is een enorme hoeveelheid wegen, spoor
wegen, luchthavens, elektriciteitscentrales, 
zuiveringsinstallaties en milieuvoorzie
ningen gepland. Zo moeten er tot 2015 
maar liefst 56 nieuwe luchthavens en 85.000 
kilometer snelweg uit de grond gestampt 
worden. Elke stad met meer dan 200.000 
inwoners zal dan, volgens de ambte naren 
van de voor de planning verantwoordelijke 
Nationale Ontwikkelings en hervormings
commissie (NDRC), op het snelwegennet 
zijn aangesloten.

Maar ook Azië heeft met problemen te 
kampen. De inkomensongelijkheid neemt 
toe, wat voor sociale spanningen zorgt. De 
vooruitgang wordt belemmerd door een 
taaie bureaucratie en gebrekkige rechts
zekerheid. De inflatiezorgen die de regio 
vorig jaar nog in spanning hielden, beginnen 
weg te trekken waardoor ruimte ontstaat 
voor fiscaalpolitieke maatregelen. Dat neemt 
niet weg dat Azië ook nog steeds onder  
de hardnekkige eurocrisis te lijden heeft. 
De crisis remt de wereldeconomie omdat 
over heden bezuinigen en zowel con su men
ten als beleggers onder de sanerings pro
gramma’s lijden en voorzichtiger worden. Deze 
gecombineerde daling van de vraag heeft 
gevolgen voor de Aziatische exportnaties.

Maar... er zijn redenen tot optimisme. 
Volgens een wereldwijd onderzoek was in 
2011 bijna 80% van alle Chinezen en meer 
dan 65% van alle Indiërs van mening dat 
het economisch goed gaat met hun land. 
In veel industrielanden was nog niet 1 op de 
5 ondervraagden deze mening toe ge daan. 
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Als optimisme de basis voor vooruit 
gang is, komen Shanghai en Mumbai 
voorlopig als de winnaar uit de bus. 

Ook bankenorganisatie IIF (Institute  
of International Finance) voorziet voor  
7 Aziatische landen (China, India, Indo
nesië, Maleisië, Filippijnen, ZuidKorea 
en Thailand) een reële economische groei 
van 7,4% in 2012 en van 7,9% in 2013. 
Daarmee laat Azië alle andere regio’s in  
de wereld achter zich. Desondanks is er 
van de steeds weer voorspelde ontkoppe
ling tussen de opkomende markten en de  
industrielanden nog lang geen sprake.  
Dat geldt ook voor de financiële markten, 
wat beleggers niet mogen vergeten. Ook 
Schroders beoordeelt de vooruitzichten  
in de Aziatische regio nog steeds als zeer 
interessant voor beleggingen.

Er is echter wel een ervaren aanbieder 
nodig, die zijn ogen en oren ter plekke 
goed de kost geeft en in staat is een ‘palet 
aan kostbaarheden’ samen te stellen dat 
zijn gelijke niet kent.

Grijp uw kans: Schroder ISF Asian 
Equity Yield nadert zijn maximale 
omvang

Een van de juweeltjes in het aanbod 
Aziëfondsen van Schroders is Schroder 
ISF Asian Equity Yield. Omdat dit fonds 
bijna zijn maximale volume heeft bereikt 
en Schroders zowel de performance van 
het fonds als de zittende beleggers wil  
beschermen, zal het binnenkort voor in
schrijving worden gesloten. Grijp daarom 
nu uw kans! Een van de dingen waardoor 
dit fonds zich onderscheidt van de vele 
andere fondsen die in Azië beleggen, is zijn 
stabiele en aantrekkelijke performance. Het 
biedt beleggers de kans te delen in de eco
nomische groei van een van de belangrijk
ste regio’s in de wereld. Het fonds heeft tot 
doel stabiele rendementen op lange ter
mijn te verschaffen, bij een lage volatiliteit.

Dividendrendement in Azië zeer 
aantrekkelijk

Fondsbeheerder King Fuei Lee is van 
mening dat de winstontwikkeling in Azië 
allereerst wordt bepaald door enkele lange
termijnfactoren, die vervolgens in de hele 

regio een beslissende invloed hebben op de 
conjunctuurontwikkeling. Daarbij doelt 
hij op de verstedelijking, de industrialisatie 
en de demografische ontwikkeling die 
zich de in de loop van de afgelopen twintig 
jaar in Azië hebben voltrokken.

Zijn recept luidt: combineer beleggingen 
in aandelen die hoge inkomsten opleveren 
met een op vermogensgroei gerichte strate
gie. Een zuivere vermogensgroeistrategie 
schiet naar zijn mening in veel opzichten 
tekort. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
het dividendrendement in het verleden 
bijna twee derde van het totale aandelen
rendement op de Aziatische aandelen
markt uitmaakte. Dat komt onder meer 
doordat koerswinsten vaak ook worden 
beïnvloed door fundamentele invloeden 
zoals stemming, liquiditeit en momen
tum. Het dividend daarentegen wordt 
rechtstreeks bepaald door de economische 
groei, aangezien het conjuncturele klimaat 
doorslaggevend is voor de winstontwikke
ling van een onderneming.

Grijp uw kans: Schroder 
ISF Asian Equity Yield 
wordt binnenkort gesloten
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4 Bron: United Nations, World Urbanization Prospects. 2009 BofA Merrill Lynch. 29 juni 2010.  5  Bron: UN Population Database, B of A Merrill 
Lynch Global Research, per 16 februari 2011.  6 Bron: Factset, MSCI, IMF, Schroders, per 30 april 2012.
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■  Dividendrendement  ■  Koersontwikkeling

58 % van het 
totaalrendement

Dividendrendement is op lange termijn het hoofdcomponent van het aandelenrendement

42 % van het totaalrendement

 Jaarlijkse bbp-groei in Azië      Dividendrendement

Dividendrendement is sterk gekoppeld aan de 
economische groei
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7 Bron: Schroders, per 31 januari 2013.

King Fuei Lee denkt dat ondernemingen 
alleen dividend uitkeren als ze ook in  
de toekomst hogere winsten verwachten, 
waarmee de uitgekeerde dividenden  
kunnen worden betaald. Een ander, niet te 
verwaarlozen punt is dat ondernemingen 
die in staat zijn dividend uit te keren,  
zullen afzien van waardevernietigende  
in vesteringen  zodat de beleggers niet voor 
onaangename verrassingen komen te staan.

Om te profiteren van de groeidynamiek 
van Azië belegt het fonds in ondernemingen 
uit de regio die hun liquide middelen ge
disciplineerd inzetten. Ondernemingen 
die in staat zijn een deel van de winst in de 
vorm van dividend uit te keren aan hun 
aandeelhouders en tegelijkertijd vooruit
zicht bieden op verdere dividendgroei en 
koersstijgingen, hebben daarbij duidelijk 
de voorkeur. Het fonds is niet gebonden 
aan een benchmark. Dit geeft de beheer
ders de nodige flexibiliteit om juist in een 
moeilijk klimaat de voordelen van actief 
beheer volop te benutten, zodat ze veel 
vrijer zijn in hun selectiebeslissingen en 
de beste ideeën kunnen zoeken.
 
Het beleggingsproces

De selectie van potentiële aandelen is 
gebaseerd op een diepgaande analyse en 
beoordeling van de desbetreffende onder
nemingen. Allereerst zoekt het beheers
team op de beoogde Aziatische aandelen
markten (exclusief Japan) naar namen die 

de komende 12 maanden hoogst waar
schijnlijk een dividendrendement zullen 
behalen dat ver boven het marktgemid
delde ligt. Vervolgens wordt de voorspel
baarheid en de cyclische ontwikkeling van 
de verwachte inkomstenstromen van de  
in aanmerking komende ondernemingen 
onderzocht. Als deze lastig voorspelbaar of 
gewoon te volatiel zijn, vallen de desbe
treffende aandelen af.

De overblijvende ondernemingen worden 
beoordeeld op schuldenlast en dividend
dekking. Hierbij wordt zeer nauwgezet 
onderzocht of het huidige dividend duur
zaam is, bedreigd wordt of waarschijnlijk 
zal stijgen. De uiteindelijk voor de porte
feuille geselecteerde namen worden op een 
ranglijst geplaatst. Hun weging wordt afge
stemd op het vertrouwen van de be heerders 
in het dividendrendement, het vooruitzicht 
op toekomstige verhogingen van het divi
dend en de kans op vermogens groei.

Deze aanpak heeft tot dusver een stabiele 
en aantrekkelijke groei van Schroder ISF 
Asian Equity Yield opgeleverd.  Over het 
afgelopen jaar heeft het fonds een winst 
van 24,52% genoteerd, terwijl de MSCI 
Asia Pacific ex Japan Index bleef steken  
op een winst van 14,54%. Niet alleen 
Schroder ISF Asian Equity Yield maakt 
duidelijk dat een gemotiveerd, ervaren  
en hoog gekwalificeerd team ondanks de  
moeilijker wordende tijden in Azië nog 
steeds voldoende beleggingskansen kan 
vinden. Daarom biedt Schroders een on
gekend gevarieerd aanbod aan fondsen 
die in Azië beleggen. 

De meeste Aziëfondsen van Schroders 
staan over het lopende jaar en over perio
den van 3 en 5 jaar in het eerste of tweede 
kwartiel en bieden een performance die 
gezien mag worden. 

  Gedisciplineerd en reproduceerbaar proces

Screening van 
het universum

■   Aandelenmark
ten Pacifisch  
gebied excl.  
Japan.

■   Aandelen, 
waarvan het  
verwachte  
dividendrende
ment over 12 
maanden boven 
het marktge
middelde ligt.

Winstanalyse

■   Bepaling van de 
conjunctuuraf
hankelijkheid en 
voorspelbaarheid 
van de onder
nemingswinsten.

■   Ondernemingen 
met fluctuerende 
winsten, die 
slecht voorspel
baar zijn, worden  
eruit gefilterd.

Duurzaamheid en 
ontwikkeling van 
het dividend

■   Schuldenlast 
en dividend
dekking.

■   Controle of het 
huidige dividend 
van de onder
nemingen  
duurzaam is, 
bedreigd wordt 
of naar ver
wachting zal 
stijgen.

Portefeuille

■   De geselecteerde 
aandelen in het 
universum  
worden op een 
ranglijst geplaatst.

■   De weging wordt 
afgestemd op  
ons vertrouwen  
in het dividend
rendement, het 
vooruitzicht  
op een hoger  
dividend in de  
toekomst en  
de kans op ver
mogensgroei. 
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Schroder ISF Asian Equity Yield

Kl. A, USD, herbel. Kl. A, USD, uitkerend

ISIN LU0188438112 LU0192582467

Introductie 11 062004 11062004

Benchmark MSCI AC Pacific ex Japan Gross TR

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 5% van het totale intekenbedrag 8

Beheersvergoeding p.j. 1,50%

Fondsbeheerder King Fuei Lee

8  Komt overeen met 
5,26315% van de 
netto vermogens
waarde per aan
deel

■  De regio Azië (excl. Japan) omvat de snel groeiende 
economieën van ZuidoostAzië (China, India, Indonesië, 
Maleisië, Pakistan, Filippijnen, ZuidKorea, Taiwan en 
Thailand) alsmede de ontwikkelde economieën van  
Hongkong, Singapore, Australië en NieuwZeeland.

■  Het fonds streeft naar een totaalrendement, hoofdzakelijk 
door te beleggen in aandelen en aan aandelen gerela
teerde effecten van Aziatische ondernemingen die een 
aantrekkelijk rendement, duurzaam dividend en goede 
vooruitzichten op koerswinst bieden.

■  Het fonds is niet gebonden aan een benchmark en streeft 
ernaar inkomsten te genereren met een lage volatiliteit en 
laag risico. Daarom vinden tijdens het beleggingsproces 
strenge risicocontroles plaats.

■  Het fonds belegt in 3 typen ondernemingen: onder
nemingen die een hoog en betrouwbaar dividend bieden, 
ondernemingen die hun dividend consistent verhogen en 
ondernemingen die hun dividend dankzij een verbeterde 
bedrijfsvoering kunnen verhogen. Het beheersteam is  
ervan overtuigd dat beleggingen in aandelen die minstens 
een van deze eigenschappen bezitten, waarborgen dat 
het fonds op lange termijn totaalrendement genereert met 
een zekere neerwaartse bescherming.

■  Het beleggingsproces is een combinatie van macro
economisch topdown onderzoek om de weging van de 
landen te bepalen, en fundamentele bottomup analyse 
om de afzonderlijke aandelen te selecteren.

■  Het kapitaal wordt niet gegarandeerd.

■  Het fonds streeft ernaar regelmatig uitkeringen aan de 
beleggers te doen. Indien de inkomsten van het fonds niet 
voldoende zijn om deze uitkeringen te betalen, kunnen 
deze betalingen het fondsvermogen verlagen.

■  Beleggingen die in een andere valuta genoteerd zijn dan 
de aandelenklasse, worden niet altijd afgedekt naar de 
valuta van de aandelenklasse. De aandelenklasse kan 
door wisselkoersschommelingen tussen deze valuta’s  
positief of negatief worden beïnvloed.

■  Beleggingen in kleine ondernemingen kunnen niet altijd 
binnen korte termijn worden verkocht. Dit kan de waarde 
van het fonds aantasten en  in extreme marktomstandig
heden  ook de mogelijkheid om uittredingsverzoeken  
onmiddellijk in te willigen.

■  In een dalende cyclus wordt het fonds niet afgedekt tegen 
het marktrisico. De waarde van het fonds zal zodoende 
meebewegen met de markten.

■  Vooruitlopend op een daling van de koersen of een stijging 
van de rentes kan het fonds indirecte shortposities aan
houden.

  Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

  

1  Dividend Cows
Ondernemingen die doorgaans een betrouwbaar  
dividend uitkeren: gevestigde namen met een groei ter 
hoogte van het bbp, die een hoge cashflow genereren 
en duurzaam dividend uitkeren gebaseerd op stabiele 
winsten.

2  Dividend Growers
Ondernemingen die hun dividend in de loop ter tijd 
dankzij stijgende winsten aanzienlijk kunnen verhogen.

3  Dividend Surprise 
Ondernemingen met een stijgend dividend dankzij 
betere uitkeringsratio’s (ofwel: verbeterd kapitaal
beheer).

  Bij de selectie van aandelen voor de portefeuille onderscheidt King Fuei Lee 3 typen:
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King Fuei Lee - Fondsbeheerder Schroder ISF Asian Equity Yield
 
King Fuei Lee begon zijn be leggingsloopbaan in 1999 bij schroders. op dit moment is hij Hoofd 
Aziatische aandelen (singapore) en als fondsbeheerder verantwoordelijk voor mandaten in de  
regio Azië-pacific (excl. Japan). Voor zijn overstap naar het Asian Equities team in singapore in  
december 2001 werkte hij in het Global Equities team in Londen. King Fuei Lee is Chartered Financial 
Analyst (CFA) en bezit twee universitaire graden op het gebied van economie: een Mphil van de 
Universiteit van Cambridge en een Bsc (First Class Honours) van de London school of Economics.
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EWat was uw eerste kenmerkende ervaring als het 
om geld gaat? Mijn eerste ervaringen deed ik op als 
student in Londen. Niets is erger dan student zijn in een 
koud en vreemd land.

Hoe hebt u uw studie bekostigd? Zoals veel van mijn 
medestudenten: ik had het geluk dat mijn ouders mijn 
studie betaalden. Ik kom uit een gezin met 3 kinderen 
en heb de fantastische kans gekregen om in het buiten
land te studeren. Daarvoor zal ik mijn ouders eeuwig 
dankbaar blijven.

Hebt u beroepsmatig een voorbeeld? In de loop der 
jaren: Schroders. Ik heb het geluk gehad te mogen  
samenwerken met enkele van de meest getalenteerde 
mensen, die allemaal ongelooflijk gemotiveerd, gepas
sioneerd en loyaal waren en zijn, en die teamwork niet 
als een raar woord beschouwen.

De onzinnigste beurskreet die u ooit hebt gehoord? 
Het antwoord: ‘Er zijn meer kopers dan verkopers’,  
op de vraag waarom de aandelenkoersen stijgen.

Wie zou u graag eens flink de les lezen? De vele 
telefonische verkopers die je gewoon opbellen en een 
appartement willen aansmeren.

Welk boek moet elke fondsbeheerder gelezen 
hebben? ‘The Intelligent Investor’ van Benjamin 
Graham.

Hoe motiveert u zich wanneer uw fonds achterblijft 
op de concurrenten? Toen ik bij Schroders begon, zei 
een wat oudere, zeer wijze fondsbeheerder: ‘De aan
delenmarkt is een soort arena. Blijf gefocust en werk 
keihard als je beter bent dan je concurrenten. En doe 
dat ook als je slechter blijkt te zijn. Zodra je je even laat 
afleiden door de gedachte dat je het geweldig doet en 
beter bent dan de rest, word je ingehaald.’ Daar houd ik 
me sindsdien aan.

Waar bent u trots op? Dat het beleggingsproces van 
Schroder ISF Asian Equity Yield en Schroder ISF Asian 
Total Return zo succesvol is dat we de omvang van  

het fonds hebben kunnen verhogen van nog geen  
20 miljoen USD naar meer dan 1,5 miljard USD per 
fonds.

Hebt u een verzamelwoede? Ja. Ik verzamel boeken 
en dvd’s.

Tot nu toe het laatste product dat u op E-bay ver-
kocht hebt? Ik heb nog nooit iets op Ebay gezet of 
gekocht.

Facebook is… iets waaraan ik me tot nog toe heb 
kunnen onttrekken. Tot nu toe is alleen mijn vrouw op 
Facebook om mij dagelijks op de hoogte te houden van 
de nieuwste grappen en evenementen.

Uw favoriete tv-serie? Ik kijk niet veel tv. Hoogstens 
sport.

Wat heeft uw voorkeur: een voetbalwedstrijd of 
rockmuziek? Dat is makkelijk: de muziek.

Welk concert hebt u het laatst bezocht? Tears for 
Fears.

Welke modetrend laat u het liefst aan uzelf en  
anderen voorbijgaan? Mijn vrouw is een zelfbe
noemde modedeskundige en zorgt er steeds voor dat  
ik in elk geval ‘presentabel’ ben. Daarom heb ik het 
volste begrip voor al degenen die het slachtoffer worden 
van modezonden die hun echtgenote voor hen heeft 
begaan...

Drinkt u het liefst bier of wijn bij het eten? Ik was 
een grote bierfan. Maar gezien mijn leeftijd en het  
dreigende gevaar van een bierbuikje ben ik overgestapt 
op rode wijn.

Welk luxeartikel zou u niet graag missen? Mijn iPad.

Waar wilt u wonen als u straks geen fondsbeheer-
der meer bent? In Australië! Een prachtig land, 
fantastisch weer, lekker eten en goede wijn. Wat wil je 
nog meer? (Behalve lagere belastingen.)
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Het is begrijpelijk dat beleggers op dit moment terugschrikken voor Europese 
aandelen. Door die voorzichtigheid missen ze echter ook kansen. Europa 
zit al bijna 3 jaar in een crisis, en dat heeft er inderdaad toe geleid dat  
de Europese markten zeer wisselvallig zijn en sterk - zo niet overdreven - 
reageren op elke politieke gebeurtenis rond Griekenland en consorten.

Door Nicholette 
MacDonald-Brown, 
fondsbeheerder van 
Schroder ISF Euro-
pean Total Return

Maar er is nog een ander gevolg: want ook 
veel aandelen van internationaal opererende 
ondernemingen worden afgestraft vanwege 

de problemen in de eurozone. Daardoor is hun koers 
aanzienlijk lager dan hun fair value rechtvaardigt. 
Schroder ISF European Total Return, dat op 7 maart 
van dit jaar van start ging, biedt beleggers uit  
Duitsland en Oostenrijk de mogelijkheid om als  
het ware met een ingebouwde volatiliteitsrem en  
zodoende met minder risico in de Europese aandelen
markten te beleggen. 

Wat voor Europese aandelen pleit
Als we het risico even buiten beschouwing laten, 

zijn er tal van goede argumenten om in Europa te 
beleggen. Zowel relatief als historisch gezien zijn de 
huidige waarderingsniveaus uit allerlei oogpunten 
buitengewoon aantrekkelijk. Als we bijvoorbeeld de 

MSCI Europe, de S&P 500 en de MSCI Asia Pacific ex 
Japan over de afgelopen 30 jaar bestuderen, wordt 
duidelijk dat de afwijking van de waarderingen voor 
Europa, de VS en Azië historisch gezien zeer hoog is. 
Wij verwachten niet dat dit verschil helemaal zal wor
den weggewerkt, maar zijn er wel van overtuigd dat 
het dit jaar kleiner zal worden. Als we alleen naar de 
MSCI Europe kijken, zien we dat de waarderingen in 
Europa zelden zo aantrekkelijk waren als nu. De  
Europese aandelenmarkt nadert dieptepunten die tot 
nog toe alleen in de jaren 1982 en 2009 werden bereikt. 
Daarna, dat zien we ook, gingen de koersen steeds 
weer omhoog. Wanneer we de afzonderlijke cijfers 
van het oude continent nader bestuderen, zoals wij 
doen in ons selectieproces dat berust op zeer gedegen 
en diepgaand onderzoek in eigen huis, blijken er in 
Europa momenteel wereldwijd opererende kwaliteits
ondernemingen te zijn die met een eencijferige  

Schroder ISF European Total Return

De volatiliteitsrem 
van Europa



Fonds

15
schroders ExpErt 1  |  2013

koerswinstverhouding worden gewaardeerd. Deze 
worden op een hoge korting ten op zichte van vergelijk
bare Amerikaanse ondernemingen verhandeld. De 
koers/winstverhouding van BMW bijvoorbeeld is 8, 
terwijl de k/w van Amerikaanse bedrijven zoals 
McDonald’s of Harley Davidson 16 bedraagt. Dit  
enorme verschil lijkt overdreven, want veel Europese 
ondernemingen zijn op de wereldwijde markt ge
oriënteerd en zijn bovendien al geruime tijd actief op 
de opkomende markten. Juist daar heeft de groei van 
de afgelopen jaren de vraag naar merkproducten en 
luxegoederen aangewakkerd, iets waarvan bedrijven 
als Christian Dior en Richemont kunnen profiteren. 
In veel bedrijfstakken worden nog steeds gezonde 
kasstromen gegenereerd. Ook uit de versterkte fusie en 
overnameactiviteit kunnen conclusies worden getrok
ken over de aantrekkelijkheid van de nu goedkope 
Europese ondernemingen. Veel Amerikaanse onder
nemingen maken namelijk doelbewust van de lage 
prijzen gebruik om overnames te doen. Denk bijvoor
beeld aan de overname van de Nederlandse koeriers
dienst TNT Express door zijn Amerikaanse concur
rent UPS.

Waarom de politiek de volatiliteit hoog houdt
Het lijdt geen twijfel dat de crisis in de eurozone 

interessante instapkansen biedt. Als we daarbij rekening 
willen houden met het risico, moeten we kijken naar 
de heftigheid van de ups en downs in de markten. De 
volatiliteitsrem van Schroder ISF European Total  
Return zorgt in dit opzicht voor extra zekerheid, omdat 
deze de schommelingen merkbaar dempt. Vooral in 
het huidige klimaat valt er veel te zeggen voor een 
beleggingsaanpak die in vergelijking met de markten 
een geringere standaardafwijking kent. Want steeds 
opnieuw worden de markten na een fase van relatieve 
rust opgeschrikt door heroplevende groei en schulden
zorgen, waardoor de volatiliteit omhoog schiet. Hoezeer 
politieke beslissingen, afwaarderingen of een te trage 
besluitvorming in het verleden tot sterke schomme
lingen hebben geleid, valt af te lezen aan de stand van 
de diverse volatiliteitsindices op de sleutelmomenten 
van de crisis. In oktober 2009 corrigeerde de destijds 
nieuwe Griekse regering de staatsschuld van het land 
naar 12,9%  een enorme bijstelling naar boven als men 
bedenkt dat het Griekse begrotings tekort volgens de 
vorige regering ongeveer 6% van het bruto binnen
lands product bedroeg. Als eerste verlaagde Fitch  
de rating van de Grieken, half december volgende 
Standard & Poor’s dit voorbeeld. De eerste speculaties 
over een faillissement van Griekenland kregen de 
markten in hun greep. Verdere afwaarderingen volgden, 
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en behalve Griekenland raakten ook Portugal,  
Ierland, Italië en Spanje in de problemen  en zorgden 
samen met Griekenland als ‘PIIGS’staten vanwege 
hun begrotingstekorten voor negatieve krantenkoppen.

Schroder ISF European Total Return biedt een be
leggingsoplossing waarbij de beleggers van kansen 
kunnen profiteren en tegelijkertijd het marktrisico  
op korte termijn laag kunnen houden. Bij de opbouw 
van de geconcentreerde portefeuille van 40 tot 60 
aandelen zijn de beheerders niet gebonden aan een 
benchmark, zodat ze de flexibiliteit hebben die in 
deze moeilijke tijden nodig is om de sterke kanten 
van een actief beheer volledig uit te buiten. Het fonds 
hanteert een totaalrendementaanpak, waarbij wordt 
gestreefd naar een absoluut rendement. Door middel 
van een gedisciplineerde aandelenselectie, het gebruik 
van derivaten en tactische aanpassing van het liquidi
teitssaldo tracht het team het marktrisico te dempen 
en ondernemingen van hoge kwaliteit op te sporen. 
De aandelenselectie is toevertrouwd aan een team 
fondsbeheerders, die elk een overtuigende trackrecord 
als stockpicker voor Europese aandelen hebben.  
Nicholette McDonaldBrown wordt bijgestaan door 
Martin Skanberg, die bij Morningstar tot de beste  
19% in de IMAsector Europe ex UK behoort. Rory 
Bateman  hoofd Europese aandelen bij Schroders 
 behoort tot de beste 22% in het panEuropese  
offshoreuniversum en Leon HowardSpink staat  
in het bovenste kwartiel voor IMA Europe ex UK. 
Daarnaast omvat het team 6 gespecialiseerde aan
delenanalisten en 9 Europese sectoranalisten. Om  
de portefeuille tegen dalingen te beschermen, kan  
het beheersteam van Schroder ISF European Total 
Return bovendien shortposities innemen.

Hoe ondernemingen van hoge kwaliteit  
herkend en risico’s geminimaliseerd worden

Om de juweeltjes onder de Europese ondernemingen 
te vinden en kansen niet alleen vroegtijdig te onder
kennen maar ook waar te nemen, kiest het beheers
team in de eerste fase van het beleggingsproces alleen 
aandelen, waarvan de koers geen recht doet aan hun 
fundamentele fair value. Dat zijn dus aandelen die op 
dat moment goedkoop zijn. Bepalend voor de weging 
van afzonderlijke namen in de portefeuille zijn alleen 
het stijgingspotentieel en de risicokenmerken van het 
desbetreffende aandeel en de resultaten van Schroders’ 
eigen analyses.

In onze analyses onderzoeken wij nauwgezet hoe de 
winst van de onderneming tot stand komt en nemen 
wij de heersende marktopinie kritisch onder de loep. 
Daarbij kijken we ook naar de katalysatoren die ertoe 
zouden kunnen leiden dat de mening van de markt 
over een bepaalde onderneming of sector omslaat. 
Essentieel in de analyse is bovendien een onderzoek 
van de afnemers, de toeleveranciers en de concu rren ten 
van de ondernemingen. Belangrijk om te ver melden 
is dat al tijdens de selectie en de portefeuilleopbouw 
rekening wordt gehouden met het beoogde doel van 
een zo laag mogelijke volatiliteit. De nadruk ligt daarbij 
op de inschatting, of de risico premie die winst
verwachtingen rechtvaardigt. Zodoende speelt bij de op
bouw van de portefeuille ook de combinatie van kwanti
tatieve indicatoren en de uit marktobser vatie ver kregen 
kwalitatieve informatie een doorslag gevende rol.

In de tweede fase gaat het om de tactische en struc
turele sturing van de marktexposure. Allereerst wordt 
met behulp van Schroders’ interne waarderings
indicator en de Global Financial Stress Index van 

Nicholette MacDonald-Brown 

nicholette is sinds augustus 2011 aan 
schroders verbonden. Voordat zij naar 
schroders overstapte, werkte zij 11 jaar 

bij Goldman sachs, de laatste jaren als beleggingsspecialist 
voor Goldman sachs Investment partners, een wereldwijd 
multi-class hedgefonds. daar was zij verantwoordelijk voor 
de sectoren Europese industrie, nutsbedrijven, toerisme en 
recreatie. In eerdere functies was ze onder meer belast met 
het onderzoek en portefeuillebeheer voor wereldwijde en 
EAFE-fondsen en voor landenfondsen, en gaf ze mede leiding 
aan het team UK & European small Cap Equity.

‘ Ook na de dieptepunten in 1982 en 2009 gingen 
de aandelenmarkten weer omhoog.’
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Wat voor de eurozone pleit
Ingrijpende veranderingen in de koers van het  

Europese beleid om tot een oplossing van de crisis te 
komen, zijn vooralsnog nog niet in zicht. Het bezuinig
ingsbeleid zal voorlopig worden voortgezet en  
tal van Europese landen zullen daardoor ook de  
komende tijd met zeer zware economische omstandig
heden geconfronteerd worden. Structurele hervor m

De  risicopremie  is de opslag op het risicovrije rendement. Het 
is het bedrag dat de belegger ontvangt voor het feit dat hij een be
paald extra risico aanvaardt, bijvoorbeeld een hogere volatiliteit of 
een hoger faillissementsrisico. Elke beleggingscategorie kent ver
schillende risico’s, maar niet in gelijke mate. Dit kunnen bijvoorbeeld 
politieke risico’s zijn. Andere risico’s zijn het inflatierisico, renterisico 
of ook economische risico’s, die afhangen van de ontwikkeling van 
de conjunctuur en de beleidsrentes. De hoogte van een bepaald 
risico is voor de desbetreffende beleggingsklasse niet altijd gelijk.

Neem een portefeuille die voor 60% uit aandelen en voor 40% uit 
obligaties bestaat. Dit is op het eerste gezicht een goed gespreide 
portefeuille. Maar dat lijkt alleen maar zo, en geldt alleen voor de 
assetallocatie, dus de verdeling van de portefeuille over de verschil
lende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, grond
stoffen of vastgoed. Bekijken we de portefeuille echter vanuit het 
oogpunt van risico’s, dan blijkt dat iets heel belangrijks buiten  
beschouwing wordt gelaten: het relatieve risico, ofwel de volatiliteit 
van de afzonderlijke componenten. Bovendien wordt over het hoofd 
gezien hoeveel de afzonderlijke risico’s bijdragen aan het totale  
risico in de portefeuille. Hoewel in het voorbeeld de aandelen weging 
slechts 60% bedraagt, kan het aandelenrisico misschien wel 90% 
bedragen. Want de categorie obligaties kan ook bedrijfsobli gaties 
omvatten, die in bepaalde opzichten sterk op aandelen lijken. Per 
slot van rekening bewegen de obligatiemarkten zich niet geheel 
onafhankelijk van de aandelenmarkten. Om hiermee rekening te 
houden, is het belangrijk in het beleggingsproces de risicopremies 
mee te wegen.

 
Schroders  Expertopedie

Bank of America Merrill Lynch bepaald hoe groot de 
risico’s voor de Europese aandelenmarkten zijn. De 
BofA Merrill Lynch Global Financial Stress index is 
een graadmeter voor de algemene marktrisico’s,  
de afdekkingsbehoefte en de beleggingsstromen. 
Daartoe omvat deze index meer dan 20 risicofactoren 
voor 5 beleggingscategorieën, onderverdeeld in 40 
subcomponenten en verschillende regio’s. Wanneer al 
deze indicatoren zich negatief ontwikkelen, neemt het 
marktrisico dienovereenkomstig af. De MSCI Europe 
dient alleen als vergelijkingsindex voor de beleggers. 
Want voor de fondsbeheerders speelt de benchmark, 
zoals gezegd, geen rol. Om de portefeuille adequaat te 
beschermen, kan het fonds door middel van opties 
shortposities innemen en zo profiteren van koers
dalingen. Op deze manier worden afdekkingsposities 
opgebouwd. Vanwege het onzekere marktklimaat is 
onze marktexposure naar de Europese markt vergeleken 
met de MSCI Europe momenteel circa 40% lager. De 
nettomarktexposure bedraagt daardoor ongeveer 
60% (long aandelenexposure 89,2% minus 28,4% af
dekking via opties en futures). Op deze wijze bereiken 
wij de door ons beoogde lage volatiliteit, wat wordt 
bevestigd door de geringe geannualiseerde waarde
schommeling van het fonds vergeleken met de MSCI 
Europe (9,5 versus 16,8%) en zijn lage maximale  
drawdown (6,6 versus 12,8%) verklaart. Vanwege 
onze benchmarkonafhankelijke aanpak is het fonds 
vergeleken met de MSCI Europe bijvoorbeeld over
wogen in de industriesector en duidelijk onderwogen 
in de financiële sector. Ook wat landenallocatie be
treft, wijkt Schroder ISF European Total Return flink 
af van de MSCI Europe. Dit komt vooral door onze 
afdekkingsposities, die tot gevolg hebben dat wij 
kleinere wegingen in de afzonderlijke landen hebben 
dan de MSCI Europe. 
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ingen zijn dringend noodzakelijk, en Europa gaat zonder 
enige twijfel nog enkele moeilijke jaren tegemoet. Wij 
zijn er echter van overtuigd dat het uiteindelijk tot 
fiscale convergentie zal komen, al is het niet van van
daag op morgen. Wat de Europese aandelenmarkt 
betreft, zijn wij echter of misschien wel juist vanwege 
de huidige problematiek positief gestemd. Want op 
lange termijn bieden Europese aandelen met hun 
gunstige waarderingen goede beleggingskansen, door
dat ze vanwege de problemen in de eurozone worden 
afgestraft. Op korte termijn echter zal het om zich 
heen grijpende bezuinigingsbeleid in Europa de groei 
afremmen, zodat de aandelenkoersen niet kunnen 
profiteren van hogere winstverwachtingen. Ondanks 
de discussie over een mogelijk einde van de euro en 

de monetaire unie zijn wij ervan overtuigd dat de 
euro zal overleven. Want voor veel lidstaten  waaron
der Duitsland  staat er gewoon te veel op het spel als 
de eurozone ongecontroleerd uiteen zou vallen. Door 
de combinatie van onzekerheid vanwege de schulden
problematiek enerzijds en de gunstige instapkansen 
anderzijds, is bescherming tegen de risico’s onont
beerlijk  en dat is precies wat wij met de volatiliteits
rem in het fonds willen bieden, zodat de drempel om 
in de Europese markt te beleggen, zo laag mogelijk 
wordt.  

2  Bron: Bank of America Merrill Lynch. Bloomberg ticker: GFSI Index. Per 31 januari 2012.
3  Door Schroders ontwikkeld model voor aandelenmarkten. Per 31 januari 2012.

‘De fondsbeheer
ders zijn niet ge
bonden aan de 
benchmark en 
kunnen daardoor 
flexibel inspelen 
op de marktom
standigheden.’

  Aanpassing van de aandelenexposure

Hoe groot zijn de marktrisico’s?

Marktinschatting op basis van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren

Marktinschatting: positief
■   Geen aanpassing van de portefeuille nodig

Marktinschatting: negatief
■   Verlaging van het risico in de portefeuille 

door afdekking en liquiditeitspositie

BofAML Global Financial Stress Index 2 Schroders’ waarderingsmodel voor aandelenmarkten 3

Standaardafwijking  MSCI Europe geïndexeerd op 100, jan. 2005 Standaardafwijking MSCI Europe geïndexeerd op 100, jan. 2005

Global Financial Stress Index (linkerzijde)
MSCI Europe (rechterzijde)

Waarderingsmodel Schroders (inkerzijde) (LHS)
MSCI Europe (rechterzijde)
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■  Het zwaartepunt van Schroder ISF European Total Return 
ligt op een gerichte selectie van afzonderlijke aandelen 
met een hoge marktkapitalisatie, op basis van hun funda
mentele kenmerken en bottomup aandelenselectie.

■  Het fonds combineert een actieve, benchmarkonge
bonden aandelenselectie met afdekking tegen algemene 
marktrisico’s. De opname van een aandeel in de porte
feuille is niet zozeer gebaseerd op zijn weging in een 
benchmark maar eerder op zijn stijgingspotentieel ten op
zichte van de fair value en zijn bijdrage aan de volatiliteit.

■  Flexibel beleggingsproces, dat berust op intuïtieve fac
toren die worden ondersteund door statistische analyses. 
Dit moet helpen de structurele en tactische risico’s voor 
de performance op de markt in kaart te brengen.

■  Schroder ISF European Total Return belegt in een 
geconcentreerde portefeuille van 40 tot 60 aantrekkelijke 
Europese aandelen.

■  Het fonds streeft naar een met aandelen vergelijkbaar 
rendement met een lagere volatiliteit.

■  Het beheersteam beschikt over jarenlange ervaring en 
sectoroverstijgende knowhow.

■  Het kapitaal kan onderhevig zijn aan omstandigheden en perioden 
waarin de rendementen negatief kunnen zijn. Daarom wordt het 
kapitaal niet gegarandeerd en kan het dus verminderen.

■  Beleggingen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij financiële 
instellingen kunnen onderhevig zijn aan prijsschommelingen of 
aan de emittent die niet tijdig betaalt. Het is mogelijk dat een deel 
van het gestorte bedrag niet aan het fonds wordt terugbetaald.

■  Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan die van 
de aandelenklasse niet worden gedekt. De marktschommelingen 
tussen die valuta hebben een impact op de aandelenklasse.

■  Het is mogelijk dat het fonds over grote posities beschikt in een 
specifieke activa en als de markt zakt of de emittent failliet gaat, 
zal het fonds hierdoor negatief worden beïnvloed.

■  Het is mogelijk dat het fonds op een indirecte manier een korte 
blootstelling heeft in afwachting van een daling van de prijzen 
van deze blootstellingen of een stijging van de interestvoet.

■  Het fonds sluit financiële derivatentransacties af. Als de tegenpartij 
niet voldoet aan zijn verplichtingen, kunnen de niet gerealiseerde 
winst op de transactie en de martkexposure verloren gaan.

■  De derivatenstrategie wordt herhaaldelijk toegepast over perioden 
van drie maanden. Deze strategie verhoogt de opbrengsten die 
aan beleggers worden uitgekeerd en reduceert de volatiliteit van 
de rendementen. De kans bestaat echter wel dat het  
resultaat of het kapitaal worden verminderd.

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

4  Komt overeen 
met 5,26315%  
van de netto ver
mogenswaarde 
per aandeel

Schroder ISF European Total Return

Kl. A, EUR, inkomsten herbelegd Kl. A, EUR, uitkerend

ISIN LU0748063764 LU0748064069

Introductie 07 03 2012 07 03 2012

Benchmark MSCI Europe Net TR

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 5% van het totale intekenbedrag 4

Beheersvergoeding p.j. 1,50%

Fondsbeheerder Nicholette MacDonaldBrown

  Ons beleggingsproces

Hoe zetten wij een aandelenfonds met lage volatiliteit op

Resultaat Een Europese aandelenporte-
feuille met lage volatiliteit

Benchmarkonafhankelijke, flexibele portefeuille met actieve 
bètasturing, bestaand uit onze ‘beste ideeën’

MarktpositioneringStap 2
Tactisch:   Global Financial Stress Index
Strategisch:    waarderingsindicatoren

Aandelenportefeuille
(40-60 posities)

Stap 1
Aandelenselectie: waar liggen de kansen
Portefeuille-opbouw:  minder volatiliteit door actieve bètasturing
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Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Nieuw multi-asset fonds 
voor stabiele inkomsten

Het fonds heeft tot doel op lange 
termijn een totaalrendement van 
7% op jaarbasis te behalen, waar

van de vaste uitkering deel uitmaakt. Bij 
de aandelenklasse in euro wordt de vaste 
uitkering in kwartaal termijnen betaald, 
bij de aandelenklasse in USD maandelijks.

Schroder ISF Global MultiAsset Income 
komt tegemoet aan de toenemende be
hoefte van veel beleggers aan voorspelbare 
inkomsten. De opbouw van de portefeuille 
is optimaal afgestemd op dit doel. “De vraag 
naar betrouwbare inkomensstromen is 
groter dan ooit. De rentes op spaar
deposito’s zijn laag, de rendementen van 
staatsobligaties staan op een historisch 
dieptepunt en de aandelenrendementen 
in de industrielanden zijn te sterk gecon
centreerd”, zegt fondsbeheerder Aymeric 
Forest, die meer dan 15 jaar beleggings
ervaring heeft. “Een breed gespreid multi
assetproduct met vaste uitkering is een 
ideale oplossing om regelmatige inkomsten 
te genereren, bijvoorbeeld om te sparen 
voor de studie van de kinderen of voor 
extra pensioen.”

Schroders heeft er een nieuw multi-assetfonds bij gekregen. 
Sinds kort is de serie multi-assetfondsen namelijk uitgebreid 
met een vierde product: Schroder ISF Global Multi-Asset 
Income. Dit fonds streeft naar een vaste uit kering van 5% 
op jaarbasis en verschaft de belegger zodoende elk jaar 
stabiele en voorspelbare extra inkomsten, bovenop de  
normale waardeontwikkeling van het fonds.
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Om de vaste uitkering van 5% op jaar
basis te bereiken, streeft het beheer team 
van Schroder ISF Global MultiAsset  
Income ernaar de portefeuille zo in te 
richten dat een houdbaar inkomsten
niveau wordt gegenereerd terwijl de vola
tiliteit wordt beperkt tot 7 à 12%. De 
portefeuille van het fonds kan voor tien 
tot 50% in aandelen en voor 25 tot 90%  
in obligaties belegd zijn. Bij de opbouw van 
de portefeuille wordt een langetermijn
benadering gehanteerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de beste risico 
rendementsverhouding. Behalve aandelen 
en obligaties kunnen ook alternatieve  
instrumenten, waaronder derivaten, worden 
gebruikt en valutaposities worden op
gebouwd.

Net als onze andere multiassetfondsen 
is Schroder ISF Global MultiAsset Income 

niet aan een benchmark gebonden. Zo
doende heeft ook hier het beheersteam de 
nodige flexibiliteit om in een groot aantal 
landen, sectoren en markten te beleggen. 
Daarbij wordt het fonds zelf uiteraard als 
een eenheid beheerd. Dat betekent dat de 
beheerders niet lukraak een aantal strate
gieën ‘bij elkaar gooien’. Want voor dit 
fonds geldt hetzelfde principe als voor de 
andere multiassetfondsen van Schroders: 
diversificatie volgens de inzichten van de 
moderne portefeuillestrategie, maar wel 
met een schepje er bovenop. Anders gezegd: 
Schroders past de diversificatieprincipes 
ook hier sterker toe dan traditionele  
mixfondsen. Net als bij Schroder ISF  
Global Diversified Growth, het eerste 
fonds in de multiassetrange, Schroder 
ISF Global Dynamic Balanced en Schroder 
ISF Global Conservative speelt het risico

Eén beheersteam voor de hele portefeuille

beheer ook bij dit nieuwe product een 
door slaggevende rol.

Voor de opbouw van de portefeuille 
steunt het beheersteam op 3 gedegen  
peilers. De systematisch werkende experts 
van Schroders QEP (Quantitative Equity 
Products) zijn verantwoordelijk voor de 
aandelenselectie, terwijl het FixedIncome 
team voor de selectie van de obligaties 
zorgdraagt. Het multiassetteam is verant
woordelijk voor de totale assetallocatie en 
het risicobeheer. In de eerste fase van het 
beleggingsproces wordt een universum van 
25.000 effecten gescreend op optimale  
rendementskansen. Voor de obli gaties wordt 
gezocht naar een hoge, houdbare ‘yield to 
maturity’ van minstens 4,5%. In het aan
delensegment worden namen geselecteerd 
die een dividend rendement bieden dat 2% 
hoger is dan van de MSCI World. 

Het zeskoppige beheersteam werkt 
in 3 groepen van twee beheerders, 
met een duidelijke taakverdeling. 
Het multiassetteam is verantwoor
delijk voor de algehele assetallocatie 
en het risicobeheer. Het QEPteam 
is verantwoordelijk voor de selectie 
van de aandelen en het Fixed
Incometeam is belast met de selec
tie van de obligaties, zoals invest
ment grade obligaties, wereldwijde 
high yield obligaties en obligaties uit 
opkomende markten.

Portefeuillebeheer door zeskoppig Global-Income-team

In kaart brengen algemene 
beleggingskansen en risico’s     |     Thematische analyse       |       Strategische positionering

Aandelen (2) Obligaties (2) Multi-asset (2)

Aandelenselectie Obligatieselectie Assetallocatie

QEPbeleggingsteam Global Fixed Income team > 100 Multiasset team > 70

Risicomanagement-overlay: Multi-asset team

Tactische | assetallocatie | Valutapositie Risicobeperking

Gemeenschappelijke elementen bij de selectie van aandelen en obligaties

–  Combinatie van bottomup ideeën en topdown inzichten.
–  Spreiding over een groot aantal markten en regio’s.
–  Mogelijkheid rendementsverbeterende strategieën in te zetten.

STAP 1

Screening op rendement

STAP 2

Effectenselectie

STAP 3

Portefeuilleopbouw

–  Kwaliteitsfocus: nadruk op stabiele, groeiende kasstromen.
–  Verkoop/mijden van ondernemingen met hoog rendement maar zwakke fundamentals.
–  Mijden van cyclische ondernemingen of ondernemingen met veel vreemd vermogen.
–  300 aandelen en 150 obligaties.

–  Uitgangspunt: een gecombineerd universum van 25.000 effecten om zo veel mogelijk  
beleggingskansen te vinden.

–  Doel: een hoog, maar houdbaar rendement (een yield to maturity van minstens 4,5%  
voor obligaties, en een dividendrendement van 2% boven de MSCI World).
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Aymeric Forest - fondsbeheerder

Het fonds wordt beheerd door Aymeric Forest, Hij trad in mei 2011 bij schroders in dienst als 
fondsbeheerder in het multi-assetteam en lid van het Global Asset Allocation Committee. Voor 
zijn aanstelling bij schroders was Aymeric Forest als Global Head of Investment solutions bij 
BBVA in Madrid verantwoordelijk voor multi-assetbeleggingen. Hij is Chartered Financial Analyst 
(CFA) en is aan de Universiteit nancy 2 afgestudeerd als Master in Finance.

In de tweede fase vindt de selectie van 
afzonderlijke namen plaats. Bij de aandelen 
ligt de nadruk op kwaliteit en stabiele, 
groeiende kasstromen. Aandelen die on
danks hun hoge rendement zwakke funda
mentals hebben, vallen af. Hetzelfde geldt 
voor cyclische namen en ondernemingen 
met veel vreemd vermogen. In de obliga
tieportefeuille ligt de nadruk op invest
ment grade papieren, high yield obligaties 
en in USD of lokale valuta uitgegeven  
obligaties uit opkomende markten, die 
een houdbaar rendement opbrengen.

Uit de aldus uitgefilterde 300 aandelen 
en 150 obligaties wordt vervolgens de 
portefeuille samengesteld: flexibel, onaf
hankelijk van een benchmark en gespreid 
over alle regio’s, sectoren en marktkapi tali
saties. Daarbij worden individuele bottom
up ideeën gecombineerd met macro 

economische topdown inzichten, zodat 
een optimale risicorendements verhouding 
en risicospreiding wordt verkregen.

De uitkering vindt, net als bij de  
andere uitkerende aandelenklassen van  
de Schrodersfondsen, plaats op de vast
gestelde peildatum op basis van de netto
vermogenswaarde. Afhankelijk van de uit
keringsfrequentie wordt de vaste uitkering 
van in totaal 5% op jaarbasis gelijkmatig 
verdeeld over het jaar. Bij elkaar opgeteld 
komen deze termijnbetalingen overeen 
met de beoogde, procentueel vastgelegde 
totale uitkering per jaar. Bij de in euro  
luidende aandelenklasse bijvoorbeeld 
wordt 4 keer per jaar 1,25% van de netto
vermogenswaarde uitgekeerd. Bij de in USD 
genoteerde aandelenklasse zal maandelijks 
ongeveer 0,42% van de nettovermogens 
waarde worden uitgekeerd. Met een 

beoogde vaste uitkering van 5% per jaar is 
Schroder ISF Global MultiAsset Income 
de optimale aanvulling op het bestaande 
multiassetproductaanbod, waaruit de be
leggers het product kunnen kiezen dat het 
beste past bij hun risicobereidheid en hun 
persoonlijke situatie. Ze hebben hiermee 
immers de mogelijkheid op relatief korte 
termijn te plannen.

Schroder ISF Global Diversified Growth, 
dat wordt geleid door Johanna Kyrklund, 
streeft naar een met aandelen vergelijk
baar rendement bij slechts twee derde van 
de volatiliteit van aandelen. Doel is de  
geharmoniseerde consumentenprijsindex 
over een periode van 5 tot 7 jaar met  
5% te overtreffen. Schroder ISF Global  
Dynamic Balanced streeft naar een rende
ment dat op lange termijn hoger is dan dat 
van een traditionele gemengde porte

Kl. A, USD, inkomsten 
herbelegd

Kl. A, USD, uitkerend Kl. A, EUR afgedekt, 
inkomsten herbelegd

Kl. A, EUR afgedekt, 
uitkerend

ISIN LU0757359368 LU075735995 LU0757360457 LU0757360960

Introductie 18042012 18042012 18042012 18042012

Uitkering Vaste uitkering van 5% 
p.j., in maandelijkse  
termijnen

Vaste uitkering van 5% 
p.j., in kwartaaltermijnen

Beheersvergoeding p.j. 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 %

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder ISF Global Multi-Asset Income
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1  STS staat in deze tekst voor 
Strategic Solutions.

■  Streeft naar vaste uitkering van 5%, 
met een jaarlijks rendementsdoel 
van 7%.

■  Focus op beleggingsmogelijkheden 
van hoge kwaliteit, waarvan de  
rendementsverwachtingen worden 
ondersteund door solide fundamen
tals.

■  Benchmarkonafhankelijke strategie 
die het mogelijk maakt flexibel te  
beleggen in een groot aantal landen, 
sectoren en markten.

■  Brede risicospreiding en kans op 
een duidelijk stabielere performance 
dan die van de afzonderlijke onder
liggende beleggingscategorieën.

■  Voor 100% rechtstreeks belegd.

■  Het beheer is in handen van 3 
ervaren beleggingsteams  QEP, 
Fixed Income en MultiAsset  die  
intensief met elkaar samenwerken 
om de beste rendementskansen  
op te sporen en het risico zo laag 
mogelijk te houden.

■  Het kapitaal is niet gegarandeerd.

■  Het is de bedoeling van het fonds om regelmatige, vaste uitbetalingen te doen aan de 
beleggers en, als de inkomsten onvoldoende zijn om deze betalingen te dekken, kunnen 
deze betalingen het kapitaal van het fonds aantasten.

■  Effecten met een lage beleggingskwaliteit bieden normaal gezien hogere rendementen 
dan effecten met een hoge beleggingskwaliteit, maar ze zijn onderhevig aan grotere 
markt, krediet en wanbetalingsrisico's.   

■  Het is mogelijk dat een emittent van een effect niet in staat is om op tijd de interesten en 
de hoofdsom te betalen.  Dit heeft dan een effect op de kredietrating van deze  
effecten. 

■  Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan die van de aandelenklasse niet 
worden gedekt. De marktschommelingen tussen die valuta hebben een impact  
op de aandelenklasse.

■  Beleggingen in obligaties en andere schuldinstrumenten met inbegrip van gerelateerde 
afgeleide producten zijn onderhevig aan interestvoetrisico.De waarde van het fonds kan 
dalen als de interestvoet stijgt en omgekeerd. 

■  Het is mogelijk dat de emittent van door hypotheken of activa gedekte effecten een 
beperkte capaciteit heeft om verschuldigde bedragen uit te betalen als de onderliggende 
kredietnemers insolvent worden of hun onderpand in waarde daalt.  

■  Het is mogelijk dat het fonds op een indirecte manier een korte blootstelling heeft in 
afwachting van een daling van de prijzen van deze blootstellingen of een stijging van  
de interestvoet. 

■  De derivatenstrategie wordt herhaaldelijk toegepast over perioden van drie maanden. 
Deze strategie verhoogt de opbrengsten die aan beleggers worden uitgekeerd en  
reduceert de volatiliteit van de rendementen. De kans bestaat echter wel dat het  
resultaat of het kapitaal worden verminderd.

■  Het fonds kan gebruikmaken van buitenbeurs verhandelde derivaten. Daarom is het 
blootgesteld aan tegenpartijkredietrisico. Ingeval van wanbetaling worden de contracten 
mogelijk niet nageleefd, wat van invloed kan zijn op de prestaties.

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

feuille die voor 30% uit groeibeleggingen 
en 70% uit defensieve beleggingen bestaat. 
Wat het risico betreft, mag een eventueel 
verlies zelfs bij koersdalingen in alle be
leggingscategorieën over willekeurige  
perioden van 12 maanden niet hoger dan 
10% zijn. Ook Schroder ISF Global  
Conservative, dat net als Schroder ISF 
Global Dynamic Balanced door Gregor 
Hirt wordt beheerd, streeft naar kapitaal
behoud op lange termijn. Het heeft tot 
doel een rendement te behalen dat 1,5% 
hoger is dan dat van de geldmarkt. Vóór  
2 juli 2012 heetten de 3 multiassetfond
sen overigens nog STS1Schroder Global 
Diversified Growth Fund, STS Schroder 
Global Dynamic Balanced Fund en STS
Schroder Global Conservative Fund. De 
naamsverandering heeft niets veranderd 
aan de strategie van de fondsen.  
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In de tabel vindt u een selectie van fondsen van Schroders 
die in het lopende jaar of over 1, 3 en 5 jaar tot de best 
presterende in hun vergelijkingsgroep behoren.

Topperformers

Schroder ISF kwartiel Rang/
Vgl.-groep

Vgl.-groep
Morningstar

   Performance
   (omgerekend in euro)
   Fonds Vgl.-groep

1 jaar – 37 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Middle East
A, USD, herbel., LU0314587907

1  1 / 22 Aandelen Afrika & Midden 
Oosten

+29,44 % +10,81 %

Schroder ISF Emerging Europe
A, EUR, herbel., LU0106817157

1  4 / 56 Aandelen opkomend Europa +28,22 % +20,04 %

Schroder ISF Taiwanese Equity
A, USD, herbel., LU0270814014

1  1 / 12 Aandelen Taiwan LargeCap +22,58 % +15,56 %

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
A, CHF, herbel., LU0149524034

1  1 / 13 Aandelen Zwitserland 
Small/MidCap

+21,00 % +15,61 %

Schroder ISF Italian Equity
A, EUR, herbel., LU0106238719

1  4 / 28 Aandelen Italië +19,21 % +14,13 %

Schroder ISF Asian Total Return
A, USD, herbel., LU0326948709

1  2 / 37 Mixfondsen overig +19,46 % +8,93 %

3 jaar – 43 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Middle East
A, USD, herbel., LU0314587907

1  1 / 20 Aandelen Afrika & Midden 
Oosten

+42,08 % +17,56 %

Schroder ISF Emerging Europe
A, EUR, herbel., LU0106817157

1  1 / 53 Aandelen opkomend Europa +29,98 % +9,73 %

Schroder ISF Taiwanese Equity
A, USD, herbel., LU0270814014

1  1 / 10 Aandelen Taiwan LargeCap +39,35 % +21,78 %

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
A, CHF, herbel., LU0149524034

1  1 / 13 Aandelen Zwitserland 
Small/MidCap

+45,27 % +28,99 %

Schroder ISF Global Climate Change
A, USD, herbel., LU0302445910

1  8 / 38 Aandelen sector ecologie +10,71 % –3,25 %

Schroder ISF Asian Total Return
A, USD, herbel., LU0326948709

1  1 / 33 Mixfondsen overig +56,54 % +26,63 %

5 jaar – 33 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Middle East
A, USD, herbel., LU0314587907

1  2 / 9 Aandelen Afrika & Midden 
Oosten

–14,27 % –27,66 %

Schroder ISF Emerging Europe
A, EUR, herbel., LU0106817157

1  3 / 48 Aandelen opkomend Europa –13,90 % –31,88 %

Schroder ISF Taiwanese Equity
A, USD, herbel., LU0270814014

1  2 / 8 Aandelen Taiwan LargeCap +39,44 % +19,25 %

Schroder ISF Asian Equity Yield
A, EUR, herbel., LU0188438112

1  4 / 66 Aandelen AziëPacific excl. 
Japan

+36,51 % +11,62 %

Schroder ISF Global Climate Change Equity
A, USD, herbel., LU0302445910

1  1 / 21 Aandelen sector ecologie –10,57 % –33,02 %

Schroder ISF Asian Total Return
A, USD, herbel., LU0326948709

1  1 / 28 Mixfondsen overig +94,56 % +20,48 %

Bron: Schroders, Morningstar per 31 december 2012. Performance op basis van de nettovermogenswaarde van de aangegeven aandelenklasse 
op EURbasis of omgerekend in EUR. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten en bij herbelegging van alle  
inkomsten (BVImethode). Beleggingen in vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten 
zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Gegevens over vergelijkingsgroepen en ratings: Morningstar.
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In de jaren 1980 en 1990 publiceerden allocatie
experts Gary Brinson, Randolph Hood en Gilbert 
Beebower een aantal studies die lange tijd een 

grote invloed op het gedrag van beleggers zouden 
hebben. Uit hun onderzoek van 91 Amerikaanse  
pensioenfondsen bleek dat de verdeling van het  
kapitaal over de beleggingscategorieën belangrijker 
voor het rendement is dan een actief beheer of timing. 
Toen Brinson, Hood en Beebower hun onderzoek 
deden, waren actieve risico’s niet erg populair. Dit is 
veranderd doordat de zeer brede en liquide markt 
voor derivaten het tegenwoordig gemakkelijker maakt 
actieve posities in te nemen en tactisch bij te sturen 
met als doel excess return (alpha) te behalen. Tege
lijkertijd is het zuivere marktrendement (bèta) door 
passieve beleggingsvormen steeds gunstiger geworden. 
Dit betekent dat de beleggers meer aandacht moeten 
besteden aan hun risicobudget en de verhouding tussen 
benchmark en actieve risico’s.

Uit de bovengenoemde studies bleek dat beheerders 
destijds geneigd waren 91,5% van het totale porte

feuillerisico bij het benchmarkrisico te leggen. Dit is 
gedefinieerd als de geannualiseerde standaardafwijking 
van de maandelijkse totaalrendementen van de bench
mark van een fonds. De volatiliteit van de portefeuille 
was zodoende grotendeels afhankelijk van de ontwikke
ling van de benchmark. Slechts 8,5% van het totale 
risico was terug te voeren op een actieve positionering, 
waarbij de selectie van afzonderlijke aandelen of de 
markttiming afwijkt van de benchmark. Het actieve 
risico dat daarbij mogelijk ontstaat, wordt gemeten 
door de tracking error. Dit getal geeft in feite aan in 
hoeverre het rendement van een fonds afwijkt van 
zijn benchmark, en wel in beide richtingen. Zowel bij 
onder als bij outperformance is er daarom sprake van 
een tracking error.

De keuze van een fonds wordt dus ideaal gesproken 
door verschillende criteria bepaald. Er zijn verschil
lende factoren die invloed kunnen hebben op het  
totale rendement Een aspect is de keuze voor een  
bepaalde fondsbeheerder en een markt. Het andere is 
een juiste verdeling van het risicobudget. 

Door Robert 
Scott, Official  
Institutions van 
Schroder Invest-
ment Manage-
ment GmbH

De weg naar optimale  
risicobudgettering
Het risicobudget heeft een grote invloed op de performance van  
beleggingen. Daarom zouden beleggers hieraan evenveel aandacht  
moeten schenken als aan de keuze van de markt of de beheerder.  
Kengetallen zoals informatieratio, Sharpe-ratio en tracking error  
zijn de sleutel tot inzicht in en opti malisering van de risicoallocatie.

Robert Scott
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Het risicobudget beschrijft op welke manier het 
totale risico wordt verdeeld over passief en actief risico 
 dus over benchmarkrisico en tracking error.

De minpunten van een statische risico-
budgettering

Bij de verdeling van de risico’s heeft de fondsbe
heerder verschillende mogelijkheden. Een voorbeeld 
om dit duidelijk te maken. Een traditioneel aandelen
mandaat met een tracking error van circa 3% ten op
zichte van een index, bij een jaarlijkse volatili teit van 
10%, heeft een risicobudget van 0,3. Als de beheerder 
het risicobudget nu naar 0,6 zou moeten verhogen, 
kan hij enerzijds de tracking error verdubbelen.  
Anderzijds kan hij het benchmarkrisico verlagen 
door met behulp van derivaten shortposities op de 
index aan te gaan om het risico af te dekken. Het zou 
ook mogelijk zijn het actieve risico te verhogen en  
tegelijkertijd het benchmarkrisico te verlagen door 
een deel van het mandaat in liquiditeiten aan te 
houden. Een omzichtig gebruik van derivaten zou in 
dit geval echter waarschijnlijk de rendabelste methode 
zijn. De belangrijkste vraag bij de verdeling van het 
risicobudget is die naar de juiste verhouding tussen 
benchmarkrisico en tracking error, ofwel tussen passief 
en actief risico. Als bijvoorbeeld het rendement van 
een benchmark laag is en een actieve fondsbeheerder 
er in slaagt bij een laag risico toch een hoog rende
ment te behalen, kan het zinvol zijn een groter deel 
van het risicobudget aan de tracking error toe te wijzen. 
Wat is nu een optimale verdeling om een adequaat 
risicobudget te verkrijgen?

Verhouding tussen informatieratio en  
Sharpe-ratio is beslissend

De afweging tussen informatieratio en Sharperatio 
is de sleutel tot het ideale risicobudget. De informatie
ratio meet de kwaliteit en de performance van de  
be heerder. Hoe hoger dit getal is, des te beter wordt het 
onderzochte fonds beheerd. De Sharperatio zet de 
excess return  ofwel het rendement bovenop het risico
vrije rendement  af tegen het genomen risico. Dit getal 
geeft aan hoeveel risico werd genomen om het extra 
rendement bovenop het risicovrije rendement te be
reiken. Deze beide getallen moeten bij de vaststelling 
van het optimale risicobudget met elkaar in verhouding 
zijn, want de risicotolerantie van de belegger is door
gaans beperkt en risico’s kunnen niet steeds verder 

Benchmarkrisico:  
Het benchmarkrisico, ofwel passief risico, is de geannualiseerde 
standaardafwijking van de maandelijkse totaalrendementen 
van de benchmark van een fonds.

Actief risico: 
Het actieve risico is de geannualiseerde standaardafwijking 
van de alpha ten opzichte van de benchmark.

Alpha:
de alpha is een maat voor dat deel van het rendement dat niet 
toe te schrijven is aan de algemene marktontwikkeling, maar 
aan de selectie van aandelen binnen deze markt. Een positieve 
alpha is daarom een teken van een zeer succesvol fondsbeheer. 

Bèta: 
dit kengetal is een maat voor de volatiliteit van een fonds in  
relatie tot zijn benchmark. Aan de hand van de bèta kunnen  
uitspraken worden gedaan over het risico in het fonds in ver-
gelijking met zijn benchmark. In het algemeen betekent een 
positieve bèta dat een stijging van de benchmark gepaard gaat 
met een stijging van de fondskoers, terwijl een negatieve bèta 
impliceert dat de fondskoers daalt. Als de waarde van de bèta 
hoger is dan 1, zijn de geïmpliceerde koersschommelingen van 
het fonds groter dan die van de benchmark; is de waarde lager 
dan 1, is het fonds minder volatiel dan de benchmark. 

Risicobudget: 
Het risicobudget is de verhouding tussen tracking error (tE) en 
benchmarkrisico (σ).

Tracking error (TR): 
de tracking error, ofwel het actieve risico, geeft de mate van 
afwijking tussen het rendement van een fonds en dat van zijn 
benchmark, uitgedrukt in %. de tracking error meet dus in  
hoeverre de waardeontwikkeling van een fonds afwijkt van  
zijn benchmark. Hoe passiever een fonds wordt beheerd,  
hoe kleiner de tracking error zal zijn. Bij een indexfonds is 
de tracking error derhalve zeer klein.

Informatieratio (IR): 
de informatieratio is een rechtstreekse maat voor de kwaliteit 
en performance van de beheerder. Hij wordt berekend door  
het fondsrendement, gemeten door de alpha, te delen door het 
fondsrisico ofwel de tracking error (tE).

Sharpe-ratio (SR): 
de sharpe-ratio geeft de excess return (het rendement boven 
het risicovrije rendement) per eenheid gelopen risico aan.

λ = 
TE

σ

Definities:
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σp = √σ2 + TE2 + 2ραβ TEσ = 
√6%2 + 3%2 + 0,4 x 6% x 0,75 = 6,84%

worden uitgebreid. Er moet een compromis worden 
gevonden. De beste constellatie voor de belegger is 
gevonden als het risicobudget overeenkomt met de 
verhouding tussen informatieratio en Sharperatio. 
Stel: de informatieratio (kwaliteit en performance) is 
0,5 en de Sharperatio (extra rendement bovenop  
risicovrij rendement) is 1,0. Dan bedraagt het optimale 
risicobudget 0,5 (0,5 gedeeld door 1,0 is 0,5). Het  
totale risico kan op de volgende manier in de  
ver gelijking worden opgenomen: de ‘tracking error’ 
moet gelijk zijn aan 0,5 keer het benchmarkrisico. Bij 
een benchmarkrisico van 6% bedraagt de optimale 
tracking error dus 3%. Als we aannemen dat de excess 
return (alpha) en het zuivere marktrendement (bèta) 
niet met elkaar gecorreleerd zijn, zou de vola tiliteit 
voor de hele portefeuille uitkomen op 6,71%. Dit 
wordt berekend met de volgende for mule: σ  
portefeuille = √ benchmarkrisico2 + tracking error2 = 
√6%2 + 3%2 = 6,71%.

Rekening houden met correlaties
Een ander belangrijk element waarmee rekening 

moet worden gehouden, is de correlatie tussen alpha 
(excess return) en bèta (marktrendement). Deze wordt 
vaak als onbelangrijk beschouwd maar kan een groot 
verschil maken. Bij actieve beheerders die zich uit
sluitend op de benchmark richten en geen aan
vullende posities innemen, is de informatieratio even 
hoog als de Sharperatio. De correlatie tussen alpha 
en bèta is in dat geval 1. Zodra de correlatie tussen 
alpha en bèta echter niet gelijk is aan 0, moet dit getal 
worden meegenomen bij het bepalen van het optimale 
risiobudget, aangezien de formule voor het optimale 
risicobudget dan verandert.

Als in het bovenstaande voorbeeld een correlatie 
tussen alpha en bèta van 0,4 zou worden aange
nomen, zou het optimale risicobudget 0,125 bedragen, 
wat duidelijk lager is dan in de berekening waarin 
deze correlatie buiten beschouwing wordt gelaten.

Ook de benodigde tracking error zou, bij een aan
genomen benchmarkrisico van 6%, veel lager uit
komen op 0,75%. Het totale portefeuillerisico zou 
daardoor met 6,84 iets hoger uitkomen dan bij de 
berekening zonder correlatie.

Duurzaamheid van de informatieratio  
controleren

Ten aanzien van het risicobudget moeten beleggers 
dus minstens 3 belangrijke kengetallen van een porte
feuille kennen: informatieratio, Sharperatio en de 
correlatie tussen alpha en bèta. Daarbij moeten ze 
bedenken dat niet alle beheerders in staat zijn een 
hoge informatieratio langdurig waar te maken. Daarom 
moeten beleggers op basis van criteria als capaciteit, 
personeel en beleggingsproces van een beheerder  
inschatten, hoe waarschijnlijk het is dat de informa
tieratio in de toekomst achteruit gaat. Ook moeten ze  
op de beleggingsstijlen letten. Want niet alle alpha
strategieën zijn geschikt om het actieve risico te ver
hogen of te verlagen. Als de strategie bijvoorbeeld 
sterk berust op de inzet van liquiditeiten en longonly 
beleggingen, kan het mogelijk zijn de allocaties zodanig 
aan te passen dat de tracking error verdubbelt. Zeker 
is dat echter niet.

Er zijn zodoende tal van details waarmee bij de 
vaststelling van het optimale risicobudget rekening 
moet worden gehouden. Hetzelfde geldt voor verdeling 
tussen actieve en benchmarkrisico’s. Beleggers die de 
moeite nemen zich hierin te verdiepen en met de  
genoemde kengetallen kunnen werken, zullen in het 
huidige marktklimaat waarschijnlijk worden beloond 
met een beter risicorendementsprofiel.  

λoptimal = 
0,5–0,4 x 1,0
1,0–0,4 x 0,5

0,1
0,8

= 0,125=

σp = √σ2 + TE2 + 2ραβ TEσ = 
√6%2 + 3%2 + 0.4 x 6% x 0.75 = 6.84%
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MArK tEn

De markten in vogelvlucht
Aandelen

VS 
Wij verwachten dat de Amerikaanse  

economie ondanks de financiële perikelen in 
2013 blijft groeien. De vastgoedmarkt zal waar
schijnlijk aan de groei bijdragen aangezien de 
activiteit in de bouwsector aantrekt. Bovendien 
werkt het monetaire klimaat in het voordeel van 
Amerikaanse aandelen, vooral sinds de laatste 
ronde van kwantitatieve versoepeling en de 
belofte van de Fed om de beleidsrente voor 
onbepaalde tijd laag te houden. 

Schroder ISF US Equity Alpha

Europa (excl. VK) 
De politieke en econo

mische onzekerheid in dit  
deel van de wereld blijft hoog.  
De bezuinigingen vormen een 
extra rem op de groei in de 
regio. Maar dankzij het akkoord 
over het hulppakket voor  
Griekenland en het obligatie
opkoopprogramma voor Spanje 
is het risico dat de eurozone 
uiteenvalt, voorlopig afgewend. 
Ondanks de stijging van  
de aandelenmarkten zijn de  
Europese aandelen nog steeds 
aantrekkelijk gewaardeerd.

Schroder ISF EURO Equity

Japan 
In Japan komt de economische 

groei maar moeizaam op gang, maar 
sinds het aantreden van de nieuwe  
premier Shinzo Abe heeft de centrale 
bank zijn obligatieopkoop programma  
al tot 101 biljoen yen op gehoogd.  
Dit zorgt voor een verdere ver zwakking  
van de yen, wat gunstig is voor export
gerichte ondernemingen. De wereldwijde 
groei blijft echter zeer traag, wat een 
overtuigend herstel van de Japanse  
handel in de weg kan staan.

Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Opkomende markten 
Over het hele beleggingsuniversum gezien zijn de waarderingen in de opko

mende markten vergeleken met de industrielanden niet meer zo overtuigend als ze 
waren. Toch neemt ons optimisme over de toekomst toe. De economische groei lijkt 
het dieptepunt te zijn gepasseerd en trekt geleidelijk aan doordat de beleidsmaat
regelen van de autoriteiten beginnen aan te slaan. Daarbij komt dat in landen zoals 
China of Brazilië steeds meer tekenen van stabilisatie zichtbaar worden.

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

VK 
De Britse economie heeft 

behoorlijk te lijden onder de trage 
groei in de eurozone en is momenteel 
zeer gespannen. De ondernemingen 
in de FTSE 100 zijn nog steeds minder 
op de binnenlandse markt gericht en 
bovendien zeer defensief van aard.

Schroder ISF UK Equity
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Staatsobligaties 
De monetaire maatregelen van  

de centrale banken zijn al grotendeels  
ingeprijsd en door de afname van de 
geopolitieke risico's in Europa worden 
staatsobli gaties minder aantrekkelijk 
voor risicomijdende beleggers.  
Wij blijven negatief over Duitse en  
Amerikaanse staats leningen. Aangezien 
de groei in het VK zwak blijft en het er 
steeds meer naar uitziet dat het land  
op een "triple dip" recessie afstevent, 
zijn wij wat positiever gestemd over 
Britse staatspapieren. Gezien de  
huidige situatie is een nieuwe ronde  
van kwantitatieve versoepelingmaat
regelen waarschijnlijk.

Schroder ISF US Dollar Bond 
 

Obligaties van  
opkomende landen 

De opkomende economieën verkeren 
financieel veelal in betere conditie  
dan de industrielanden. Bovendien  
hebben de centrale banken van enkele 
opkomende landen meer ruimte om  
hun monetaire beleid te versoepelen en 
zodoende hun economie te stimuleren. 
De spreads op obligaties uit opkomende 
markten bewegen zich nog steeds  
binnen een redelijke bandbreedte,  
hoewel ze de afgelopen drie maanden  
al behoorlijk verkrapt zijn.

Schroder ISF Emerging Europe Debt 
Absolute Return

Bedrijfsobligaties 
Wij hebben nog steeds meer ver

trouwen in Amerikaanse bedrijfsobligaties 
dan in hun Europese tegenhangers. 
Gezien de macroeconomische ontwikke
lingen blijven de fundamentals stabiel en 
de beleggingscategorie wordt nog steeds 
ondersteund door beleggers die op  
zoek zijn naar hoge rendementen.

Schroder ISF Global Corporate Bond 

High yield obligaties 
Hoewel de spreads de afgelopen 

maanden gekrompen zijn, zijn de waarde
ringen in deze beleggingscategorie nog 
steeds aantrekkelijk. Binnen het high yield  
segment geven wij de voorkeur aan de  
VS. Tegenover Europa staan wij neutraal  
aangezien de rendementen dalen en  
de groeivooruitzichten voor Europa,  
vergeleken met de prognoses voor de  
VS, duidelijk minder zijn.

Schroder ISF Global High Yield  

Indexgekoppelde obligaties  
Het huidige klimaat, met lage  

groei en historisch lage rentes, pleit  
voor indexgekoppelde obligaties.

Schroder ISF Global Inflation Linked 
Bond

Grondstoffen 
Net als vorig kwartaal zijn wij  

neutraal gestemd over grondstoffen, 
omdat de beleidsmaatregelen de  
economische groei enigszins zullen  
stimuleren. Wij zijn nog wel negatief  
over industriemetalen, vanwege de  
groeivertraging in China en de  
problemen in de bouw. De energie
sector wordt momenteel wat afgeremd 
door de vertraging van de wereldwijde 
groei en de vrees dat er door de  
sancties tegen Iran capaciteitstekorten  
kunnen ontstaan. In het segment  
landbouwgrondstoffen blijven wij  
neutraal gepositioneerd. Het is denk
baar dat de prijzen geleidelijk dalen, 
maar gezien de beperkte reserves blijft 
het risico van prijsstijgingen bestaan.

Schroder ISF Global Resources Equity 

Vastgoed 
Zowel buitenlandse als binnen

landse beleggers blijven zoeken naar  
beleggingsmogelijkheden in Londen. 
De fundamentals zijn er zeer aantrek
kelijk. Wij voorzien in 2013 een verdere 
stabilisatie van de huur en vastgoed
waarden.

Schroder ISF Global Property  
Securities 

Obligaties Alternatieve beleggingen

Verwachte ontwikkeling:

Positief Neutraal Negatief

Allocatie Verandering 
t.o.v. Q12/2012

Positieve factoren Negatieve factoren

Cash/Geldmarkt
Obligaties

Onderwogen Onveranderd Diversificatie; liquiditeit Rendement onder nul

Staatsobligaties
Industrielanden

Onderwogen Onveranderd Diversificatie; wereldwijde  
groeivertraging

Waarderingen niet erg aantrekkelijk, 
extreme risico's in de VS en Europa  
afgenomen

Obligaties
opkomende landen

Overwogen Verhoogd van
neutraal

Monetaire versoepeling  
door centrale banken

Verkrapping financieel beleid door  
sommige centrale banken

Aandelen 
Industrielanden

Overwogen Onveranderd Waarderingen, politiek han
delen van centrale banken

Groeivooruitzichten gering

Grondstoffen Neutraal Onveranderd Politiek handelen centrale 
banken

Gedempte wereldwijde groei
afkoelende vastgoedmarkt in China

High yield obligaties Overwogen Onveranderd Gezonde balansen, financieel 
sterke ondernemingen

Zwakke groeivooruitzichten

De beoordelingen van de beschreven beleggingscategorieën hebben geen betrekking op concrete fondsportefeuilles en zijn bedoeld als advies 
of aanbeveling.
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De geldschepping door de centrale banken roept onvermijdelijk herinne-
ringen op aan de hyperinflatie ten tijde van de Weimarrepubliek, met  
beelden van mensen die met kruiwagens vol bankbiljetten in de rij staan 
voor de winkels. 

Een analyse van de relaties tussen monetaire versoepeling, ook wel quantitative 
easing (QE) genoemd, en inflatie kan 2 resultaten opleveren. Het zou kunnen  
dat de inflatie als gevolg van de monetaire versoepeling oploopt tot percentages 
tussen 5 en 15%, maar het is even goed mogelijk dat de inflatie zich ondanks een 
verdrie voudiging van de geldhoeveelheid slechts tussen 0 en 5% gaat bewegen.

Keith Wade
Hoofdeconoom  
bij Schroders

Wat er in werkelijkheid gebeurt, hangt sterk 
af van het gevoerde beleid, de omloop
snelheid van het geld en ook de inflatie

verwachtingen. Deze 3 factoren leveren, naast de  
importprijzen, de vroegste waarschuwingssignalen 
voor een aanstaande langdurige inflatie, en het is  
dan ook verstandig goed op deze signalen te letten. 
Op basis van deze indicatoren hebben wij een waar
schuwingsbord voor de inflatie opgesteld, en daarin 
staan de lichten in alle velden, op één na, op geel en 
groen. Maar er zijn beslist ook gerechtvaardigde  
zorgen dat de enorme vergroting van de geldhoeveel
heid in de toekomst tot geldontwaarding zal leiden.

De politiek vormt daarbij nog steeds het grootste 
risico, en daarom staat het sein in dat veld op rood.  
In theorie weet de staat namelijk heel goed wanneer 
het moment is aangebroken om de geldpers stop te 
zetten. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Het  
kan zomaar gebeuren dat een doordacht plan om het 
versoepelingsbeleid te beëindigen, tot een stijging van 
de inflatie leidt omdat het op het verkeerde moment 
komt. Onnauwkeurige cijfers kunnen bijvoorbeeld 
tot gevolg hebben dat de stopzetting van de versoepe
ling te laat komt  als de omloopsnelheid van het geld 
al significant is toegenomen.

De andere velden van het waarschuwingsbord staan 
om verschillende redenen op geel en groen. Daarmee 
lijkt het risico op een extreme inflatie op dit moment 
gering te zijn. Want monetaire expansie alleen zal 
vermoedelijk niet tot een hogere inflatie leiden. Boven
dien is de huidige Quantitative Easing  ofwel de  
opkoop van staatsobligaties door de Amerikaanse 

Federaal Reserve (Fed)  gericht op de korte termijn. 
Een loonprijsspiraal zoals in de jaren ’70 is daarom 
niet waarschijnlijk. Op middellange termijn kan 
kwanti tatieve versoepeling echter tot verwaarlozing 
van de begrotingsdiscipline, financiële repressie en 
andere beleidsfouten leiden. Hoewel QE I en II tot een 
tot dus ver ongekende uitbreiding van de geldhoe
veelheid hebben geleid, is de omloopsnelheid van het 
geld er duidelijk door vertraagd1.  De geldhoeveelheid 
van de VS is minimaal verdubbeld sinds de Fed zijn 
eerste versoepelingsronde aankondigde, terwijl de 
omloop snelheid van het geld sinds die tijd ongeveer 
tweederde verminderd is. Maar gezien de enorme 
toe name van de geldhoeveelheid zou zelfs een 
circulatie snel heid die ver onder de waarden van 2007 
ligt, de Amerikaanse centrale bank flinke hoofdpijn  
kunnen bezorgen.

Wat is nu het beginsignaal van een fase van ver
hoogde omloopsnelheid, dat de politiek waarschuwt 
dat het tijd is de geldpers uit te zetten? Het verleden 
en het gezonde verstand leren ons dat de krediet
verlening van de banken een goede barometer is voor 
veranderingen in de omloopsnelheid. In het laatste 
kwartaal van 2011 ging deze voor het eerst sinds  
medio 2009 weer omhoog vergeleken met het voor
gaande jaar. Om de omloopsnelheid op een niveau  
te brengen dat een ernstige inflatiedreiging zou ver
tegenwoordigen, zouden echter aanhoudend sterke 
stijgingen van de kredietverlening nodig zijn.

Een van de geruststellende aspecten van een zeer 
soepel monetair beleid is dat het de inflatie
verwachtingen niet beïnvloedt. Want als de inflatie

Met kruiwagens vol geld naar de 
bakker - zo ver zal het in Europa 
niet komen
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verwachtingen omhoog gaan, kunnen die alleen weer 
worden gedempt door een geloofwaardige belofte van 
de centrale bank om de geldontwaarding te beperken. 
Begin jaren ’80 werd erkend dat hogere beleidsrentes 
en een daaropvolgende langdurige recessie doorgaans 
de enige mogelijkheid zijn om tot een geloofwaardige 
lage inflatie terug te keren. De verwachtingen, zowel 
in de VS als in GrootBrittannië, blijven echter stabiel 
 of we nu van de marktcijfers of de consumenten
cijfers uitgaan.

Als de publieke opinie vertrouwen houdt in de  
integriteit van de politici, bestaat er dan ook geen reden 
om een plotselinge inflatiestijging te verwachten. 
Maar voorzichtigheid is geboden, aangezien dit even
wicht op sentiment en subjectieve argumenten berust. 
Anders gezegd: de hoop en vrees van het publiek 
kunnen snel en zonder duidelijke reden omslaan, wat 
economen maar al te vaak vergeten.  

1 De reden daarvoor is natuurlijk dat de geldhoeveelheid 
de noemer in de omloopsnelheidsvergelijking vormt.  
Als de teller (het nominale bbp) door de verhoging van  
de geldhoeveelheid voldoende was gestegen, zou de  
omloopsnelheid niet zo snel zijn gedaald.

Waarschuwingsbord voor de inflatie

■ hoog risico op inflatiestijging
■ matig risico op inflatiestijging 
■ gering risico op inflatiestijging

Omloopsnelheid geld ■

Verwachtingen ■

Importprijzen ■ 

Politiek ■
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Schroders Charity Fund helpt  
startende ondernemers in Oegana 

Mensen in ontwikkelingslanden helpen een 
zelfstandig bestaan en financiële onafhankelijk
heid op te bouwen; dat doel streeft het Schroders 
Charity Fund na, een initiatief van Oxfam  
Novib en Schroder Investment Management 
Benelux. Het Schroders Charity Fund richt 
zich op projecten waarbij door kennisover
dracht en financiële steun een bijdrage wordt 
geleverd aan de financiële onafhankelijkheid 
van mensen in ontwikkelingslanden.

Stichting CREAM: microfinanciering
Zo heeft het Schroders Charity Fund in haar 

eerste bestaansjaar ondersteuning geboden aan 
Stichting CREAM in Oeganda. De stichting 
bestaat sinds 2001. Vanaf 2007 draagt Oxfam 
Novib bij aan de financiering van CREAM
programma's. Hierbij worden in de West  
Nileregio in Oeganda microfinanciering
programma’s opgezet. Kansarme groepen en 
plattelandsbewoners die normaal gesproken 
geen toegang tot banken hebben, wordt geleerd 
om inkomsten te verwerven en kredieten te 
genereren. Daarbij maakt men gebruik van 
GALSsystemen (Gender Action Learning  
Systems); een visuele techniek gericht op het 
versterken van de rol van vrouwen op alle  
niveaus in de samenleving. 

 Verloop van CREAM-programma’s
Bij de start van een CREAMprogramma 

mobiliseert de trainer eerst een groep deel
nemers. Nadat er overeenstemming bereikt is 
over de te volgen regels, ondertekenen alle  
leden de statuten. Elke groep bestaat uit 30 
mensen die in een training van 7 weken leren 
geldstromen, spaargelden en leningen te be
heren. Dan start de groep met sparen en na 
een jaar vindt er een evaluatie plaats. Daarbij 
stelt de groep vast hoeveel er gespaard is en 

wordt de rente verdeeld onder alle leden; de 
jaarlijkse rente bedraagt gemiddeld circa 10%. 
Vervolgens begint de cyclus opnieuw.

Elke groep stelt zijn eigen wekelijkse spaar
doelen vast: hoeveel geld wordt er wekelijks 
per persoon of gezin ingelegd? Diezelfde groep 
leent ook geld uit aan de leden, als men het 
erover eens is dat een investering de moeite 
waard is. 

De groepen worden aangespoord niet te veel 
geld in kas te houden, maar het uit te lenen aan 
de leden. Het geld wordt bewaard in een kist 
met 3 sloten, en 3 verschillende mensen – uit 
verschillende families – bewaren de sleutels. 
Een vierde persoon bewaart de kist. Elke week 
komt de groep bijeen om een voorzitter en de 
bewaarders van de sleutels en de geldkist aan 
te wijzen.

Deze aanpak helpt de zelfredzaamheid van 
lokale gemeenschappen te verhogen en leert 
mensen niet alleen met geld om te gaan, maar 
ook te sparen en te investeren. Ook leert het 
programma hen toekomstplannen voor hun 
gezin te maken, gericht te werken aan deze 
plannen en vrouwen te betrekken bij de dage
lijkse gang van zaken, met inbegrip van de 
besluitvorming. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het Schroders Cha

rity Fund en de samenwerking van  Schroders 
met Oxfam Novib? Neem dan contact met ons 
op via infonl@schroders.com  

Michel Vermeulen: 
“Schroders draagt via het
Schroders Charity Fund 
graag op een structurele  
manier bij aan de financiële 
onafhankelijkheid van  
mensen in Oeganda.  
Kennisoverdracht is hierbij 
een belangrijke pijler.”

Hein Kuijpers: “De spaar 
en kredietgroepen van 
CREAM is voor Schroders 
een prima manier om ontwik
kelingshulp te bieden, het ligt 
dicht tegen onze business 
aan.”

Schroders Charity Fund: 
helpen waar nodig
In december 2011, tijdens het kerstconcert in het Concertgebouw, is het Schroders  
Charity Fund gelanceerd. Ruim een jaar later kijken we terug naar de wijze waarop dit 
fonds bijdraagt aan het stimuleren van de ondernemerszin in Oeganda.
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“Mijn naam is Joseph Wadribo en dit is mijn vrouw 
Vita. Ik heb drie dochters en een zoon,” zegt Joseph. 
“Ik ben boer en geef ook les in landbouwmethoden en 
GALStechnieken. Mijn vrouw is boerin, naaister en 
natuurlijk een geweldige moeder. Ook helpt ze de 
mensen uit ons dorp met haar medische kennis, waar
voor ze een training heeft gevolgd. Ik kan zeggen dat 
we nu een gelukkig gezin zijn, maar dat was anders 
voordat we aan de CREAMtraining begonnen.”

Introductie van het GALS-systeem
“De verandering begon voor ons toen CREAM 

kwam. Zij introduceerden het GALSsysteem en  
begonnen met trainingen. Vóór die tijd besprak ik 
nooit zaken met madam, mijn vrouw. Wij waren een 
zeer traditioneel gezin. Zo ging mijn vrouw alleen naar 
de markt om de voedselgewassen die we verbouwden, 
te verkopen. We vonden namelijk dat voedselgewassen 
zoals cassave, aardnoten, enzovoorts van de vrouwen 

Een verhaal uit de praktijk

Het Schroders Charity Fund 
helpt Vita en Joseph
Interview met Vita en Joseph Wadribo uit Yivo in Oeganda
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waren en handelsgewassen als tabak van de mannen. 
Allebei werkten we op het tabaksveld, maar ik hield al 
het geld dat we met de oogst daarvan verdienden. 
Mijn vrouw wist nooit hoeveel geld we ermee ver
dienden of waar het geld naartoe ging. Als we nieuw 
zaad of pootgoed moesten kopen, moesten we altijd 
geld lenen en vervolgens terugbetalen, omdat we  
nooit spaargeld hadden en er thuis ook niets over was.

Ook bemoeide ik me niet veel met onze kinderen. 
Ik wist bijvoorbeeld niet of ze genoeg te eten hadden, 
of ze kleren hadden en of ze naar school gingen. Dat 
waren mijn zaken niet. Als ik klaar was op het veld, 
ging ik mijn eigen gang.”

“Nadat we met CREAM in contact waren gekomen, 
merkte ik dat er vreemde dingen in mijn gezin ge
beurden: mijn vrouw veranderde. Ik was niet zeker of 
ik daar wel blij mee was.”

 
Positieve veranderingen

“Ik zei tegen mijn man: laten we het proberen,” zegt 
Vita. “Als het je niet bevalt, prima, maar luister alsje
blieft eerst naar de trainer voordat je beslist.”

“Ik merkte dat mijn vrouw zaken anders aanpakte 
nadat ze de training had gevolgd,” zegt Joseph. “Ze 
vertelde mij hoeveel ze op de markt had verdiend en 
waar ze het geld aan uitgaf. Ze kocht zelfs een Tshirt 
voor me. Ik zag dat de training positieve verande
ringen in mijn gezin bracht, en daarom ging ik ook 
meedoen.”

Doelstellingen voor de toekomst bepalen
“Tegenwoordig werken we allemaal samen op het 

land, ik, mijn vrouw en mijn kinderen. We praten 
elke dag met elkaar. Ik vraag aan mijn kinderen hoe 
hun schooldag was. Ik voel me nu verantwoordelijk 
voor mijn kinderen en we gaan nog meer toekomst
plannen voor ons gezin uitstippelen. We gebruiken  
de Challenge Action Tree (een van de trainingshulp
middelen, red.) om onze problemen te analyseren en 
mogelijke oplossingen en maatregelen te vinden. Ook 
gebruiken we de Vision Techniques om onze doel
stellingen voor de toekomst te bepalen. Zo wil mijn 
vrouw naaister worden en daarom is ze lessen gaan 
nemen. Ze is nu zes maanden met de opleiding  
bezig.”

Genoeg gespaard voor 15 ijzeren platen
“We willen dat onze kinderen een opleiding krijgen 

en een baan vinden. En ik wil een winkeltje openen. 
Verder willen we een bakstenen huis met een ijzeren 
dak bouwen, in plaats van de lemen hut waar we nu 
in wonen. We hebben al genoeg gespaard om 15 ijzeren 
platen voor ons nieuwe dak te kopen. Ook willen we 
een klein zonnepaneel kopen en een watertank, en 
een machine om de cassave te malen. Dit kunnen we 
betalen met de lening. Van ons toekomstige spaargeld 
willen we een nieuwe fiets kopen, waarmee we onze 
producten gemakkelijk naar de markt kunnen brengen.”

 
Kennis en steun vanuit de gemeenschap

“We zijn nu van plan om te investeren in het fokken 
van kleinere dieren, vooral geiten, en willen fruit
bomen planten. Ook willen we doorgaan met de 
bijenhouderij. We willen meer doen aan het in en 
verkopen van gewassen en onze productie verhogen. 
Met de steun van Oxfam Novib leert CREAM ons hoe 
we onze productie kunnen verbeteren – we hebben 
nu een groter stuk land, en hebben meer aangeplant 
en arbeiders ingehuurd om ons te helpen. Daardoor 
verdienen we nu meer en kunnen we ook extra  
sparen. De training is heel belangrijk omdat we hier
door kennis en steun vanuit de gemeenschap krijgen.”

Mensen leren nu van ons
“Ik beschouw de liefde die nu tussen mij, mijn 

vrouw en onze kinderen groeit als een kans die ons in 
staat stelt onze toekomstvisie te verwezenlijken. We 
hebben gezinsoverleg en maken samen plannen. Ik 
ben nu zelf trainer en geef andere mensen uit mijn 
dorp landbouwonderwijs. Ook dat levert inkomen 
op. Mensen komen naar mij toe om van me te leren. 
Dat maakt mij trots. Ze vragen zich af hoe wij zo  
welvarend en gelukkig zijn geworden en vragen ons: 
'Wat is het geheim?'”
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Schroders Kerstconcert met 
Madeline Bell en Giovanca

Schroders Charity Fund: een jaar na  
introductie 

Het is exact een jaar na de lancering van het  
Schroders Charity Fund, een liefdadigheidsproject 
dat Schroders gestart is in samenwerking met Oxfam 
Novib. Mevrouw Botje van Oxfam Novib geeft een 
update over dit goede doelenfonds en het project 
CREAM in Oeganda dat Schroders hiermee steunt. 

Vervolgens stelt Michel Vermeulen, Algemeen  
Directeur Schroders Benelux, de nieuwe teamleden 
van Schroders Benelux aan de aanwezigen voor; met 
als belangrijkste blikvanger Hein Kuijpers die vanaf  
1 december als nieuwe Head of Intermediary Sales 
Netherlands verantwoordelijk is voor de contacten 
met onze distributiepartners in Nederland.

Madeline Bell en Giovanca
Na het officiële gedeelte begint het concert van  

jazzzangeressen Madeline Bell en Giovanca. De uit
verkochte Grote Zaal van Het Concertgebouw geniet 
van de wijze waarop de diva’s bekende kerstnummers 
vertolken. Na een staande ovatie wordt de avond  
afgesloten met een informele borrel in de Spiegelzaal.

Op dinsdagavond 11 december 2012 vulde het Amsterdamse Concertgebouw 
zich met relaties van Schroders en andere muziekliefhebbers voor het  
traditionele Schroders Kerstconcert. 

'We danken alle 250 gasten voor hun 
komst en hopen dat zij genoten hebben 
van wederom een bijzondere en muzikale 
avond.' Michel Vermeulen, Algemeen 
Directeur Schroders Benelux
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Schroders  
Kerstconcert 2012
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Oorsprong in Quakenbrück
Toen Johann Heinrich Schröder in 1802 - net 17 jaar oud - in Londen aankwam, had de  
latere oprichter van Johann Heinrich Schröder & Co al een duidelijk beeld van de toe - 
koms tige activiteiten van zijn onderneming voor ogen. Het moest een florerend handelshuis 
worden, waarvan het hoofdkantoor in een van de belangrijkste metropolen gevestigd was 
en dat talrijke internationale filialen had. Dat idee was het begin van de lange en succes-
volle geschiedenis van Schroders.

De bakermat van koopmans, handels 
en bankfirma Schröder ligt echter 
niet in GrootBrittannië, maar in 

NoordDuitsland. In Quakenbrück om precies 
te zijn. In 1722 kwam zijn grootvader Anthon 
Schröder, die al naam had gemaakt in de  
textielbranche in Bremen, naar het stadje  
om daar te gaan werken bij lakenhandelaaar 
Johann Schutte. De eigenaar, die ook zijn 
vriend was, keerde echter na korte tijd terug 
naar zijn geboortestad Bremen en Anthon 
kocht zijn woon en bedrijfspand aan de 
Marktplatz. In 1730 richtte hij daar de eerste 
onderneming in de Schröderdynastie op, het 
handelshuis ‘Anthon Schroder & Co.’. Hiermee 
werd de kiem gelegd voor een netwerk van 
Schröderondernemingen, die samen handel 
dreven, hoofdzakelijk in koffie en suiker.

Ook de 5 zoons van Anthon Schröder werden 
koopman en vestigden filialen in Bremen, 
Hamburg, Amsterdam, Londen, Liverpool,  
St. Petersburg, Triest en Le Havre. De  
Hamburgse vestiging, die in 1762 was op
gericht door Anthons vierde zoon Christian 
Matthias Schröder, groeide al snel uit tot de 
belangrijkste. Vanwege de zevenjarige oorlog 
en zijn strategische ligging profiteerde de 

onafhankelijke stadstaat Hamburg van een  
explosieve stijging van de handel. Het duurde 
echter niet lang voordat Christian Matthias de 
betekenis van Londen als metropool voor 
handel en financiën besefte. Daarom vestigde 
hij naast kleinere filialen in Amsterdam,  
St. Petersburg en Riga ook een filiaal in Londen.

De 6 zoons van Christian Matthias traden in 
de voetsporen van hun vader en gingen ook in 
de handel. De 2 oudsten werkten in Hamburg 
bij hun vader in de zaak. De derde, Johann 
Friedrich, richtte J. F. Schröder & Co. in  
Londen op en enkele jaren later  in 1804 om 
precies te zijn  trad Johann Heinrich toe als 
partner, wat als de geboorte van Schroders 
wordt beschouwd. Enige tijd later maakte  
Johann Heinrich zich echter los van zijn broer 
en richtte zijn eigen onderneming op, J. Henry 
Schröder & Co. Johann Heinrich was zeer 
commercieel ingesteld en richtte ook handels
huizen op in Hamburg en Liverpool. Hij ver
scheepte vooral suiker, koffie, katoen, indigo 
en tarwe. Tegelijkertijd bood hij zijn klanten 
ook financiële diensten aan, en zette met deze 
activiteit van zijn onderneming een belang
rijke stap richting handelsbank. 

Het wapen van de 
kooplieden rond 1800.

De Marktplatz in Quakenbrück.  
Midden van de 18de eeuw: het grote huis in het midden is de baker

mat van de familie Schröder. In 1957 moest het pand wijken voor de 

nieuwbouw van de plaatselijke Kreissparkasse.

De haven in Wapping. 
Omstreeks 1800.

Anthon Schröder, 
grondlegger van de  
Schrodersdynastie.
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  We helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Het team

Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit document 
vertegenwoordigen niet noodzakelijk de 
mening en die worden uitgedrukt of weer
spiegeld in andere berichten, strategieën  
of compartimenten van Schroders.

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een beleg-
gingsinstelling gevestigd te Luxemburg. De fondsen 
van Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de 
Wet op het financieel toezicht (“Wft’) geregistreerd in 
het op grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit 
Financiële Markten aangehouden register en om die 
reden kunnen rechten van deelneming in Schroder 
ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg 
het volledige prospectus en de essentiële beleggers-
informatie indien u meer informatie wenst alvorens u 
belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger 
en de juridische relatie met Schroder ISF worden uit-
eengezet in het volledige prospectus. Het volledige 
prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de 
jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen 
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg 
en alle distributeurs of via www.schroders.nl.

Gegevens van derden zijn eigendom van de ver-
strekker van de gegevens en mogen niet worden 
verspreid, overgenomen of voor een ander doel  
worden gebruikt zonder toestemming van de ver-
strekker. Gegevens van derden worden verstrekt 
zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de 
gegevens noch de uitgever van dit document kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van  
derden. Het prospectus en/of www.schroders.lu 
bevatten aan vullende disclaimers ten aanzien van 
gegevens van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen be-
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegene-
reerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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 Op de 
 juiste weg
naar betrouwbare inkomsten

Schroder ISF Global Multi-Asset Income
streeft naar een rendement van 7% op jaarbasis en een 
vaste, betrouwbare uitkering van 5%. Het fonds biedt 
beleggers toegang tot een grote variatie aan beleggings-
categorieën. Wij vertellen u graag meer over het jongste  
‘familielid’!

S c h r o d e r  I S F  G l o b a l  M u l t I - a S S e t  I n c o M e

www.schroders.nl

* Schroder ISF staat in het gehele document voor Schroder International Selection Fund.

Schroders. Trusted heritage Advanced thinking

De ‘8 kostbaar-
heden’: beleggen 
in Azië

 Fondsen

Schroder ISF* European 
Total Return

Schroder ISF Global Multi-
Asset Income

 Special

Schroders Charity Fund: 
een verhaal uit de praktijk

Schroders Kerstconcert 
met Madeline Bell en  
Giovanca

 Markten

Met kruiwagens vol geld  
naar de bakker - zo ver zal  
het in Europa niet komen

*  Belangrijke informatie: Schroder ISF Global multi-Asset Income is een fonds van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het 
Fonds is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële markten. raadpleeg het 
volledige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie 
met het Fonds worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds kunnen  
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs. 
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel 
dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment management 
(Luxembourg) S.A. Netherlands branch. World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam, Nederland.


