
De wind van de verandering 

“Als de wind van de verandering gaat 
waaien, bouwt de één muren en de  
ander windmolens”, luidt een oud ge
zegde. In december 2009 maakte de 
moeizame klimaatconferentie in Kopen
hagen weer eens duidelijk hoe weinig er 
wordt bereikt als (bijna) iedereen alleen 
aan muren denkt. Ook aan de Noordzee 
waren eigenlijk alleen hogere dijken te 
verwachten, maar gelukkig bleek er ook 
ander nieuws te zijn, zoals het mega
project van een offshorealliantie en de 
plannen voor een hightech elektriciteits
net die worden gesmeed door acht  
landen rondom de Noordzee, waaron
der Nederland, Duitsland, Denemarken 
en Noorwegen. 
    Dit is slechts een van de vele redenen  
voor u om u ook vanuit beleggings
perspectief in klimaatverandering te ver
diepen – waarbij het Schroder ISF Global 
Climate Change Fund vermoedelijk ook 
zou profiteren van plannen om de dijken 
te verhogen. Het fonds draagt geen eco
logisch etiket, maar probeert gewoon de 
verandering aan te grijpen om winst te 
genereren. En dat is in feite het doel van 
elke fondsbeheerder. 
   Ook in de fondsenbranche is de wind 
van de verandering weer opgestoken. 
CESR – de Europese autoriteit voor de 
regulering van de effectenmarkt – bereidt 
een initiatief voor om aanbieders van 
producten in het kader van UCITS IV te 
verplichten essentiële informatie over elk 
product te verschaffen. Als fondsenhuis 
verwelkomen wij dit ini tiatief: trans
parantie is van oudsher een sterk punt 
van fondsen vergeleken met andere  
beleggingsvormen. Mogelijk worden de 
beleggers zich hiervan weer beter bewust 
door dit initiatief. 
   Laten we dus zo verstandig zijn wind
molens in plaats van beschermings
muren te bouwen. Alleen zo zullen we 
erin slagen recht te doen aan datgene 
wat voor ons altijd voorop moet staan: 
de behoeften van onze beleggers. 

Ik wens u veel leesplezier.

2010: Economie in de lift,  
overheidsfinanciën in de knel
De vooruitzichten voor 2010 zijn gunstiger dan twaalf maanden geleden voor mogelijk werd  
gehouden. Aandelen, grondstoffen en delen van de obligatiemarkt bieden kansen – maar nu  
moeten de regeringen hun huiswerk doen. Een analyse van Robert Farago, Hoofd Asset  
Allocation, Schroders Private Banking.

 Een jaar geleden was de prognose voor 
de financiële markten ongekend somber. 
De wereldeconomie was vrijwel tot stil
stand gekomen, het gevaar dat be
langrijke banken zouden omvallen was 
nog niet geweken en verschillende eco
nomieën moesten voor een ernstige de
flatie vrezen. Gelukkig konden de ergste 
scenario’s worden voorkomen. Dankzij 
maatregelen om het bankensysteem te 
ondersteunen en de geldhoeveelheid te 
verhogen is het vertrouwen in de mark
ten inmiddels teruggekeerd. Met de her
opleving van de economie hebben ook 
de beurzen in 2009 weer elan gekregen 
met flinke winsten voor aandelen, be
drijfsobligaties en grondstoffen.

 Wat betekent dit voor 2010? Het goede 
nieuws is dat de economie en de be
drijfswinsten verder zullen groeien zo
dat een milder klimaat ontstaat. Onzeker 
blijft echter hoe de regeringen van de in
dustrielanden zullen omgaan met de 
dubbele opgave waar ze voor staan: 
werkgelegenheid scheppen en tegelijker
tijd hun eigen financiën op orde breng
en. Deze onzeker heid zal binnen af
zienbare tijd ook zijn weerslag op de 

markten hebben. Schroders heeft zijn 
groeiprognoses voor het nieuwe jaar ver
hoogd, zowel voor de industrielanden 
als voor de opkomende economieën. In 
het eerste halfjaar van 2010 zullen de 
groeicijfers (en in mindere mate ook de 
inflatie) zelfs zeer hoog uitvallen, aange
zien ze worden vergeleken met die van 
vorig jaar, waarin we de ernstigste reces
sie sinds de Tweede Wereldoorlog mee
maakten. 

Keerpunt voor de  
consumentenuitgaven
Deze forse versnelling zal waarschijnlijk 
echter niet van lange duur zijn. De hoge 
werkloosheid en een groeiende belas
tingdruk zullen het optimisme onder de  
consumenten temperen. Het is heel goed  
mogelijk dat de financiële crisis, achteraf 
gezien, een keerpunt in een langdurige 
trend zal blijken te zijn: het moment 
waarop een einde kwam aan de twee  
generaties durende groei van het aandeel 
van de consumentenuitgaven in het bru
to binnenlands product. 

 De overheidsfinanciën verkeren na de 
crisis in deplorabele toestand. Er komt 

een moment, mogelijk in de tweede helft 
van het jaar, dat de politiek zijn aandacht 
zal verleggen van groeibevordering naar 
schuldenafbouw. Om de economische 
groei in stand te houden, zal de hoop 
dan weer worden gevestigd op de  
ondernemingen. Gelukkig maken die 
een zeer robuuste indruk. Dankzij hun 
verbeterde winstgevendheid hebben ze 
ruimte om hogere kapitaalinvesteringen 
te doen, nieuwe mensen aan te nemen 
en hun voorraden weer aan te vullen. 
Onduidelijk is echter nog hoe groot de 
investerings bereidheid van de onderne
mingen zal zijn als consumenten en 
overheden hun geld in de knip houden. 

Aandelen aantrekkelijker  
dan obligaties 
Op de beleggingsmarkten lijken de aan
delen de komende tijd goede steun te  
ondervinden. Er worden stijgende onder
nemingswinsten verwacht, en dat bij 
winstmarges die zich weer richting histo
risch record bewegen. Op deze basis zijn de 
waarderingen nu aantrekkelijk. Ondanks 
een geldmarktrente van bijna nul blijven 
veel particuliere beleggers hun geld op
potten, wat vermoedelijk tot verdere in
stroom in aandelenfondsen zal leiden. 
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Markten 
In de hele wereld worden de 
groeivooruitzichten beter. Dat 
betekent ook dat de beleggers 
weer nieuwsgierig worden naar 
het rentebeleid van de centrale 
banken. 
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Markten 
Er waren spoken door Europa, 
niet één, niet twee, maar drie…
De Europese beleidsmakers zul
len hun handen nog vol hebben 
aan de sanering van hun over
heidsfinanciën. 
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Special 
Risicospreiding loont, geen 
twijfel mogelijk. Maar wat houdt 
een professionele aanpak van 
het diversificatiethema precies 
in? De multiasset fondsen van 
Schroders laten het zien.

Blz. 6

Perspectief 
De markt voor converteerbare 
obligaties biedt perspectief voor 
2010. Het Schroder ISF Global 
Convertible Bond belegt in ‘con
vertibles’ van hoge kwaliteit uit 
de VS, Azië, Japan en Europa.
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Blik in de kristallen bol: het vertrouwen in de markten is terug en de beurzen hebben het af
gelopen jaar weer flinke winsten geboekt. De overheidsfinanciën staan er echter minder goed 
voor – dus als het om groei gaat, wordt de hoop weer steeds meer op het bedrijfsleven geve
stigd.
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Positieve 
kwartalen 
sinds introductie:   
Schroder ISF Emerging  
Europe Debt Absolute Return*

Meer op bladzijde 2 en 3.

*  Bron: Schroders. Periode: 31 maart 2000 t/m 31 
december 2009. Performance op basis van netto
vermogenswaarde  aandelenklasse C, EUR,  
inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen 
rekening gehouden met inschrijvingsvergoeding, 
kosten, transactiekosten en belastingen. Als  
deze zouden worden mee¬gerekend, zou de 
performance lager uitvallen. Resultaten in het 
verleden zijn geen betrouwbare leidraad  
voor de toekomstige resultaten.
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Schroder ISF1 Emerging Europe Debt Absolute Return

Europa wordt steeds meer één. Al bijna tien jaar kunnen obligatiebeleggers via een 
fonds van Schroders profiteren van deze trend – en van een consequent actief beheer 
op basis van het principe van ’absolute return’. 

Een lang weekend naar Praag, Hongaarse salami in de 
supermarkt, scholierenuitwisseling met Polen: het klinkt 
allemaal heel vanzelfsprekend. Maar wat wij in Europa 
nu gewoon vinden, is het resultaat van een vreedzame 
revolutie die zich precies twee decennia geleden voltrok. 
Sinds de val van het ijzeren gordijn hebben de Oost 
Europese staten zich in politiek en economisch opzicht 
op het westen gericht. Sommige landen, zoals Tsjechië, 
Hongarije en Polen zijn al lid van de Europese Unie en 
zullen te zijner tijd mogelijk de euro invoeren. Maar ook 
verre buren zoals EUkandidaat Turkije, Rusland of  
Kazachstan profiteren als opkomende economieën van 
de nauwere band met Europa. 

Hervormingen werpen vruchten af
Veel Europese opkomende landen hebben de afgelopen 
jaren structurele hervormingen doorgevoerd en voeren 
nu een gedisciplineerd financieel en monetair beleid. 
Dit heeft geleid tot lagere faillissementspercentages, sta
biele valuta’s en een duidelijk verbeterde kredietwaar
digheid. Door middel van staats en bedrijfsobligaties 
uit de opkomende landen kunnen beleggers van deze 
ontwikkeling profiteren. Schroder ISF Emerging Euro
pe Debt Absolute Return belegt in een universum van 
ongeveer 20 Europese opkomende economieën en be
nut daarmee sinds de millenniumwisseling de kansen 
die voortkomen uit de Europese convergentie. 

 In zijn beleggingsstrategie houdt het fonds rekening 
met verschillende stadia van economische ontwikke
ling, die met het oog op de risicobeheersing verschil
lend worden gewogen. De markten van de relatief sta
biele economi e en Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, 
Slowakije, Turkije en Rusland mogen elk maximaal 20% 
van het fonds vermogen uitmaken, terwijl het aandeel 
van landen zoals Kroatië of Estland tot 10% resp. 5% 
beperkt is. Maxi maal een vierde van het fondsvermo
gen mag in bedrijfsobli gaties belegd zijn.

Analisten in gesprek 
Het gewicht van elk afzonderlijk land wordt bepaald  
op basis van diepgaande landenanalyses, die wekelijks 
geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. De kwanti
tatieve analyse omvat zes factoren, zoals groeidyna
miek, liquiditeit en concurrentievermogen, die in een 
totaal cijfer worden samengevat. Het onderzoek vindt 
echter niet alleen achter het beeldscherm plaats. Essen
tieel onder deel van het actieve beheer door Schroders 
zijn regel matige gesprekken met bijvoorbeeld politici, 
bankiers, journalisten en ondernemers in het doelland, 
om tot een kwalitatieve beoordeling van de econo
mische en politieke ontwikkeling in het land te komen.
Fondsbeheerder Abdallah Guezour beheert 
Emerging Europe Debt volgens het ‘absolutereturn’
principe: zonder benchmark en met het doel onge
acht de algemene conjunctuurtrends een constant 
aantrekkelijk rendement te genereren. Daarbij maakt 
hij gebruik van zowel obligaties in ‘harde’ valuta 
als obligaties in lokale valuta. 

Die laatste categorie maakt momenteel meer dan 50% 
van het fondsvermogen uit.2 Het gaat hierbij om een  
grote, snel groeiende sector, die veel fondsen echter 
links laten liggen. Obligaties in lokale valuta bieden uit
stekende mogelijkheden voor risicospreiding. Dankzij 
hun doorgaans kortere duratie en relatief lage faillisse
mentspercentage hebben ze zich in het verleden zelfs  
stabieler ontwikkeld dan de obligaties in ‘harde’ valuta. 
Voorwaarde voor succes in dit segment is echter een  
actief valutabeheer, zoals Schroders dat biedt.

Overtuigende performance
Het fonds hanteert een gestructureerd beleggingsproces 
met geïntegreerd risicobeheer. Het team heeft echter 
voldoende vrijheid om indien nodig “opportunistische 
accenten” te leggen. Zo’n gelegenheid kan zich bijvoor
beeld voordoen in de herstelfase na een financiële crisis,  

bij herstructureringenof bij bijzondere ondernemings
situaties. Het succes bewijst de kracht van het proces en 
de filosofie van Guezour en zijn team: sinds de introduc
tie op 31 maart 2000 heeft Emerging Europe Debt op 
jaarbasis een gemiddeld rendement van 6,75% behaald.3 
De Sharpe Ratio van 0,99 voor diezelfde periode beves
tigt de zeer constante performance en wekt vertrouwen 
dat beleggers met dit fonds ook in de toekomst aantrek
kelijke rendementen in “opkomend Europa” kunnen be
halen. 

Europa in opkomst   

2  |  Schroders Expert maart/april 2010

Fondsportret

1 Schroder International Selection Fund wordt in dit document aangeduid als Schroder ISF. 2 Bron: Schroders, per 31 december 2009. 3 Bron: Schroders, per 31 december 2009. Performance 
op basis van nettovermogenswaarde aandelenklasse C, EUR, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden met inschrijvings¬vergoeding, kosten, transactiekosten en 
belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Beleggingen in vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. Resultaten in het  
verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 4 Bron: Schroders, per 30 september 2009. 5 Bron: Schroders, per 31 december 2009. 6 Bron: Morningstar, per 31  
december 2009.

Beleggingsargumenten

   Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute 
Return belegt in de obligaties met de beste vooruit
zichten uit ongeveer 20 Europese opkomende landen. 

   Het fonds belegt ook in obligaties die in lokale valuta 
luiden, wat het beleggingsuniversum aanzienlijk 
vergroot. 

   Door middel van actief valutabeheer kunnen extra 
rendementskansen worden gecreëerd.

   Obligaties uit opkomende landen hebben een 
relatief lage correlatie met andere beleggings
categorieën, en zijn daarom geschikt om het risico 
in de portefeuille te spreiden. 

   *Het beheersteam belegt actief en is niet gebonden 
aan een benchmark, en is daardoor vrij de weging 
van marktsectoren en regio’s op basis van zijn 
marktbeoordeling te bepalen. 

   Er wordt een naar euro afgedekte aandelenklasse 
aangeboden. 

   Schroders heeft een ervaren, wereldwijd team dat 
gespecialiseerd is in obligaties van opkomende 
landen en kan bogen op een langjarige trackrecord.

Beleggingsrisico’s

  Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute 
Return belegt in landen die in het verleden  
een volatiel klimaat kenden en hogere risico’s 
(bijvoorbeeld van juridische, economische en 
politieke aard) kunnen meebrengen dan de  
industrielanden.

  Het fonds belegt in obligaties van emittenten 
met een lage kredietrating, waarvan de koersen 
sterker kunnen schommelen dan die van hoog
waardige obligaties.

  Als de kredietwaardigheid van de obligatie
emittenten achteruitgaat of er verliezen optreden 
omdat ze hun betalingsverplichtingen niet  
nakomen, kan dit het rendement van het fonds 
aantasten. 

  Het fonds garandeert geen kapitaalbehoud. 
De waarde van de fondsaandelen kan op elk 
moment dalen tot onder de prijs waarvoor de 
belegger ze heeft verworven en daardoor tot 
verlies leiden. 

  Beleggingen in schuldpapieren kunnen bloot
staan aan rente, krediet, wanbetalings en  
wisselkoersrisico. 

Fondsbeheerder Abdallah Guezour  
is afgestudeerd aan een Franse Business 
School en heeft 14 jaar ervaring met beleggingen 
in obligaties van opkomende landen. Hij is sinds 
2000 bij Schroders werkzaam en is binnen het 
team Emerging Markets Debt verantwoordelijk 
voor de regio’s OostEuropa, het Midden 
Oosten en Afrika alsmede voor de ontwikkeling 
van kwantitatieve modellen. Het team beheert 
een vermogen van 5,8 miljard euro volgens het 
principe van absoluut 
rendement4 ten 
behoeve van 
particuliere en 
institutionele 
beleggers.

Schroder ISF
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 Vervolg van bladzijde 1

De hoge marges zullen na verloop van tijd echter weer tot lagere gemiddelden terugvallen. 
Dat zal in 2010 vermoedelijk nog geen thema worden, maar toch moeten de beleggers 
ervoor waken in te stappen bij koersen die op recordgroei van winsten berusten.
Bij staatsobligaties is voorzichtigheid geboden: een hoge groei en stijgende inflatie  
zijn voor aandelen gunstiger dan voor obligaties. De langetermijnprognoses voor de 
ontwikkelde G20-Landen wijzen erop dat de overheidsschulden tot een onhoud
baar niveau zullen oplopen als gevolg van de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg 
en pensioenen ten behoeve van de verouderende bevolking. Het grootste risico dat te 
voorzien valt, is dat er eerst een staatscrisis moet uitbreken voordat de politiek zijn 
aandacht op deze ontwikkeling richt. 

Opkomende economieën met valutapotentieel
Obligaties van ondernemingen en van opkomende landen hebben nog steeds een aan
trekkelijke rendementsvoorsprong op staatsleningen van industrielanden. De sterke 
performance die ze in 2009 hebben laten zien, heeft echter tot gevolg dat de verwachte 
rendementen lager en daarmee de risico’s hoger worden. Valuta’s van opkomende landen 
bieden goede kansen om toegevoegde waarde te genereren. Bovendien valt niet uit te 
sluiten dat de Chinese autoriteiten besluiten de yuan te herwaarderen om de inflatie
druk tegen te gaan. Dat zou tot koerswinsten bij valuta’s van opkomende landen leiden.  
Een hogere groei is goed voor de grondstoffenprijzen. De hoge energie en metalen
voorraden kunnen de prijsstijgingen binnen de perken houden, maar het is heel goed 
mogelijk dat de afnemers van grondstoffen in de opkomende economieën vanwege de 
sterke prijsschommelingen van de afgelopen jaren hogere voorraden aanhouden dan 
voorheen gebruikelijk was. Zeer aantrekkelijk zijn momenteel agrarische commodities 
zoals oliezaden en koffie. 

Goud blijft zinvol instrument 
Goud was het afgelopen jaar de onbetwiste winnaar, geholpen door lage rentes en een 
dalende dollarkoers. Door de stijging van de dollar in december is de goudkoers weer 
wat gedrukt; dit zou nog enige tijd kunnen doorgaan. Maar zolang de politiek niet met 
overtuigende strategieën voor de consolidatie van de overheidsfinanciën komt, is goud 
een zinvol instrument voor particuliere beleggers – en voor de centrale banken van de 
opkomende economieën. Hoewel de goudprijs inmiddels al voor het negende achter
eenvolgende jaar is gestegen, lijkt de waardering, vergeleken met de olieprijs en de 
DowJones index, beslist nog niet extreem.  

Robert Farago, Hoofd Asset Allocation, Schroder & Co .

Schroders  opedie
De wereldwijde markt voor obligaties van opkomende landen bestaat 

voor 15% uit obligaties die worden uitgegeven in ‘harde’ valuta, meestal in USD 
of euro, en voor 85% uit obligaties die worden uitgegeven in de lokale valuta 
van het land. De totale omvang van de markt bedraagt wereldwijd bijna 8 biljoen 
Amerikaanse dollar.

G20 is het informele samenwerkingsverband tussen de 19 belangrijkste 
industriële en opkomende economieën en de Europese Unie. De groep werd 
in 1999 opgericht en vertegenwoordigt ongeveer twee derde van de wereld
bevolking en 90% van het wereldwijde bruto binnenlands product.

2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Beleggingsproces2

Beleggingsuniversum: ongeveer 20 landen

Analyse rente- en valutamarkten
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Aanpassing van prognoses
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Verwacht 12-maandsrendement > 8%

Risico-rendementsmatrix: fonds vs. vergelijkingsmarkten, 2000-20091 Sinds introductie in maart 20011 uitsluitend positieve jaarresultaten

%

4

8

0

10

12

14

16

6

2

2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sinds 
introductie 

p.j.

13,40%

6,77%

12,69%

2,43%

9,04%

3,09%

4,52%
3,70%

7,70%

14,12%

6,75%

Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return

Risico in %

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25

Rendement op jaarbasis (USD) in %

Hoog rendement bij laag risico

Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return Europese staatsobligaties
Europese bedrijfsobligaties Aandelen opkomende landen
Wereldwijde staatsobligaties Europese aandelen Wereldwijde aandelen

1  Bron: Schroders, MSCI, Lehman, per 31 december 2009. Performance op basis van  
nettovermogenswaarde aandelenklasse C, EUR, inkomsten herbelegd op USDbasis (risico
rendements matrix), en aandelenklasse A, EUR, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is 
geen rekening gehouden met inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belasting
en. Als deze zouden worden meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Beleggingen 
in vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. Resultaten in het verle
den zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.  

2 Bron: Schroders, per 31 december 2009. 



In de hele wereld klaren de economische 
vooruitzichten weer op. Schroders schat 
dat de wereldeconomie in 2010 zo’n 
2,7% zal groeien, waarmee de prognose 
ten opzichte van vorig kwartaal met een 
halve procentpunt wordt verhoogd. Alle 
belangrijke regio’s dragen bij, maar op
nieuw springt China eruit: tussen Peking 
en Kanton wordt nu een groei van 9,2% 
verwacht. De VS zal in 2010 met 2,2% 
groeien en de eurozone met 1,2% – relatief 
bescheiden, maar meer dan eerder werd 
aangenomen. 

De weg terug lijkt uitgezet, maar kent 
nog heel wat obstakels. Medio 2010 zul
len de positieve effecten van de voorraad
cyclus en de hogere overheidsuitgaven 
vermoedelijk wegebben. Een nieuwe im
puls voor de groei zal dan moeten  
komen van de ondernemingen, die hun 
hogere winstgevendheid omzetten in  
nieuwe arbeidsplaatsen. In Europa zal 
GrootBrittannië zwaar te leiden krijgen 
onder de gevolgen van de bankencrisis, 
terwijl de eurolanden met hun sterke  
valuta te kampen hebben. 

Grondstoffen drijven inflatie op
Pas in 2011 zal de wereldwijde groei 
voor het eerst sinds 2007 weer boven de 
3% uitkomen. Schroders verwacht dat de 
westerse industrielanden dan een sterkere 
bijdrage aan de wereldconjunctuur gaan 
leveren. De eurozone zal waarschijnlijk 
nog duidelijk onder de 2% blijven.

 Al in het lopende jaar zal de inflatie 
sterk stijgen; wereldwijd wordt een prijs
stijging van gemiddeld 2,8% verwacht, 
waarbij de prijzen in de VS 2,7% om
hooggaan maar in de eurozone slechts 

0,8%. De stijging wordt vooral veroor
zaakt door de grondstoffenprijzen, ter
wijl de kerninflatie – zonder energie en 
levensmiddelen – in de industrielanden 
opnieuw laag blijft. 

 Omdat de kerninflatie beperkt blijft, 
zullen de westerse centrale banken geen 
haast maken met hun volgende rente
stappen. Voor de Fed en de ECB is het in 
2010 vooral zaak om het einde van de 
periode van ultralage rentes voorzichtig 
in te leiden. Op dit moment wordt sep
tember van dit jaar als waarschijnlijke 
datum van de eerste renteverhoging  
beschouwd. 

 Vergeleken met de historische cijfers 
zal de rente echter tot in 2011 zeer laag 
blijven. Dit hangt niet alleen samen met 
de zorgen om het broze conjuncturele 
herstel, maar ook met de aanhoudende 
onduidelijkheid over de toestand van de 
bankensector.

In de meeste opkomende economieën 
wordt voor 2010 op een verkrapping van 
het monetaire beleid, dus op hogere 
rentes gerekend. Bovendien bestaat er 
een goede kans dat China in de tweede 
helft van het jaar tot een herwaardering 
van zijn valuta overgaat. Dat zou bete
kenen dat de Chinese yuan van de 
Ameri kaanse dollar wordt losgekoppeld 
en op gewaardeerd: een stap waar politici 
in Europa en de VS reeds lange tijd om 
vragen.

Eerste alternatief: sterk herstel
Zoals altijd worden naast het hoofd
scenario van Schroders twee alternatieve 
scenario’s gelegd. In het optimistische 
scenario leidt de opleving van de con

junctuur tot een Vvormig herstel waar
bij het mondiale BBP dit jaar met 4,4% 
toeneemt. Een combinatie van lage 
rentes, ruim voorhanden liquiditeit, het 
opkopen van effecten door de centrale 
banken en een soepel financieel beleid 
draagt aan deze positieve ontwikkeling 
bij. In dit klimaat groeit het beleggers
vertrouwen; de stijgende koersen op de 
beurzen zorgen voor sterkere balansen 
bij de banken, waardoor deze weer ge
makkelijker krediet zullen verlenen. 

Dit positieve scenario leidt echter ook 
tot een snellere stijging van de prijzen. In 
2010 loopt de wereldwijde inflatie al op 
tot 3,6%. Als reactie verhogen de centra
le banken, de een na de ander, hun rente; 
eind 2010 zal de beleidsrente van Fed en 
ECB al 3% bedragen, eind 2011 4% of 
meer. Cyclische beleggingen profiteren 
sterk van de groeispurt. Grondstoffen en 
aandelen van opkomende economieën 
beleven een sterke rally. Staatsobligaties 
zullen echter in de uitverkoop gaan. 

Tweede alternatief: stagflatie
In de pessimistische prognose verschijnen 
er weer dikke donkere wolken aan de 
conjunctuurhemel. Stijgende olieprijzen 
en oplopende overheidsschulden drijven 
de inflatie op. De lonen stijgen fors, de 
werkloosheid neemt toe, en een loon/
prijsspiraal ondergraaft de groei: meer 
dan circa 1% wereldwijd zit er niet in.

 In dit scenario staan de centrale ban
ken voor een dilemma. De Fed en de 
Bank of England zullen hun rente van
wege de conjunctuur zeer laag houden. 
De meer inflatiegerichte ECB daaren
tegen zal vermoedelijk hetzelfde ge
matigde rentebeleid volgen als in het 
hoofdscenario. 

In een situatie van stagflatie behoren 
cyclische beleggingen, aandelen en een 
aantal grondstoffen tot de waarschijn
lijke verliezers. Goud en inflatiegekop
pelde obligaties zouden echter van de 
oplevende risicoaversie onder de beleg
gers profiteren.  

...de verdere vooruitzichten: overwegend zonnig
De conjunctuurprognoses van begin dit jaar vallen weer wat gunstiger uit. De grote vraag voor 2010 wordt: wanneer zullen de 
centrale banken aan weerszijden van de Atlantische Oceaan hun rentetarieven verhogen?
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Recessie* K/W van de S&P 500** Historisch gemiddelde K/W Omslagpunt
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Gemiddelde K/W = 18,1 Huidige K/W = 22,3

Het tij is gekeerd. 2009 is sinds 1871 het zesde jaar waarin een daling van meer dan 20% op de Amerikaanse aandelenmarkt werd gevolgd door een stijging van 
eveneens meer dan 20%. Dit gebeurde voor het laatst in 2003. Historisch gezien zou de stijging zich in vier van de vijf komende jaren kunnen voortzetten – het jaar 1939, 
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, was de enige uitzondering. Momenteel is de langetermijnKW al hoger dan het gemiddelde, maar nog wel redelijk. 

*Volgens de definitie van het National Bureau of Economic Research, Cambridge (NBER). ** Koersen van de Amerikaanse S&P 500index gedeeld door de gemiddelde winst per aandeel in de tien 
voorgaande jaren. Bron: Yale University, NBER, Datastream, Schroders, per 21 december 2009.

Aandelen VS nog redelijk gewaardeerd
Koers/winst-verhouding Amerikaanse aandelen in historisch perspectief 
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Hoofdscenario: gematigd herstel

BBPgroei in de VS en prognose Schroders. 
Bron: Schroders, december 2009.



Aandelen

VS Amerikaanse ondernemingen hebben 
sterke balansen en hun winstpotentieel zal 
groeien. Vanuit waarderingsoogpunt echter 
niet erg aantrekkelijk.  
Schroder ISF US Large Cap 

Europa Duitse ondernemingen reageren 
positief op de voorraadcyclus en de vraag 
uit de opkomende landen. De sterke euro 
remt echter de exportvraag. 
Schroder ISF European Equity Alpha

Japan Niet geliefd bij institutionele beleg
gers. De toenemende bereidheid om een 
versterking van de yen te voorkomen zou 
de markt ten goede kunnen komen. 
Schroder ISF Japanese Equity

Pacific (excl. Japan) De regio zal verder 
kunnen profiteren van een soepel Ameri
kaans rentebeleid en de groei van de handel 
met China. Risico voor zeepbel nog niet 
geweken. 
Schroder ISF Hong Kong Equity

Opkomende economieën Economisch 
stabiele opkomende markten bieden nog 
steeds de beste kansen. Hoge liquiditeit  
en groei in China werken mee. 
Schroder ISF Korean Equity

Obligaties

Staatsobligaties De rente in de belang
rijke economieën blijft voorlopig laag. Af
bouw van de kwantitatieve versoepeling 
wordt balanceeract.
Schroder ISF Strategic Bond

Bedrijfsobligaties Credit spreads niet 
meer zo hoog als tijdens de financiële crisis. 
Dankzij aanhoudend lage rentes nog steeds 
aantrekkelijk. 
Schroder ISF Global Convertible Bond

High yield obligaties Credit spreads 
ge daald, maar nog steeds hoger dan voor 
de crisis. 
Schroder ISF Global High Yield

Indexgekoppelde obligaties Energie
prijzen zullen in 2010 tot hogere totaalinflatie 
leiden. Omvangrijke output gap houdt de 
kerninflatie laag.
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen

Vastgoed Beleggerssentiment verbetert; 
dalende trend vastgoedrendementen zal 
zich vooral in GrootBrittannië voortzetten. 
Waardering historisch gezien vrij gunstig. 
Schroder ISF Global Property Securities

Grondstoffen Zullen in het algemeen van 
het herstel van de wereldconjunctuur profi
teren. Lage rentes en inflatiebescherming 
zijn argumenten voor goud, maar risico’s 
door stijging dollar.

      
 Overwegen Neutraal Onderwegen

Jaar begint met spoken
In Europa waren drie spoken rond: de kredietcrisis, het begrotingstekort en  
het bezuinigingsbeleid. Ze herinneren ons eraan dat sanering van de overheids-
financiën geen gemakkelijke opgave zal zijn.
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Kredietcrisis: spook uit het verleden  
Menigeen die op het afgelopen anderhalf jaar  
terugblikt, doet dat met een zucht van verlichting. De 
wereld werd getroffen door de ernstigste econo
mische crisis sinds de Grote Depressie – maar inmid
dels is de recessie voor het grootste deel van  
Europa voorbij. De reële economie heeft uiteindelijk 
minder geleden dan werd gevreesd: het BBP in de 
eurozone daalde op het hoogtepunt met 5,1%, terwijl 
de werkloosheid slechts met 1,7 procentpunt steeg. 
Vooral de Duitse arbeidsmarkt bleek dankzij werk
tijdverkorting flexibel te zijn.

 Toch is het ook in Duitsland niet alleen zonne
schijn. De Bundesbank heeft eind 2009 gewaarschuwd 
dat het Duitse financiële systeem nog zware tijden te 
wachten staat: de banken zullen nog tussen de 50 en 
75 miljard euro aan slechte leningen moeten af
schrijven. Ook Dominique StraussKahn, topman 
van het  Internationaal Monetair Fonds (IMF),  
stelt dat er nog “omvangrijke verliezen” in de balansen 
van de banken verborgen zitten. Een gezonde groei 
is volgens de IMFtopman pas weer mogelijk als de 
banken hun balansen grondig hebben opgeschoond.

 Daarmee zou het gebrek aan liquiditeit in 2010 
een probleem kunnen worden: als de conjunctuur 
aantrekt maar er geen vers kapitaal beschikbaar 
komt, zouden ook bedrijven die eigenlijk gezond 
zijn, failliet kunnen gaan – waarmee het spook uit 
het verleden weer opduikt.

Begrotingstekort: het spook van het heden
De kosten van de reddingspakketten drukken zwaar 
op de overheidsfinanciën. Volgens berekeningen van 
de Europese Commissie zal de overheidsschuld in de 

eurozone tussen 2007 en 2011 met 22% toe nemen. 
De stijging zal vooral hoog uitvallen in Ierland (on
geveer 70%), dat er echter dankzij gezonde financiën 
vóór de crisis momenteel nog relatief goed voorstaat. 

Voor Spanje en Portugal daarentegen heeft Standard 
& Poor’s zijn advies verlaagd van “stabiel” naar  
“negatief”, en vooral Griekenland staat na de ver
laging van zijn rating door verschillende krediet
beoordelaars in de kijker. De schuldenlast van Athene 
bedroeg voor de crisis al 95% van het bruto binnen
lands product en zal in 2011 tot 135% aangroeien: 
ver boven het  EU-convergentiecriterium van 
60%. De duidelijk verhoogde spreads wijzen erop dat 
de markten niet meer uitsluiten dat Griekenland zijn 
leningen niet zal terugbetalen. Het lijkt overigens 
zeer waarschijnlijk dat Duitsland en andere eurozone
landen Griekenland in geval van nood te hulp zullen 
schieten om een faillissement te voorkomen. 

Bezuinigingsbeleid: het spook van de toekomst 
Sanering van de overheidsfinanciën is dringend no
odzakelijk, maar niet populair. Ondanks dreigende 
afwaarderingen door de ratingbureaus en hoge 
rente lasten hebben de Europese Ministers van Finan
ciën op dit punt nog nauwelijks iets gedaan. Duits
land heeft het voortouw genomen door zichzelf te 
verplichten vanaf 2016 een structureel evenwichtige 
begroting te hebben. Tot dusver heeft de nieuwe coa
litie zich echter meer om belastingverlaging dan om 
bezuinigingen bekommerd. De begrotingplannen 
voor 2010 vermelden ongeveer 10 miljard euro aan 
belas tingverlichting, maar details over de toekom
stige sanering van de overheidsfinanciën ontbreken. 
Waar schijnlijk zullen pas na de belangrijke deel staat
verkiezingen in NoordrijnWestfalen in mei bezui ni
gingsplannen worden aangekondigd. 

Ierland heeft toegezegd zijn begrotingstekort te 
verlagen tot 3% in 2014; daarvoor worden allereerst 
de ambtenarensalarissen met 5 tot 15% gekort. De 
Griekse Minister van Financiën haastte zich om een 
verlaging van de overheidsuitgaven met 10% aan te 
kondigen om het tekort over 2010 tot 8,7% te be
perken, maar draaide deze belofte onder druk van de 
vakbonden later weer gedeeltelijk terug. In Groot
Brittannië zal het tekort over 2010/11 volgens de  
regering 12% van het BBP bedragen. Een aanzienlijk 
deel daarvan is van structurele aard en wordt bij een 
economisch herstel niet automatisch afgebouwd. 
Ook in Londen zijn betrouwbare uitspraken over  
bezuinigingsmaatregelen vermoedelijk pas te ver
wachten na de verkiezingen komend voorjaar. 

Markten

 

 

 
 

   

Ticker

Waar gaat het geld naartoe?  Nog maar weinig Europese 
regeringen hebben overtuigende bezuinigingsplannen  
gepresenteerd.
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Schroders  opedie
Het Internationaal Monetair Fonds is een organisatie van de Verenigde Naties die gevestigd is in 
Washington en momenteel 186 lidstaten telt. Het houdt zich onder meer bezig met de kredietverstrekking 
aan landen met economische problemen en ontwikkelingssamenwerking.

De EU-convergentiecriteria (ook criteria van Maastricht genoemd) zijn de voorwaarden waaraan een 
land dat wil toetreden tot de Eurozone, moet voldoen. Ze hebben betrekking op prijsstabiliteit, overheids
financiën, wisselkoersontwikkeling en langetermijnrente. De regels voor de overheidsfinanciën – het jaar
lijkse begrotingstekort mag niet meer dan 3% van het BBP bedragen, de overheidsschuld mag niet hoger 
dan 60% van het BBP zijn – gelden ook na toetreding.  



Risicospreiding loont, daar twijfelt intussen niemand meer aan. Wil risicospreiding echter in elke conjunctuursituatie goed werken, 
is een professioneel beleggingsproces vereist – zoals bij de multi-asset fondsen die Schroders aanbiedt. 
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Special

Voor de aandelenklassen C en I is geen inschrijvingsvergoeding verschuldigd.

Risicospreiding op de tijdas maakt het 
mogelijk om in elke conjunctuurfase 
de juiste accenten te leggen en zo op 
lange termijn stabielere rendementen 
te genereren. 

Bron: Schroders. Uitsluitend ter illustratie

Schroders Multi-Asset-Fonds:  
Dynamisch blijkt stabieler

Wie zich tot slechts enkele belegging
scategorieën beperkt, kan kansen 
mislopen. Een flexibele weging van de 
beleggingsklassen is een voorwaarde 
om duurzaam aantrekkelijke rende
menten te behalen. 

Bron: Schroders, Datastream, Lehman Live, 
Bloomberg. Periode van 31121998 tot en 
met 31122009Gregor Hirt 

is Hoofd MultiAssetbeleggingen 
Europa (excl. VK) bij Schroders en 
is tevens als beheerder verant
woordelijk voor het STS Schroder 
Global Dynamic Balanced Fund. 
Hirt is sinds 2006 aan Schroders 
verbonden en beschikt over 13 
jaar beleggingservaring, die hij 
onder meer opdeed bij Credit  
Suisse Asset Management in  
Zürich en New York.

1  STS staat voor Strategic Solutions.

De beleggingscategorieën in het model van de conjunctuurcyclus...

…en tussen 1999 en 2009

Herstel Groei Afkoeling Recessie
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High yield obligaties
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Vastgoed

Grondstoffen

Absolute Return

Cash

Infrastructuur

Bedrijfsobligaties

Cash

Aandelen

High yield obligaties 
Aandelen

In theorie klinkt het simpel. Verschillende 
beleggingscategorieën – zoals aandelen, 
obligaties of grondstoffen – hebben ver
schillende risicoprofielen. Zo beloven aan
delen uit opkomende landen op termijn 
hoge rendementen, die met dien overeen
komstige risico’s moeten worden betaald. 
Duitse staatsobligaties daaren tegen kennen 
een laag risico, maar daar staan dan door
gaans ook lagere rendementen tegen over. 
Als deze twee cate  gorieën worden samen
gevoegd, gebeurt iets verrassends: het 
risico profiel van de gecombineerde porte
feuille blijkt gunstiger dan het gemiddel
de van de twee elementen. Dat betekent 
hogere rendementskansen bij een lager 
risico. 

Correlatie en tijdfactor
Dit inzicht, dat in de jaren 1950 als “porte
feuilletheorie” bekend werd, leverde gees
telijk vader econoom Harry Markowitz, 
de Nobelprijs op en leidde tot een revolu
tie in het denken over beleggen. Het is 
immers niet langer alleen een kwestie van 
de “goede” beleggingen selecteren: sinds 
Markowitz moet ook de wisselwerking 
tussen de beleggingen worden mee   
ge wogen, de corre latie. Hoe lager de  
onderlinge afhankelijkheid (ideaal is een 
correlatie van nul), hoe sneller de koers 
  schommelingen van afzonderlijke beleg
gingen worden gecompenseerd – en dus 
hoe groter de kans het risico in de porte
feuille optimaal te spreiden. 

In de praktijk is het echter ingewik
kelder dan het lijkt. Want ook de corre
latie tussen beleggingen fluctueert, zoals 
tijdens de kredietcrisis van 2008/2009 
bleek. In die maanden van onzekerheid 
kenden vrijwel alle beleggingscategorieën 
maar één rich ting: omlaag. Zelfs pioniers 
op het gebied van risicospreiding zoals 

grote Amerikaanse universiteitsfondsen 
leden tijdelijk zware verliezen. Voor een 
doelmatigerisico  spreiding moet de stra
tegie daarom worden aangevuld met de 
dimensie tijd, anders gezegd: er moet meer 
rekening worden gehouden met de con
junctuur cyclus. Ook zou men zeer snel 
moeten kunnen switchen tussen risico
dragende instrumenten zoals aandelen en 
stabiele beleggingen zoals staatsobligaties. 

Professionele oplossingen
Met zijn STS Schroder Global Diversified 
Growth Fund voert Schroders sinds 2006 
een multiasset fonds, dat voldoet aan  
de belangrijkste eisen voor een stabiele, 
breed gespreide basisbelegging. Het groei
gerichte Global Diversified Growth Fund 
belegt in een breed palet beleggings
categorieën. Als vehikel worden fondsen, 
maar ook andere instrumenten zoals 
index futures en ETF’s gebruikt. Al naar  
gelang de marktsituatie kan fondsbeheer
der Johanna Kyrklund de weging van de 
verschillende beleggingsklassen zoals 
aan delen, grondstoffen, private equity of 

high yield obligaties op elk moment aan
passen. In de herfst van 2009 werd een 
tweede multiasset fonds geïntroduceerd, 
dat meer behoudende beleggers moet aan
spreken en in het voorjaar van 2010 in 
Nederland zal worden toegelaten. Zowel 
het Global Diversified Growth als het 
“Balanced”fonds, die worden beheerd 
door Gregor Hirt, profiteren van de pro
fessionele en breed geschakeerde multi
asset knowhow waarover Schroders be
schikt. Basis van het beleggingsproces 
zijn door Schroders intern ontwikkelde 
economische scenario’s, die door meer dan 
40 ervaren deskundigen elk kwartaal 
worden geactualiseerd. Het Global Asset 
Allocation Committee stelt op grond hier
van de uitgangspunten voor de weging 
van de verschillende beleggingscate
gorieën vast. Daarbij gebruikt het zowel 
kwantitatieve modellen als zijn eigen kwali
tatieve beoordeling. Zo onderkenden de 
experts van Schroders in de herfst van 
2008 dat bedrijfsobligaties sterk onder
gewaardeerd waren en daardoor aan trekke
lijke meerwaarde konden  gene reren. 

Stabiel of groeigericht 
De informatie van het Global Asset Allo
cation Committee wordt door ongeveer 
30 fondsbeheerders en analisten omgezet 
in dagelijks geactualiseerde portefeuilles. 
Het “Balanced”fonds heeft tot doel een 
rendement van meer dan 5% p.j. te gene
reren bij een maximaal verlies van 10% 
over voortschrijdende perioden van twaalf 
maanden. 

Om deze stabiele performance te waar
borgen, mogen groei beleggingen hoog
stens 60% van de totale portefeuille uit
maken. Dit is een wezenlijk verschil met 
het STS Schroder Global Diversified 
Growth fonds, dat geheel in groeiactiva 
belegd kan zijn. 

Met deze twee professioneel beheerde 
multiasset strategieën wil Schroder tege
 moet komen aan de behoeften van zowel 
de groeigerichte als de behou dende be
legger.  
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STS Schroder 
Global Diversified Growth Fund

Stijl Groeigericht

ISIN (Kl. A, EUR, herbel.) LU0314807875

Introductie 19 mei 2006 (Kl. A: 31 augustus 2007)

Fondsvaluta EUR

Beheerskosten 1,50% p.j.
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Nieuws

De beleggingscategorie 
Converteerbare obligaties (“convertibles”) zijn bedrijfsobligaties waarbij de 
belegger de optie heeft ze op een later tijdstip om te wisselen in aandelen van 
de onderneming. Deze optie stijgt in waarde als de volatiliteit op de aandelen
markt toeneemt. Convertibles zijn een zeer flexibel instrument: ze geven  
beleggers de mogelijkheid te profiteren van stijgingen op de aandelenmarkt, 
en bieden door hun vaste rente tegelijkertijd een zekere bescherming in slechte 
tijden (“automatische asset allocatie”). Ze zijn zeer geschikt om het risico in de 
portefeuille te spreiden en reageren minder sterk op renteveranderingen dan 
gewone obligaties. Daarom zijn ze juist in tijden van verhoogde markt
onzekerheid een interessant alternatief voor beleggers met een beperkte risico
bereidheid. 

Het fonds2

Schroder ISF Global Convertible Bond belegt in een brede selectie converteer
bare obligaties van hoge kwaliteit uit de VS, Azië, Japan en Europa. De porte
feuille bestaat gewoonlijk uit 50 tot 130 namen, voor het merendeel van invest
ment grade kwaliteit. Om het asymmetrische risico/rendementsprofiel van 
convertibles optimaal te benutten, wordt de voorkeur gegeven aan emissies 
met evenwichtige obligatie en aandelenkenmerken. De afzonderlijke namen 
worden geselecteerd op basis van diepgaande economische, regio, aandelen
markt en kredietanalyses, om zo de beste kansen op te sporen. De fondsbehe
erder streeft ernaar ongeveer 50 tot 60% van de totale performance uit de aan
delengevoeligheid van de convertibles en de regioselectie te genereren – twee 
gebieden waarop de partners Schroders en Fisch Asset Management zeer sterk 
van hun interne research kunnen profiteren. Begin 2010, nog geen twee jaar 
na introductie, werd het fonds door Standard & Poor’s voor zijn overtuigende 
performance onderscheiden met een Arating.

Fondsmanagement 
Kurt Fisch is medeoprichter van Fisch Asset 
Management (FAM), een toon aangevende 
Zwitserse specialist op het gebied van con
verteerbare obligaties. Als directielid is hij  
verantwoordelijk voor het portefeuillebeheer. 
Fisch vervulde leidinggevende functies bij onder 
meer de Schweizerische Kreditanstalt en de 
Bank Lips voordat hij in 1994 de eerste steen 
voor FAM legde. Sinds 1997 werkt FAM als  
adviseur nauw met Schroders samen bij het  
beheer van convertiblesfondsen. In augustus 
2009 had FAM voor ongeveer 2,2 miljard euro 
aan vermogen onder beheer.3

Aanbeveling
De markt voor converteerbare obligaties heeft goede vooruitzichten om te 
kunnen profiteren van de groeiende risicobereidheid van de beleggers in 2010. 
Fondsbeheerder Kurt Fisch benadrukt: “De belangstelling voor de sector  
groeit. Convertibles bieden de belegger volop kansen zijn exposure naar inter
nationale aandelen en reële activa zonder veel risico uit te breiden. Ook denken 
wij dat convertibles in het onzekere marktklimaat van 2010 als natuurlijke 
bescherming tegen inflatie en deflatiezorgen kunnen dienen.”

Onderscheidend  

Schroder ISF Global  
Convertible Bond  

Standard & Poor’s Rating1

A 

ISIN LU0351442180 (Kl. A, USD, herbel.)

Introductie 14 maart 2008

Beheerskosten 1,25% p.j.

Kurt Fisch

   Geslaagd Schroders Kerstconcert 
in Concertgebouw Amsterdam
Het wereldberoemde Koor van het Mariinskitheater verzorgde deze keer het 
Schroders Kerstconcert 2009/2010. In een uitver 
kocht Concertgebouw liet het koor enkele vespers van 
Rachmaninov horen, en na de pauze kerstliederen en 
enkele traditionele Russische liederen. De zuivere uit
voering en de typisch Russische setting van de muziek 
maakten het tot een bijzonder geslaagde avond. 

  Schroders: erkenning in 
België en Nederland door prijzen 

van Morningstar en Lipper
Schroders is begin 2010 opnieuw beloond voor de constante  
kwaliteit in fondsbeheer. In België lijkt Schroders hoge ogen te zullen 
gooien in de La Libre & De Standaard Morningstar Fund Awards die 

eind maart worden uitgereikt. Schroders staat goed gepositioneerd als Best Large 
FixedInterest Fund House en voor een award in de categorie AsiaPacific Equities. 
De fondsen die beleggen in Amerikaanse aandelen deden het uitstekend in De 
Tijd/L’Echo Fund Awards, waarbij de fondsen US Small & MidCap Equity en US 
Smaller Companies goud én zilver mee naar huis nemen. Schroders lijkt hoog te 
eindigen in de eregalerij bij de categorie 'Beste beheerder vastrentend' en de Super 
L’Echo/Tijd Fund Award. In Nederland is de prijzenregen al achter de rug en ook 
daar kan Schroders tevreden zijn. Bij de jaarlijkse Lipper Fund Awards wisten het 
Schroder ISF US Dollar Bond en Schroder ISF US Small and Midcap Equity een 
certificaat in de wacht te slepen. De festiviteiten bij deze prijsuitreking vonden in 
februari plaats. Bij de FD Morningstar Awards noteerde het Schroder ISF Emerging 
Asia Fund hoog in de rankings, met een nominatie in de categorie Aandelen Azië. 
De awardsuitreiking vond plaats op 9 maart 2010.  

  Schroders toegevoegd aan 
selectie ABN Amro

ABN Amro heeft Schroders eind 2009  
gekozen als nieuwe strategische partner op 
het gebied van beleggen en de beleggings

fondsen van Schroders toegevoegd aan het vaste fondsassortiment. Hierdoor  
kunnen de klanten van de bank (particulieren en private banking) vanaf nu op een 
eenvoudige manier beleggen in de kwaliteitsfondsen van Schroders. Andere  
banken hadden al een nauwe samenwerking met Schroders en het is verheugend 
dat ABN Amro Schroders heeft toegevoegd aan de selecte groep fonds aanbieders 
waarmee de bank nauw samenwerkt. In totaal kunnen beleggers bij ABN Amro  
dit moment kiezen uit meer dan tien fondsen, waaronder ook gespecialiseerde 
fondsen in de in de sectoren energie, vastgoed, inflationlinked, emerging markets 
(Europa en Azië). Fred van der Stappen, head intermediary Schroders Benelux: 
“Van onze beleggingsfondsen wist 77% het de afgelopen drie jaar beter te doen dan 
de benchmark of vergelijkbare fondsen. Wij verheugen ons op de samenwerking 
met ABN Amro als ‘partner of choice’.”  

   Schroders biedt eenvoudig directe 
beleggingen in hedgefunds aan
Schroders biedt een nieuwe beleggingsmogelijkheid aan: eenvoudig beleggen in 
enkele van de beste hedgefunds ter wereld binnenUcits IIIrichtlijnen. Dit nieuwe 
initiatief gaat door het leven als het Global Alternative Investment Access, kortweg 
GAIA. Met GAIA krijgen beleggers toegang tot hoogwaardige hedgefundstrate
gieën die normaal niet bereikbaar zijn, vanwege selecte toegang, hoge instapkosten 
en geringe liquiditeit. Bovendien zijn alle hedgefunds die beschikbaar komen  
op GAIA, onderworpen aan de strenge en nauwkeurige due dilligence door New
Finance Capital, de hedgefund of fundsdochter van Schroders. Als eerste komt 
het bekende long/short aandelenfonds  Egerton European Equity beschikbaar. Dit 
fonds heeft sinds oprichting in 1994 een gemiddeld jaarlijks rendement behaald 
van 16% (benchmark 8,0%). 

1 Bron: Standard & Poor’s, per 5 januari 2010. 
2 Bron: Schroders, per 31 december 2009. 
3 Bron: Fisch Asset Management, per 31 augustus 2009.

Concertgebouw Amsterdam
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In 1940 wordt Helmut Schröder senior
partner in de onderneming en voorzitter 
van Schrobanco. Door verstandig te ope
reren had Schrobanco de beurskrach van 
1929 goed doorstaan. Nu ontwikkelt de 
Amerikaanse dochter zich tot een van 
Londen relatief onafhankelijke bank en 
verzekert tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
als BritsDuitse ondernemingen het moei 
lijk krijgen, het voortbestaan van de  
dynastie.  Helmut Schröder is van 1940 tot 1962 

seniorpartner van Schroders.

Uit de pers

Schroders Kroniek

Roerige   
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IEX Magazine 31 januari 2010

Allan Conway, verantwoordelijk voor opkomende markten bij Schroders, spreekt allang 
niet meer van een wereld die bestaat uit ontwikkelde markten en opkomende markten, 
maar van een tweedeling tussen emerging markets en submerging markets. Met dat 
laatste doelt Conway op het Westen. Voor ons geldt ‘luctor et submergo’. Tenzij we als 
beleggers ons heil in het oosten zoeken. 

IEX Profs 21 december 2009  

Over het economisch herstel is Alan Brown, CIO van Schroders, weinig euforisch: 
“Ons standpunt is helder. Het herstel zal naar alle waarschijnlijkheid zwak zijn. Uit de 
vele letters van het herstelalfabet kiezen wij voor een rustig Lvormig of een Wvormig 
pad voor de economie. Allereerst omdat elk herstel vroeg of laat tegenwind zal onder
vinden van een verhoging van de rentes, wanneer het beleid wordt genormaliseerd, en 
een verhoging van de belastingen, om de fiscale tekorten te beteugelen. Ten tweede is 
de schuldenafbouw in de private sector nog lang niet voltooid.”

Financial Investigator 31 december 2009

Waar ziet Keith Wade de grootste kansen en bedreigingen voor beleggers? “De ont
wikkeling van het consumentenvertrouwen is van groot belang. Kansen zien wij vooral 
in de farmaconcerns en telecombedrijven. De belegger doet er goed aan om weg te 
blijven van bedrijven die afhankelijk zijn van consumentenbestedingen, omdat de 
consument het voorlopig nog zal laten afweten. Optimistisch zijn we wel voor de 
landen buiten Europa en de VS. Een pas op de plaats geldt alleen voor die westerse 
markten.” 

Fondsnieuws 22 december 2009

MeesPierson scoorde uitstekend met haar fondsselectie voor 2009. Bestpresterende 
fonds wsa het Schroder ISF China Opportunities: (47,63 procent in euro's, per 16/12): 
“China heeft zich ontpopt tot de voorloper in het economisch herstel door de kracht 
van de Chinese consument en daadkrachtig ingrijpen van de overheid. De Chinese 
aandelenbeurzen zijn daar inmiddels behoorlijk op vooruitgelopen.”  

Elsevier 2 januari 2010

Alan Conway, Schroders’ specialist in de aandelenmarkten in opkomende landen, 
wijst erop dat de overheden, consumenten en bedrijven daar minder last hebben van de 
schuldenproblematiek die in het Westen de groei afremt. De opkomende economieën 
worden bovendien minder afhankelijk van hun export doordat de binnenlandse con
sumptie harder groeit. 

Telegraaf 13 december 2009

Obligatieexpert Nick Gartside van Schroders denkt dat de inflatie in 2010 snel gaat 
oplopen. Westerse overheden hebben daar ook belang bij (al zullen ze minder blij zijn 
als die inflatie ook tot forse renteverhogingen leidt). „Zij worstelen met hoge nomi
nale schulden en moeilijke keuzes: bezuinigen en aflossen of, controversiëler maar 
politiek misschien handiger, de schuld door inflatie laten verdampen.” Als de inflatie 
de komende tien jaar gemiddeld 4% stijgt, is de nominale schuldenlast tegen 2020 met 
één derde gedaald. 
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Institutioneel Client services en ondersteuning

Tim van Duren
Head of Institutional Business, 
Benelux 
tim.vanduren@schroders.com

Sytze Bouius
Client Services
 
sytze.bouius@schroders.com

Client services en ondersteuning Client services en ondersteuning

Caspar van Eijck
Client Services

caspar.vaneijck@schroders.com

Rineke Swart
Office Manager
 
rineke.swart@schroders.com

Uw gesprekspartners in Nederland, België en Luxemburg

Intermediary/Wholesale

Fred van der Stappen
Head Intermediary Benelux 
 
fred.vanderstappen@schroders.com

Tim Soetens
Sales Manager Intermediary 
 
tim.soetens@schroders.com

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

Investment Management Ltd.

De fondsen Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return en het Schroder ISF Global Convertible Bond 

zijn een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxem

burg. De fondsen zijn op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register 

dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospectus en het vereen

voudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en ver plichtingen van de be

legger en de juridische relatie met de fondsen worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige 

prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar en halfjaarverslagen van de fondsen kunnen kosteloos 

worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Sennin

gerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de desbetreffende, bovenvermelde derde partij en worden u enkel 

verstrekt voor intern gebruik. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd of verspreid in welke vorm dan 

ook en mag niet worden gebruikt om welke financiële instrumenten of producten of indexen dan ook te creëren. 

Deze gegevens worden verstrekt zonder enige garanties van welke aard dan ook. De eigenaar van gegevens van 

derde partijen noch enige andere partij die is betrokken bij de publicatie van dit document kan aansprakelijk 

worden gesteld voor fouten. De voorwaarden van de specifieke verklaringen van afstand van de derde partij 

staan vermeld in de Belangrijke Informatie voor deze website, www.schroders.nl 
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