
Alles blijft veranderen

Alles is in beweging – en af en toe treedt  
er een paradigmawisseling op. De auto-
branche heeft er net een achter de rug. 
Ging het tot voor kort nog om de auto’s 
met de sterkste motor, nu vragen de klanten 
eerder naar milieuvriendelijke modellen. 
Een soortgelijke omslag staat de fondsen-
sector te wachten, want de beleggers zijn 
zich aan het herbezinnen. Ze willen de be-
leggingsproducten die ze kopen, begrijpen 
– een aspect dat de fondsenbranche lange 
tijd heeft verwaarloosd. Een ander punt is 
dat fondsen vaak gekoppeld zijn aan een 
benchmark. Maar wie is er blij als bijvoor-
beeld de AEX met 40% daalt en het fonds 
de benchmark weliswaar verslaat, maar 
zijn vermogen met 35% ziet slinken? Een 
particuliere belegger wil zijn vermogen  
behouden en op lange termijn een zo con-
stant mogelijk positief rendement behalen. 

Dat is mogelijk met echte absoluut-rende-
mentproducten. De belegger moet daarbij 
wel beseffen dat dit geen racebolides zijn 
en dat ze in goede tijden geen megawinsten 
opleveren. In ruil daarvoor krijgt hij de ze-
kerheid dat als het op de markt minder 
gaat, de kans op verlies beperkt is. Dat een 
dergelijke strategie heel succesvol kan zijn, 
blijkt uit onze eigen ervaring: Schroders 
biedt twee absoluut-rendementfondsen 
aan, die over een periode van tien jaar voor 
90% positieve kwartaalresultaten hebben 
gegenereerd. Daarnaast beschouwen wij 
multi-asset-fondsen als basisbelegging 
van de toekomst. Door de dynamische 
vermogensspreiding heeft de fondsbe-
heerder meer vrijheid en kan hij sneller op 
veranderingen in de markt reageren en zo 
naar eigen inzicht de weging van afzonder-
lijke beleggingscategorieën bepalen. 

Flexibele fondsstrategieën passen goed 
in een klimaat dat vermoedelijk volatiel zal 
blijven. Beleggers weten het te waarderen 
als ze een constant rendement realiseren in 
plaats van af en toe een positieve uitschieter. 
Bovendien: getunede motoren slijten sneller. 
Dan houden wij ons liever aan het oude 
Kevermotto: “Hij rijdt, rijdt en rijdt.”

Azië: 
van werkplaats tot economisch wonder 
Staan wij aan het begin van de Aziatische eeuw? Veel argumenten pleiten daarvoor: dankzij de 
toenemende koopkracht en innovatieve ondernemingen groeien de opkomende markten van Azië 
uit tot een autonome factor in de wereldeconomie.

In 1990 bracht een bedrijfje uit Peking 
zijn eerste personal computer op de 
markt. 15 jaar later nam het de pc-divisie 
van IBM over; en inmiddels is Lenovo  
's werelds vierde pc-producent. Het succes-
verhaal van Lenovo staat model voor 
steeds meer Aziatische ondernemingen, 
die zich aan hun rol als goedkope fabri-
kant en ‘werkplaats van de wereld’ ont-
worstelen en zelf de wereldmarkt betreden. 
ArcelorMittal, van oorsprong een nood-
lijdende Indonesische staalfabriek, is nu 
veruit de grootste staalproducent ter 
wereld. De Chinese Haier-groep is ook op 
de Europese markt succesvol met huis-
houdelijke apparaten, en Tata uit India 
staat met de Nano aan de wieg van een 
nieuwe generatie miniauto’s. 

Het succes van deze ondernemingen 
heeft zijn wortels in hun thuismarkt Azië. 
Hier wonen meer dan vier miljard mensen: 
zo’n 60% van de wereldbevolking. Volgens 
prognoses van de VN zal het bevolkings-
aantal in 2050 de vijf-miljardgrens ruim 
gepasseerd zijn. Alleen al in China en  
India zal de middenklasse met honderden 
miljoenen mensen groeien, die als consu-
menten de groei opstuwen. Aziatische 
consumenten hebben andere behoeften 

en (nog) minder geld dan die in het Westen. 
Veel bedrijven in de regio ontwikkelen 
daarom innovatieve en betaalbare pro -
duc ten zoals auto’s, computers en mobiele 
telefoons, die ook internationaal succes-
vol kunnen zijn. 

Inter-Aziatische handel groeit 
Innovatie vereist knowhow, en die is ook 
in eigen land steeds meer voorhanden. 
In China komen jaarlijks zo’n vijf miljoen 
academici op de arbeidsmarkt, in India 
drie miljoen. Hun gemiddelde opleidings-
niveau is nog niet vergelijkbaar met dat 
van Westerse afgestudeerden, maar de 
inhaalslag is begonnen. Zo heeft de Zuid-
Indische softwaregigant Infosys een van 
de grootste interne opleidingscentra met 
10.000 studenten en 250 vaste docenten. 
Het Chinese telecommunicatieconcern 
Huawei is momenteel al ‘s werelds vierde 
grootste aanvrager van octrooien.

     De toenemende koopkracht van de 
consumenten maakt de regio wel kwets-
baarder voor wereldwijde crises. Daarom 
is de ontwikkeling van de inter-Aziatische 
handel zo gunstig. Deze groeit ongeveer 
twee keer zo snel als de handel met de 
rest van de wereld. Zo heeft China zich 

in slechts 20 jaar tot de belangrijkste 
handelspartner van India ontwikkeld. 
Infrastructuurprojecten versterken de band 
in de regio. In het spoorwegvervoer gaat 
China opnieuw aan kop: daar is vrijwel 
uit het niets het meest uitgebreide hoge-
snelheidsnet ter wereld ontstaan.

Maar ook Azië heeft met problemen te 
kampen. De inkomenskloof verbreedt 
zich, wat een bron van sociale conflicten 
is. Een taaie bureaucratie en gebrekkige 
rechtszekerheid belemmeren het herstel. 
En de laatste tijd baart ook de inflatie-
dreiging, vooral in China, de beleggers 
zorgen. Toch heeft de regio de financiële 
crisis met verve doorstaan en blijven de 
vooruitzichten op lange termijn gunstig. 
Schroders voorspelt voor China in 2010 
een groei van 10%, tegenover 1,9% voor 
de OESO-landen. Dat wekt vertrouwen. 
Volgens een wereldwijde studie vond in 
2009 bijna 90% van de Chinezen en ruim 
70% van de Indiërs dat het hun land  
economisch goed ging. In veel industrie-
landen was nog niet een vijfde van de 
ondervraagden deze mening toegedaan. 
Als optimisme de basis van economisch 
herstel is, hebben Shanghai en Mumbai 
dus voorlopig een forse voorsprong.  

Standpunt

Fred van der 
Stappen,  
Head  
Intermediary  
Benelux.
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Fondsportret 
De Aziatische markten doen het 
beter dan hun indices. Schroder 
ISF Asian Total Return richt 
zich daarom consequent op 
de selectie van afzonderlijke 
namen en vermijdt onnodige 
marktrisico’s.
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Markten 
In het eerste kwartaal 2010  
is de Amerikaanse economie 
verrassend sterk gegroeid. De 
wereldwijde conjunctuurcyclus 
is de herstelfase ingegaan.  
Hoe gaat het verder?   
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Markten 
Het reddingspakket voor  
Griekenland – 110 miljard  
euro – is vastgesteld. Zijn de 
problemen van de eurolanden 
hiermee opgelost, of gaan ze 
slechts de volgende ronde in? 
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Special 
Alles draait om de assetallo-
catie: Gregor Hirt, multi-asset-
expert bij Schroders, licht de 
filosofie van het STS Schroder 
Global Dynamic Balanced  
Fund toe. 
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Nieuws 
De halve wereld in opkomst: 
Schroder ISF Emerging Markets 
Debt Absolute Return belegt 
zeer succesvol in obligaties 
uit meer dan 50 opkomende 
markten.
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De toenemende particuliere consumptie maakt Azië kwetsbaarder voor crises van 
buitenaf.
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Griekenland: wie 
hakt de knoop door? 
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Schroder ISF1 Asian Total Return

Fondsbeheerders Robin Parbrook en King Fuei Lee beleggen sinds tweeënhalf jaar 
zeer succesvol in Aziatische topaandelen. Van indices trekken ze zich niets aan –  
terecht, zoals blijkt. 

Een toenemende handel, innovaties, een vrijwel onbe-
grensde arbeidsreserve en een groeiende middenklasse 
die graag geld uitgeeft: Azië is een groeiregio en belooft 
dat nog lange tijd te blijven. Welke instrumenten zijn er 
op de financiële markt beschikbaar om van het toe-
komstpotentieel van deze regio te profiteren?

Een op het eerste gezicht voor de hand liggende moge-
lijkheid zou zijn om via passieve of benchmark-
gekoppelde aandelenfondsen rechtstreeks in de Azia-
tische markten te beleggen. Bij nader inzien valt echter 
op dat de Aziatische indices in het verleden vaak niet in 
staat waren de krachtige groei in de regio te volgen.  
Zo is het nominale bruto binnenlands product van  
Azië (exclusief Japan) tussen 1994 en 2009 bijna ver-
viervoudigd, terwijl de aandelenindex MSCI AC Asia 
ex Japan in diezelfde periode echter maar iets meer dan 
50% steeg. Dat is op lange termijn weinig overtuigend. 
Ter vergelijking: met de S&P 500, een brede Amerikaanse 
aandelenindex, zou de belegger zijn kapitaal in deze  
periode bijna hebben verdrievoudigd.2

Indices op langere termijn onaantrekkelijk
Vanwaar deze opmerkelijk zwakke performance? Azia-
tische indices kennen normaal gesproken twee duide-
lijke zwaartepunten: mondiaal georiënteerde, cyclische 
ondernemingen en financiële waarden. Veel van deze 
grote ondernemingen zijn in handen van de staat en 
lijden onder bureaucratie, een vrij zwak management 
en politieke bemoeienis met investeringsbeslissingen. 
Hun cyclische karakter leidt tot sterke koersschomme-
lingen, die door het speculatieve gedrag van veel binnen-
landse beleggers nog worden versterkt. Grote delen van 
de index zijn voor beleggers met een langetermijn-
horizon niet aantrekkelijk.  

Beleggingen op de Aziatische aandelenmarkten moeten 
daarom in het ideale geval onafhankelijk van een 
benchmark worden gedaan, op basis van een gedisci-
plineerde selectie van afzonderlijke namen. Vanwege de 

hoge volatiliteit van de onderliggende markten moet 
het bovendien mogelijk zijn ongewenste marktrisico’s te 
neutraliseren. Deze strategie volgt Schroder ISF Asian 
Total Return sinds november 2007 met groot succes. Het 
fonds belegt in groeimarkten van India tot Australië, 
maar niet in Japan. Fondsbeheerders Robin Parbrook 
en King Fuei Lee zoeken daarbij naar aan delen die zich 
onderscheiden door een bovengemiddeld potentieel 
voor de middellange tot lange termijn.

Stockpicking staat centraal
De beleggingsresultaten mogen er zijn: in de kleine 
tweeënhalf jaar van zijn bestaan genereerde Schroder ISF 
Asian Total Return een winst van 24,2%. Referentie- 
index MSCI AC Asia Pacific ex Japan noteerde over die-
zelfde periode een dik verlies 14,8%.3 De sleutel van het 
succes? “Wij kijken naar dividenden, duurzame onder-
nemingsmodellen, waarderingen en de kwaliteit van het 
management”, verklaart Robin Parbrook. “Van indices, 
beleggingsthema’s en kortetermijnhypes op de markt 
trekken we ons niets aan.” 
   De fondsbeheerders besteden zo’n 80% procent van 
hun tijd aan de selectie van ondernemingen, ofwel 
“stockpicking”. Om voor opname in de portefeuille in 
aanmerking te komen, moet een Aziatisch aandeel hen 
overtuigen op basis van drie criteria. Ten eerste de 
kwantitatieve screening. Hierbij worden de onder-
nemingen in het beleggingsuniversum onderzocht op 
bepaalde kengetallen voor waardering en momentum. 
Alleen de beste 40% gaat door. Ten tweede de beoor-
deling door de analisten van Schroders: welke aandelen 
liggen op de beurs nog ver beneden hun “fair value”? En 
ten derde de rendementsprognose: de fondsbeheerders 
en analisten doen schattingen over het rendement op 
het geïnvesteerde kapitaal van de ondernemingen over 
de komende drie tot vijf jaar. Zo ontstaat uiteindelijk – 
onafhankelijk van een benchmark – een portefeuille die 
daadwerkelijk de beste ondernemingen van Azië bevat. 

 

Marktrisico’s worden geneutraliseerd
Met de selectie van afzonderlijke aandelen is het  

beleggingsproces echter nog niet voltooid. Wanneer de 
portefeuille vaststaat, worden de ongewenste markt-
risico’s (de zogeheten bèta) in verschillende stappen uit 
de portefeuille verwijderd. Daarbij kan het bijvoorbeeld 
gaan om algemene landenrisico’s of het risico van een 
aanstaande marktcorrectie. “Voor de analyse van algemene 
marktrisico’s gebruiken wij overwegend kwan titatieve 
modellen omdat wij hier, anders dan bij de selectie van 
namen, geen infor-
matievoorsprong be-
zitten”, aldus fond-
beheerder King Fuei 
Lee. Ons doel daar-
bij is geen absolute 
kapitaa lbescher-
ming – dat kost in 
volatiele markten te 
veel rendement – 
maar een duidelijk 

Oosterse wijsheid
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1 Schroder ISF staat in dit document voor Schroder International Selection Fund. 2 Bron: Thomson Datastream. In US dollar, per oktober 2009. Rendement inclusief dividend. 3 Bron: Schroders. 
per 31 maart 2010. Rendement sinds introductie op 16 november 2007 op basis van netto-vermogenswaarde aandelenklasse A, EUR afgedekt, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is  
geen rekening gehouden met de inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou het rendement lager uitvallen. Resultaten in het  
verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 4 Bron: Schroders, per 31 maart 2010.

Beleggingsargumenten

� 	 	Schroder ISF Asian Total Return belegt in een 
portefeuille van ongeveer 50 aantrekkelijke  
ondernemingen uit Azië (excl. Japan).

� 	 	Het fonds combineert een actieve selectie van 
afzonderlijke aandelen, los van een benchmark, 
met bescherming tegen landen- en algemene 
marktrisico’s. 

� 	 	Het fonds biedt rendementskansen door te 
beleggen in een geconcentreerde aandelen-
portefeuille, bestaande uit ondernemingen in  
verschillende branches en met uiteenlopende 
marktkapitalisatie. 

� 	 	De fondsbeheerders hebben vele jaren ervaring 
in de regio waarmee Schroders beschikt over  
een hoog gekwalificeerd Aziëteam met analisten 
ter plaatse.

� 	 	Het fonds heeft een uitstekend trackrecord. 

� 	 	Er wordt een Euro-hedged aandelenklasse 
aangeboden.

Beleggingsrisico’s

	 	Schroder ISF Asian Total Return belegt op de 
aandelenmarkt en heeft daarom te maken met  
de bijbehorende koersschommelingen. 

	 	Het fonds kan ook beleggen in opkomende 
markten en in kleinere ondernemingen, die  
bijzondere risico’s meebrengen. 

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

	 	Het fonds kan in het kader van het beleggings-
proces financiële derivaten gebruiken. Dit kan  
het effect van marktgebeurtenissen versterken  
en zo de koersvolatiliteit van het fonds verhogen.

	 	Voor eurobeleggers bestaat bij belegging in de 
USD-aandelenklasse een valutarisico.

De fondsbeheerders hebben samen 30 jaar 
beleggingservaring. Robin Parbrook (links) is 
reeds 19 jaar aan Schroders verbonden als 
Aziëspecialist. Voordat hij het beheer van 
Schroder ISF Asian Total Return op zich nam, 
gaf hij leiding aan het beleggingsteam Azië  
bij Schroders. King Fuei Lee maakt sinds 
2001 deel uit van het Aziëteam; hij beheert 
verschillende strategieën voor institutionele 
beleggers in de Pacifische regio (exclusief  
Japan). Beide beheerders zijn diverse keren 
onderscheiden vanwege de beleggings-
resultaten van hun fondsen. 

Schroder ISF Asian Total Return4

ISIN LU0372739705 (Kl. A, EUR, herbel.)

Introductie 16 november 2007

Fondsbeheerders Robin Parbrook, King Fuei Lee

Fondsvermogen 252,7 miljoen USD

Fondsvaluta USD

Aantal titels 61

Benchmark4 MSCI AC Asia Pacific ex Japan  
(EUR hedged)

Beheersvergoeding 1,5 % p. j.
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Rendement sinds introductie in %5

lagere volatiliteit.” Hoe het fonds marktrisico’s neutraliseert, blijkt uit het voorbeeld 
Rio Tinto. De fondsbeheerders hadden in november 2007 aandelen van de Australi-
sche mijnbouwreus gekocht maar waren tegelijkertijd sceptisch over de ontwikkeling 
van de Australische aandelenmarkt op middellange termijn. Daarom werd met deri-
vaten een shortpositie in de Australische ASX-index opgebouwd. Toen het aandeel na 
onge veer een half jaar werd verkocht, stond het bijna 14% in de plus – en had de index 
bijna 7% verloren. Dankzij de shortpositie kon het fonds het indexverlies omzetten in 
winst en zo per saldo meer dan 20% rendement genereren.

Op dit moment zien de beheerders van Schroders interessante kansen in onder 
meer Aziatische consumentenaandelen, toonaangevende financiële dienstverleners 
met een sterk management en geselecteerde technologiebedrijven, die een kosten-
voorsprong op Japanse en Europese concurrenten hebben. Daarentegen staan ze  
kritisch tegenover enkele regio’s die te duur zijn, cyclische industriebedrijven met 
hoge vaste kosten en de meeste ondernemingen die onder staatsinvloed staan. 

„Strategisch gezien is de toenemende autonomie van Azië voor ons belangrijker 
dan de hoop op een herstel van de wereldeconomie”, benadrukt Robin Parbrook.  
Net als collega King Fuei Lee heeft hij groot vertrouwen in de strategie van Schroder 
ISF Asian Total Return: beiden hebben eigen kapitaal in het fonds belegd.  

Schroder ISF Asian Total Return

Spreiding naar sectoren in % Spreiding naar landen in %

Portefeuille van Schroder ISF Asian Total Return
Spreiding van het fondsvermogen naar landen en sectoren6
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5 Bron: Schroders, per 31 maart 2010. Rendement sinds introductie op 16 november 2007 op basis van netto-vermogenswaarde aandelenklasse A, EUR afgedekt, inkomsten herbelegd.  
Bij de berekening is geen rekening gehouden met de inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou het rendement lager uitvallen. 
Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten 6, 7, 8 Bron: Schroders, per 31 maart 2010. Uitsluitend ter illustratie.

Beleggingsproces: aandelenselectie8

Selectie zonder benchmark

Aandeelhouders-
rendement op lange 

termijn
rendement op het belegde 

kapitaal (ROIC)

Screening
koers/winst, 

koers/boekwaarde, 
dividendrendement, 
winstmomentum, 

liquiditeit

Ongeveer 50 zeer 
aantrekkelijke 

aandelen

Berekening fair value
beoordeling door 

Schroders’ analisten
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Schroder ISF Asian Total Return (A, EUR hedged, thes.)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (EUR hedged)

De met het termijncontract op de aandelenindex verbonden verplichting (indien aanwezig) wordt afgetrokken van de liquide middelen.



Eigenlijk is er volop reden tot zorg. Stij-
gende overheidstekorten, een strenge 
regulering van de financiële markt en een 
dreigende terugkeer van het protectio-
nisme: het zijn geen gunstige voorwaarden 
voor een sterke groei. Toch doet de wereld-
economie het momenteel verrassend goed.

De inkoopmanagersindices en de 
prijzen van belangrijke grondstoffen – 
zoals koper – zijn sinds vorig jaar fors 
gestegen. De Amerikaanse economie is in 
het eerste kwartaal 2010 op jaarbasis met 
zo’n 4% gegroeid dankzij zowel hogere 
consumentenbestedingen als nieuwe in-
vesteringen door de industrie. Kennelijk 
kan het herstel niet meer uitsluitend aan 
de voorraadcyclus worden toegeschreven: 
een goed teken. 

Azië sterk, Europa traag
In Japan worden de groeiprognoses naar 
boven bijgesteld en verbetert het onder-
nemingsklimaat. De economie van Singa-
pore groeide in het eerste kwartaal met 
maar liefst 32% en ook China bleef met 
11,9% duidelijk in de dubbele cijfers. 
Brazilië en India ontwikkelden zich even-
eens indrukwekkend. 
Alleen in de eurozone blijft de stemming 
gedrukt en groeien arbeidsmarkt en con-
sumentenuitgaven slechts traag. Hoewel 
dit misschien deels komt door het slechte 
weer waarmee het jaar begon, zijn het 
vooral de problemen in Griekenland 
die de zorgen over het toekomstige be-
grotingsbeleid voeden. 

Over het geheel genomen heeft de 
wereld economie de pessimisten gelogen-
straft en zich begin 2010 beter ontwikkeld 
dan verwacht. Dit herstel berust op vier 
belangrijke pijlers. 

Ten eerste hebben de ondernemings-
winsten zich goed hersteld. Amerikaanse 
bedrijven hebben aan het begin van de 
crisis sterk bezuinigd maar gebruiken 
hun Cashflow nu steeds vaker om 
nieuwe investeringen te doen en nieuwe 
medewerkers aan te nemen. 

Ten tweede hebben ook de financiële 
markten zich hersteld. Hoewel veel waar-
nemers van een “rally zonder vertrouwen” 
spreken, heeft deze wel degelijk voor ver-
mogensgroei bij de huishoudens gezorgd 
en ondernemingen toegang gegeven tot 
vers kapitaal.  

Ten derde hebben de opkomende eco-
nomieën de crisis zeer goed doorstaan. 
Aziatische en Latijns-Amerikaanse eco-
nomieën hebben de productiedaling snel 
gecompenseerd en de wereldhandel een 
nieuwe impuls gegeven. 

Ten vierde heeft het fiscale en mone-
taire stimulerings beleid van staten en 
centrale banken een doorslaggevende 
bijdrage aan het herstel geleverd.

 
Comeback van de VS
Vooral de Amerikaanse economie heeft 
de afgelopen maanden een verrassend 
positieve rol gespeeld. Historisch gezien 
(zie grote grafiek) duurt het bij “samen-
vallende crises”, die verschillende mark-
ten tegelijkertijd treffen, gemiddeld 14 
maanden voordat het BBP terug is op 
het oude niveau. Veel commentatoren 
hadden verwacht dat de jongste crisis 
gezien zijn wereldwijde omvang een 
soortgelijk verloop zou kennen. Maar 
hoewel de recessie in de VS diep was, 
sloeg de motor ook weer snel aan en is 
de Amerikaanse economie inmiddels 
weer een heel eind in de goede richting.  

De verheugende ontwikkeling van de 
Amerikaanse conjunctuur vertaalt zich 
ook in de status van de Amerikaanse 
dollar als belangrijkste reservevaluta 
van de wereld. Van een inzinking van de 
dollar was tijdens de crisis geen sprake; 
de munt verloor terrein tot half 2008, 
maar was daarna weer zeer in trek omdat 
de beleggers hun toevlucht zochten tot 
veilige beleggingen (zie kleine grafiek). 
Anders dan velen vreesden, bleven China 
en andere marktpartijen de dollar tijdens 
de crisis steunen en waarborgden daar-
mee de kracht van de munt. Hierdoor 
konden de nevenverschijnselen die we bij 
een financiële crisis vaak zien – kapitaal-
vlucht, sterke renteverhogingen en daar-
mee gepaard gaand een scherpere recessie 
– worden vermeden. 

Nieuwe fase in de cyclus 
Hoewel de economie weer opleeft, blijft 
de inflatie in de industrielanden te over-
zien. De consumentenprijzen zijn door de 
hogere energieprijzen weliswaar gestegen, 
maar de kerninflatie in de  G7-landen 
ligt met circa 1% op het laagste niveau in 
zes jaar. 

De aantrekkende groei en lage inflatie 
zijn een signaal dat de conjunctuurcyclus 
in april definitief de herstelfase is ingegaan. 
Doordat de output gap nog steeds groot 
is, kunnen ondernemingen hun productie 
opvoeren zonder op capaciteitsproblemen 
te stuiten. De prijzen zullen daarbij voor-
alsnog laag blijven. Reële activa zoals 
aandelen en vastgoed alsmede high yield 
obligaties zijn in deze fase van de cyclus 
de interessantste beleggingen.  

De oude locomotief trekt weer
Het herstel van de wereldeconomie is in volle gang. Naast het succes van de opkomende markten zien we ook een verrassende 
comeback van de Verenigde Staten, waar de conjunctuur onverwacht snel opleeft. 
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De eurozone verliest de aansluiting. De grafiek geeft de gebruikelijke ontwikkeling van het BBP na een recessie 
weer. Crises die niet van de financiële markt uitgingen, waren gemiddeld sneller voorbij dan crises op de financiële  
markten; ‘samenvallende‘ crises duurden bijzonder lang. Historisch gezien herstelt de Amerikaanse economie zich  
nu uitzonderlijk snel, terwijl de eurozone achterblijft.

Bron: IMF WEO (april 2009), Thomson Datastream, Schroders, per april 2010. Historisch overzicht crisisverloop op basis van 122 recessies/ 
herstelperiodes in industrielanden sinds 1960. Waarden VS/eurozone voor 1ste kwartaal 2010 geschat.  

Amerikaanse economie weert zich beter dan verwacht 
Ter vergelijking: bruto binnenlands product na de crisis

Markten

Thomson Datastream, per 22 april 2010. De USD Broad Exchange Index toont de waarde-
ontwikkeling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een brede mand valuta’s. 
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Amerikaanse dollar en Amerikaanse aandelenmarkt 

Schroders  opedie

De Cashflow is het verschil 
tussen de gegenereerde inkomsten 
en de uitgaven van een onder neming 
over een bepaalde periode. De 
cashflow omvat dus de liquide  
middelen die de onderneming vrij  
ter beschikking staan.   

Reservevaluta is een valuta 
die door de centrale banken wordt 
aangehouden als onderdeel van de 
internationale reserves van hun land. 
In 2009 maakte de Amerikaanse 
dollar meer dan 61% van alle valuta-
reserves uit, de euro ongeveer 28%.

De G7 is een aanduiding van de 
belangrijkste industrielanden: de VS, 
Canada, Japan, Duitsland, Groot-
Brittannië, Frankrijk en Italië. Samen 
met Rusland vormden ze G8.



Aandelen

VS: Amerikaanse ondernemingen hebben 
veel geld in kas. Dat kan nu gunstig uitwer-
ken, bijvoorbeeld door fusies en de inkoop 
van aandelen. 
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Europa: de staatsschulden in de regio, 
vooral in Griekenland, vereisen strenge be-
zuinigingen. Groeivooruitzichten vrij zwak.    
Schroder ISF European Special Situations

Japan: de autoriteiten proberen een ver-
sterking van de yen te voorkomen; dit kan 
de aandelenmarkten ten goede komen. 
Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Pacific (excl. Japan): profiteert nog 
steeds van het soepele Amerikaanse  
monetaire beleid, maar zeer gevoelig voor 
de ontwikkelingen in China.
Schroder ISF Asian Total Return

Opkomende markten: nog steeds hoog 
groeipotentieel, maar gevaar voor overver-
hitting. Strenger monetair beleid in China 
zorgt voor onrust.Schroder ISF Global 
Emerging Market Opportunities
Schroder ISF Global Emerging Market  

Opportunities       

Obligaties

Staatsobligaties: geleidelijke afbouw 
kwantitatieve versoepeling kan rende-
menten steeds meer onder druk zetten. 
Schroder ISF Strategic Bond

Bedrijfsobligaties: koersen naderen fair 
value, maar dankzij lage rentes nog steeds 
aantrekkelijk.  
Schroder ISF Global Corporate Bond 

High yield obligaties: aantrekkelijk ge-
waardeerd. Amerikaanse ondernemingen 
lossen schulden af: een positief teken voor 
de sector.   
Schroder ISF Global High Yield       

SInflatiegekoppelde obligaties: grote 
output gap door overcapaciteit drukt de 
kerninflatie. 
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen

Vastgoed: Europese vastgoedmarkten 
profiteren naar verwachting van het econo-
misch herstel, dat door de bankencrisis en 
begrotingsconsolidering echter vrij zwak 
zal zijn.
Schroder ISF Global Property Securities    

Grondstoffen: structurele argumenten 
om te beleggen in landbouwgrondstoffen 
blijven overeind, maar op korte termijn 
drukken onverwacht hoge productiecijfers 
de rendementen.

      
 Overwegen Neutraal Onderwegen

Griekenland: 
wie hakt de knoop door? 
Het Internationaal Monetair Fonds en de eurolanden hebben miljardenkredieten 
toegezegd om Griekenland uit de crisis te redden. Kan een schuldsanering zo 
voorkomen worden? Obligatie-expert Jamie Stuttard heeft zijn twijfels.
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Na lange discussies en verschillende eerdere aan-
kondigingen lijkt er nu een reddingsplan voor Grieken-
land op tafel te liggen. Tot 2012 wordt voor maxi-
maal 110 miljard aan krediet beschikbaar gesteld. 
Daarvan komt ongeveer 80 miljard voor rekening 
van de euro landen (waaronder iets meer dan 22,4 
miljard euro van Duitsland). De resterende 30  
miljard euro wordt door het IMF bijgedragen. 

De betrokkenheid van het IMF, dat over een grote 
hoeveelheid ervaring, technische expertise en gezag 
beschikt, is goed nieuws. Tijdens de wereldwijde crises 
van de afgelopen jaren was het IMF één van de  
weinige instellingen die hun geloofwaardigheid wisten 
te behouden. Op dit moment lijken de prognoses van 
het Fonds duidelijk realistischer dan die van de Griekse 
regering: terwijl bijvoorbeeld Athene zegt het begro-
tingstekort in 2013 tot 2% te willen verlagen, verwacht 
het IMF slechts een daling tot 5%. 

Maar ook het IMF beschikt niet over onbeperkte  
financiële middelen. Alleen al de toegezegde 30  
miljard euro vertegenwoordigt 3.400% van het  

IMF-quotum van Griekenland; alle IMF-quota 
samen hadden in augustus 2009 een waarde van  
ongeveer 325 miljard USD. Als er nog meer hulp-
pakketten voor Zuid-Europese staten nodig blijken, 
zullen de mogelijkheden van het Fonds zwaar op de 
proef worden gesteld. 

Maastricht zakt voor praktijktest 
Er staan bovendien nog tal van vragen open. Het 
probleem van de (in)solventie van Griekenland is 
niet opgelost: de staatsschuld zal de komende drie 
jaar nog stijgen tot 140–150% van het Bruto Binnen-
lands Product. Ook is het concurrentievermogen van 
het land door het reddingspakket niet verbeterd.  
Europa zal moeten erkennen dat het Verdrag van 
Maastricht de praktijktest niet heeft doorstaan. Vooral 
de procedure bij een te hoog begrotingstekort is  
in het geval van Griekenland volkomen ineffectief 
gebleken. Wil de eurozone overleven, zullen nieuwe 
financiële randvoorwaarden voor de lidstaten moeten 
worden ontwikkeld. Daarnaast, en niet minder drin-
gend, staat nog steeds de regulering van de banken-
sector op de agenda.  

Ook het risico van ‘besmetting’ blijft bestaan, voo-
ral voor Spanje en Portugal. Er zijn geen maatrege-
len genomen om te verhinderen dat de primaire en 
secundaire obligatiemarkten van beide landen in de 
crisis worden meegesleurd. Absurd genoeg moeten nu 
ook Spanje en Portugal aan het reddingsplan bijdra-
gen en samen een kleine 4,5 miljard euro opbrengen. 

Uitwegen geblokkeerd
Hoe zal het verder gaan? Een land met een te hoge 
schuld heeft drie mogelijkheden om op lange termijn 

uit de crisis te komen: door afwaardering van zijn 
valuta, door reflatie of door afschrijvingen dan wel 
schuldsanering. Geen van deze wegen wordt met het 
reddingsplan bewandeld, en dat zal mogelijk gevolgen 
hebben: Griekenland wordt nog strakker aan het  
euromechanisme gebonden. Een devaluatie, zoals  
bijvoorbeeld tijdens de Aziëcrisis in 1997 met veel 
succes werd doorgevoerd, is daardoor uitgesloten. 
De nominale schuld van het land zal mogelijk verder 
stijgen en een deflatoire spiraal in gang zetten. 

Tot slot: mocht het in de toekomst toch tot een 
schuldsanering komen, zullen door het reddings-
pakket nog meer crediteuren de dupe worden dan tot 
nu toe. Aangezien de onderliggende Griekse activa 
ongewijzigd blijven, zal de  recovery rate voor 
elke afzonderlijke crediteur nog verder dalen. Dit is 
een van de redenen waarom Standard & Poor’s de 
Griekse staatsobligaties tot de status van junkbond 
heeft gedegradeerd. 
Duidelijk wordt dat het nu overeengekomen reddings-
pakket geen duurzame oplossing voor de Griekse  
problemen biedt. Deflatie dreigt, de staatsschuld loopt 
op naar 140–150%, valutamaatregelen zijn onmogelijk, 
en voor een sanering van de overheidsfinanciën moet 
de Griekse regering enorme politieke, sociale en  
economische hindernissen overwinnen. De kans is 
daarom groot dat de drie bovengenoemde uitwegen 
uit de crisis binnenkort weer in de kijker komen.  
Politieke factoren zullen mogelijk een rol blijven  
spelen; maar op langere termijn is de kans op schuld-
sanering eerder toegenomen.  

Jamie Stuttard, Schroders Head of European & UK 
Fixed Income

Markten

 

Ticker

Schroders  opedie
IWF-Quota zijn de bijdragen van de lidstaten aan het Fonds. Deze zijn afhankelijk van de economische 

kracht van een land, en hebben invloed op de stemrechten en de financiële middelen die het land van het 
IMF kan krijgen.

De recovery rate  (ofwel: het terugbetalingspercentage) geeft aan welk percentage van zijn vordering 
een crediteur na het faillissement van een debiteur terugkrijgt nadat zekerheden of andere rechten te 
gelde zijn gemaakt.

De problemen van Griekenland zijn complex, en 
het reddingspakket biedt geen definitieve oplossing. 
Het wachten is op een Alexander die de Gordiaanse 
knoop doorhakt. 
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De 90-procentstrategie
Volgens onderzoek is ongeveer 90% van de waardeontwikkeling van een portefeuille toe te schrijven aan de verdeling van het vermogen 
over de verschillende beleggingscategorieën. Multi-asset-manager Gregor Hirt pleit daarom voor een dynamische assetallocatie. 
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Herstel
• Productie onder 
 de trend
• Versnelde groei
• Dalende inflatie
  

Expansie
• Productie boven 
 de trend
• Versnelde groei
• Stijgende inflatie
  

Afkoeling
• Productie onder 
 de trend
• Vertraagde groei
• Stijgende inflatie

Recessie
• Productie onder 
 de trend
• Vertraagde groei
• Dalende inflatie
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1. STS staat in deze tekst voor Strategic Solutions

Schroders  ikon
Bèta is een kengetal dat de gevoeligheid van een belegging voor de algemene 

marktvolatiliteit aangeeft. Een lage bèta betekent dat de belegging zich relatief 
onafhankelijk van de schommelingen op de desbetreffende markt ontwikkelt. 

De conjunctuurcyclus in inmiddels de herstelfase ingegaan. Daarmee verschuift 
het accent naar aandelen, reële activa en high yield obligaties. 

Nieuwe fase in de conjunctuurcyclus 

In veel gemengde beleggingsportefeuilles wordt relatief 
groot belang aan de selectie van de portefeuillebeheerders 
voor de afzonderlijke beleggingscategorieën gehecht. 
Deze hebben in het algemeen tot taak hun deelporte-
feuille te beheren op grond van een vastgesteld risico-
budget ten opzichte van een referentie-index. Het doel 
daarbij is een hoger rendement dan de benchmark te 
genereren. De totale assetallocatie – dus de verdeling 
van het vermogen over de verschillende beleggingscate-
gorieën – blijft daarentegen vrij statisch en wordt veel 
minder frequent aangepast. 

Dat heeft zijn voordelen: het is een eenvoudig en 
efficiënt proces dat het mogelijk maakt toegevoegde 
waarde te creëren. Het garandeert echter geen optimale 
verhouding tussen rendement en risico. Zoals uit een 
wetenschappelijk onderzoek uit 1996 blijkt, kan door-
gaans meer dan 90% van de performance van een porte-
feuille aan de strategische assetallocatie worden toege-
schreven. Veel gemengde portefeuilles besteden dus relatief 
veel tijd aan beslissingen die relatief weinig invloed op 
het totale resultaat hebben.

Daar komt bij dat de traditionele benchmarks voor 
de belegger niet altijd gunstig zijn: de obligatie-indices 
leggen vaak de nadruk op de landen en ondernemingen 
met de hoogste schulden, terwijl de aandelenindices zich 
concentreren op de blue chips, die vergeleken met kleine 
en middelgrote ondernemingen veelal een lager rende-
mentspotentieel hebben. 

Bovendien wordt de strategische allocatie meestal be-
paald door een beleggingscomité, dat slechts sporadisch 
bijeenkomt. Deze experts beschikken over gedegen  
ken nis van de financiële markten, maar zitten niet dicht 
genoeg op de marktgebeurtenissen waardoor er onvol-
doende flexibiliteit is om de allocatie snel aan te passen. 
Vooral in crisisperiodes wordt dit duidelijk merkbaar.  

Allocatie op basis van de marktcyclus
Om dit probleem te ondervangen en op lange termijn 
een optimale risico/rendementverhouding te verkrijgen, 
kiest Schroders voor een dynamische verdeling over  
de beleggingscategorieën. Daarbij gaat het er dus niet 
alleen om de eieren goed over de verschillende mandjes 
te verdelen, maar ze zo nodig ook in een ander mandje 
te kunnen leggen. 

Zo’n dynamische portefeuille vereist een specifiek  
beleggingsproces. Wij zijn ervan overtuigd dat dyna-
mische allocatiebeslissingen gebaseerd moeten zijn op 
inzicht in het macro-economische klimaat en de manier 
waarop dit de koersen beïnvloedt. 

Elke beleggingscategorie kent binnen de marktcyclus 
zijn eigen hoogte- en dieptepunten (zie grafiek). In de 
expansiefase is het bijvoorbeeld profijtelijk om in grond-
stoffen belegd te zijn. Zodra de economie begint af te 
zwakken, moet de belegger zijn portefeuille aanpassen 
in de richting van defensieve beleggingen met een lagere 
bèta. Zodra de recessiefase in een herstelfase overgaat, 
worden de aandelenmarkten weer aantrekkelijker.

Daarbij moet men zich echter realiseren dat hierbij 
niet mechanisch te werk mag worden gegaan. Zo zijn  
de grondstoffen al sterk gegroeid terwijl de feitelijke 
expansiefase nog moet beginnen. Dat komt door de 
economische groei van China, die een hoge vraag naar 
grondstoffen meebrengt.

 
Absoluut rendement heeft voorkeur
Een goed gestructureerd allocatieproces dat dynamisch 
inspeelt op veranderingen in de markt moet aan drie 
voorwaarden voldoen. Ten eerste moet er een brede  
diversiteit aan mogelijke beleggingsvehikels zijn zodat 
van een optimale spreiding kan worden geprofiteerd.

Ten tweede moet de beheerder de mogelijkheid hebben 

een absoluut-rendementstrategie te hanteren en dus niet 
gebonden zijn een referentie-index. Dit stelt hem name-
lijk in staat uitsluitend te beleggen in de vehikels die naar 
zijn mening het hoogste potentieel hebben. Hetzelfde 
geldt voor de bepaling van de performancedoelstelling: 
zodra die aan een benchmark gekoppeld is, moet de  
beheerder soms hogere risico’s aangaan die niet per  
defi nitie profijt opleveren.

Het derde en laatste punt betreft de optimalisering 
van de risico/rendementsverhouding. Het risico moet 
bij een gegeven rendementsdoelstelling zo laag mogelijk 
gehouden worden. Dat klinkt logisch, maar is in de 
praktijk niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Om het 
goed te doen, moet rekening worden gehouden met alle 
risico’s waaraan de totale portefeuille blootstaat, en niet 
alleen de risico’s die met de afzonderlijke beleggingscate-
gorieën samenhangen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het thema dynamische 
assetallocatie in de toekomst een toenemend aantal  
beleggers zal aanspreken. Met het STS1 Schroder Global 
Dynamic Balanced Fund bieden wij daarom sinds kort 
een dynamisch beheerd multi-asset-fonds aan, dat aan-
trekkelijk kan zijn als basisbelegging voor beleggers met 
een behoudend risicoprofiel.  

Gregor Hirt, Hoofd multi-asset-beleggingen  
Continentaal Europa bij Schroders

Bron: Schroders. Enkel ter illustratie. 

STS-Schroder Global Dynamic Balanced Fund

ISIN
LU0451417645 (Kl. A, ACC, EUR, inkomsten  
herbelegd)

Introductie 28 september 2009

Valuta EUR

Beheersvergoeding 1,25% p.j.

Over het STS-Schroder Global Dynamic Balanced Fund 
Het STS-Schroder Global Dynamic Balanced Fund biedt beleggers  
met een beperkte risicobereidheid toegang tot een actief beheerde multi-
assetstrategie. De portefeuille bestaat uit twee delen: groeibeleggingen 
en defensieve beleggingen. De groeibeleggingen kunnen, afhankelijk van 
de marktsituatie, maximaal 60% van het fondsvermogen uitmaken. Het 
defensieve deel kan bijvoorbeeld bestaan uit schatkistpapieren, staats-
obligaties en hoog waardige bedrijfsobligaties en maakt minstens 40% 
van het fondsver mogen uit. Afhankelijk van de marktsituatie kan fonds-
beheerder Gregor Hirt de verhouding tussen beleggingen met groeikansen 
en de beleggingen met stabielere waarde naar eigen inzicht aanpassen. 
Als het op de markt slecht gaat, kan het fonds volledig in defensieve activa 
belegd zijn. De portefeuille kan worden samengesteld uit eigen fondsen 
van Schroders en externe fondsen, maar ook ETF’s, futures en directe 
beleggingen. Het doel is op lange termijn een gemiddeld rendement te 
genereren dat meer dan 5% boven de conjunctuurcyclus ligt. Het verlies 
over elke willekeurige periode van twaalf maanden mag niet meer dan 
10% bedragen. Door de dynamische herschikking van groeibeleggingen 
en defensieve beleggingen kan Global Dynamic Balanced in elk markt-
klimaat een efficiënte risico spreiding tot stand brengen.
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nieuws

De beleggingscategorie1

Obligaties uit opkomende markten bieden op lange termijn 
een hoog groeipotentieel, ook in vergelijking met obligaties 
uit ontwikkelde landen. De afzonderlijke beleggingen brengen 
meestal nog wel hogere risico’s mee, maar deze worden door 
de economische en politieke stabilisering van de opkomende 
landen steeds kleiner. Veel van deze landen hebben de afgelopen 
jaren structurele hervormingen doorgevoerd en voeren nu 
een gedisciplineerd financieel en monetair beleid. Dit heeft 
geresulteerd in lagere uitvalpercentages, stabiele valuta’s en een duidelijk verbeter-
de kredietkwaliteit. In een professioneel beheerde portefeuille biedt de grote  
diversiteit aan regio’s en ontwikkelingsstadia bovendien uitstekende mogelijk-
heden om het risico te spreiden. Met name obligaties in lokale valuta, die momen-
teel zo’n 85% van de wereldwijde markt voor schuldpapieren van opkomende 
markten uitmaken2, bieden uitstekende kansen. Voorwaarde is echter dat de 
fonds beheerder in staat is ook deze exotische valuta’s professioneel te managen. 

Het fonds
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return heeft een vermogen van 
ongeveer 7,9 miljard USD3 onder beheer en belegt al bijna 13 jaar succesvol in een 
beleggingsuniversum van 57 landen. Dit universum omvat zowel de dynamische 
opkomende economieën in Azië als de opkomende markten in Oost-Europa,  
Latijns-Amerika en enkele Afrikaanse 
staten. Het fonds wordt beheerd volgens 
het absoluut-rendementprincipe en heeft 
geen benchmark; het belegt ook in obli-
gaties in lokale valuta en in bedrijfs-
obligaties. Het beheersteam hecht grote 
waarde aan het voorkomen van kapitaal-
verlies. Sinds begin 1999 heeft het fonds 
41 positieve en slechts vijf negatieve 
kwartalen gekend, bij een gemiddeld ren-
dement van ca. 12,49% p.j.4

Fondsbeheer 
Fondsbeheerder Geoff Blanning is sinds 1998 bij Schroders 
werkzaam en is momenteel verantwoordelijk voor beleg-
gingen in obligaties van opkomende economieën, valuta’s 
en grondstoffen. Hij heeft 24 jaar beleggingservaring en 
staat al meer dan tien jaar aan het roer van Schroder ISF 
Emerging Markets Debt Absolute Return. Daarbij wordt hij 
ondersteund door een van de sterkste teams voor opkomende 
economieën ter wereld. Het team van Schroders beheert een 
vermogen van circa 8,1 miljard USD in absoluut-rendement-
fondsen ten behoeve van particuliere en institutionele 
beleggers.5

Aanbeveling 
In het eerste kwartaal van dit jaar was het fonds zeer defensief gepositioneerd en 
hoofdzakelijk belegd in kortlopende papieren in lokale valuta, waarbij het valuta-
risico was afgedekt. Regionaal gezien lag het accent onder meer op Polen, Mexico en 
Singapore. De fondsbeheerders blijven voorzichtig en verwachten dat de komende 
maanden vooral geselecteerde Aziatische valuta’s een positief rendement kunnen 
opleveren. De jarenlange expertise op het gebied van regio- en valuta-analyse 
waar over het Schrodersteam beschikt, zal in het huidige marktsituatie beslist zijn 
vruchten afwerpen.

Onderscheidend  

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return  

Geoff Blanning 

ISIN
LU0177592218 (Kl. A, EUR afgedekt, inkomsten herbelegd) 
LU0499925211 (Kl. A, EUR afgedekt, uitkerend)

Introductie 29 augustus 1997

Beheers- 
vergoeding 1,5% p.j.

1 Door middel van deze rating uiten de analisten van Morningstar hun overtuiging dat het fonds de capaciteit heeft over lange termijn te presteren. De rating is niet een geïndividualiseerde 
aanbeveling. Deze kan een handige short-hand zijn, beleggers dienen echter het volledige rapport te lezen om volledig inzicht te krijgen in het fonds. 2, 3 Bron: Merrill Lynch, per juni 2009.   
4 Bron: Schroders, per 31 maart 2010. Waardeontwikkeling op basis van de netto-vermogenswaarde van aandelenklasse C in USD. Bij de berekening is geen rekening gehouden met de  
inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Beleggingen in vreemde valuta zijn onderwor-
pen aan wisselkoersschommelingen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Bron: Schroders.  5 Bron: Schroders, per 31 maart 2010.  
6 Uitkering is niet gegarandeerd. Indien het rendement van het fonds lager is dan de beoogde uitkering, wordt de uitkering verstrekt vanuit het vermogen van de aandelenklasse.   

Flexibel inspelen op de 
groei van opkomende 
economieën
Het Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return belegt in obligaties met de 
beste vooruitzichten in meer dan vijftig opkomende markten. De flexibele beleggings-
strategie geeft de ervaren fondsbeheerders de ruimte te beleggen in de EMD-markt. 
Het beheerteam heeft veel vrijheid en is hierdoor in staat om in de meeste marktom-
standigheden een positief rendement te behalen. 

De beheerders bekijken de markten op vier verschillende manieren, en deze aanpak 
heeft in de voorbije jaren zijn vruchten opgeleverd, met een gemiddeld jaarlijks rende-
ment van 12,49%*. Via fundamentele analyse, kwantitatieve analyse, technische analyse 
en sentimentsanalyse worden alle beschikbare indicatoren in de peiling gehouden. 

Kenmerken* 
• Beheerd vermogen US$ 8,5 miljard
• Streeft naar 10% bruto rendement op jaarbasis
•  Absoluut rendement doel van positief rendement  

in elke periode 12 opeenvolgende maanden 
•  Positief rendementspotentieel in alle  

marktomstandigheden (absolute return)
• Bewezen kwaliteiten en resultaat
• Gemiddeld jaarlijks rendement 12,49%

• 41 van de 46 kwartalen positief rendement
• Belegt in US$ en lokale valuta
• Zeer breed universum van vastrentende waarden
• Actief beheerd
• Dagelijkse liquiditeit
• Verkrijgbaar als $- en €-hedged aandelenklasse
• Morningstar: / Superior
•  Verwacht uitkeringsrendement 7% per jaar6

*Per 31-4-2010



Service

Uit de Pers:Weldoen en verantwoord 
beleggen

Naast ijver en discipline bezit de familie 
Schröder nog een uitgesproken eigen-
schap: gemeenschapszin. Zo zette de vader 
van Johann Heinrich Schröder zich al in 
voor het stadsbestuur van Hamburg. Als 
lid van de Lutherse Kerk verwierf hij in 
1768 het volledige burgerschap en werd hij 
later zelfs tot burgemeester (1816–1821) 
gekozen. Hiermee wilde hij de samen-
leving die hem had opgenomen, iets terug-
geven. Zoon Johann Heinrich dacht in die-
zelfde geest. Hij stichtte in 1853 de “Joh. 
Heinr. Schröders mildthätige Stiftung”, 
die buiten hun schuld in nood geraakte 
Hamburgers ondersteunde met gratis 
huisvesting en een jaarlijkse toelage. In 
1868 werd hij voor zijn verdiensten voor de 
stad door de Pruisische koning Wilhelm I 
geadeld en kreeg hij de titel Freiherr.  
Met het ‘Schröderstift’ ontstond voor de 
Dammtor een wooncomplex voor oude-

ren, dat in de Tweede Wereldoorlog gro-
tendeels is vernietigd en begin jaren ’50 
weer op gebouwd werd. Sinds 1971 is het 
Schröder stift, dat inmiddels onder de dia-
conie valt, gevestigd aan het Kiwittsmoor 
en huisvest het zo’n 270 mensen die zelf-
standig wonen, maar in geval van nood 
hulp krijgen. Johann Heinrich Schröder 
en zijn echtgenote hebben in de kapel 
van het Schröderstift hun laatste rust-
plaats gevonden.

De zakelijke pendant van dit concrete 
sociale engagement, dat wordt aangevuld 
met een decennialange inzet voor de  
Duitse gemeenschap in Londen en allerlei 
sponsoractiviteiten, is ethisch bankieren. 
Maatschappelijk verantwoorde beleg gings -
strategieën en rekening houden met milieu, 
sociale aspecten en governance (de zoge-
heten ESG-risico’s) zijn voor Schroders 
van oudsher vanzelfsprekend.  

Schroders Kroniek

De Schröderstift voor de Dammtor in Hamburg rond 1860

Van het geloof gevallen -  andere tijd, ander beleid, Fondsnieuws 16-5-2010  

»Het Britse fondsenhuis Schroders bepleit een beleggingsbeleid 
dat inspeelt op de economische cycli en daarmee de volatiliteit tracht  
te beteugelen. Alan Brown, de chief investment officer van het Britse  
fondsenhuis Schroders, (…) pleit voor een andere aanpak, zowel voor 

particuliere als voor institutionele beleggers die (pensioen)verplichtingen 
hebben in de verre toekomst. Die aanpak is gebaseerd op een aantal 

simpele aannames. (...) Op basis van de wetmatigheden van een  
economische cyclus komt Brown tot een pleidooi voor een dynamische 

asset allocatie.«
Beleggers opgelet – Kansen door klimaatverandering, Telegraaf 1 mei 2010 

»De verandering van het klimaat zal voor de meeste bedrijven grote 
financiële gevolgen hebben, zo meent Schroders. De vermogens-
beheerder probeert voor zijn themafonds toekomstige winnaars te  
selecteren, zonder zich al te zeer door ethische kwesties te laten  
leiden. De gemiddelde temperatuur en de CO2-concentratie zijn 
in de af gelopen dertig jaar ongekend hard gestegen, zo maakte  

fonds manager Simon Webber maandag tijdens een persbijeenkomst  
duidelijk.«

Britse inflatie hoger dan verwacht, Het Financieele Dagblad 19 mei 2010

» 'De inflatiecijfers kunnen niet anders dan als verschrikkelijk worden 
omschreven', zegt Azad Zangana van vermogensbeheerder Schroders. 
Hij beschouwt de cijfers als een klap in het gezicht van het rentebepa-
lende comité van de Bank of England. Dat had vorige week nog geïn-

diceerd dat de rente niet zal worden verhoogd tot medio volgend jaar.«

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

Risicowaarschuwing: Beleggingen in aandelen zijn onderworpen aan het marktrisico en, in voorkomend 
geval, aan het valutarisico. Beleggingen in opkomende markten zijn onderworpen aan het marktrisico en, in 
voorkomend geval, aan het liquiditeitsrisico en het valutarisico. Beleggingen in schuldinstrumenten zijn hoofd-
zakelijk onderworpen aan het renterisico, het kredietrisico en het risico dat een emittent in gebreke blijft, naast, 
in voorkomend geval, het valutarisico. Deze compartimenten kunnen gebruik maken van financiële derivaten in 
het kader van het beleggings proces. Dit kan de koersvolatiliteit van de compartimenten verhogen door 
marktgebeurte nissen te versterken. Beleggingen in totaalrendementscompartimenten zijn hoofdzakelijk onder-
worpen aan het rente risico, het marktrisico, het liquiditeitsrisico, het kredietrisico en het risico dat een emittent 
in gebreke blijft, naast, in voorkomend geval, het valutarisico. Indirecte investeringen in goederen en/of  
onroerend goed kunnen betekenen dat het fonds onderhevig is aan een marktrisico  van de waarde van het 
onderliggende vermogen samen met geopolitieke, aanbod-, valuta- en renterisisco’s.

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een beleggingsinstelling geves tigd te Luxemburg. De compartimenten 
van Schroder ISF 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 verplichtingen van de be-
legger en de juridische relatie met de compartimenten worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het 
volledige prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de compartimenten 
kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, 
overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. 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 aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst.
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