
Kudde-instinct is geen strategie 

Wie te laat komt, wordt door het leven 
bestraft. Deze wijsheid is afkomstig 
van een bekende Russische politicus 
en kan ook als het fundament van een 
vooruitziende beleggingsstrategie wor-
den gezien. Klakkeloos achter beleg-
gingstrends aanlopen vermindert de 
risico’s namelijk alleen in schijn. Wie pas 
iets doet als alle anderen het ook doen, 
wordt afgestraft – misschien niet door 
het leven, maar wel door de markt. Wie 
het echter aandurft zijn eigen mening 
te volgen, tegen de trend in, wordt op 
den duur beloond. Daarom is het goed 
om moedig genoeg te zijn om eigen 
beslissingen te nemen – en verstandig 
genoeg om dat op basis van goede in-
formatie te doen.
Bedrijfsobligaties zijn een goed voor-
beeld. Reeds voor de zomer van 2008 
begonnen wij onze partners op het ver-
borgen potentieel van deze beleggings-
categorie te wijzen. Wie in de zomer in 
deze categorie had belegd, kon daarna 
profiteren van een goede buffer tegen 
verliezen op de aandelenmarkten. En 
de kansen die bedrijfsobligaties bieden, 
zijn naar onze mening nog lang niet uit-
geput.
Als professionele beleggers weten wij 
dat een exacte markttiming niet altijd 
mogelijk is. Toch blijven wij ook in de 
toekomst zoeken naar onderbelichte  
beleggingscategorieën die aan de 
vooravond van een comeback staan 
– en waarin het lonend zou kunnen zijn 
om via een gespreid, actief beheerd 
fonds in te stappen. Zo presenteren 
wij deze keer de high yield obligaties, 
die komend najaar interessant zouden 
kunnen worden. Meer hierover leest u 
in deze nieuwsbrief.

Ik wens u veel leesplezier

High yield obligaties:  
voorboden van het herstel
De financiële crisis brengt steeds meer bedrijven in problemen. Toch heeft de markt voor deze 
kwaliteitsklasse bedrijfsobligaties zich zeer positief ontwikkeld. Een schijnbare tegenspraak, en 
een kans voor de beleggers.

In het eerste kwartaal van 2009 tekende 
zich op de obligatiemarkten een verras-
sende trend af. De vooruitzichten voor 
de wereldconjunctuur werden steeds 
somberder, en alles wees erop dat diepe 
recessie in de loop van het jaar onvermij-
delijk zou zijn. Het aantal insolvente on-
dernemingen steeg. Toch boekte de we-
reldwijde markt voor high yield obligaties 
met een stijging van 6,68%1 van januari 
tot en met maart het beste kwartaalresul-
taat sinds de zomer van 2003. Hoe is dat 
te verklaren?

High yield (hoogrenderende) obliga-
ties worden uitgegeven door onderne-
mingen met een matige tot lage krediet-
waardigheid die door Standard & Poor’s 
met een rating van BB of lager worden 
beoordeeld. Juist deze bedrijven zullen 
naar verwachting vanwege hun geringe 
kwaliteit als eerste de dupe worden van 
een economische crisis en vaker faillis-
sement aanvragen. En inderdaad, vol-
gens ratingbureau Moody’s steeg het fail-
lissementspercentage onder high yield 
ondernemingen over de periode van 
twaalf maanden tot en met maart 2009 
wereldwijd tot 7% en zal dit cijfer tot 
eind 2009 tot bijna 15% oplopen. De 
high yield experts van Schroders ver-
wachten zelfs dat het jaar 2010 verdere 

’records’ gaat brengen met faillissements-
cijfers die kunnen oplopen tot 20%. 

 
Risico-opslagen schieten omhoog
Toch is de positieve marktontwikkeling 
van de laatste tijd beslist niet onlogisch. 
Want als door de zwakke conjunctuur 
een stijging van het aantal faillissemen-
ten te verwachten is, compenseren de 
emittenten dit extra risico met hogere 
rentevergoedingen op te emitteren obli-
gaties. Juist in crisisperioden kunnen 
high yield obligaties daarom aanzienlijk 
hogere rendementen bieden dan papie-
ren van hoge kwaliteit. Momenteel heeft 
de markt al een failissementspercentage 
van minimaal 15% ingeprijsd, terwijl te-
gelijkertijd een zeer lage recoverygraad 
wordt voorspeld: dat wil zeggen dat be-
leggers die de dupe van een faillissement 
worden maar een klein deel van hun 
geld terug zullen krijgen. 

De risico-opslagen, waarmee de be-
leggers in de high yield markt nu wor-
den gecompenseerd, zijn dan ook hoog. 
Bovendien leert de ervaring dat de markt 
voor high yield obligaties in de beginfase 
van een conjunctuuromslag vaak hogere 
rendementen genereert dan de aande-
lenmarkt. Geen wonder dus dat high 
yield fondsen in het eerste kwartaal van 

2009 een ongekend hoge netto-instroom 
van meer dan 10 miljard USD konden 
noteren.

Een duidelijk geval voor  
fondsbeleggers
Beleggers die de voortekenen van een her-
stel willen benutten door in high yield 
obligaties te stappen, staan echter voor een 
lastige opgave. Zij moeten hun geld name-
lijk verdelen over een breed gespreide obli-
gatieportefeuille om het hoge faillisse-
mentsrisico van afzonderlijke investe- 
ringen te beperken. Diepgaand onderzoek 
naar ondernemingen en hun vermogens-
structuur is onontbeerlijk om de papieren 
met de beste risico-rendementsverhou-
ding op te sporen. Daarnaast spelen valu-
ta-aspecten een rol, aangezien het leeu-
wendeel van de obligaties in Amerikaanse 
dollar noteert. De aanhoudend hoge vola-
tiliteit van de markt maakt het bovendien 
moeilijk het optimale instappunt te bepa-
len, en kan bij uiterst heftige koersschom-
melingen zelfs tot liquiditeitsproblemen 
leiden. High yield obligaties vormen daar-
mee een beleggingscategorie die als het 
ware vraagt om actief beheerde fondsop-
lossingen. 
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Fondsportret 
High yield obligaties bieden 
kansen en risico’s die vergelijk-
baar zijn met aandelen. Volgens 
fondsbeheerder Wesley Sparks 
en het team van Schroder ISF 
Global High Yield is nù het 
moment om in te stappen.        

Bladzijde 2/3

Markten 
Geen twijfel mogelijk: de we-
reldwijde recessie is een feit. 
Hoe lang gaat deze duren, en 
met welke beleggingscatego-
rieën houden beleggers hun 
vermogen ook bij zware zee-
gang op koers?    

Bladzijde 4/5

Special  
Overleeft de euro de financiële 
crisis? Veel pleit daarvoor, vindt 
Alan Brown, Chief Investment 
Officer van Schroders. Toch 
moeten de risico’s niet al te licht 
worden opgevat.

Bladzijde 6

Nieuws 
Het Schroder EURO Corporate 
Bond fonds is in de afgelopen 
maanden heel hard gegroeid. 
Tijd voor een tussentijdse update.  

Bladzijde 7

Geschiedenis 
Het huidige Schroders kent diepe 
wortels die meer dan 200 jaar 
teruggrijpen in de geschiedenis. 
In dit nummer een blik op de 
eerste jaren. 

Bladzijde 8

Hogere rentevergoedingen – een manier voor ondernemingen om het toegenomen  
risico van faillissementen te compenseren en een belegging in obligaties voor beleggers 
interessanter te maken.
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10 jaar euro

Op 1 januari 1999 werd 
de euro als giraal geld in-
gevoerd, en op 1 januari 
2002 ook als chartale 
munt. Hoe goed de euro 
zich tot nu toe heeft geweerd 
en hoe stabiel het muntstelsel is, 
zal de huidige financiële crisis  
uitwijzen (zie bladzijde 6).

1  Bron: Schroders, per 31-03-2009. De mon-
diale high yield markt zoals afgespiegeld in 
de Barclays Capital Global High Yield Corp. 
USD Hedged 2% cap.



Schroder ISF Global High Yield

Een slagvaardig team en een doordachte strategie bieden de beste voorwaarden om te  
profiteren van het potentieel van wereldwijde high yield obligaties, vooral in crisistijden.

High yield obligaties vormen de bewo-
ners van de ‘grensstreek’ bij de waarde-
papieren. Het zijn obligaties en dus bie-
den ze een vaste rente. Maar hun 
risicoprofiel lijkt meer op dat van aan-
delen dan op dat van veilige staatsobli-
gaties. Omdat de emittenten, veelal be-
drijven met een lage kredietwaardigheid, 
een hoog faillissementsrisico kennen, 
reageren high yield obligaties zeer sterk 
op conjunctuurschommelingen. Dat 
kan in het ergste geval tot dubbelcijfe-
rige verliezen leiden – zoals in 2008 nog 
bleek – maar biedt beleggers ook een 
hoge rentevergoeding en, bij een goede 
timing, de kans van bovengemiddelde 
koerswinsten te profiteren.

De mondiale high yield markt is de 
afgelopen twee decennia sterk gegroeid 
en telt nu meer dan 800 emittenten. De 
grootste 50 daarvan zijn samen goed 
voor ongeveer 40 procent van het 
marktvolume (dat in totaal ongeveer 
750 miljard USD bedraagt.)1 Het zich 
alleen richten op de zwaargewichten in 
de markt is echter geen garantie voor 
succes. Professionele beheerders zijn 
juist in staat ook kansen te benutten 
met behulp van de kleinere emittenten 
die zich kenmerken door een stabiele 
cashflow en een gematigde schulden-
last. Deze bedrijven bieden in verhou-
ding tot hun kredietwaardigheid vaak 
een zeer aantrekkelijke rente. 

Schroder ISF Global High Yield is 
sinds vijf jaar succesvol actief op de 
markt voor high yield obligaties. Het 
fonds belegt in een wereldwijde obliga-
tieportefeuille die voor minstens 70% 
uit hoogrenderende papieren bestaat. 
Maximaal 30% kan in liquiditeiten en 
obligaties van hogere kwaliteit zoals US 
Treasuries worden belegd indien de 
marktsituatie dat vereist. Bovendien 
kan de beheerder tot 20% van het fonds-

vermogen in Credit Default Swaps 
beleggen om bestaande posities af te 
dekken. Dit beleggingskader biedt het 
beheersteam voldoende speelruimte om 
actieve en proactieve beleggingsbeslis-
singen te nemen.

Op zekerheid gerichte strategie
Dat blijkt ook nu weer. Tijdens de laatste 
bull markt in de high yield markt waren 
gedurende korte tijd de hoogste winsten 
met zeer riskante CCC- en CC-papieren 
te behalen. Fondsmanager Wesley Sparks 
houdt in deze situatie echter vast aan een 
strategie die gericht is op zekerheid en 
belegt vooral in obligaties die een BB- en 
B-rating hebben en daarmee binnen de 
beleggingscategorie de hoogste kwaliteit 
en zekerheid bieden. Om het fonds  
stabiel te houden, heeft hij daarnaast  
een klein aantal papieren uit het invest-
ment grade segment en zogeheten  

Crossover Bonds toegevoegd. In ver-
gelijking met de benchmark is het fonds 
duidelijk onderwogen in risicovolle pa-
pieren met een rating van CCC of lager 
(zie grafiek op bladzijde 3).

“Wij zijn van mening”, zegt Sparks, 
“dat een conservatieve strategie in de 
high yield sector de beste kansen op een 
superieur totaalrendement biedt.” Om 
diezelfde reden geeft hij zolang de re-
cessie in de VS aanhoudt, de voorkeur 
aan geselecteerde ondernemingen in 
sectoren zoals communicatie en de nut-
ssector, die minder conjunctuurgevoe-
lig zijn. Het resultaat bewijst dat Sparks 
gelijk heeft: in het eerste kwartaal van 
2009 wist het fonds het zeer fraaie re-
sultaat van de algemene markt nog eens 
te overtreffen en een rendement van 
8,43% over drie maanden te behalen.

Bij de beleggingsbeslissingen van het 
fonds speelt de Amerikaanse markt een 
bijzondere rol. Geen wonder, want het 

Hoogconjunctuur voor high yield 
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high yield universum bestaat voor meer 
dan 80% uit Amerikaanse bedrijven. 
Vanwege de duidelijk hogere liquiditeit 
en met het oog op de conjuncturele 
vooruitzichten is het fonds momenteel 2 

zelfs voor meer dan 90% in Amerikaan-
se namen belegd. Het fonds bezit echter 
geen obligaties in de banksector en 
houdt zich al langer ver van de aanges-
lagen automobielfabrikanten GM en 
Ford. Toch, zo verwacht Sparks, zullen 
zelfs verdere faillissementen in Detroit 
geen al te grote schok op de markt meer 
teweegbrengen, omdat dergelijke 
scenario’s al geruime tijd in de maak 
zijn.

Schitterende kansen
Heeft de high yield markt ook op middel-
lange termijn nog potentieel? Het fonds-
management van Schroders is daarvan 
overtuigd. Ook in de zwakkere fasen van 
de financiële marktcyclus kunnen high 
yield obligaties interessant zijn, omdat de 
ervaring leert dat ze wat eerder dan aande-
len op een conjunctuurherstel reageren. 
Daarom worden ze aantrekkelijker in een 
markt die bij een aanhoudend hoge volati-
liteit, de Reparatiefase van de cyclus 
ingaat. De risico-opslagen liggen ook na 
de koersstijging van begin dit jaar weer op 
een hoog niveau. Als de spreads in de 
tweede helft van 2009 nog verder uitlopen, 
kunnen zich volgens de prognoses enkele 
uitstekende kansen aandienen om in te 
stappen. Spreads van meer dan 20 pro-
centpunt zijn dan mogelijk. Bovendien zal 
de aanhoudend lage rente op de veilige 
staatsleningen en geldmarktbeleggingen 
beleggers vroeg of laat dwingen naar ren-
dabeler investeringen om te zien, waar-
door de vraag naar high yields zal toene-
men.

De onzekerheid over de ontwikkeling 
van de conjunctuur vormt daarbij een 
lastig probleem. In de VS heerst een re-
cessie. Een omslag is nog niet in zicht en 
de stijgende werkloosheid zet de hui-
zenmarkt en de consumentenbestedin-
gen onder druk. In dit klimaat zorgt het 
geïntegreerde risicobeheer van Schro-

Risico-opslagen 
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Prognose Schroders voor de cyclische piek:
+2100 bp in Q4 2009

Cyclisch record eind 2009?

De spreads tussen Amerikaanse high yields en veilige staatsobligaties bereik-
ten in december 2008 een eerste hoogtepunt. De obligatie-experts van Schroders 
verwachten dat de spreads tot het vierde kwartaal 2009 nog verder zullen stijgen tot 
meer dan 20 procentpunt, en daarmee een cyclisch record zullen vestigen.

Bron: Schroders, Barclays Capital, per 31 maart 2009.

Fondsportret

Schroders  opedie
 Credit Default Swaps zijn derivaten die als verzekering tegen het  
faillissement van een emittent kunnen worden gebruikt.

 Crossover Bonds zijn obligaties met een BBB- of BB-rating, waarvan de 
rente en risicokenmerken tussen die van investment grade en high yield lig-
gen. Ze worden ook aangeduid met de afkorting ‘XO bonds’.

 Reparatiefase een van de vier fasen in het kredietcyclusmodel van zakenbank 
Morgan Stanley. Terwijl in de voorafgaande neergangsfase zowel aandelen als 
bedrijfsobligaties waarde verliezen, zullen bedrijfsobligaties in de reparatiefa-
se beter presteren dan aandelen.

Wesley Sparks is sinds 2000 bij 
Schroders in dienst en is in  
New York werkzaam als hoofd van 
het wereldwijde high yield team. 
Daarbij wordt hij ondersteund 
door Europa-specialist Adam  
Cordery en negen andere experts. 
Wesley Sparks heeft meer dan  
20 jaar beleggingservaring.

der ISF Global High Yield ervoor dat 
potentiële verliezers van de inzinking 
tijdig worden herkend en dat niet-syste-
matische risico’s door een brede sprei-
ding over meer dan 100 afzonderlijke 
namen worden beperkt. De selectie 
vindt plaats door middel van een actief 
beleggingsproces, dat vooral door een 
gerichte keuze van individuele bedri-
jven en door de weging van kredietkwa-
liteiten en branches tot een bovenge-
middelde performance moet leiden. 
Andere aspecten die in het selectiepro-
ces een rol spelen zijn regio, duration en 
yieldcurve-positionering. 

Het high yield team van Schroders 
bestaat uit elf beleggingsexperts en be-
hoort tot de succesvolste in de markt. 
Dankzij de kracht van dit team en hun 
jarenlange ervaring kunnen Wesley 
Sparks en zijn collega’s ook naar de 
kleinere emittenten kijken en zo de kan-
sen in het gehele high yield universum 
benutten. Het high yield team maakt deel 
uit van het wereldwijd geïntegreerde 
Schroders-platform voor vastrentende 
beleggingen, dat meer dan 100 medewer-
kers en negen vestigingen telt, verspreid 
over de wereld. Op deze wijze schept 
Schroder ISF Global High Yield de ideale 
voorwaarden voor een succesvolle beleg-
ging op het snijvlak van aandelen- en ob-
ligatiemarkt. 

1 Bron: Barclays Capital, per 31 december 2008. 
2 Bron: Schroders, per 31-03-2009.
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1 Schroder International Selection Fund wordt in dit document  
 aangeduid als Schroder ISF. 
2 Bron: Schroders, per 31-03-2009.  
3 Bron: Morningstar, per 31-03-2009.

Regio’s Ratings 

Portfolio en waardeontwikkeling van Schroder ISF Global High Yield
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Schroder ISF Global High Yield, aandelenklasse I, in Euro.
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Bron: Schroders, per 30-04-2009. Performance op basis van aandelenklasse I, in dollar,  
netto-inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden met inschrijvings-
vergoeding (klasse A. max 5,26315%; klasse C max. 3,09278%), kosten (beheersvergoeding 
klasse A 1,50% p.j.; klasse C 0,60% p.j.), transactiekosten en belastingen. Als deze zouden  
worden meegerekend, zou de waardeontwikkeling lager uitvallen. Resultaten in het verleden 
zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

Grootste over- en onderwegingen in het fonds

Cyclische
consumentengoederen

Banken

Financiële 
ondernemingen

Gas

Energie

Communicatie

Absolute weging in het fondsAfwijking t.o.v. benchmark

Onderweging     Overweging

6,6%

5,6%

4,3%

–4,8%

– 5,3%

– 9,2%

22,1%

12,1%

7,2%

4,8%

0,4%

10,5%

Bron: Schroders, Barclays Capital, per 15-05-2009.

Verdeling van de portfolio in één oogopslag

Fondsportret

Bron: Schroders, Barclays Capital, per 15-05-2009.

Schroder ISF1 Global High Yield

Aandelenklasse A C I

ISIN (EUR afgedekt, netto  
inkomsten herbelegd)

LU0189
894842 

LU0189
895658

LU0190
586205

Introductie 16 april 2004

Fondsbeheerder Wesley Sparks

Omvang2 722 miljoen USD

Valuta USD

Aantal namen 100             – 200

Benchmark
Barclays Capital Global High Yield 
Corporate EUR hedged 2% Cap

Inschrijvingsvergoeding
Tot 
5,26315%

Tot 
3,09278%

0%

Beheersvergoeding 1,50% p.j. 0,60% p.j. 0%

Morningstar Rating3 ´´´´

Beleggingsargumenten

� �Schroder ISF Global High Yield is een wereld-
wijd gespreid obligatiefonds dat de bijzondere 
kansen van high yield obligaties benut.

� �High yield obligaties stellen beleggers die  
bereid zijn een behoorlijk risico te nemen  
in staat op den duur een bovengemiddeld  
rendement te behalen dankzij hoge spreads.

� �High yield obligaties hebben een lage  
correlatie met andere onderdelen van  
de obligatiemarkt.

� �Het wereldwijde high yield universum biedt  
tal van mogelijkheden om actief te selecteren 
op individuele namen, branches en krediet-
kwaliteit.

� �Het fonds wordt beheerd door Schroders’  
gespecialiseerde high yield team, dat vele ja-
ren ervaring in deze beleggingscategorie heeft.

�Voor eurobeleggers is er een naar de dollar  
afgedekte aandelenklasse.

�Het fonds doet het sinds oprichting in 2004 
fors beter dan de index. In drie van de vier  
jaren versloeg het fonds de index en ook dit 
jaar presteert het Schroder ISF High Yield 
fonds beter dan de benchmark.

Beleggingsrisico’s

�Schroder ISF Global High Yield belegt  
wereldwijd in schuldpapieren en staat  
daardoor bloot aan onder meer rente-,  
krediet- en faillissementsrisico’s.

�De belangrijkste beleggingscategorie waarin 
het fonds belegt, namelijk sub investment  
grade obligaties, kan tot verhoogd faillisse-
mentsrisico bij afzonderlijke namens, en tot 
verhoogde volatiliteit op fondsniveau leiden.

�Het fonds kan met derivaten werken.  
Dit kan de effecten van marktgebeurtenissen 
versterken en zo de koersvolatiliteit verhogen.

�Het fonds biedt geen kapitaalbescherming.  
De waarde van de fondsaandelen kan op  
elk moment dalen tot onder de prijs waarvoor 
de belegger ze heeft gekocht, en daardoor  
tot verlies lijden.

Bron: Schroders, Barclays Capital, per 15-05-2009.



De wereldeconomie zal in 2009 naar ver-
wachting aanzienlijk krimpen, en dat op 
een breed front. De OESO-landen zullen 
daarbij veruit de slechtste groeicijfers 
sinds de Tweede Wereldoorlog noteren, 
maar ook de opkomende economieën 
zullen niet gespaard blijven. Hun econo-
mieën zullen het waarschijnlijk moeten 
doen met een licht positieve groei, verge-
lijkbaar met de Aziëcrisis in 1998. Volgens 
het meest waarschijnlijke scenario gaan 
de analisten van Schroders er voor 2009 
van uit dat het mondiale BBP met 1,5% 
daalt, waarna in 2010 geleidelijk een her-
stel inzet. 

Mochten de wereldwijde stimulerings-
maatregelen eerder effect hebben dan in 
het meest waarschijnlijke scenario wordt 
verwacht, dan zou de groei al eind 2009 
kunnen aantrekken: in dat geval zou de 
wereldwijde BBP-groei in het lopende 
jaar slechts licht onder de nullijn blijven. 
Als de kredietcrisis echter verder ver-
scherpt en de conjunctuur meetrekt in 
een neerwaartse spiraal, kan zich een ne-
gatief scenario voltrekken waarbij de we-
reldeconomie met bijna 3% krimpt. 

Staatsobligaties: yield curves uitein-
delijk vlakker
Tegen deze achtergrond lieten de staats-
obligatiemarkten in het eerste kwartaal 
van 2009 een zeer gemengde performance 
zien. Dit hangt niet alleen samen met de 
zorgen van de beleggers over de econo-
mie en het financiële systeem, maar ook 
met de ongekend omvangrijke reddings-
pakketten die overheden wereldwijd heb-

ben ingezet. Aanvankelijk werden de 
yield curves in Groot-Brittannië en de 
eurozone steiler, omdat de Bank of En-
gland en de Europese Centrale Bank hun 
referentierente verlaagden en daarmee de 
rendementen aan het korte eind drukten, 
maar uiteindelijk vlakten de curves in de 
VS en Groot-Brittannië toch weer af. 
Oorzaak hiervan waren de uitzonderlijke 
aankopen van staatsleningen door de 
centrale banken in die landen.

Deflatieangst neemt af
Op de Britse en Amerikaanse markt voor 
inflatie-gekoppelde obligaties heeft de 
tienjaars break-even inflatie zich in-
middels duidelijk hersteld, nadat deze in 

het eerste kwartaal een extreem diepte-
punt had bereikt. De vrees voor een 
langdurige periode van deflatie ver-
dween naar de achtergrond. Het actieve 
en onconventionele monetaire beleid 
van de Amerikaanse en Britse centrale 
bank zou moeten helpen de deflatievrees 
voor de lange termijn te beperken. Uit-
eindelijk is de break-even inflatie van-
wege nieuwe conjunctuurzorgen toch 
weer wat gedaald.

Terwijl de rendementen in de VS in het 
afgelopen kwartaal aantrokken, gingen 
deze in Groot-Brittannië en de eurozone 
na de rentestappen van de centrale ban-
ken verder bergafwaarts. Gezien de 
kwantitatieve versoepeling door de Bank 

Bedrijfsobligaties zijn de winnaars van de crisis
De financiële crisis grijpt om zich heen en een wereldwijde recessie lijkt onvermijdelijk. Toch zijn investment grade  
en high yield obligaties dankzij de aanhoudende risicoaversie buitengewoon aantrekkelijk.
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De economie van de OESO-landen krimpt in 2009 met 2,8%. Vooral Japan wordt vanwege de exportafhankelijkheid 
zwaar getroffen, met een krimp van 4,5%. De VS gaat 2,7% achteruit, de Eurozone 2,5%. De groei van de opkomende lan-
den blijft positief maar is zwakker dan in de voorgaande tien jaar. China steekt met plus 6,5% boven de anderen uit.

Bron: IMF, Consensus Economics, Schroders, per maart 2009.

Economie industrielanden stort in
Schroders groeiprognose: meest waarschijnlijke scenario
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1 Voor invoering euro: Duitse staatsobligaties. Bron: Bloomberg, Thomson Datastream. 

Overzicht markten

of England en de Fed is het zeer waar-
schijnlijk dat de rendementen van con-
ventionele obligaties in de toekomst zul-
len dalen.

High yield markt verslaat aandelen
De risico-opslagen voor bedrijfsobliga-
ties zijn het eerste kwartaal iets gedaald, 
nadat ze in de periode na het faillisse-
ment van Lehman Brothers tot een ex-
treem hoog niveau waren opgelopen. 
Tegelijkertijd worden de eerste tekenen 
van een stabilisering van de markt zicht-
baar, dankzij de reddingspakketten van 
de regering Obama en de Fed. 

De risicoaversie in de markt mag dan 
minder uitgesproken zijn dan voorheen, 
het blijft vanwege de aanhoudende onze-
kerheid over het banksysteem en de duur 
van de wereldwijde recessie een thema. 
In dit klimaat presteerde de wereldwijde 
high yield index van Merrill Lynch in het 
eerste kwartaal, gemeten in USD, zo’n 
10,3 procentpunten beter dan de MSCI 
World aandelenindex. Het voornemen 
van de Amerikaanse en de Britse cen-
trale bank om zelf leningen van hoge 
kwaliteit op te kopen, zal de beleggingca-
tegorie een positieve impuls geven.

Bedrijfsobligaties gunstiger dan ooit
De credit spreads tussen bedrijfsobliga-
ties van goede (investment grade) kwali-
teit en staatsobligaties zijn iets gekrom-
pen. Historisch gezien zijn ze echter nog 
steeds extreem hoog: eind februari be-
droegen ze 489 basispunten, bij een 20-
jaars gemiddelde van 121 basis-punten.1 

Dit duidt erop dat de sector vanuit waar-
deringsoogpunt zeer goedkoop en dus 
aantrekkelijk blijft. Ook in de markt voor 
obligaties van lagere kwaliteit (high 
yield) zijn de waarderingen, ondanks 
een lichte daling van de risicopremies, 
volgens het fair-valuemodel van Schro-
ders nog steeds zeer gunstig. 

1 Bron: Schroders, per 27-02-2009.

Schroders  ope-
die

Break-even inflatie is het 
gemiddelde inflatiepercentage dat 
over de looptijd van een inflatiege-
koppelde obligatie moet worden 
bereikt om hetzelfde rendement op 
te leveren als een vergelijkbare con-
ventionele nominale obligatie



Aandelen

VS De Amerikaanse markt wordt gedomi-
neerd door defensieve sectoren zoals  
gezondheidszorg en basis-consumenten-
goederen en is daarom in het huidige  
klimaat relatief aantrekkelijk.  

Europa De Europese markt heeft eerder 
een cyclisch karakter en zal daardoor sterk 
op een mondiale inzinking reageren. 
Groot-Brittannië profiteert echter van het 
zwakke pond. 

Japan Sterk afhankelijk van de wereld-
handel; zal dit jaar mogelijk de sterkste 
BBP-daling van alle industrielanden te  
verwerken krijgen.

Pacific (excl. Japan) Het soepele mone-
taire beleid in de VS en de renteverlagingen 
van de regionale centrale banken onder-
steunen de conjunctuur.

Opkomende landen Zwakkere groei door 
wereldwijde recessie; vooral Midden- en 
Oost-Europese landen worden vanwege de 
tekorten op hun betalingsbalans zwaar ge-
troffen.

Obligaties

Staatsobligaties Slecht nieuws zal inmid-
dels grotendeels ingeprijsd zijn, daardoor nog 
slechts beperkte neerwaartse druk.

Bedrijfsobligaties Dankzij historisch hoge 
credit spreads blijven investment grade pa-
pieren aantrekkelijke rendementen bieden.  

High yield obligaties Vanuit waarderings-
oogpunt nog steeds aantrekkelijk, met onge-
kend hoge risico-opslagen.  

Indexgekoppelde obligaties Als de eco-
nomie weer aantrekt, wil de Amerikaanse 
bank het inflatierisico beperken. Woorden 
van die strekking van Fed-voorzitter Ben 
Bernanke zullen extreem lage langetermijn-
verwachtingen voor de inflatie tegengaan. 

Alternatieve beleggingen

Vastgoed De markten voor commercieel 
vastgoed zakken verder in; de derivaten-
markt wijst voor Groot-Brittannië op een 
aanhoudende daling tot 2010.

Grondstoffen Na de dramatische prijsdalin-
gen is stijging mogelijk; als echter de recessie 
niet afneemt, dreigt verder prijsverval. Goud 
geldt als veilige haven.

      
 Overwegen Neutraal Onderwegen

Strategieën voor windkracht 10
Een zware zeegang en slecht zicht gaan meestal samen, zowel in de scheepvaart als 
de financiële markten. Om bij het beleggen ook in stormachtige tijden op koers te 
blijven, zijn een optimale selectie en weging van beleggingscategorieën cruciaal.
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De verwachte krimp van de wereldeconomie, die 
dit jaar naar schatting 1,5% zal bedragen, stelt be-
leggers voor lastige beslissingen. Het bepalen van 
het juiste moment om in risicovollere beleggingen 
in te stappen, bijvoorbeeld, of de selectie van de 
beste regio’s en beleggingscategorieën. Sommige 
markten hebben in het eerste kwartaal van 2009 
verrassend goed gepresteerd, maar verdere analyses 
zijn nodig om te onderzoeken of het daarbij om een 
duurzame ontwikkeling of slechts een kortstondige 
opleving gaat. 

De experts van Schroders verwachten dat de om-
vangrijke monetaire en economische maatregelen 
die overheden wereldwijd hebben getroffen, in 2010 
effect zullen sorteren. Gecombineerd met een stabi-
lisering van het bankensysteem zal dit de voorwaar-
den scheppen voor een gematigd herstel. Voorlopig 
worden de prognoses echter gekenmerkt door een 
hoge mate van onzekerheid. Waarschijnlijk zullen 
de economische inzinking en de gedaalde grond-
stofprijzen eerst tot een aanzienlijke verlaging van 
de inflatie leiden. Het is belangrijk nauwkeurig in 
de gaten te houden of en wanneer de inflatie onder 
invloed van het soepele monetaire beleid van de 
centrale banken weer omhoog gaat. Voor 2010 ver-
wacht Schroders een lichte toename van de inflatie, 
die echter laag zal blijven.

Aandelen: voorzichtigheid geboden
Een duurzaam herstel van de aandelenmarkt lijkt 
er – ondanks de recente rally in een paar markt-
segmenten – voorlopig niet in te zitten. De situatie 
in de bankensector is nog te ongewis; de maatre-
gelen van de Amerikaanse regering om de banken 
te herkapitaliseren, zullen de komende tijd dan 
ook midden in de belangstelling staan. Verdere af-
schrijvingen lijken onvermijdelijk, en het is nog 
niet duidelijk wanneer de winstcijfers hun diepte-
punt zullen bereiken. 

Daarom lijkt een overwegend voorzichtige hou-
ding tegenover de aandelenmarkt geboden. Bin-
nen deze categorie hebben de Amerikaanse aande-
len gezien de hoge risico-aversie in de markt, de 
gunstigste papieren. Dit omdat ze vooral in de de-
fensievere sectoren geconcentreerd zijn. De vast-
beslotenheid van de Amerikaanse regering en de 
Fed om de liquiditeit in de markt te verbeteren en 
de economie weer op gang te brengen, rechtvaar-
digen de verwachting dat de VS zich als een van de 
eerste regio’s van de inzinking zal herstellen.

Aan deze kant van de Atlantische oceaan wor-
den de Britse aandelen inmiddels weer positiever 
beoordeeld. De conjunctuurdaling en het groei-
ende begrotingtekort blijven weliswaar een groot 
probleem, maar de voorgenomen monetaire en 
economische maatregelen, plus de waardedaling 
van het Britse pond, zullen ondersteunend wer-
ken. Europa (excl. het VK) zal gezien de relatief 
cyclische aard van haar economieën echter zeer 
gevoelig op de krimp van de wereldhandel reage-
ren. Ook zijn de gerapporteerde winsten in de re-
gio momenteel zeer teleurstellend.

De opkomende economieën zullen als gevolg 
van hun sterke exportafhankelijkheid eveneens 
door de zwakke wereldconjunctuur worden ge-
troffen. Vooral de Midden- en Oost-Europese lan-
den dragen door hun financiële en structurele risi-
co’s bij aan het negatieve totaalbeeld. In de regio 
Zuidoost-Azië heeft Japan te kampen met een te 
sterke yen die de export belemmert. Daarentegen 
bieden Hongkong (dankzij het soepele monetaire 
beleid in de VS) en Australië (dankzij gunstigere 
wisselkoersen) een relatief positief beeld.

Risico op obligatiemarkt beloond
Op de markten voor staats- en vooral voor bedrijfs-
obligaties zijn momenteel interessante beleggings-
kansen te vinden. Staatsobligaties zullen waar-
schijnlijk profiteren van de ondersteuning door de 
Britse en Amerikaanse centrale bank. Verder valt te 
verwachten dat China ook in de toekomst als koper 
zal optreden om de eigen valuta en exportprijzen 
laag te houden. Vanwege de historisch hoge risico-
opslagen zijn bedrijfsobligaties nu zeer aantrekke-
lijk, al kunnen teleurstellende cijfers tijdelijk voor 
tegenvallers zorgen. Investment grade en high yield 
obligaties zijn nu de beste keuze om een risicocom-
ponent in de portefeuille te brengen (zie blz. 4).

Bij alternatieve beleggingen lijken grondstoffen 
na een sterke prijsdaling weer wat aantrekkelijker 
en worden als neutraal beoordeeld. Goud overtuigt 
in het algemeen door zijn status als ‘veilige haven’, 
vooral omdat inmiddels bijna alle centrale banken 
naar een waardedaling van hun valuta streven.

Wat de valutakant betreft heeft de jongste kwan-
titatieve versoepeling van de Fed de Amerikaanse 
dollar wel verzwakt, maar profiteert de munt van de 
aanhoudend hoge instroom van beleggers die ze-
kerheid zoeken. De Australische dollar is door een 
zekere stabilisering van de grondstoffenmarkt aan-
trekkelijker geworden. Voor de yen geldt echter een 
stormwaarschuwing: door de grote afhankelijkheid 
van de wereldhandel zal de Japanse economie en 
daarmee ook de Japanse munt flinke averij kunnen 
oplopen. 

Markten

Ticker

Koers houden of bijsturen? Welk besluit ook  
genomen wordt, het moet altijd gebaseerd zijn op  
gefundeerde informatie en een diepgaande analyse  
van de marktsituatie.
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Overleeft de euro de crisis? 
Tien jaar na invoering staat de euro voor zijn eerste vuurproef. Alan Brown, eindverant-
woordelijke voor de beleggingen bij Schroders, over de toekomst van de eenheidsmunt.
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Special

Alan Brown is sinds 2005 hoofd beleggingsstrategie bij 
Schroders.

Gescheiden optrekken, verenigd strijden?
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Inflatie en BBP-groei in de eurozone

Bron: Datastream, IMF. Stand: maart 2009.

Ruim tien jaar geleden, op 1 januari 1999, werd de euro 
ingevoerd. Nu we met de diepste recessie sinds de Tweede 
Wereldoorlog worden geconfronteerd, rijst de vraag hoe 
stabiel het Europese monetaire systeem is. Vooral in moei-
lijke tijden hebben economieën immers voldoende flexi-
biliteit nodig om zich aan de veranderde omstandigheden 
aan te passen. Rentetarieven en wisselkoersen zijn daarbij 
twee belangrijke instrumenten. Als landen deze delen, zo-
als in de eurozone, wordt hun flexibiliteit beperkt, want 
het is vrij onwaarschijnlijk dat de gemeenschappelijke 
rentes en wisselkoersen voor alle deelnemende landen 
optimaal zijn.

Bovendien hebben de eurolanden geen enkele invloed 
op hun centrale bank en de geldpers. Dit zou tot een be-
tere financiële discipline moeten leiden, maar de vraag is 
of dit werkt. Griekse en Ierse staatsobligaties worden mo-
menteel met een risico-opslag van 250 basispunten ten 
opzichte van Duitse staatspapieren verhandeld, en Itali-
aanse en Portugese staatsobligaties kennen nog steeds een 
spread van 150 tot 160 basispunten. Deze hoge risicopre-
mies weerspiegelen de bezorgdheid over de solvabiliteit 
van afzonderlijke eurolanden, vooral omdat de Europese 
Centrale Bank niet tot taak heeft in nood geraakte lidsta-
ten te hulp te schieten.

Gemengde balans
De gemeenschappelijke munt is ingevoerd om de ont-
wikkeling van de kapitaalmarkt, de politieke integratie 
alsmede de economische convergentie en hervormingen 
in de eurozone te bevorderen. Ook zou de euro tot stabie-
lere wisselkoersen en lagere wisselkosten moeten leiden. 
Dit alles had tot doel de trendgroei in de eurozone te ver-
hogen. Als we na tien jaar de balans opmaken, is het re-
sultaat echter gemengd. Technisch gezien is de invoering 
geheel geslaagd, en de euro is naast de Amerikaanse dol-
lar wereldwijd de toonaangevende valuta geworden. Ook 
de kapitaalmarkten maakten de afgelopen tien jaar een 
flinke groei door. Maar wat convergentie en hervormin-
gen betreft, staan de zaken er minder rooskleurig voor. 
Vooral op de arbeidsmarkt zijn grotere verbeteringen uit-
gebleven, terwijl de economische convergentie een te-
leurstelling blijkt. 

Als men Duitsland vergelijkt met landen zoals Portu-
gal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje, blijkt de gecu-
muleerde inflatie tussen eind 1998 en eind 2008 in die 
landen duidelijk hoger te zijn dan die in Duitsland: het 
verschil bedraagt 8,6 tot 18,7 procentpunten. Als dit zo 
doorgaat, zal de concurrentiepositie van die landen steeds 
verder achteruitgaan. Het is voor een land in een mone-
taire unie echter niet mogelijk zijn concurrentiepositie te 
verbeteren door de eigen munt te devalueren. Monetair 
beleid is in dit geval eerder procyclisch, omdat het be-
staande trends versterkt.

Financiële overdrachten gering
Normaal gesproken hebben regio’s met de hoogste groei 
de hoogste inflatie en daarom de laagste reële rente, en 
vice versa. Binnen een soevereine staat wordt dit gro-
tendeels gecompenseerd door automatische geldstro-
men, want regio’s met een lage groei betalen weinig be-
lasting terwijl er veel geld naartoe gaat. In het 
eurosysteem bestaat zo’n mechanisme echter niet; de 
financiële overdrachten tussen EU-staten zijn zeer ge-
ring. Om dit te veranderen zou een veel verdergaande 
politieke integratie nodig zijn, met inbegrip van een 
harmonisatie van de belastingstelsels. Stappen in die 
richting waren en zijn echter zeer impopulair.

Een algemeen erkend voordeel van een gemeen-
schappelijk monetair stelsel is de hogere wisselkoerssta-
biliteit. Dit is in één opzicht beslist van toepassing, want 
intern zijn de nominale wisselkoersen vastgelegd en 
vindt een groot deel van de handel, die vroeger in 
vreemde valuta werd afgehandeld, nu in de gemeen-
schappelijke munt plaats, terwijl het aandeel van de 
handel in vreemde valuta’s daalt. Maar daarmee is niet 
alles gezegd. Ten eerste is de reële rente niet vastgelegd, 
wat tot pijnlijke aanpassingen kan leiden. Ten tweede 
zijn ook de wisselkoersen ten opzichte van vreemde va-
luta’s zoals de Amerikaanse dollar niet vastgelegd, en de 
euro schommelt nogal heftig. Bij invoering in 1999 was 
een euro 1,17 USD waard, daarna schommelde de koers 
tussen 0,83 USD en 1,60 USD. In vergelijking daarmee 
toonde het Britse pond een veel stabieler beeld.

Blijft de vraag, of de euro de economie heeft gestimu-
leerd. In feite is de trendgroei in de eurozone niet merk-
baar gestegen, en vertonen de lidstaten qua groeitempo 
grote verschillen. Volgens het Internationale Monetaire 
Fonds varieerde de geannualiseerde groei in de periode 
1998 tot 2008 van 0,9 procent in Italië tot 4,9 procent in 
Griekenland; Duitsland boekte 1,6 procent groei. Er be-
staat overigens geen duidelijke samenhang tussen infla-
tie en groei. Elk land heeft de afgelopen tien jaar zijn 
eigen geschiedenis gehad. Duitsland bijvoorbeeld 
moest de gevolgen van de hereniging verwerken en 
trad tegen een hoge wisselkoers tot de euro toe. Het 
land zou zijn concurrentiepositie pas weer terugkrijgen 
bij een lage groei- en inflatieontwikkeling. Wat Duits-
land in deze fase heeft gedaan, is een les waarmee nu 
Italië wellicht zijn voordeel zou kunnen doen.

Uiteenvallen van de eurozone: 
ondenkbaar?

Gezien de gemengde euroba-
lans en de moeilijke situatie 
wordt intussen zelfs aan het on-
denkbare gedacht: het uiteenval-
len van de monetaire unie. Vaak 
wordt gezegd dat er politiek in de 
euro zoveel is geïnvesteerd, dat 

uiteenvallen van de unie on-
denkbaar is. Ook zou een zwak 

euroland dat uit het  
systeem stapt, meteen failliet gaan 

omdat een groot deel van zijn schulden in euro geno-
teerd is, terwijl zijn vermogen plotseling in een nieuwe, 
zwakkere valuta luidt.  

Daarbij worden echter twee punten over het hoofd 
gezien. Ten eerste zou, als een land de euro opgeeft, alles 
onderhandelbaar zijn, zoals altijd wanneer een staat 
failliet gaan. Ten tweede is het minstens zo voorstelbaar 
dat juist de sterke valuta’s zich uit de muntunie losma-
ken en dat Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje de 
euro houden. De effecten van de herwaardering zouden 
voor de in het systeem blijvende economieën ongevaar-
lijk zijn terwijl de landen die uit het systeem stappen, 
zouden beschikken over vermogens die in nieuwe, ster-
kere valuta luiden.

De eurozone maakt, net als de rest van de wereld, een 
economische schok van haast mythische omvang door. 
Als de neerwaartse spiraal niet kan worden afgeremd en 
de OESO-economieën ook in 2010 verder krimpen, zijn 
sociale problemen niet te vermijden. Er zijn al tekenen 
van groeiende spanningen geweest. Het is dus niet uit te 
sluiten dat een land overweegt uit de beperkingen van 
het eurosysteem te breken. 

De spreads tussen Duitse obligaties en die uit Portu-
gal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje zijn hoger 
dan ze sinds de invoering van de euro ooit zijn geweest. 
Ze zijn echter ook laag genoeg om aan te tonen dat de 
markt een instorting of uiteenvallen van de euro niet 
echt voor waarschijnlijk houdt. Voor zover we nu we-
ten, is dit een realistische inschatting. Verstandige be-
leggers doen er echter goed aan, de ontwikkelingen 
nauwlettend te volgen. 

Alan Brown, Group Chief Investment Officer
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Nieuws

Schroders zal eind juni verhuizen naar 
een groter kantoor in Amsterdam. Met 
enige weemoed wordt Amsterdam-Zuid 
achtergelaten, maar de voordelen van de 
huisvesting in het moderne kantoorge-
bouw De Entree zijn vele. Schroders had 
tot nog toe twee kantoren in Amsterdam, 
waarbij Schroders Property (voorname-
lijk dienstverlening aan institutionele 
klanten) in Amsterdam Zuidoost geves-
tigd was. Beide onderdelen krijgen nu 
één adres, met alle voordelen van dien.  
In het colofon op pagina 8 vindt u de 
nieuwe adresgegevens. 

   Schroders verhuist naar 
groter kantoor Manish Bhatia: Begin april heeft Manish Bhatia het beheer van Schroder ISF In-

dian Equity en Pacific Equity (beheersvergoeding elk 1,50% p.j.)2 op zich genomen. 
Beide fondsen werden tijdelijk beheerd door Louisa Lo, Hoofd Aandelen Azië.

Clive Dennis: Het team Emerging Market Debt and Commodities, onder lei-
ding van Geoff Blanning, is begin april versterkt met fondsmanager Clive Den-
nis. Hij wordt verantwoordelijk voor het fonds Schroder ISF Global Managed 
Currency, dat naar verwachting in juni geregistreerd zal zijn voor distributie.

Schroder ISF EURO Corporate Bond: Dit fonds is nu ook beschikbaar in 
een aandelenklasse die dividend uitkeert (ISIN Kl. A, EUR, netto-inkomsten 
uitgekeerd: LU0425487740). De kosten zijn gelijk aan die van de klasse met her-
belegging: inschrijvingsvergoeding maximaal 5,26315%, beheersvergoeding 
0,75% p.j.

Schroder ISF European Absolute Return: Met ingang van 1 juni wordt de 
naam van het fonds gewijzigd in Schroder ISF European Allocation (beheers-
vergoeding 1,25% p.j.)2. Daarmee verandert ook het beleggingsdoel. Voortaan 
bepaalt de fondsbeheerder, op grond van zijn inschatting van de marktsituatie, 
de allocatie van de portefeuille tussen groeiwaarden (zoals aandelen) en defen-
sieve waarden (zoals obligaties en liquiditeiten).3

Schroder ISF European Bond: Met ingang van 1 juni wordt de naam van het 
fonds gewijzigd in Schroder ISF EURO Government Bond. Daarmee verandert 
ook het beleggingsdoel. Het fonds belegt voortaan alleen nog in obligaties die 
worden uitgegeven door regeringen in de Eurozone. De beheersvergoeding voor 
aandelenklasse A, EUR, netto-inkomsten herbelegd (LU0106235962) daalt tot 
0,50% p.j. en voor aandelenklasse C, EUR, netto-inkomsten herbelegd 
(LU0106236184) tot 0,20% p.j.3

Schroder ISF EURO Government Liquidity: Met ingang van 1 maart 2009 
heeft Schroders het geldmarktfonds gereorganiseerd. Het fonds (ISIN Kl. A, 
EUR, netto-inkomsten herbelegd: LU0401704720) wordt beheerd door David 
Scammell, Hoofd Britse & Europese rentestrategieën. Het fonds komt tegemoet 
aan de liquiditeitsbehoefte door een gunstige kostenstructuur: voor aandelen-
klasse A bedraagt de beheersvergoeding 0,40% p.j., voor aandelenklasse C 
slechts 0,15% p.j. 

Schroder ISF Asian Equity Alpha: Vanwege zijn geringe omvang wordt dit 
fonds (beheersvergoeding 1,50% p.j.)2 op 26 mei 2009 geliquideerd.3 

Schroder ISF Asian Smaller Companies: Co-beheerder Wee Ming Goh heeft 
Schroders eind april 2009 verlaten. Het fonds (beheersvergoeding 1,50% p.j.)2 
wordt nu door Piang Sze Chua alleen beheerd. 

   Nieuws

Voor het STS1 Schroder Global Diversified Growth Fund (beheersvergoeding 1,5% 
p.j.) wordt het marktrisico niet meer berekend met de ‘value-at-risk’-methode, maar 
op basis van de ‘commitment approach’, die volgens het beheerteam beter geschikt 
is. Hierbij worden de onderliggende verplichtingen van de derivatenposities van het 
deelfonds berekend door ze fictief om te zetten in hun onderliggende activa. De 
beleggingsstrategie, de risicoprofielen en alle andere we-
zenlijke kenmerken van het fonds blijven gelijk.3 De 
verwijzing naar de value-at-risk-(VaR-)methode 
wordt bij de eerstvolgende herziening van het pros-
pectus geschrapt. Bij de VaR-methode wordt het 
marktrisico bepaald door schatting van het poten-
tiële verlies onder normale omstandigheden gedu-
rende één maand. Met het oog hierop wordt de per-
formance van het deelfonds van tijd tot tijd aan een 
backtest in een model onderworpen. 

   STS Schroder Global Diversified
Growth Fund wijzigt methode voor 
berekening van het marktrisico

1   STS staat voor Strategic Solutions. 2 De inschrijvingsvergoeding voor alle genoemde fondsen bedraagt tot 5,26315% van de uitgifteprijs. De aangegeven beheersvergoeding heeft betrekking op de 
aandelenklasse A, tenzij anders aangegeven. 3 De aandeelhouders zijn hierover geïnformeerd.

Euro Corporate Bond,  
terugblik en vooruitblik
Het Schroder ISF EURO Corporate Bond fonds is 
in de afgelopen maanden heel hard gegroeid. Eind 
april werd de grens van 2 miljard EUR vermogen 
onder beheer overschreden. Tijd voor een terug-
blik. 

Het is een drukke tijd geweest voor fondsbeheerder 
Adam Cordery en zijn mensen. Niet alleen kwam 
er heel veel nieuw geld richting het fonds, afkom-
stig van beleggers die vertrouwen hebben in de 
performance van het beleggingsteam. Ook de ex-
posure naar de markt is sterk vergroot. Daar waar Cordery halverwege 2008 
nog voorzichtig was en onderwogen was, is er geleidelijk aan meer belegd in 
credit en aan het einde van het eerste kwartaal was het fonds daarin vrijwel vol 
belegd. “De kansen in de Europese bedrijfsobligatiemarkt zijn beter dan sinds 
jaren. Het verschil in rendement tussen staatsobligaties en cashgeld aan de ene 
kant en bedrijfsobligaties aan de andere kant, is zeer groot”, aldus Cordery in 
zijn kwartaalrapportage. “Natuurlijk speelt de angst voor faillissementen mee in 
de hoge waardering van de bedrijfsobligaties, maar wij zien een brede range van 
zeer aantrekkelijke, kwalitatief uitstekende obligaties waarin we kunnen beleg-
gen.” En dat is ook precies waarom de prestaties van het EURO Corporate Bond 
fonds zo uitstekend zijn geweest. In het tweede halfjaar van 2008 hebben Cor-
dery en zijn team zeer behoedzaam geopereerd, met een nadrukkelijke onder-
weging in credits. 

Tegelijkertijd zag men de spread tussen overheidspapier en bedrijfsobligaties op-
lopen en werd langzamerhand meer belegd. Een belangrijke reden voor het goe-
de resultaat is dat het fonds in het derde en vierde kwartaal afstand heeft gehou-
den van cyclische beleggingen en risicovolle achtergestelde beleggingen in de 
financiële sector. In de loop van het vierde kwartaal werd wel weer belegd in 
meer robuuste leningen van financiële instellingen met name als deze door de 
overheid werden ondersteund. Grote nadruk lag op obligatiebeleggingen van 
ondernemingen die geacht mogen worden om op een eenvoudige manier te 
voorzien in rentebetalingen en aflossing van hun schulden. 

In eerste kwartaal van 2009 presteerde het fonds, in tegenstelling tot de markt, 
uitstekend als gevolg van de defensieve houding. Cordery vergrootte in die 
maanden wel het aandeel cyclische beleggingen. In de autoindustrie bleef het 
fonds echter onderwogen. Het geld uit de grote nieuwe instroom werd deels be-
legd in nieuwe emissies. In ongeveer de helft van de gevallen werd meegedaan bij 
inschrijving. Daarnaast vormden dagen met ‘slecht nieuws’ een mooi koopmo-
ment voor Cordery en de zijnen. Tot slot heeft het fonds ook kunnen profiteren 
van de mogelijkheid om derivaten in te zetten. 

Wat kunnen we de komende maanden verwachten? De kansen en vooruitzichten 
zijn beter dan ze sinds lange tijd zijn geweest. Er zit-
ten veel nieuwe emissies aan te komen en de vraag 
in de markt is goed; iets dat niet gezegd kan wor-
den voor staatsobligaties, op dit moment. De 
brede groep van researchanalisten waarop Cor-
dery kan terugvallen, bewijst keer op keer zijn 
waarde. Daarnaast blijft er zoals altijd grote 
aandacht voor de risicobeheersing, vanuit de 
hoek van meer dan 20 creditanalisten. 

Entree van De Entree   
het nieuwe onderkomen van Schroders. 

Adam Cordery 



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

Het Schroder ISF Global High Yield is een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleg-
gingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het Fonds is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel 
toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het 
volledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De 
rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met het Fonds worden uiteengezet in het 
volledige prospectus. Het volledige prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen 
van het Fonds kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de desbetreffende, bovenvermelde derde partij en worden u enkel 
verstrekt voor intern gebruik. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd of verspreid in welke vorm dan 
ook en mag niet worden gebruikt om welke financiële instrumenten of producten of indexen dan ook te creëren. 
Deze gegevens worden verstrekt zonder enige garanties van welke aard dan ook. De eigenaar van gegevens 
van derde partijen noch enige andere partij die is betrokken bij de publicatie van dit document kan aansprakeli-
jk worden gesteld voor fouten. De voorwaarden van de specifieke verklaringen van afstand van de derde partij 
staan vermeld in de Belangrijke Informatie voor deze website, www.schroders.nl 

Het Schroder ISF Global High Yield valt binnen Europese richtlijn 2003/48/EG (Belasting van spaarinkomsten in 
de vorm van rentebetalingen), zoals omgezet in de Luxemburgse wetgeving. R.C.S. Luxembourg : B 37.799.

Waarom via een fonds in commodities beleggen? 
Het Financieele Dagblad, 19 mei 2009

»Matthew Michael van het Schroder AS Commodity Fund: “Investe-
ren in grondstoffen lijkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Een 

fonds moet waarde toevoegen door de juiste grondstof op het juiste 
moment te kiezen. Investeerders vergeten wel eens dat het doorrollen 

van futurecontracten flink in de papieren kan lopen.”« 
 

Kredietverruiming laat op zich wachten 
Het Financieele Dagblad/Fondsnieuws, 20 april 2009

»Alan Brown, chief investment officer over de economische situ-
atie: “Er zijn nog veel onzekerheden die we niet kunnen inschat-
ten. We gaan er nu vanuit dat 2009 een heel zwaar jaar voor de 

economie wordt, maar dat we met 1,5% in 2010 een zwak herstel 
te zien krijgen. Of dat ook echt doorzet, hangt af van de consu-
mentenbestedingen. Maar ook van de vraag of banken de steun 

van de overheid doorgeven aan particulieren en bedrijven.”«
Bijna middernacht voor credits 

IEX Profs, 3 april 2009

»“Kortom, een aantrekkelijke sector voor wie er de weg weet. En 
daar zit hem vaak de kneep,” zegt David Harris, fondsmanager US 

Fixed Income van Schroders. “Wij zijn geen yield chasers,” zegt 
hij, doelend op het feit dat de hoogste verwachte rendementen 
(yields) te vinden zijn bij de wankelste bedrijven. “Als we alleen 

voor de hoogste yields gaan krijgen we een portefeuille vol bedrij-
ven die er over een paar jaar niet meer zullen zijn.”«

Banken ontketenen later dit jaar faillissementsgolf 
De Tijd, 8 april 2009

» “De banken brengen later dit jaar een faillissementsgolf op 
gang door leningen op te eisen van bedrijven die met veel schul-
den zijn overgenomen (LBO’s). Die bedrijven kunnen immers on-
mogelijk hun kredietvoorwaarden respecteren.” Dat zegt Wesley 
Sparks, hoofd hoogrentende obligaties bij de Britse vermogens-

beheerder Schroders. “Door die problemen bij de LBO’s is het op 
het moment van schrijven nog te vroeg om in hoogrentende obli-

gaties te stappen.”«
Killing 

Telegraaf, 9 april 2009

» “Ons oog is bijvoorbeeld gevallen op obligaties van Goodyear 
Tires. Het bedrijf kan mogelijk profiteren van de instortende vraag 
naar nieuwe auto’s. Als mensen langer in hun bolide blijven rijden, 
moeten ze ook eerder hun banden vervangen.” Toch is het maar 
de vraag of een belegger een goede high yield-beleggingskans 

kan onderscheiden van een waardeloze. Schroders analyseert elk 
bedrijf tot op de bodem, terwijl een individuele investeerder hier-
voor waarschijnlijk nauwelijks de capaciteit en kennis heeft. Een 

beleggingsfonds, zoals het Schroder ISF Global High Yield, is dan 
wellicht een veiligere optie.«

Uit de pers:

Service

J. Henry Schröder & Co.

1804 geldt als het jaar waarin Schroders 
werd opgericht. Het is het jaar waarin 
Johann Heinrich Schröder partner van 
zijn oudere broer Johann Friedrich in 
Londen werd. J. F. Schröder & Co is een 
in suiker gespecialiseerde handelson-
derneming, die zich daarnaast – wat in 
die tijd ongebruikelijk is – bezighoudt 
met handelsfinanciering. In 1818 be-
eindigen de broers hun samenwerking. 
Vervolgens richt Johann Heinrich drie 
naar hem genoemde ondernemingen 
op, eerst in Hamburg en Londen en 
twintig jaar later ook in Liverpool. Een 

slimme zet, want Hamburg wordt steeds 
belangrijker als overslaghaven en Enge-
land groeit uit tot de grootste koloniale 
macht van de wereld. Economisch his-
toricus Richard Roberts denkt dat in 
die jaren het fundament is gelegd voor 
het succes van Schroders en het feit dat 
de onderneming na 200 jaar nog steeds 
behoort tot de leidende financiële insti-
tuten ter wereld: de levende familietra-
ditie, de mogelijkheid om verder te kij-
ken en nieuwe kansen op te zoeken, en 
tot slot de gedisciplineerde, soms zelfs 
terughoudende ondernemingsstijl.  

Geschiedenis van Schroders

De haven van Liverpool rond 1850,  
de bloeitijd van de daar gevestigde firma J. H. Schröder & Co.
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   Wij helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Institutioneel Client services en ondersteuning

Retail/Wholesale

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

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

Diana Hodde  
Office Manager 
 
diana.hodde@schroders.com

Sytze Bouius 
Manager Client Services 
 
sytze.bouius@schroders.com

Uw gesprekspartners in Nederland, België en Luxemburg

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