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Bedrijfsobligaties: probaat  
middel tegen nuldieet 
Angst is slecht voor het rendement: door de aanhoudend hoge vraag naar veilige staats-
leningen zijn de rendementskansen voor beleggers sterk geslonken. Bedrijfsobligaties 
kunnen helpen meer rendement uit uw obligatieportefeuille te halen.

Rendementskansen in plaats van magere kost. Bedrijfs
obligaties hebben zich in 2010 goed ontwikkeld en bieden de  
belegger nog steeds aantrekkelijke mogelijkheden. 

De geschiedenis herhaalt zich. In het 
voorjaar van 2009 schreven we in deze 
nieuwsbrief: “Beleggers die op de rente
markt een aantrekkelijk langetermijn
rendement willen behalen, moeten op 
zoek naar alternatieven voor de staats
leningen.” Door de recessie en de bank
faillissementen waren de beleggers 
massaal naar de veilige havens van 
Duitse Bunds en US Treasuries gevlucht. 
De rentes waren dienovereenkomstig 
gekelderd en de experts van Schroders 
adviseerden dan ook hoogwaardige 
bedrijfsobligaties in de portefeuille op 
te nemen. Wie deze raad opvolgde, 
werd rijkelijk beloond: bedrijfsobligaties 
genereerden in 2009 ten opzichte van 
staatsleningen de beste rendementen 
sinds 77 jaar. Het wereldwijd beleggen
de Schroder ISF1 Global Corporate 
Bond Fund bijvoorbeeld sloot het jaar 
met een winst van maar liefst 17,8%.2

Anderhalf jaar en 
een ZuidEuropese 
schuldencrisis ver
der is veiligheid 
voor veel beleggers 
opnieuw het parool. 
De rente op tienjaars 
Duitse staatslening
en zakte eind augus
tus tot onder de 
2,5% en bereikte 
daarmee het laagste 
punt ooit; de Ame
rikaanse papieren 
lagen niet veel ho
ger. En de rentes 
zullen voorlopig 
ver moe delijk laag 

blijven, want noch in de VS noch in de 
eurozone maken de centrale banken 
aanstalten hun ruime monetaire beleid 
af te bouwen. Na inflatie en belastingen 
zullen veel beleggers daarom wat ren
dement betreft genoegen moeten ne
men met een nuldieet. Op nieuw rijst 
daarom de vraag of het omwille van de 
veiligheid nodig is af te zien van winst. 
Met andere woorden: kunnen de be
leggers hun obligatieportefeuille niet 
beter versterken met bedrijfsobliga
ties? 

Creditspreads blijven  
aantrekkelijk

De omstandigheden zijn gunstig. 
Hoewel de renteverschillen tussen 
staats en bedrijfspapieren (de credit
spreads) niet meer zo extreem zijn als 
in het voorjaar van 2009, toen de 
markten een ongekend crashscenario 

met hoge, tweecijferige faillissements
percentages inprijsden, hebben de 
bedrijfsobligaties zich ook in 2010 
zeer positief ontwikkeld en blijven de 
waarderingen gunstig. De spreads zijn 
in de loop van het jaar weer wat uit
gelopen en liggen duidelijk hoger dan 
bijvoorbeeld in de jaren 2004 tot 2006, 
toen de rendementen van bedrijfs en 
staatsobligaties nauwelijks meer van 
elkaar verschilden. 

Gezien de goed gevulde kas van veel 
ondernemingen en de in het algemeen 
positieve groeivooruitzichten zullen de 
faillissementscijfers ook in de toekomst 
waarschijnlijk binnen de perken blijven. 
Toch blijft een zorgvuldige selectie van 
emittenten door middel van diepgaande 
kredietanalyses essentieel. Beleggers die 
aan zekerheid hechten, zullen de voor
keur geven aan ‘investment grade’  
obligaties: papieren van ondernemingen 
met een hoge kredietwaardigheid, die 
een rating van AAA tot BBB hebben. 
Een professionele spreiding over ver
schillende regio’s, branches en loop
tijden kan het risico van de belegging 
verder reduceren. Met deze eisen in 
gedachten is een actief beheerde fonds
belegging voor vrijwel alle beleggers het 
aangewezen instrument.  

Megatrend: inspelen op  
de vergrijzing 
“De ouderdom is iets om van te rillen, 
een koude koorts, een nukkig barre 
straf”, laat Goethe een van de per
sonages in zijn ‘Faust’ zeggen. 
Geen wonder dat niemand graag aan 
de ouderdom denkt. Toch zouden 
vooruitziende beleggers dat juist 
wel moeten doen: de vergrijzing van 
de bevolking, vooral in de industrie
landen, biedt namelijk aantrekke
lijke kansen voor ondernemingen 
die producten en diensten voor  
senioren aanbieden. Denk aan 
kleinere verpakkingen in de super
markt of op maat gesneden finan
ciële producten voor gepensioneer
den – en dat is lang niet alles. Ook 
aanbieders in de gezondheidszorg 
kunnen profiteren: ouderdoms
kwalen zoals hartproblemen,  
cognitieve stoornissen of obesitas 
zullen toenemen en nieuwe kansen 
voor effectieve behandelings
methoden scheppen. Vergeet ook 
niet de nieuwe groeimogelijkheden 
die door de demografische 
verande ringen en de verstedelijking 
voor infrastructuurondernemingen 
kunnen ontstaan. In het algemeen 
komen deze positieve vooruitzichten 
nog niet tot uiting in de waarderingen 
van de desbetreffende onderne
mingen. Beleggers die nu inspelen 
op de megatrend ‘vergrijzing’ hebben 
daarom goede kansen vele jaren 
lang met bovengemiddelde rende
menten te worden beloond.

Ik wens u veel leesplezier.
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1 Schroder ISF staat in dit document voor Schroder International Selection Fund. 
2 Bron: Schroders. Performance op basis van NAV aandelenklasse A, EUR afgedekt, in
komsten herbelegd. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheers vergoeding, maar zonder re
kening te houden met inschrijvingsvergoeding, eventuele andere vergoedingen, transactiekosten 
en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou de performance lager uitvallen. 
Beleggingen in vreemde valuta’s zijn onderworpen aan valutaschommelingen. Resultaten in 
het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

Fred van der 
Stappen,  
Head  
Intermediary  
Benelux.
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Met 17,5% outperformance ten opzichte van staats
obligaties was 2009 voor de hoogwaardige bedrijfs
obligaties een historisch topjaar. “Zulke spectacu
laire rendementen zullen we dit jaar niet meer halen”, 
zegt obligatiespecialist Jamie Stuttard van Schroders. 
“Maar er zijn een aantal belangrijke factoren die de  
investment grade creditmarkten ook in 2010 en 2011 
zullen ondersteunen.”
Ondernemingen in de VS en elders hebben hun 
overschotten de afgelopen tijd vooral gebruikt om 
hun kredietwaardigheid te versterken en beschikken 
vaak over enorme cash reserves. Om hun kredietrating 
te verbeteren, hebben veel bedrijven zelfs hun dividend
uitkeringen verlaagd. Riskante overnames en een over
matige schuldpositie zijn daarentegen verleden tijd: 
daar zorgen de streng ere kredietrichtlijnen van de 
banken en de algemene verkrapping in de krediet
verstrekking wel voor. 
   Mocht de conjunctuur onverwachts toch instorten, 
nemen bedrijfsobligaties in de  vermogensstruc-
tuur van een onderneming een gunstige positie in. 
“Een aandelenbelegger loopt bijvoorbeeld risico op 
verwatering door de uitgifte van nieuwe aandelen, is 
bij een faillissement als eerste zijn geld kwijt en heeft 
het meeste te lijden onder reorganisaties”, aldus 
Stuttard. In onzekere tijden is het in bedrijfsobligaties 
belegde vermogen dus duidelijk beter beschermd dan 
vermogen belegd in aandelen. 
    Stuttard is sinds 2008 de hoofdbeheerder van het 
Schroders ISF Global Corporate Bond Fund en is 
daarmee verantwoordelijk voor één van de grootste 
en meest succesvolle fondsen voor mondiale bedrijfs
obligaties. Hij belegt hoofdzakelijk in hoogwaardige 

papieren die worden uitgegeven door ondernemingen 
overal ter wereld. Dit wereldwijde universum groeit 
en omvat een groot aantal regio’s, branches en krediet
kwaliteiten. Hierdoor ontstaat er voor actieve beheer
ders een aantrekkelijk speelveld. “De groei en de  
diversificatie van markten leiden tot potentiële in
efficiënties”, zegt Stuttard. “Dankzij ons goed toegeruste 
en ervaren team kunnen wij daar munt uit slaan.” 
    Het gespecialiseerde obligatieteam van Schroders 
is overal ter wereld actief en is een van de sterkste in 
de markt. Het telt meer dan 30 portefeuillebeheerders 
waarvan er twaalf gespecialiseerd zijn in bedrijfs
obligaties, meer dan 20 kredietanalisten en vier 
kwanti  tatieve analisten. Gezamen lijk hebben zij voor 
bijna 35 miljard euro aan vastrentende portefeuilles 
en voor 18 miljard euro aan wereld wijde bedrijfs
obligaties onder hun hoede.1 

Intensief contact met ondernemingen
Door de wereldwijde aanwezigheid hoeft het team 
van Schroders zijn research niet alleen achter de 
computer uit te voeren, maar kan het vaak recht
streeks contact met de emittenten onderhouden. Zo 
stonden er in 2009 bijna 3.000 gesprekken met  
ondernemingen op de agenda, waaronder 217 exclu
sieve, persoonlijke gesprekken met managers. 
Boven dien werkt het team bij de analyse van onder
nemingen nauw samen met de aandelenspecialisten 
van Schroders, waardoor waardevolle aanvullende 
informatie wordt verkregen. Het afgelopen jaar  
kwamen de aandelen en obligatieexperts van 
Schroders om de drie dagen bijeen voor gezamen
lijke besprekingen. 

Schroder ISF Global Corporate Bond

Bijna 3.000 contacten met ondernemingen per jaar, twaalf gespecialiseerde 
portefeuillebeheerders en een beheerd vermogen van 18 miljard euro: vrijwel 
niemand is in staat zo succesvol op de wereldwijde markt voor bedrijfsobligaties 
te opereren als het team van Schroders.

Topklasse in bedrijfsobligaties
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De resultaten van het fonds mogen er zijn. De 
benchmark wordt sinds introductie zowel over drie 
als over vijf jaar overtroffen; en in de vergelijking 
met concurrerende fondsen over drie en vijf jaar3 
behoort Schroder ISF Global Corporate Bond steeds 
tot de beste 25%. Geen wonder dat het obligatie
team door onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaars  
regelmatig wordt onderscheiden. Momenteel wordt 
Schroder ISF Global Corporate Bond door Morning

1 Bron: Schroders, per 30 juni 2010. Fondsvermogen exclusief obligaties van opkomende markten. 2 Bron: Schroders, per 31 juli 2010.

Beleggingsargumenten
�   Schroder ISF Global Corporate Bond belegt 

wereldwijd hoofdzakelijk in selecte bedrijfs 
obligaties van goede en zeer goede kwaliteit. 

�   De markt voor wereldwijde bedrijfsobligaties 
kent een goede spreiding naar regio’s, sectoren 
en kredietratings.  

�   Bedrijfsobligaties bieden een hogere rente dan 
staatsleningen, waardoor op lange termijn een 
hoger totaalrendement kan worden behaald. 

�   Het fonds hanteert een gedisciplineerd, actief 
beleggingsproces gebaseerd op diepgravende 
kredietanalyses. 

�   Schroders heeft een groot en ervaren bedrijfs
obligatieteam met jarenlange trackrecord, en  
beschikt daarnaast over een omvangrijke interne 
expertise.

�   Voor eurobeleggers is er een naar euro afgedekte 
aandelenklasse.

�   In de uitkerende aandelenklasse streeft het fonds 
naar een uitkering van 3% p.j., uit te keren per 
kwartaal. 

Beleggingsrisico’s

�   Schroder ISF Global Corporate Bond belegt 
hoofdzakelijk in waardepapieren die een hoger  
defaultrisico kennen dan veilige staatsobligaties. 

�   De performance van het fonds wordt in belangrijke 
mate bepaald door het vermogen van de fonds
beheerders om papieren met een aantrekkelijke 
rente en weinig defaultrisico op de markt te vinden 
en te kopen. 

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

�   Dit fonds kan in het kader van het beleggingsproces 
gebruik maken van financiële derivaten. Dit kan het 
effect van marktgebeurtenissen versterken en daar
door de koersvolatiliteit van het fonds verhogen.

�   Indien het rendement van de uitkerende aandelen
klasse lager is dan het uit te keren bedrag, wordt 
het verschil betaald uit het vermogen van de aan
delenklasse. De uitkering is niet gegarandeerd;  
in bepaalde marktsituaties kan de hoogte van de 
uitkering aangepast of de uitkering opgeschort 
worden, om de nettovermogenswaarde van de 
aandelenklasse te beschermen. 

Schroder ISF Global Corporate Bond2

ISIN
LU0201324851  
(Kl. A, EUR afgedekt, herbel.)

Introductiedatum 20 september 1994

Fondsbeheerder Jamie Stuttard

Fondsvermogen 1.777,4 miljoen USD

Fondsvaluta USD

Aantal titels 323

Benchmark
Barclays Capital Global Aggregate 
Credit Component EUR Hedged

Beheersvergoeding 0,75% p.j. 

Fondsbeheerder Jamie 
Stuttard is bij Schroders 
verantwoordelijk voor de 
vastrentende beleggingen 
in GrootBrittannië en  
Europa. Voordat hij in 2003 
bij Schroders in dienst  
trad, was hij werkzaam  

bij obligatiehuis PIMCO, waar hij investment 
grade bedrijfsobligaties beheerde. Daarvoor 
werkte hij als analist en portefeuillebeheerder 
bij dochters van de Dresdner Bank. Stuttard 
studeerde geschiede nis in Cambridge en heeft 
twaalf jaar beleggings ervaring. 
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star gewaardeerd met vier sterren en heeft het een 
AArating van Standard & Poor’s.4

BBB-titels met opwaarderingspotentieel 
De portefeuille van het fonds bestaat voornamelijk 
uit hoogwaardige bedrijfspapieren. In totaal kan 
maxi maal 20% van het fondsvermogen worden  
belegd in opkomende markten en high yield 
obligaties; 20% is ook het maximum voor de toe
voeging van staatsobligaties. Momenteel5 belegt het 
fonds 36,8 % van zijn vermogen in de VS, terwijl nog 
eens 19,4 % in GrootBrittannië belegd is; daarna 
volgen Frankrijk, Duitsland en Nederland. Van de in 
aanmerking genomen emittenten valt 86,2% in de 
categorie ‘investment grade’ en heeft dus een rating 
van AAA tot BBB, die duidt op een goede tot zeer 
goede kwali teit. Met een aandeel van 52,2% zijn de 
potentieel hoger renderende namen met een  BBB
rating duide lijk overwogen ten opzichte van de bench
mark. Een reden hiervoor is de kans dat deze  
bedrijven worden overgenomen door grote concur
renten waardoor hun papieren van de ene op de  
andere dag in een hogere kwaliteitsklasse terecht 
kunnen komen.

Positieve ontwikkeling ook in 2010
Jamie Stuttard is ervan overtuigd met deze portefeuille 
goed gepositioneerd te zijn voor het beweeglijke 
marktklimaat dat nu heerst. Dit heeft ook een statis
tische reden: hij heeft namelijk geconstateerd dat er 
een samenhang bestaat tussen de risicopremie van 
bedrijfsobligaties aan het begin van het jaar en het 
extra rendement in de loop van datzelfde jaar. “Bull
markten in de creditsector beginnen met hoge risico
premies, als de paniek een hoogtepunt bereikt en de 
politiek de economie begint te ondersteunen”, ver
klaart hij. 2009 begon met een ongekende risicopremie 
van 500 basispunten ten opzichte van staatspapieren 
en bracht dienovereenkomstige recordrende menten. 
Begin 2010 bedroeg de risicopremie nog steeds 170 
basispunten en lag daarmee duidelijk boven het  
minimum waarbij rendement mag worden verwacht. 
Stuttard voorspelt daarom: “Bedrijfsobligaties zullen 
het ook in 2010 beter doen dan staatsobligaties en  
in vergelijking met de afgelopen twaalf jaar boven
gemiddeld rendement genereren.” Met een stijging 
van 5,0%3 in de eerste zeven maanden van het jaar is 
Schroder ISF Global Corporate Bond deze doelstel
ling al een flink stuk genaderd. 

De strategie van het fonds is gericht  
op drie rendementsbronnen: 

1.  Macrostrategie. In een klassiek top
down proces worden onder meer algemene 
beleggingsthema’s en kredietkwaliteiten  
“vanuit vogelvluchtperspectief” geanalyseerd. 

2.  Algemene sectorstrategie. De analisten 
ontwikkelen sectorrankings en doen uitspraken 
over de correlatie tussen afzonderlijke sectoren.

3.  Individuele titelstrategie. Centraal in de 
beleggingsfilosofie van Schroders staat een 
intensief bottomup onderzoek van afzonder
lijke emittenten en hun kredietwaardigheid. 
“Wij zijn van mening dat onze kredietanalyses 
een wezenlijke bijdrage leveren aan de boven
gemiddelde risicogecorrigeerde waardeont
wikkeling van het fonds”, benadrukt Stuttard. 
“Ze helpen ons vooral defaultverliezen te ver
mijden.” Om de performance te verbeteren, 
kunnen onaantrekkelijke obligaties ook worden 
geshort. 

3 Bron: Schroders, Mercer, per 31 juli 2010. Performance op basis van NAV aandelenklasse A, EUR afgedekt, inkomsten herbelegd. Berekening na aftrek van de jaarlijkse  
beheersvergoeding, maar zonder rekening te houden met inschrijvingsvergoeding, eventuele andere vergoedingen, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou 
de performance lager uitvallen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 4 Bron: Morningstar, Standard & Poor’s, per 31 juli 2010. De Morning star
rating heeft betrekking op aandelenklasse A, USD, herbel. 5 Bron voor alle informatie over de portefeuillesamenstelling: Schroders, per 31 juli 2010. 6 Bron: Schroders, per 31 juli 2010. Performance 
op basis van NAV aandelenklasse A, EUR afgedekt, inkomsten herbelegd. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding, maar zonder rekening te houden met inschrijvingsvergoeding, 
eventuele andere vergoedingen, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare 
leidraad voor de toekomstige resultaten. 7 Bron: Schroders, per 31juli 2010. 8 Bron: Morningstar Direct, per  31 juli 2010. Rendement en risico op basis van aandelenklasse C, USD, herbel., in ver
gelijking met 22 fondsen resp. aandelenklassen van de Morningstarvergelijkingsgroep (Fixed Income Global Corporate). Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekom
stige resultaten. 9 Bron: Merrill Lynch, Bloomberg, per 31 december 2009. Het universum voor bedrijfsobligaties wordt gedefinieerd als de Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (G0BC) 
en de Merrill Lynch Global High Yield Index (HW00). 10 Bron: Markit, per 31 december 2009; CDS = Credit Default Swaps (verzekeringen tegen het risico van lechte leningen). 
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Schroders  icon
De vermogensstructuur laat zien hoe de 
onderneming is gefinancierd in termen van eigen 
vermogen en vreemd vermogen. Dit staat aan de 
passivazijde van de balans. Bij liquidatie van een 
onderneming worden eerst de verstrekkers van 
vreemd vermogen terugbetaald, daarna de ver
strekkers van eigen vermogen. 

High yield obligaties (ook junk bonds ge
noemd) zijn alle obligaties onder investment  
grade, dus met een rating van BB of lager.

Gezocht: de beste onder meer dan 13.000 namen

Schroder ISF Global Corporate Bond: selectieproces

Universum voor 
bedrijfsobligaties 

> 10.500 obligaties9 
en   

> 2.500 CDS10

Kredietanalisten 
In kaart brengen van de  
belangrijkste emittenten  

in de sector

Portefeuille 
van 100 – 150 

emittenten

Portefeuillebeheerders  
Identificeren van gunstig  
gewaardeerde papieren

Kwantitatieve analyse 
Preselectie van  

beleggingsmogelijkheden

Kredietanalisten  
Beoordeling  

kredietkwaliteit  
(rating)

Hoofdbeheerder
Waarderingsanalyse en 
uiteindelijke selectie  
van emittenten
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ZuidEuropese schuldencrisis of niet: de Europese 
reële economie heeft het de afgelopen maanden ver
bazingwekkend goed gedaan. Onbetwiste kampioen 
is Duitsland, dat met +2,2 % de sterkste kwartaalgroei 
sinds de eenwording noteerde; maar zelfs Spanje kon 
ondanks de bezuinigingen en een werk loosheid van 
20% nog een bescheiden groei optekenen. Nooit  
eerder was de politieke en economische leiders rol 
van Duitsland zo belangrijk als op dit moment.  
Maar wat gebeurt er als het wereldwijde groeitempo 
afzwakt? Zal Europa dan als een domino steen om
vallen?  

Voorlopige schattingen wijzen erop dat de opleving 
in het tweede kwartaal in belangrijke mate te danken 
was aan de vraag uit het buitenland. Exportgerichte 
economieën zoals Duitsland, Nederland en Oostenrijk 
– en ook GrootBrittannië – ontwikkelden zich duide
lijk beter dan landen als Portugal, Spanje en Grieken
land. Voor de tweede helft van het jaar wordt in het 
algemeen een iets gematigder groei verwacht. Het 
blijft echter onzeker hoe de Europese conjunctuur 
zal reageren op een lagere groei elders in de wereld, 
met name in de VS en China.

De Europese inkoopmanagersindices, die als be
lang rijke indicatoren voor de toekomst worden be
schouwd, tonen zich tot dusver robuust. De stemming 
onder ondernemers en consumenten is vergeleken 
met de zomer van 2009 duidelijk verbeterd, zij het 
met opmerkelijke nuanceringen: de industrie en  

detailhandel waren in juli 2010 positiever gestemd 
dan het langetermijngemiddelde, de dienstverleners, 
de bouwsector en de consumenten juist minder.  
Hoewel de consument zich dus terughoudend toont, 
rekent de detailhandel op goede resultaten.

 In de tien maanden tot eind augustus 2010 is de 
handelsgewogen koers van de euro zo’n 13% gedaald. 
Goederen uit de eurozone werden daardoor in de rest 
van de wereld goedkoper – een gunstige ontwikkeling 
voor exporteurs. Daarbij moet wel worden aangete
kend dat circa 41% van de export die de eurozone 
verlaat, naar de VS en China gaat. Als de conjunctuur 
daar inzakt, wordt het voordeel van een relatief lage 
euro tenietgedaan.

Duitsland als slapende reus
De Duitse inkoopmanagers verwachten inderdaad 

dat de orders uit het buitenland zullen teruglopen, 
maar voorzien een verdere groei van de binnenlandse 
orders voor industriegoederen. Dat is een bemoedigend 
teken. Duitsland speelt inmiddels zo’n beetje de rol 
van slapende reus, en als de Duitse consumenten en 
bedrijven daadwerkelijk bereid zijn geld uit te geven, 
heeft dat positieve gevolgen voor de hele Europese Unie.  

Door de onverwacht sterke groei in Duitsland kan 
de werkgelegenheid toenemen, waardoor het aantal 
deeltijdbanen kan dalen en het vertrouwen van de 
Duitse consument wordt versterkt. Veilige beleggingen 
leveren bij de negatieve reële rente van dit moment 
niets op en de huishoudens hebben flink gespaard – 

zodat er kans bestaat dat de Duitse consument een 
bijdrage aan de groei in Europa en de wereld zal leveren 
door geld uit te geven. 

Afgezien daarvan heeft de Europese economie echter 
nog de nodige hordes te overwinnen. De Amerikaanse 
conjunctuur baart opnieuw zorgen, sterker nog dan 
de schuldproblemen in ZuidEuropa. De verwachting 
is dat Griekenland de eerste kwartaalcontrole op zijn 
hervormingen door de geldschieters goed zal door
staan en de EU Commissie de tweede tranche van het 
hulppakket in september zal vrijgeven. Ondertussen 
heeft de stresstest voor de Europese banken geholpen 
de vrees dat de grotere banken te veel slechte kre
dieten op hun balans hebben, weg te nemen. Niet 
vanwege de tests zelf, die in het algemeen als te licht 
worden beschouwd, maar omdat de banken bij de tests 
gedetailleerd inzicht in hun uitstaande leningen hebben 
moeten geven.

Toch blijft het bankensysteem kwetsbaar en zijn 
verdere saneringen noodzakelijk. Uiterlijk volgend 
jaar zal de kwestie van de staatsschulden van de Zuid
Europese landen weer actueel worden, als de regeringen 
hun aflopende leningen moeten herfinancieren. De  
begrotingen van de crisislanden bevinden zich in 
een consolidatieproces; dit zal in 2011 nog versneld 
worden, waarbij Duitsland als het goede voorbeeld 
fungeert. Verwacht wordt daarom dat de ECB zijn 
beleidsrente de komende twaalf maanden nog laag 
zal houden. 

Europa groeit weer – maar voor hoe lang?
Een verrassende groeispurt in Europa: Duitsland en de andere landen hebben de verwachtingen duidelijk over-
troffen. Dit is vooral te danken aan de export. Mocht die echter vaart verliezen, gaat de Duitse consument een 
sleutelrol spelen.

Schroders         -prognose en voorbeeldportefeuille

Bron: Schroders, Datastream, IMF. BBP, inflatie en kencijfers per 30 juni 2010. Beleidsrentes per 20 augustus 2010. De kencijfers voor 2010(e) en 2011(e) hebben betrekking op de stand aan het 
einde van het jaar en zijn een prognose. Onder opkomende economieën wordt verstaan: Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Colombia, Estland, Filippijnen, Hongarije, India, Indonesië, Kroatië, 
Letland, Litouwen, Maleisië, Mexico, Oekraïne, Peru, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Taiwan, Thailand, Tsjechische Republiek, Turkije, Venezuela, ZuidAfrika, ZuidKorea. De asset allocatie 
(totaal en aandelen) heeft betrekking op de portefeuille van Strategic Solutions – Schroder Global Diversified Growth Fund. Stand op 31 juli 2010.

Assetallocatie per februari 2010 

Aandelen wereldwijd 36,6%

Aandelen VS 21,3%

Aandelen opkomende economieën 11,5%

Aandelen GB 11,4%

Aandelen Pacific (excl. Japan) 10,0 %

Aandelen Europa (excl. GB) 9,2%

Aandelen Japan 0% 

(–2,2%)

(–5,5%)

(+0,1%)

(+0,6%)

(+0,3%)

(+4,7%)

(±0,0%) 

De aandelenpositie van 40,4% uit de 
totale allocatie is als volgt samengesteld:
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Crude) in USD
73,0 78,1 79,5

Absolute Return 1,8 %
Converteerbare obligaties 3,3%
Private equity 2,3%
Infrastructuur 3,2%
Liquiditeiten/contanten 5,1%

Bedrijfsobligaties 
(investment grade) 2,6%
High yield obligaties 14,4%
Obligaties van opkomende 
economieën 14,9%

Grondstoffen 8,5%

Vastgoed 3,5%
Aandelen 40,4%0 % 
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Nieuwe kroonprins in het  
Verre Oosten 
In juni is China Japan definitief gepasseerd als tweede economie van de 
wereld. Vanuit de optiek van Nathan Gibbs, expert Japanse aandelen bij 
Schroders, is dat geen slecht nieuws. 
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De inhaalactie is gelukt: het bruto binnenlands 
product (BBP) van China bedroeg in het tweede 
kwartaal 1.337 miljard USD, terwijl dat van Japan 
uitkwam op 1.288 miljard USD. Het is weliswaar 
niet de eerste keer dat China hoger eindigt dan 
Japan, maar het ziet er naar uit dat 2010 het jaar 
wordt waarin de Chinese economie voor het 
eerst een vol kalenderjaar de tweede plaats in de 
wereld inneemt.

 Het BBP van China groeide in het tweede 
kwartaal op jaarbasis met 10,3%. Als de Chinezen 
dit tempo volhouden zullen ze ergens halverwege 
het tweede decennium van deze eeuw ook de VS 
voorbijstreven en ‘s werelds grootste economie 
worden. Maar hoewel China is uitgegroeid tot  
‘s werelds leidende productie en exportmacht, 
blijft de welvaart in het enorme land nog steeds 
ongelijkmatig verdeeld en is de economie naar 
verhouding nog zeer inefficiënt.

Gemeten naar bevolkings
omvang – die 1,3 miljard be
draagt, bijna het tienvoudige 
van Japan – zou de Chinese 
economie nog aanmerkelijk 
groter moeten zijn. Het BBP 
per hoofd van de bevolking is 
in China momenteel slechts 
3.600 USD: minder dan een  
tiende van dat in Japan, dat 
40.000 USD bedraagt. Zelfs als 
China zijn huidige groeitempo 
25 jaar lang zou kunnen vol
houden, wat zeer onwaarschijn
lijk is, zou zijn economie, ge
meten aan het BBP per hoofd 
van de bevolking, hoogstens 
op gelijk niveau komen met die 
van Japan.

De Chinese economie groeit 
dynamisch op een laag niveau, 
maar was en is in veel opzichten 
zeer inefficiënt gestructureerd. 
Japan heeft het tegenoverge
stelde probleem: een zeer effi
ciënte economie die vanwege 
de verzadiging van de markten 
nauwelijks nog dynamiek kent. 
Dat wordt ook dit jaar weer  
duidelijk. De zwakke economie, 
de inzakkende binnenlandse en 
buitenlandse vraag en de dure 
yen hebben de winsten van  
exportgerichte Japanse onder
nemingen uitgehold en tot teleur
stellende BBPcijfers in het 
tweede kwartaal geleid. 

De Nikkei 225 is sinds begin 2010 met onge
veer 13% gedaald.

Belangrijke handelspartner
Dat er in Japan toch reden tot optimisme is, 

hangt niet in de laatste plaats samen met de sterke 
groei van de opkomende economieën in Azië. 
Vooral de groei van China betekent een enorme 
kans voor Japan en heel Azië. Nu al is China de 
belangrijkste handelspartner van Japan, zowel wat 
in en uitvoer als wat investeringen betreft. Naar
mate de groei in China geleidelijk verschuift van 
kapitaalinvesteringen naar consumentenbeste
dingen, zullen de Japanse en andere Aziatische 
ondernemingen sterker van hun handelscontacten 
met China kunnen profiteren.  

Nathan Gibbs,  
fondsbeheerder Japanse aandelen

Markten

Aandelen

VS De grote hoeveelheid geld die de 
Amerikaanse ondernemingen in kas hebben, 
blijft een positieve katalysator voor de 
markten, vooral door de inkoop van  
aandelen en overnames
Schroder ISF US All Cap

Europa GrootBrittannië relatief aan
trekkelijk: de strenge bezuinigingen van de 
nieuwe regering remmen op korte termijn 
de groei, maar zorgen voor meer stabiliteit. 
Schroder ISF UK Equity

Japan Relatief gunstige winstprognoses 
voor de Japanse ondernemingen; een  
zwakkere yen zou gunstig zijn voor de  
aandelen. 
Schroder ISF Japanese Equity Alpha 

Pacific (excl. Japan) Vooral Hongkong 
en Australië reageren vanwege hun nauwe 
handelsbetrekkingen met China gevoelig op 
het krappere monetaire beleid in dat land.
Schroder ISF Asian Total Return

Opkomende economieën Het senti 
ment ten opzichte van de opkomende  
economieën is terughoudend; posities 
worden mogelijk verder uitgebreid zodra  
de stemming verbetert. 
Schroder ISF Global Emerging Market  
Opportunities

Obligaties

Staatsobligaties De rentecurves zullen 
vermoedelijk steil blijven, aangezien korte 
rentetarieven van de centrale banken voor
lopig niet van hun plek zullen komen.
Schroder ISF Global Bond 

Bedrijfsobligaties Vanwege de aan
houdend lage rentevergoedingen op 
staatsleningen nog steeds een alternatief 
dat hoge rendementskansen biedt. 
Schroder ISF Global Corporate Bond 

High yield obligaties Het brede herstel 
van de ondernemingswinsten heeft een 
positief effect op de obligatiemarkt. 
Schroder ISF Global High Yield

Indexgekoppelde obligaties De kern
inflatie zal vanwege de aanzienlijke output 
gap vooral in de VS en Europa laag blijven.
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 

Alternatieve beleggingen

Vastgoed De waarderingen zijn zowel 
historisch als vergeleken met andere  
beleggingscategorieën fair; groeikansen 
beperkt. 
Schroder ISF Global Property Securities

Grondstoffen Op lange termijn goede 
structurele argumenten om in landbouw
grondstoffen te beleggen: groeiende be
volking, klimaatverandering, toenemende 
vleesconsumptie en toenemend beslag van 
biobrandstoffen op landbouwgrond ten 
koste van voedselproductie.

 Overwegen Neutraal Onderwegen

      

 

Ticker

 

Schroders  opedie
De handelsgewogen of effectieve wisselkoers wordt berekend op basis van de wisselkoersen 
die de munt heeft ten opzichte van de belangrijkste handelspartners; deze worden gewogen naar 
hun aandeel in de totale buitenlandse handel van het betrokken land. De handelsgewogen wissel
koers van de euro wordt dagelijks vastgesteld door de Europese Centrale Bank. 
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Nummer twee: maar  hoe lang nog? China is hard op weg uit te groeien 
tot ‘s werelds grootste economie. Op de foto: Shanghai.

China heeft veel ruimte om te groeien

Bron: IMF, per 2009.

Bruto binnenlands product per inwoner per jaar
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Special

Als we de gebeurtenissen in de  
eurozone bekijken, is het alsof we 
een trein in slow motion zien ont
sporen. Wat zich voor onze ogen 
afspeelt, is op een beklemmende 
manier onvermijdelijk – voorbestemd 
door simpele logica en de stand
vastige spaarzin van de Duitsers, die 
niet bereid blijken hun eigen eco
nomie te stimuleren. In het afge
lopen decennium hebben de PIIGS
staten (Portugal, Italië, Ierland, 
Griekenland en Spanje) veel van 
hun concurrentievermogen verloren. 
Zo gingen hun reële effectieve wissel
 koersen en de loonkosten per eenheid 
product in vergelijking met Duits
land zo’n 30% achteruit. Een soort
gelijk scenario zagen we ook in Duitsland in de periode van de hereniging. 
Om weer concurrerender te worden, namen de Duitsers toen jarenlang genoegen 
met een lage groei, 10% werkloosheid en stagnerende loonkosten. Nu wil men 
ZuidEuropa hetzelfde recept voorschrijven, waardoor de hele eurozone tot 
een lagere groei veroordeeld zou worden. Vooral de Grieken staan voor een 
herculeskarwei. Als ze voldoen aan alle eisen die worden gesteld, zal hun 
staatsschuld stijgen tot ongeveer 150% van het bruto binnenlands product 
(BBP). De schulden zullen mogelijk nog verder stijgen en het BBP door een 
nieuwe recessie en deflatie dalen. Het zou daarom geen verbazing wekken als 
Griekenland een herstructurering (dus een faillissement) gepaard met uit
treding uit de euro als het minste van twee kwaden zouden beschouwen. Daar 
hebben de Grieken ervaring mee, want sinds het land in 1829 een moderne 
staat werd is het al twaalf keer bankroet verklaard en was het meer dan de helft 
van de tijd niet in staat zijn schulden te betalen. 

Een nieuwe D-Mark zou populair zijn
Vaak wordt gesteld dat er zo veel politiek kapitaal in de euro is geïnvesteerd, 
dat mislukking ondenkbaar is. Bovendien zou uittreding van een zwakkere 

lidstaat deze in één klap ruïneren, omdat het grootste deel van zijn 
verplichtingen in euro luidt, terwijl zijn bezittingen plotseling 

in een gedevalueerde ‘nieuwe valuta’ gedenomineerd  
zouden zijn. Maar hierbij worden twee mogelijkheden 
over het hoofd gezien. Ten eerste is bij uittreding uit de 
euro, zoals altijd als een staat failliet gaat, alles onder
handelbaar. Ten tweede is het ook voorstelbaar dat juist 
de landen met een sterke valuta uit de euro stappen en 
de PIIGSgroep in de eenheidsmunt blijft. Dat zou geen 

schade aanrichten, want de situatie in ZuidEuropa zou on
veranderd blijven, en de eurovluchtelingen zouden over 
opgewaardeerde ‘nieuwe valuta’s’ beschikken. En wat kan 
er nu populairder zijn dan een nieuwe DMark?
De wisselkoersen tussen de PIIGSvaluta’s en het DMark

blok zouden daardoor sterk veranderen. Dit zou wellicht 
leiden tot een vermindering van de nu heersende chronische 
onevenwichtigheden en een veel snellere terugkeer van de 
groei. Zou dat schade lijk zijn voor de Duitse export? Ja, 

inderdaad, maar uiteindelijk zal Duitsland zijn groei 
meer moeten zoeken bij de binnenlandse vraag, om 
Europa weer op de been te helpen. Zal dit alles ge
beuren? Voorlopig zeker nog niet, maar op middellange 

termijn is deze ontwikkeling beslist denkbaar. Het doek 
is nog niet gevallen – het wachten is op de volgende akte. 

Toen de Europese Unie en het  
Internationaal Monetair Fonds in 
de vroege ochtend van 10 mei hun 
tweede reddingspakket van 750  
miljard euro bekendmaakten, was 
nog onduidelijk of het zou lukken 
de markten met deze omvangrijke 
toezegging tot rust te brengen. Critici 
vreesden dat de afwaardering van de 
Griekse en andere ZuidEuropese 
staatsleningen zich, na een korte 
adempauze, zou voortzetten en nog 
omvangrijker steunmaatregelen zou 
vereisen. 

Zoals het er nu uitziet, heeft het 
reddingspakket zijn doel bereikt: de 
markten wilden een ‘grote oplossing’, 
en die hebben ze gekregen. Intussen 
lijkt de situatie zich te normaliseren. 
De crisislanden hebben in de zomer

maanden probleemloos voor miljarden nieuw kapitaal op de kapitaalmarkt 
kunnen opnemen. De aanvankelijk fel bekritiseerde aankoop van Griekse 
staatspapieren door de Europese Centrale Bank is inmiddels teruggeschroefd 
tot een tweecijferig miljoenenbedrag per week. En last but not least heeft de 
euro zich duidelijk gestabiliseerd: Deutsche Bank verwacht op een termijn 
van twaalf maanden een wisselkoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar 
van 1,35 euro.

Mentaliteitsverandering in Zuid-Europa
De EU, het IMF en de ECB hebben met hun gecoördineerde actie duidelijk 

gemaakt dat zij de ontwikkeling van de Europese staatsobligaties serieus  
nemen. De regeringen van de betrokken staten – met name Griekenland en 
Spanje – zijn van hun kant voortvarend aan de slag gegaan om aan de normen 
van de EU te voldoen en hun begrotingstekorten terug te brengen. De popu
lariteit van de beide premiers, Papandreou en Zapatero, die hard moesten 
snijden in hun begroting, heeft er weinig onder geleden. Kennelijk heeft zich 
onder de bevolking van de ZuidEuropese landen een mentaliteitsverandering 
voorgedaan. 

Nu komt het erop aan de consolidatie door te zetten – en dat niet 
alleen rond de Middellandse Zee, maar ook in het Noorden. De 
schuldquote van de eurozonelanden zal in 2010 tot ongeveer 85% 
oplopen en daarmee de drempel van 60% die in het Verdrag van 
Maastricht is vastgelegd, fors overschrijden. Dat is op den duur 
niet vol te houden. Een snelle afbouw van de schuldenlast is dus 
van levensbelang. Daarbij zou de invoering van nationale be
grotingsregels, vergelijkbaar met de Duitse ‘Schuldenbremse’, 
nuttig kunnen zijn. 

Na de doemscenario’s van afgelopen voorjaar is nu een 
positieve verwachting voor de eurozone gerechtvaardigd. 
Gemeten vanaf zijn invoering heeft de euro zelfs de DMark in 
stabiliteit overtroffen: daaraan verandert niets. Een geslaagde 
sanering van de overheidsfinanciën zal door de kapitaalmarkten 
worden beloond met lagere herfinan cieringskosten. Lagere rentes 
betekenen weer een sterkere stimulans voor het bedrijfsleven om 
meer te investeren en de groei weer aan te zwengelen. De eurozone 
zal groter worden: Estland, een van de landen met de meest solide 
overheids financiën in Europa, zal al in 2011 tot de Unie toetreden. 
Kort gezegd: de euro is altijd een politiek project geweest. Als 
de politiek verantwoordelijken ook in de toekomst de bereidheid 
en standvastigheid kunnen opbrengen om de nood zakelijke 
hervormingen door te voeren, gaat de gemeen schappelijke 
munt een goede toekomst tegemoet. 

Discussie: heeft de euro een kans?
De politieke wil is doorslaggevend.
De maatregelen van de EU om de euro te stabiliseren 
hebben gewerkt, zegt Dr. Ulrich Stephan, Global Chief 
Investment Officer particuliere en zakelijke klanten bij 
Deutsche Bank.

De euro kan stuklopen op Duitsland. 
Het uiteenvallen van de eurozone blijft een realistisch  
scenario, ondanks het reddingspakket, meent Alan Brown, 
Group Chief Investment Officer van Schroders.

Dr. Ulrich Stephan  
is Global Chief Investment Officer particu
liere en zakelijke klanten bij Deutsche Bank 
en verantwoordelijk voor marktanalyses en 
beleggingsstrategieën. 

Alan Brown  
is Group Chief Investment Officer  

en Directeur van Schroders.
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Nieuws

De beleggingscategorie 
Beleggen in veilige staatsobligaties levert 
voorlopig weinig méér op dan de kans op 
kapitaalbehoud. Voor beleggers die hun obligatieportefeuille beter willen spreiden 
en van extra rendementskansen willen profiteren, vormen bedrijfsobligaties een 
aantrekkelijk alternatief.
De Europese markt voor bedrijfsobligaties is de afgelopen jaren enorm gegroeid en 
omvat een groot aantal branches, ondernemingen en kredietkwaliteiten. Ook tal
rijke ondernemingen buiten Europa geven obligaties in euro uit. In deze groeiende, 
breed gediversifieerde markt kunnen inefficiënties optreden, waar een ervaren be
leggingsteam munt uit kan slaan. 

Het fonds 
Schroder ISF EURO Corporate Bond belegt hoofdzakelijk in hoogwaardige obliga
ties die worden uitgegeven door Europese ondernemingen met een goede krediet
waardigheid (investment grade). Daarnaast kan worden belegd in geselecteerde euro
papieren uit andere regio’s. Het fonds wordt actief en zeer flexibel beheerd. 
Doordat het zwaartepunt van het fonds bij financieel solide emittenten ligt, kent 
het een laag tot matig risicoprofiel. Als ‘vierseizoenenfonds’ heeft het tot doel in 
alle fasen van de marktcyclus een aantrekkelijk rendement te genereren. 
Het fonds is ideaal voor beleggers die streven naar regelmatige inkomsten bij een 
beperkt risico, maar niet tevreden zijn met de rentevergoeding van veilige staats
papieren. Fondsbeheerder Adam Cordery is bij Schroders hoofd credit strategies 
Europa en VK, en is sinds 2006 verantwoordelijk voor Schroder ISF EURO Cor
porate Bond. 

Onderscheidend 

Schroder ISF EURO Corporate Bond 

1. Bron: Morningstar, Standard & Poor’s, per 31 juli 2010. 
2. Bron: Morningstar Direct, per 31 juli 2010. Rendement en risico op basis van aandelen
klasse C, EUR, herbel., vergeleken met 70 fondsen resp. aandelenklassen in de Morningstar
vergelijkingsgroep (Fixed Income EUR Corporate). Berekening op basis van de nettovermo
genswaarde van aandelenklasse A, EUR, inkomsten herbelegd. Berekening na aftrek van de 
jaarlijkse beheersvergoeding, maar zonder rekening te houden met inschrijvingsvergoeding, 
eventuele andere vergoedingen, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden worden 
meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Resultaten in het verleden zijn geen be
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return is de nieuwe naam van het 
voormalige Schroder ISF Asian Bond. Door de toevoeging ‘Absolute Return’ 
komt het doel van het fonds nu ook in de naam tot uitdrukking. Beleggings
doelstelling en strategie van het fonds blijven onveranderd. 

Schroder ISF Middle East (Kl. A, EUR, herbel., ISIN: LU0316459139): 
Met ingang van 1 oktober 2010 verandert de benchmark in ‘Customised 
MSCI/ S&P Middle East Index (MSCI Arabian Markets + MSCI Turkey + 
S&P Saudi Arabia Large/Mid Cap [fixed at 20%])’. Beleggingsdoelstelling en 
strategie van het fonds blijven onveranderd. 

Uitkeringsvoorwaarden gewijzigd: Schroders streeft voor een aantal aan
delenklassen in zijn fondsen naar een jaarlijks uitkeringsrendement met een 
vaste hoogte en in vaste termijnen. Indien het rendement van een aandelen
klasse lager is dan het uit te keren bedrag, wordt het verschil betaald uit de 
nettovermogenswaarde van de aandelenklasse. De hoogte van de uitkering is 
niet gegarandeerd. Dankzij deze aanpassingen is het voor de beleggers mogelijk 
door middel van de fondsbelegging een regelmatig inkomenselement te  
verkrijgen. Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A, EUR 
afgedekt, uitk., biedt deze mogelijkheid reeds met een beoogd uitkerings
rendement van 7% per jaar. De aandelenklassen die dit betreft, zijn:
–   Schroder ISF Asian Equity Yield, 

A en A1, USD, uitk. Tot nu toe: onbepaald bedrag per kwartaal. Nieuw: beoogd 
uitkeringsrendement van in totaal 4% op jaarbasis, uit te keren per kwartaal.

–  Schroder ISF Global Corporate Bond, 
A, EUR, uitk. Tot nu toe: onbepaald bedrag jaarlijks. Nieuw: beoogd uit
keringsrendement van in totaal 3% op jaarbasis, uit te keren per kwartaal.

– Schroder ISF US Dollar Bond 
  Tot nu toe: onbepaald bedrag per kwartaal. Nieuw: beoogd uitkeringsrende

ment van in totaal 4% op jaarbasis, uit te keren per kwartaal.
–   Schroder ISF EURO Corporate Bond, 

A, A1 en B, EUR, uitk. Tot nu toe: onbepaald bedrag per halfjaar (A en B uitk.), 
resp. per maand (A1 uitk.) Nieuw: beoogd uitkeringsrendement van in totaal 4% 
op jaarbasis, uit te keren per halfjaar.

 
Bovendien wordt de uitkeringsfrequentie van Schroder ISF EURO Bond  
gewijzigd van jaarlijks in halfjaarlijks.

   Korte berichten

Morningstar / Standard & Poor’s Rating1

    /  AA 

Risico-rendementsprofiel over vijf jaar2

ISIN (Kl. A, EUR, thes.) WKN (Kl. A, EUR, thes.)
LU0113257694 577941Succesvol seminar over de houdbaarheid 

van de Europese Unie
Afgelopen maand organiseerde Schroders een zeer drukbezocht seminar onder 
de titel ‘De houdbaarheids datum van de Europese Unie’. Meer dan 100 ad viseurs, 
private bankers en in stitutionele klanten van Schroders trokken enkele uren uit 
om te luisteren naar boeiende presentaties en een forumdiscussie van experts van 
Schroders en gezaghebbende deskundigen uit de Nederlandse financiële wereld. 
Na de eerste fase van de Griekse overheidscrisis kijken economen met argusogen 
naar landen als Ierland, Spanje, Portugal en zelfs Frankrijk. Zij vrezen dat de  
kredietcrisis een nieuwe fase ingaat met wellicht nog veel meer implicaties dan de 
crisis uit 2008. Goed ingevoerde sprekers als Hans Kamminga, Head of Fixed  
Income bij ASR, Han Dieperink, Chief Investment Officer bij Rabobank Private 
Banking en Han de Jong, Chief Economist bij ABN AMRO bespraken hun visie 
op Europa. De zware afvaardiging van Schroders bestond die dag onder anderen 
uit Adam Cordery, Chief European & UK Credit Strategies, Azad Zangana,  
European Economist, en Christopher 
Wyke, Product Manager Emerging 
Markets Debt. Het doel van het se
minar was om een helder en gefun
deerd inzicht te geven in de huidige 
situatie van de Eurozone en de 
daaraan gerelateerde beleggings
perspectieven. De levendige dis
cussie in de zaal werd bij de borrel 
enthousiast voortgezet. 

Beleggingsrisico’s  
–  Schroder ISF EURO Corporate Bond belegt hoofdzakelijk in waardepapieren 

die een hoger defaultrisico kennen dan veilige staatsobligaties.
–  Maximaal 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in high yield  

obligaties, obligaties van opkomende economieën en converteerbare obligaties. 
–  De performance van het fonds wordt in belangrijke mate bepaald door het 

vermogen van de fondsbeheerders om papieren met een aantrekkelijke rente en 
een laag default risico op de markt te vinden en te kopen. 

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

Rendement (%)

1 6 11 16 21 26 31 36
Risico (standaardafwijking %)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

–6

–3

0

3

6

–9

–12



Service

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 ge

val, aan het valutarisico. Beleggingen in opkomende markten zijn onderworpen aan het marktrisico en, in voor

komend 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 voor

komend 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 markt

gebeurte  nissen te versterken. 

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, 

L1736 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 aan vullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van 

aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het 

oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Al op de middelbare school belegde Phil Michels  
zelfstandig in aandelen en opties en de keuze voor de 
financiële wereld was dan ook vanzelfsprekend. Vanuit 
Aalsmeer lag Amsterdam binnen bereik en daar studeerde 
hij aan de HES met als specialiteit Bank en Verzekerings
leer. Een managementtraineeship en baan als beleggings
adviseur bij ABN AMRO volgde en daarna een verdere 
studie Master in Finance aan de VU. Bij het einde van 
zijn studie oriënteerde Phil zich heel breed, van banken 
tot aan optiehuizen. Uiteindelijk koos hij voor een sales

functie bij Merrill Lynch. “Toen ik solliciteerde was het nog Merrill en een week 
voor mijn eerste werkdag, was het net BlackRock geworden. Ik heb daar een uit
stekende tijd gehad.”

Michels is verantwoordelijk voor de sales distributie naar banken, vermogens
beheerders, family offices en tussenpersonen in de Benelux, samen met Fred van 
der Stappen en Tim Soetens met ondersteuning van Sytze Bouius en Jaap Tanke. 
De dynamiek van de financiële markten spreekt Phil aan. Een ander pluspunt is 
dat hij ten volle kan staan achter de producten die Schroders aanbiedt: “Als ik er 
zelf niet in zou willen beleggen, zou ik het moeilijk vinden om het aan klanten 
aan te raden”, aldus Michels.

Het mooie van Schroders vindt hij dat het bedrijf een ‘multi boutique’ aanpak 
heeft, waarbij verschillende beleggingsteams zelfstandig kunnen opereren terwijl 
ze tegelijkertijd de voordelen plukken van de wereldwijde spreiding van de interne 
analisten en beleggingsteams. “Schroders is nog niet zo groot en log dat er geen 
groeimogelijkheden zijn of het bedrijf inflexibel is. En de lijnen zijn gelukkig  
ook kort. Het is geen enkel probleem fundmanagers te spreken te krijgen en  
oneonones voor klanten te organiseren. Met het team in de Benelux is het alsof 

Phil Michels: thuis in financiën
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Op dit moment laat Schroders onderzoek doen naar het investeringsgedrag 
van Nederlandse particuliere beleggers. Onderzocht wordt onder andere in 
welke vormen van beleggen men actief is en wat de verwachting is voor  
de nabije komende periode. De uitkomsten van de Schroders Investerings

barometer worden eind van dit jaar openbaar gemaakt. Het  
is de bedoeling dit onder zoek jaarlijks te herhalen, en  

zo trends in het in 
ves terings gedrag van  
Neder landse beleggers 
te kunnen sig naleren.

Schroders investeringsbarometer

Schroders
Investeringsbarometer
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ik werk voor een eigen bedrijf. We krijgen vanuit de organisatie veel vrijheid.“ 
Gevraagd naar een ander positief punt van Schroders, merkt Michels op dat de 
fundmanagers binnen Schroders in het algemeen beloond worden op basis van 
het rendement dat ze voor klanten maken, en niet op basis van nieuw geld of 
marketinginspanningen (zoals elders in de sector wel gebruikelijk is). Een gevolg 
hiervan is dat er enkele succesvolle Schrodersfondsen gesloten zijn, of bezig zijn 
te sluiten, omdat de omvang niet groter kan worden, zonder dat dit het rende
ment zal aantasten. “Dat lijkt jammer, omdat je goedlopende fondsen niet meer 
kunt aanbieden, maar op de lange duur is het echt in het belang van de klant.” 
Datzelfde belang staat ook voorop daar waar het Schroders als geheel aangaat. 
Met een zeer ruime cashpositie en geen schulden op de balans is Schroders in 
staat om goede mensen te behouden en kwaliteit aan te trekken. “Schroders kan 
het zich veroorloven te gaan voor de beste ideeën. Zo komt er in november een 
nieuw beleggingsfonds dat inspeelt op de te verwachten demografische verande
ringen in de wereld.”

Twee wat meer persoonlijke vragen tot slot: waarin belegt Phil Michels zelf, op 
dit moment? “Toen ik begin dit jaar vertrok bij BlackRock, was ik somber ge
stemd over de markten, net als BlackRock overigens. Ik wacht nog heel even op 
het juiste instapmoment. De aandelenmarkten staan op dit moment ongeveer op 
hetzelfde niveau als toen. Ik ga ervan uit dat de rendementen de komende jaren 
minder zullen zijn dan we in de jaren '90 zagen en ik houd rekening met nog een 
of twee crises in mijn beleggingshorizon van 30 jaar. Daarom kies ik voor absolute 
return en total return fondsen. Ik investeer als eerste in ons EMD absolute return 
fonds en ons Asian Total Return Fonds“

En ter afsluiting: waar wil je zijn op je 55ste? “Dan rijd ik op een jeep rond  
in Afrika, tussen de beesten. Cultuur vind ik mooi, maar natuur nog mooier. We 
hebben onze huwelijksreis in Afrika doorgebracht en dat was prachtig!”

Phil Michels voelt zich als een vis in het water in de finan ciële sector. Een andere baan dan die hij nu heeft, kan hij 
zich moeilijk voorstellen. Sinds 1 april 2010 werkt hij voor Schroders als sales manager intermediary en graag laten 
we u nader met hem kennismaken.
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