
Meer dan een rekenmodel 

De afgelopen jaren zijn de beleggers 
overspoeld met een overvloed aan 
nieuwe beleggingsinstrumenten. De 
meeste daarvan zijn gebaseerd op re-
kenmodellen; als die eenmaal zijn vast-
gesteld, gaat de rest als het ware van-
zelf en daarom kunnen deze producten 
goedkoop worden aangeboden. Het 
enige wat de geïnteresseerde klant nog 
hoeft te doen om succes te hebben, is 
zich een marktvisie vormen en het bij-
passende beleggingsinstrument te ko-
pen…? 
  Was het maar zo simpel! De gebeurte-
nissen die de markten de afgelopen 
twaalf maanden hebben geteisterd, 
hebben veel beleggers doen inzien dat 
het heel zinvol kan zijn de hulp van een 
professionele vermogensbeheerder in 
te roepen in plaats van op een passief 
product te wedden. Dergelijke produc-
ten zijn namelijk strikt aan een index 
gebonden. Dit biedt weliswaar kosten-
voordelen, maar outperformance ten 
opzichte van de index is per definitie 
onmogelijk. Sterker nog: door de kos-
ten die evengoed in rekening worden 
gebracht, blijven de beleggers achter 
bij de index, en als de markten dalen, 
leidt dit mechanisme rechtstreeks tot 
een negatieve spiraal.
  Nu worden er vaak statistieken aange-
haald waaruit zou blijken dat maar 20% 
van de fondsbeheerders erin slaagt 
hun referentie-index te verslaan. Daar-
om zijn wij er trots op te kunnen zeggen 
dat over een periode van drie jaar be-
zien, 77% van de fondsen van Schro-
ders het beter doet dan de benchmark 
of de concurrentie weet te verslaan.1 
Een overtuigend argument vóór actief 
beheer… je moet alleen wel de juiste 
beheerder kiezen.

Ik wens u veel leesplezier.

Opkomende economieën:  
de nieuwe groeicentra 
Tweederde van de wereldwijde economische groei komt voor rekening van de opkomende econo-
mieën – een aandeel dat blijft groeien. In hoog tempo verdringen landen als China en Brazilië de 
ontwikkelde landen als de belangrijkste groeicentra van de wereld. En tal van factoren duiden erop 
dat dit een langdurige trend is.

Tot voor kort hield de financiële sector 
bij elk wolkje aan de conjuncturele he-
mel de blik angstvallig op de Verenigde 
Staten gericht. Geen enkele andere eco-
nomie, zo leek het, was in staat de we-
reldeconomie als conjunctuurlocomo-
tief een nieuwe impuls te geven. De 
jongste crisis van 2008/2009 heeft echter 
duidelijk gemaakt dat die tijd voorbij is. 
In de afgelopen jaren namen de opko-
mende markten al zo’n 60% tot 70% van 
de wereldwijde economische groei voor 
hun rekening. Tijdens de financiële cri-
sis steeg dit aandeel (bij negatieve groei-
cijfers voor de industriële landen) naar 
meer dan 100%.

Tegelijkertijd heeft zich een structu-
rele verandering voltrokken. De opko-
mende landen zijn niet langer eenzijdig 
exportgericht en daarmee afhankelijk 
van het wel en wee van de importerende 
industrielanden. In plaats daarvan is de 
groei voor een groot deel gebaseerd op 
hun eigen binnenlandse vraag. De con-
sumenten in de fonkelnieuwe winkel-
centra van Shanghai, Mumbai en São 
Paolo zijn hard op weg de consumenten 
in New York en San Francisco naar de 
kroon te steken. 

Zo bedragen de consumentenbeste-
dingen in de BRIC-landen Brazilië, Rus-
land, India en China inmiddels 60% van 
het bruto binnenlands product (BBP) en 
tussen de 20 en 40% van het belegde 
vermogen. Vooral in China en India, 
met hun miljardenbevolking en hun 
snel groeiende middenklasse, leggen de 
consumenten de basis voor een duurza-
me BBP-groei.

 
Stimuleringspakket uit eigen  
middelen
Daarbij komt dat de meeste opkomende 
landen, anders dan de industrielanden, 
geen hoge schulden hebben opgebouwd 
en daardoor voldoende speelruimte 
hebben om hun economieën te stimule-
ren. Zo beschikt China over een devie-
zenreserve van zo’n 2 biljoen USD en 
kon het in 2008 een fiscaal stimulerings-
pakket ter waarde van 500 miljard USD 
in stelling brengen zonder daarvoor te 
hoeven lenen. 

Ondanks de kooplust van de binnen-
landse consument blijft de export voor 
de opkomende economieën belangrijk. 
Maar ook hier is het accent verschoven. 
Een steeds groter deel van de export 

gaat niet meer naar de industrielanden, 
maar blijft in de opkomende markten. 
Maar liefst 18% van de export van de 
opkomende landen is tegenwoordig be-
stemd voor China, drie keer zo veel als 
in 2000. In diezelfde periode is het aan-
deel van de export naar de VS gedaald 
van 22% naar 12%. Omgekeerd expor-
teert China meer naar de andere opko-
mende markten dan naar de G7-indu-
strielanden.

Miljardenmarkten
In het algemeen zullen schommelingen 
in de exportvraag voor de opkomende 
landen geen al te groot risico meer vor-
men, temeer omdat veel van de daar ge-
vestigde ondernemingen over een gede-
gen exportmodel beschikken en een 
goede internationale concurrentieposi-
tie hebben. Er zijn dus tal van factoren 
die erop duiden dat de opkomende 
markten ook de komende jaren de drij-
vende kracht achter de wereldeconomie 
zijn. Alleen al in de BRIC-landen woont 
momenteel twee vijfde van de wereldbe-
volking waarvan een groot aantal een 
groeiende welvaart in het vooruitzicht 
heeft. Beleggers doen er goed aan deze 
trend niet te missen –  vooral als het om 
hun aandelenportefeuille gaat.  
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snel, V-vormig herstel?
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De export is een belangrijke pijler voor de Chinese economie. Inmiddels is meer dan de helft 
van de Chinese export bestemd voor andere opkomende economieën.

1 Bron: Schroders.  
Per 30 juni 2009
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Beleggers die op zoek zijn naar een profijtelijke aanvulling op hun aandelenporte-
feuille, kunnen niet om de opkomende economieën heen. In die landen, waar vier 
vijfde deel van de wereldbevolking leeft, voltrekt zich namelijk een “economische re-
volutie”.

Om een idee te krijgen van de economische revolutie 
die zich in de opkomende economieën voltrekt, moe-
ten we eerst een stukje teruggaan in de tijd: naar 
Shanghai, midden jaren tachtig. Op straat schuiven 
hordes fietsen voorbij, af en toe afgewisseld door een 
bus of bestelwagen. ’s Nachts is de binnenstad vrijwel 
uitgestorven, een taxi is nauwelijks te vinden. Wie 
trek heeft in een kop koffie of een koud biertje, is aan-
gewezen op een van de zeldzame hotels voor buiten-
landers, waar Chinezen niet naar binnen mogen. De 
warenhuizen verkopen vrijwel alleen spullen uit eigen 
land. Tussen de koloniale gebouwen aan de oeverpro-
menade rijst geen enkel nieuw bouwwerk op.

25 jaar later is Shanghai een wereldstad die nooit 
slaapt, met een zee van wolkenkrabbers, fonkelnieuwe 
winkelcentra, brede snelwegen en een aanbod aan 
goederen, diensten en cultuur dat elke vergelijking 
kan doorstaan.

Een opkomende economie is, volgens de nuchtere 
definitie van de Wereldbank, een staat waar het BBP 
tussen de 935 en 11.455 USD per hoofd van de bevol-
king bedraagt.2 De armste landen van de wereld – 
waaronder een groot deel van Afrika, evenals delen 
van het Midden-Oosten en van Zuidoost-Azië – be-
horen er niet toe. Maar verder is deze definitie van 
toepassing op een zeer groot aantal landen, die samen 
84% van de wereldbevolking herbergen.

Een grote en veelzijdige markt
Achter het begrip “opkomende economieën” gaat een 
groot aantal regio’s en markten in verschillende fasen 
van ontwikkeling schuil. Het omvat de economische 
reuzen China en India, maar ook talrijke alleen regio-
naal belangrijke economieën, van Colombia tot Ma-
rokko. Industrieel geavanceerde landen zoals Zuid-
Korea en Taiwan behoren er evenzeer toe als 
Zuid-Afrika of Egypte, die nog aan het begin van hun 
ontwikkeling staan. En niet te vergeten: vanuit West- 
en Midden-Europa gezien liggen enkele opkomende 
markten naast de deur, zoals de EU-lidstaten Polen, 
Tsjechië en Hongarije.

De opkomende economieën bezitten momenteel 
meer dan 70% van de wereldwijde deviezenreserves 
en beschikken over bijna tweederde van de natuurlijke 
hulpbronnen. Ze produceren bijna de helft van het 
mondiale BBP (tegen koopkrachtpariteit), maar 
hun aandelenmarkten maken slechts zo’n 12% van de 
wereldwijde marktkapitalisatie uit. Daarmee zijn ze 
duidelijk ondervertegenwoordigd. Dit zou echter op 
korte termijn wel eens kunnen veranderen, want mede 
als gevolg van de financiële crisis plukken veel opko-
mende economieën nu de vruchten van hun goedkope 
arbeidskrachten, hun stabiele overheidsfinanciën en 
hun openstelling voor de wereldmarkt. Schroder ISF 
Emerging Markets biedt de belegger een uitgelezen 
kans om mee te profiteren van deze wereldwijde econo-
mische revolutie. Het beleggingsuniversum van dit 
fonds omvat meer dan 900 aandelen in ongeveer 25 van 
de belangrijkste opkomende markten. Om deze zeer 
veelbelovende en tegelijkertijd veelzijdige markt te ont-
sluiten, maakt het beheersteam gebruik van een uitge-
kiende combinatie van maandelijkse landenanalyses en 
fundamenteel ondernemingsonderzoek. Beide elemen-
ten dragen ongeveer in gelijke mate bij aan het beleg-
gingsresultaat.

Objectieve landenranking
Bij de landenanalyse wordt met behulp van een be-
proefd, in eigen huis ontwikkeld model de relatieve 
aantrekkelijkheid van de afzonderlijke landen vastge-
steld, en daarmee het kader voor de selectie van de 
afzonderlijke aandelen. Dit gebeurt aan de hand van 
vijf criteria: marktbeoordeling, winstgroei, valutarisi-
co's, koersmomentum en renteniveau. Doel is alle we-
zenlijke factoren die van invloed zijn op de onder-
zochte markten, objectief en systematisch vast te 
leggen. De kwantitatieve landenanalyse resulteert in 
een ranglijst, waaruit de weging van de afzonderlijke 
landen in de portefeuille wordt afgeleid. Het beheers-
team heeft daarbij de vrijheid om de rekenkundig 
vastgestelde weging binnen bepaalde grenzen te ver-
hogen of verlagen (“judgemental overlay”). De gevol-
gen van deze beslissingen voor de performance wor-
den nauwkeurig gecontroleerd. 

Fundamenteel ondernemingsonderzoek is de twee-
de pijler van het beleggingsproces. Dit vereist een vol-
doende groot en ervaren team met eigen analisten ter 
plaatse, die zich elk diepgaand bezighouden met een 
beperkt aantal ondernemingen in hun specifieke 
markt. Dit geldt des te sterker omdat in veel opko-
mende markten slechts weinig vrij toegankelijk on-
derzoeksmateriaal beschikbaar is. Een actieve beheer-
der, die zijn regio door en door kent en regelmatig 
contact met ondernemingen onderhoudt, kan op deze 
manier profiteren van kansen die andere beleggers 
nog niet hebben gezien.

Het Emerging Markets Team van Schroders telt we-
reldwijd 32 beleggingsexperts met gemiddeld 14 jaar 
ervaring. Zij werken (behalve op het hoofdkantoor in 
Londen) vanuit tien vestigingen in Midden- en Zuid-
Amerika, het Midden-Oosten, Oost- en Zuidoost-
Azië en houden daar nauwgezet de vinger aan de pols 
van de markt: in 2008 legde het Emerging Markets 
team zo’n 1900 ondernemingsbezoeken af. 

Accent op middelgrote ondernemingen
In totaal dekt de ondernemingsanalyse ongeveer drie-
kwart (gemeten naar marktkapitalisatie) van de on-
derzochte markten, waarbij elke analist gemiddeld 
een relatief klein aantal ondernemingen voor zijn re-
kening neemt. Het fonds heeft geen voorkeur voor een 
specifieke beleggingsstijl, zoals beleggen in groei- of 
waardeaandelen; wel richt het zich in het algemeen op 
kleine en middelgrote ondernemingen, die bovenge-
middelde winstkansen bieden.

Een vast bestanddeel van het beleggingsproces is 
een uit verscheidene stappen bestaande, proactieve 
risicobeheersing. Deze omvat bijvoorbeeld een strikt  

stop-loss-mechanisme, om afzonderlijke aandelen 
die verlies opleveren, tijdig af te stoten.3 De portefeuille 

omvat uiteindelijk de 90 tot 130 aandelen met de beste 
vooruitzichten.

Met zijn ervaren beheersteam en zijn gedisciplineer-
de beleggingsproces biedt Schroder ISF Emerging Mar-
kets de belegger toegang tot het bovengemiddelde 
groeipotentieel van de wereldwijde opkomende econo-
mieën. Het fonds is daarmee bij uitstek geschikt als aan-
vulling op een beleggingsportefeuille die uit obligaties 
en/of aandelen in de industrielanden bestaat.  

De markten van morgen  
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Schroders  opedie
Koopkrachtpariteit houdt in dat een mandje producten in twee markten voor dezelfde prijs kan worden 

gekocht. Economische grootheden zoals het BBP zijn beter vergelijkbaar wanneer niet simpelweg wordt om-
gerekend tegen de geldende wisselkoers, maar ook rekening wordt gehouden met de koopkracht. 

Een stop-loss-mechanisme zorgt ervoor dat aandelen waarvan de performance beneden een bepaald 
niveau blijft, automatisch worden verkocht. Dit helpt verliezen systematisch en onafhankelijk van de subjec-
tieve inschatting van de fondsbeheerder te beperken.

1  Schroder International Selection Fund wordt in dit document 
aangeduid als Schroder ISF.

2  Bron: Wereldbank, december 2008.
3  In bijzondere marktsituaties kan het mechanisme tijdelijk 

uitgeschakeld worden.
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De opkomende economieën:  
een dynamische beleggingsregio
Aandeel aan mondiale ontwikkelingsfactoren1

Schroder ISF Emerging Markets  
Portfolio en performance

Performance fonds t.o.v. benchmark6
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Beleggingsargumenten

   Schroder ISF Emerging Markets is 
een aandelenfonds dat de beleg-
ger toegang biedt tot het bovenge-
middelde groeipotentieel op de 
lange termijn van de wereldwijde 
opkomende economieën.

   Aandelen in opkomende markten 
zijn geschikt als aanvulling op en 
diversificatie van een portefeuille 
die uit obligaties en/of aandelen in 
de industrielanden bestaat.

 Het fonds kan toegevoegde waar-
de genereren door middel van zo-
wel een beproefd model voor lan-
denallocatie als een gerichte se - 
lectie van afzonderlijke aandelen.

  Het beheersteam hanteert een ge-
disciplineerd, actief beleggingspro-
ces met geïntegreerd risicobeheer.

 Het fonds behoort over één en 
over vijf jaar tot de beste 25% van 
zijn vergelijkingsgroep.7

 Schroders heeft een zeer deskun-
dig aandelenteam met vele jaren 
ervaring, en analisten ter plaatse in 
Azië, het Midden-Oosten en La-
tijns-Amerika.

Beleggingsrisico’s

 Schroder ISF Emerging Markets 
belegt op de aandelenmarkt en is 
derhalve blootgesteld aan de bij-
behorende koersvolatiliteit.

 Aandelenbeleggingen in opkomen-
de markten kunnen sterker in 
waarde schommelen dan die in in-
dustrielanden.

 Beleggingen in opkomende eco-
nomieën kunnen onderhevig zijn 
aan liquiditeits- en valutarisico's. 

 Het fonds garandeert geen kapi-
taalbehoud. De waarde van de 
fondsaandelen kan op elk moment 
dalen tot onder de prijs waartegen 
de belegger ze heeft verworven, 
en daardoor tot verlies leiden.

 Het fonds kan in het kader van het 
beleggingsproces gebruik maken 
van financiële derivaten. Dit kan 
het effect van marktgebeurtenis-
sen versterken en zo de koersvola-
tiliteit verhogen.

 Voor eurobeleggers bestaat er bij 
belegging in de USD-aandelen-
klasse een valutarisico.

Schroder ISF Emerging Markets

Klasse A I

ISIN LU0106252389  
(Kl. A, USD, herbel.)

LU0134333649  
(Kl. I, USD, herbel.)

Introductie 9 maart 1994

Fondsbeheerders Allan Conway, Robert Davy

Fondsvermogen4 1,237 miljard USD (869 miljoen EUR)

Fondsvaluta USD

Aantal aandelen 90 – 130

Benchmark MSCI Emerging Markets Index Net (TR)

Inschrijvingsvergoeding max. 5,26315 % van de netto-
vermogenswaarde per aandeel

n.v.t.

Beheerskosten 1,50 % p.j. n.v.t.

Aandelen in opkomende economieën:  
de tops en flops van dit moment3

+

China: Aandelenmarkt redelijk gewaardeerd, politieke maatregelen 
ondersteunen groei, herstel sneller dan verwacht.

Zuid-Korea: Aantrekkelijke waarderingen, verbeterde winstsituatie; 
profiteert van verwacht wereldwijd herstel.

Rusland: Fundamentele economische indicatoren trekken aan, 
gesteund door hogere olieprijzen; aantrekkelijk gewaardeerd.

O

India: Verbeterde groeivooruitzichten, sterke binnenlandse economie 
werkt stabiliserend, maar aandelen reeds duur.

Brazilië: Conjunctureel klimaat verbetert, stijgende winstverwachtin-
gen mogelijk, waardering slechts matig aantrekkelijk.

Zuid-Afrika: Aantrekkelijk gewaardeerd en positieve winstgroei; 
wisselkoersstabiliteit en handelsbalans baren zorgen.

–

Maleisië: Structurele verbeteringen zijn op lange termijn mogelijk, 
maar nu zijn de winstvooruitzichten zwak en de aandelen te duur.

Taiwan: Aandelen zijn duur, winstvooruitzichten nauwelijks verbeterd; 
toenadering tot China biedt op lange termijn impulsen.

Mexico: Aandelen relatief duur en zeer zwakke conjunctuurcijfers; 
Mexicaanse griep zorgt voor extra problemen.

+ = overwogen, O = neutraal, – = onderwogen.

BenchmarkFonds

Overige activa
Overige landen

Indonesië

Taiwan

Zuid-Afrika

India

Rusland

Brazilië

Zuid-Korea

China/Hongkong 23,34

16,36

14,43
15,08

8,48
5,81

7,39
7,31
6,93
7,09
6,65

11,57

11,48
19,22

4,78
1,81

0,16
0,00

13,20

18,91

Landen

1  Bron: Merill Lynch, BP, CIA Word Factbook, IWF, MSCI. Stand: december 2008; marktkapitali-
satie per mei 2009.

2 Bron: Schroders, per 31 juli 2009.Geschatte gemiddelde economische groei in %.
3  Bron: Schroders, per 6 augustus 2009. Geen beleggingsadvies, alleen ter illustratie.  

Geselecteerde landen.

4 Bron: Schroders, per 31 juli 2009. 
5 Bron: Schroders, MSCI, per 31 juli 2009.
6  Bron: Schroders, per 31 augustus 2009. Performance op basis van netto-vermogenswaarde 

aandelenklasse I, EUR, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden 
met inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen. Als deze zouden wor-
den meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Beleggingen in vreemde valuta zijn 
onderworpen aan koersschommelingen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare 
leidraad voor de toekomstige resultaten.

7  Bron: Schroders, per 31 juli 2009. Vergelijkingsgroep: 220 fondsen die beleggen in aandelen 
van opkomende landen wereldwijd.

Verdeling van de portefeuille per 31 juli 2009 in %5

per 31 juli 2009



In brede kring groeit het vertrouwen dat 
de wereldeconomie op de weg terug om-
hoog is. Dankzij onverwacht positieve 
cijfers en goede bedrijfswinsten ver-
dwijnt het schrikbeeld van een nieuwe 
Grote Depressie naar de achtergrond. 
China en verschillende andere opko-
mende economieën zijn overeind geble-
ven en het is vooral aan hen te danken, 
dat de wereldeconomie in het tweede 
kwartaal waarschijnlijk weer gegroeid is.

Analoog hieraan hebben ook de risi-
codragende beleggingen het goed ge-
daan. Dat geldt behalve voor de aandelen 
en de bedrijfsobligaties vooral ook voor 
de high yield papieren die de afgelopen 
maanden als een komeet zijn gestegen, 
zodat de koersen inmiddels weer op het 
niveau van “vóór Lehman” liggen.

Vertrouwen inkoopmanagers neemt 
toe
Hoopgevende signalen kwamen ook van 
de diverse inkoopmanagersindices, de 
huizenmarkten in de VS en Groot-Brit-
tannië en het bericht dat bedrijven in de 
VS minder belang hechten aan verlaging 
van hun loonkosten. Wat ondernemings-
resultaten betreft, wordt de verbeterde 
winstgevendheid van de banken opgevat 
als teken dat het dieptepunt van de crisis 
voorbij is. Het aantal Amerikaanse ban-
ken dat zijn kredietvoorwaarden aan-
scherpt, daalt; de voorwaarden zijn wel-
iswaar nog zeer streng, maar het gaat de 
goede kant op.

De wereldwijde inkoopmanagersindex 
voor de productiesector heeft zich in-
middels gestabiliseerd. De cijfers zijn 
over een breed front gestegen, met de 
opkomende economieën China, India en 
Turkije aan kop. Gezien de verhouding 
orders/voorraden mag worden aangeno-
men dat de stijgende lijn zich in het na-
jaar zal voortzetten. 

Correctie gecorrigeerd
In de tweede helft van 2009 zal ook de 
industriële productie zijn steentje aan 
het herstel bijdragen. De ondernemin-
gen, die aan het begin van het jaar fors 
hebben gesneden in productie, investe-

ringen en personeelsbestand, lijken te 
beseffen dat voor een depressie zoals in 
de jaren ’30 niet hoeven te vrezen. Een 
nieuwe correctie is het gevolg: nu de 
winstgevendheid terugkeert, worden 
herstructureringsplannen in de ijskast 
gezet en wordt de productie weer opge-
voerd. 

Het herstel steunt op verschillende pij-
lers: beleidsmaatregelen, omvangrijke 
fiscale en monetaire stimuleringspakket-
ten, de redding van het bankensysteem 
en niet in de laatste plaats de daling van 
de grondstoffenprijzen (vooral de olie-
prijs) in de tweede helft van 2008. Bo-
vendien hebben de ondernemingen, die 

V of geen V, dat is de vraag
De wereldwijde economie trekt verder aan, mede dankzij de voortvarende groei van de opkomende economieën in Azië. Hoe snel 
het herstel zal verlopen en of het duurzaam zal zijn, is echter nog onduidelijk.

4  |  Schroders Expert oktober 2009

30

20

10

0

–10

–20

–30
01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09

VS, Groot-Brittannië, eurozoneExport naar:

Procentueel ten opzichte van 12 maanden eerder, 
gebaseerd op kwartaaldata 

China

In de drie maanden tot juni daalde de Duitse export met 2,8%. Vergeleken met de achteruitgang in de drie maanden 
tot februari (-12%) is dat echter een significante verbetering. Het licht aan het einde van de tunnel komt vooral uit China. Zo-
als de linker grafiek aantoont, importeerde China uiteindelijk evenveel uit Duitsland als het voorgaande jaar, terwijl de Duitse 
export naar de westerse industrielanden duidelijk terugliep. De ontwikkeling van de industriële orders (rechter grafiek) 
maakt duidelijk dat ook de binnenlandse vraag bijdraagt aan het herstel.

Exportgroei naar bestemming Industriële orders

Bron: Eurostat, Datastream, per 21 augustus 2009

Duitsland: industrie komt weer op gang
Exportgroei en industriële orders  

Verenigde Staten: Consumenten houden hand op de knip
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Markten

op dit moment moeilijk aan kredieten 
kunnen komen, dankzij de heropleving 
van de financiële markten weer toegang 
tot nieuw kapitaal.

Amerikaanse huishoudens voelen 
economische tegenwind
Betekent dit dat de kredietcrisis voorbij 
is en dat een snel, V-vormig herstel zo 
goed als zeker is? Inderdaad mag wor-
den verwacht dat de productiecijfers, 
onder invloed van de krimpende voor-
raden en de fiscale stimuleringsmaatre-
gelen, snel zullen aantrekken. De twee-
de-ronde-effecten op werkgelegenheid 
en consumptie kunnen de opgaande lijn 
verder doortrekken. Maar om nu een 
onvoorwaardelijk vertrouwen in een V-
vormig herstel te hebben, gaat te ver. 
Het verleden leert, zo blijkt uit analyses 
van het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF), dat recessies die door een ban-
kencrisis worden veroorzaakt, tot een 
diepere daling leiden dan in een nor-
male economische cyclus gebruikelijk is, 
terwijl het herstel trager verloopt. Na de 
inzinking van de afgelopen tijd staat ons 
dus waarschijnlijk een langzaam herstel 
te wachten.

Een duurzaam herstel van de conjunc-
tuur is alleen mogelijk als ook de con-
sumptie weer een impuls krijgt. De 
Amerikaanse huishoudens hebben het 
echter zwaar: krimpende vermogens, 
kredietbeperkingen en dreigende werk-
loosheid tasten de bestedingen en het 
vertrouwen van de consumenten aan.

Opkomende economieën groeien 
het snelst
Dit alles leidt ertoe dat Schroders zijn 
prognoses voor de groei van de wereld-
economie verhoogt. Voor de VS ver-
wachten we in de tweede helft van 2009 
een groei van 2% op jaarbasis, wat de 
achteruitgang over het gehele jaar be-
perkt tot -2,7%. In 2010 zal dan weer 
een positieve groei van 1,5% worden ge-
realiseerd. De wereldeconomie zal dit 
jaar volgens Schroders met ongeveer 
2% krimpen en in 2010 een bescheiden 
groei van 2,2% laten zien; deze komt 
vooral voor rekening van de opkomen-
de economieën met een plus van 1,5% 
respectievelijk 4,5%. De effecten van de 
voorraadcyclus zullen in de eerste helft 
van 2010 waarschijnlijk afzwakken; dit 
doet vermoeden dat het herstel eerder 
W-vormig zal verlopen. Als de inflatie 
stijgt, valt te verwachten dat de centrale 
banken hun rentetarieven vanaf juni 
2010 weer zullen verhogen. Voor het 
einde van volgend jaar voorspelt Schro-
ders een basisrente van 1,5% in de VS 
en 2,0% in de eurozone en Groot-Brit-
tannië. 
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Aandelen

VS Inkoopmanagers en huizenmarkten ge-
ven de eerste positieve signalen af. De par-
ticuliere consumptie blijft echter dalen.
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Europa Duitsland en Frankrijk in het twee-
de kwartaal van 2009 onverwacht licht ge-
stegen; de eurozone blijft echter achter bij 
het wereldwijde herstel.     
Schroder ISF European Equity Alpha 

Japan Rente op staatsleningen lager dan 
dividendrendement, zodat de aandelen-
markt relatief aantrekkelijk is. Zwak 
koersmomentum.
Schroder ISF Japanese Equity EUR hedged  

Pacific (excl. Japan) Australië profiteert 
van aantrekkende vraag naar grondstoffen. 
Regio is in het algemeen vrij hoog gewaar-
deerd.
Schroder ISF Emerging Asia   

Opkomende economieën Stijging dank-
zij de groei van de binnenlandse markt en 
solide overheidsfinanciën in veel opkomen-
de economieën. China herstelt zich sneller 
dan verwacht.
Schroder ISF Emerging Markets  

Obligaties

Staatsobligaties Door het voortgaande 
conjunctuurherstel kunnen de rentes onder 
druk komen staan. Britse staatsobligaties 
eerder riskant.  
Schroder ISF Strategic Bond

Bedrijfsobligaties Credit spreads duidelijk 
gekrompen, maar er ontstaat perspectief 
doordat beleggers overstappen van de 
geldmarkt naar de rentemarkt.  
Schroder ISF Global Corporate Bond

High yield obligaties Naast investment-
grade papieren nog steeds hét instrument 
bij uitstek om van de economische opleving 
te profiteren. Default risico wordt kleiner.
Schroder ISF Emerging Markets Debt  
Absolute Return  

Indexgekoppelde obligaties Inflatie stijgt 
vooral dankzij hogere grondstofprijzen. 
Prognose voor de OESO-landen per eind 
2010 met 0,8% verhoogd tot 1,5%. 
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen

Vastgoed Na aanzienlijke waardeverliezen 
worden nu de eerste tekenen zichtbaar dat 
de markt mogelijk de bodem heeft bereikt.
Schroder ISF Global Property Securities

Grondstoffen Profiteren van de bovenge-
middelde groei in de opkomende econo-
mieën. Goud stagneert op hoog niveau, 
maar blijft op middellange termijn interes-
sant als veilige haven.

      
 Overwogen Neutraal Onderwogen

De recessie is voorbij. 
Of niet?
De economische cijfers gaan weer de goede kant op, en met name de aandelen 
en bedrijfsobligaties hebben hier al flink van geprofiteerd. Het herstel blijft ech-
ter fragiel.
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Het economische nieuws is de afgelopen zomer ver-
rassend zonnig uitgevallen. De recessie in de Ver-
enigde Staten lijkt zijn einde te naderen, wat zou be-
tekenen dat de Amerikaanse economie zich sneller 
herstelt dan de meeste marktpartijen – ook wij – had-
den voorzien. Wij gaan er echter nog steeds van uit 
dat het herstel traag zal verlopen, omdat de huishou-
dens in de westerse industrielanden een steeds groter 
deel van hun inkomen oppotten en daarmee een 25 
jaar lange trend van krimpende spaarquotes door-
breken. De rente zal waarschijnlijk laag blijven, maar 
de centrale banken zullen hun programma’s voor  

kwantitatieve versoepeling mogelijk terug-
schroeven.

 Hoewel de ondernemingswinsten verrassend hoog 
uitkwamen, bleef de omzet zoals verwacht achter. Dit 
betekent dat de gunstige winstcijfers vooral te dan-
ken zijn aan kostenbesparingen: de ondernemingen 
verdienen niet meer, ze geven minder uit. Op langere 
termijn kan de inflatie een probleem gaan vormen, 
vooral omdat het voor regeringen en centrale banken 
straks lastig zal zijn om, zolang de werkloosheid 
hoog blijft, de rente weer te verhogen en daardoor de 
economie weer af te remmen. 

Aandelen en bedrijfsobligaties leven op
Op korte termijn echter vormt deflatie de grootste 
dreiging. De werkloosheid en de overcapaciteit in de 
meeste sectoren zullen de prijzen laag houden, ter-
wijl de banken zeer terughoudend blijven in het ver-
strekken van kredieten. Ons hoofdscenario gaat uit 
van een – zij het beperkte – geldontwaarding. 

De obligaties van ondernemingen en opkomende 
economieën hebben de afgelopen periode sterk ge-
profiteerd van de normalisering van de credit spreads 
ten opzichte van de veilige staatsobligaties. Toch blij-
ven de rentes vergeleken met de geldmarkt aantrek-

kelijk, terwijl het default risico door de sta-
bilisering van economische klimaat is 
verminderd. Ook op de interbancaire markt 
naderen de rentetarieven na twee jaar weer 
een normaal niveau.

De verrassend hoge bedrijfswinsten en 
verbeterde prognoses voor de tweede helft 
van het jaar zorgen voor nieuw élan op de 
aandelenmarkt. Volgens de consensus-
prognose wordt in 2011 weer een maxi-
male winstgevendheid bereikt. Wij zijn wat 
voorzichtiger en houden voor het komende 
jaar rekening met tegenvallers; de herziene 
prognoses na afloop van de vakantie periode 
zouden al tot een terugslag op de markten 
kunnen leiden. Dit standpunt is gebaseerd 
op het feit dat de stemmingsindicatoren 
momenteel een veel groter optimisme aan-

geven dan wij, op grond van de gesprekken die wij de 
afgelopen tijd met ondernemingen hebben gevoerd, 
voor gerechtvaardigd houden.

Minder behoefte aan veilige haven
Door het groeiende vertrouwen in de markt heeft 
goud iets van zijn glans verloren. Vanwege de zwakte 
van de Amerikaanse dollar hebben eurobeleggers 
met goud per saldo zelfs verlies geleden. Maar om-
dat op middellange termijn enkele risicoscenario’s 
denkbaar zijn waarin goud weer beter presteert – in-
flatie, deflatie, stagflatie, overheidsschuldencrisis – 
moet het edelmetaal een rol blijven spelen in de be-
leggingsportefeuille. Dat geldt des te meer omdat de 
centrale banken in de opkomende economieën hun 
goudvoorraden waarschijnlijk zullen verhogen zo-
dra de kans zich voordoet, om hun afhankelijkheid 
van de Amerikaanse dollar te verkleinen.

De hedgefondsen behoren tot de winnaars van het 
voorzichtige conjunctuurherstel en slaagden erin 
positieve rendementen te genereren en nieuw kapi-
taal aan te trekken. Opmerkelijk is, dat enkele toon-
aangevende beursgenoteerde hedgefondsen zowel in 
2008 als in 2009 een overtuigende performance wis-
ten te genereren. 

Al met al hebben de verbeterde economische 
vooruitzichten een positief effect op de beleggings-
portefeuilles gehad en zullen ze dat blijven doen. Op 
korte termijn echter zullen de markten onrustig blij-
ven, omdat de economie slechts langzaam op gang 
komt en regeringen de handen vol zullen hebben om 
het stijgende overheidstekort te beteugelen. 

Robert Farago, Hoofd Asset Allocation, 
Schroders Private Bank

Markten

Ticker

De optimisten krijgen de overhand op de aandelenmarkt. Dat 
kan echter de voorbode zijn van een nieuwe weersomslag op korte 
termijn.
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Schroders  opedie
Kwantitatieve versoepeling is de poging van de centrale banken om het financiële systeem van 

extra liquiditeit te voorzien door het opkopen van staatsobligaties of andere waardepapieren. Dit gebeurt 
vooral wanneer de basisrente al zeer laag is.

Consensusprognoses is de gemiddelde waarde van de prognoses van financiële instellingen en 
analisten (voor verschillende economische kengetallen).



Wedloop tussen ‘draak’ en ‘tijger’
Ongeveer eenderde deel van de wereldbevolking woont in China of India. Beide Azia-
tische reuzen zullen in de toekomst een belangrijke rol op de beleggingsmarkten spe-
len, hoewel ze in veel opzichten fundamenteel verschillen.
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Special

Bevolkingsgroei in India… …en in China

Bron: US Census Bureau, per juni 2009. De cijfers vanaf 2009 zijn een prognose.

Steeds meer mensen verruilen het platteland voor steden 
als Shanghai.
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China en India (samen ook wel “Chindia” genoemd) zijn 
terug op het wereldtoneel en alles wijst erop dat ze daar 
in de komende decennia belangrijke economische en 
geopolitieke spelers zullen worden. Hoewel de opmars 
van de beide reuzen vrijwel gelijktijding verloopt, volgen 
ze elk een geheel eigen ontwikkelingspad. Aandelenbe-
leggers die willen profiteren van een dynamische groei 
in het teken van draak en tijger, doen er goed aan zich in 
de kenmerken van beide markten te verdiepen. Cruciaal 
daarbij zijn drie begrippen: bevolkingsgroei, verstedelij-
king en consumentengedrag. 

Bevolking: India groeit explosief, China veroudert 
Volgens de prognoses zal Chindia tot 2050 een kwart 
van de wereldwijde bevolkingsgroei voor zijn rekening 
nemen. In China zal de stedelijke bevolking toenemen 
met meer mensen dan er op dit moment in de VS wo-
nen. En tegen 2025 zullen drie van de tien dichtst be-
volkte steden zich in India bevinden. De demografische 
ontwikkeling van beide landen verloopt echter totaal 
verschillend. Terwijl het bevolkingsaantal in China tot 
2050 met omstreeks 7% zal stijgen tot 1,4 miljard, wordt 
voor India een groei van maar liefst 50% tot 1,8 miljard 
inwoners voorspeld. Daarbij zal de Chinese bevolking al 
vanaf 2030 waarschijnlijk niet meer in omvang groeien; 
wel zal de bevolkingsopbouw er – vooral als gevolg van 
het officiële één-kindbeleid – veranderen. Het land zal in 
2050 veel meer ouderen tellen dan de VS. Dat zal leiden 
tot hogere uitgaven voor gezondheidszorg en een ster-
kere vraag naar producten en activiteiten voor ouderen. 
India daarentegen kent nog steeds de piramidevormige 
opbouw die kenmerkend is voor een jonge, groeiende 
bevolking. Het land zal de komende decennia profiteren 
van een “demografisch dividend”, omdat het aantal men-
sen in de economisch productieve leeftijd er hoger is dan 
het aantal gepensioneerden. Deze hogere arbeidsdeel-
name kan tot een hogere welvaart leiden, die ten goede 
zal komen aan ondernemingen in de consumentensec-
tor. Daarnaast staat het land voor de opgave zijn infra-
structuur op de snel groeiende bevolking af te stemmen. 
Tegelijkertijd moet het zorgen dat zijn ouderen medisch 
en financieel goed verzorgd zijn, al was het maar om de 
binnenlandse vraag op peil te houden.

Verstedelijking: uitdaging voor de infrastructuur
De snelle verstedelijking in beide landen vergt ook 
extra investeringen in wegen, woonruimte en energie- 
en watervoorziening. Sinds 2008 wonen er wereldwijd 
meer mensen in de stad dan op het platteland, en in 
2050 zal het aantal stadsbewoners naar verwachting 
verdubbeld zijn: 30% van alle stedelingen zal dan in 
Chindia wonen. De regeringen in Peking en New Del-

hi stimuleren deze tendens actief om zo hun econo-
mie te versterken: in China zijn de steden goed voor 
driekwart van het bruto binnenlands product (BBP), 
in India voor tweederde.  

Deze gemeenschappelijke trend verhult echter 
belangrijke verschillen. Ten eerste loopt India wat 
verstedelijking betreft achter op China: momenteel 
woont 44% van de Chinese bevolking in de stad, tegen 
30% in India. In 2050 zullen de cijfers 73% en 55% be-
dragen. Door dit tragere tempo is de fysieke, instituti-
onele en juridische infrastructuur van India nog niet 
op de snelle bevolkingsaanwas in de steden afgestemd. 
Zo bestaat nu een kwart van de stedelijke woonmo-
gelijkheden uit sloppenwijken. Zonder hervormingen 
zal het aantal bewoners  van sloppenwijken in India in 
2050 hoger zijn dan de het aantal inwoners van Groot-
Brittannië. Hoewel de stedelijke infrastructuur in In-
dia de laatste tijd verbeterd is, maken de investeringen 
op dit gebied maar iets meer dan 2,8% van het BBP 
uit, tegen 10,6% in China.

In China is de verstedelijking verder gevorderd, 
maar dit brengt weer nieuwe opgaven met zich mee, 
vooral wat het milieu betreft. Onlangs is China de 
Verenigde Staten gepasseerd als grootste producent 
van broeikasgassen. De luchtvervuiling vormt in veel 
stedelijke gebieden een gezondheidsrisico, terwijl 59% 
van het rivierwater momenteel niet aan de internatio-
nale kwaliteitsnormen voor drinkwater voldoet. Naar-
mate er meer mensen naar de steden trekken, zal de 
situatie verder verslechteren. Dit schept echter moge-
lijkheden voor ondernemingen die bijvoorbeeld effi-
ciënte systemen voor openbaar vervoer of een schone 
energievoorziening aanbieden.  

Consumenten: groeiende midden- en bovenklasse
China en India zijn de laatste decennia snel gegroeid en 
zullen dit tempo – ondanks de wereldwijde recessie – 
zeker tot 2013 kunnen volhouden. Vooral in China heeft 
dit ook ingrijpende maatschappelijke gevolgen; volgens 
de prognoses zal de middenklasse, die nu 43% van de 
stedelijke bevolking uitmaakt, in 2025 zijn gegroeid tot 
76%. Ook de bovenklasse groeit: nu al telt China het 
vierde grootste aantal zogeheten High Net Worth Indi-
viduals: particulieren met een belegbaar vermogen van 
minstens een miljoen USD. 

Hoewel de kloof kleiner wordt, zijn China en vooral 
India naar westerse maatstaven nog steeds relatief arm. 
Dit heeft gevolgen voor onderwijs en gezondheid. In 
China kan 93% van de volwassenen lezen en schrijven, 
in India slechts 65%. De kans niet ouder dan 40 jaar te 
worden, is in India 17%; bijna de helft van de kinderen 
jonger dan vijf jaar heeft een te laag gewicht. 

De mate van armoede is doorslaggevend voor het be-
stedingsgedrag. Huishoudens met een lager inkomen 
geven naar verhouding meer geld uit aan voeding – een 
waarneming die bekend staat als de Wet van Engel. Een 
doorsnee gezin in India besteedt 38% van zijn totale in-
komen aan voeding, in China 28%. Daarmee liggen 
beide duidelijk boven het gemiddelde in de ontwikkelde 
landen, dat 11,5% bedraagt. Anderzijds besteedt men in 
de industrielanden meer dan 10% aan vrije tijd en cul-
tuur: twee keer zo veel als in China en vijf keer zo veel als 
in India. 

Waar liggen de beleggingskansen?
De voortvarende groei van Chindia schept, naast de 
reeds genoemde voorbeelden, nog andere aantrekkelijke 
beleggingsmogelijkheden. Door de vergrijzing zal de 
vraag naar producten op het gebied van gezondheid en 
pensioenvoorziening zowel in China als in India op ter-
mijn toenemen. De steeds rijkere gepensioneerden ge-
ven in hun vrije tijd weliswaar minder geld uit dan jon-
gere mensen, maar wel aan een specifieker aanbod, zoals 
cruises en verzorgde vakantiereizen. De uitgaven aan 
voeding zullen bij stijgende inkomens een kleiner deel 
van het totaalinkomen uitmaken, maar de vraag naar 
kant-en-klaar producten, fastfood en eiwitrijke voe-
dingsmiddelen (zoals vlees en vis) zal toenemen. 

Verder moeten de regeringen in India en China veel 
investeren in infrastructuur. Dat is gunstig voor onder-
nemingen die actief zijn in de bouw en projectontwikke-
ling. De gevolgen van de verstedelijking voor het milieu 
en de internationale druk om de uitstoot van broeikas-
gassen terug te dringen, zullen vooral China aanzetten 
tot extra inspanningen om schone energiebronnen te 
ontwikkelen en de ontwikkeling van milieuvriendelijke 
technieken te bevorderen. En dat schept weer kansen 
voor de fabrikanten van zuinige of elektrisch aangedre-
ven voertuigen, en bepaalde bedrijven die actief zijn in 
sectoren als industrie, energie, bouwmaterialen en nuts-
voorzieningen. 

 
Katherine Davidson en Virginie Maisonneuve

Katherine Davidson is als research associate verbonden 
aan het team wereldwijde en internationale aandelen van 

Schroders, dat wordt geleid door Virginie Maisonneuve.
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Nieuws

   Trends die de crisis overleven

Beleggen in klimaatverandering werd een paar jaar geleden bestempeld als één van de 
belangrijkste beleggingsthema's voor de komende twintig jaar. De kredietcrisis en de 
recessie hebben daar niets aan veranderd. ‘Integendeel,’ stelt Gavin Marriott, product 
manager bij het Global and International Equity Team van Schroders. ‘Het is in korte 
tijd van een bijzaak hoofdzaak geworden.’

De belangrijkste katalysator hiervoor zijn overheden. In toenemende mate scharen 
regeringen in zowel geïndustrialiseerde als opkomende landen zich achter de noodzaak 
om de uitstoot van broeikasgassen – de belangrijkste oorzaak van het opwarmen van de 
aarde – tegen te gaan. Daarnaast heeft de Amerikaanse regering van president Barack 
Obama, die zich zelf meermalen heeft uitgelaten over het opzetten van een nieuwe ener-
giepolitiek, de dynamiek in de onderhandelingen over een internationaal klimaatver-
drag dramatisch gewijzigd; voor het eerst in lange tijd lijkt het erop dat er daadwerkelijk 
resultaten kunnen worden geboekt.

Van de honderden miljarden aan overheidssteun die er in het voorbije jaar in de 
mondiale economie is gepompt, zijn groene initiatieven bovengemiddeld bedeeld. En 
wat pas echt verrassend is: China loopt hierbij voorop. Marriott: ‘Er worden subsidies 
verstrekt voor de aankoop van hybride en elektrische auto’s en de doelstellingen voor de 
productie van kernenergie en windenergie zijn fors naar boven bijgesteld.’

Voorspelbare revolutie
Het momentum om de problematiek van de klimaatverandering aan te pakken is dus 
duidelijk groeiende. Voor beleggers biedt het thema klimaatverandering dan ook aan-
zienlijke kansen. Schroders heeft vijf thema’s benoemd waar volgens haar de groeiper-
spectieven het grootst zijn, variërend van duurzaam vervoer tot alternatieve energie en 
fossiele brandstoffen. Marriott: ‘We hebben het hier over een voorspelbare revolutie. 
Iedereen ziet het gebeuren, maar beleggers zijn nog altijd niet echt wakker geworden. 
Dat geeft ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium in te stappen. Er gaat een mo-
ment komen waarop bij beleggers de vrees ontstaat de boot te zullen missen naarmate 
klimaatverandering steeds meer in het middelpunt komt te staan.’

De groei van de ondernemingen binnen deze thema’s hebben de beleggingsprofes-
sionals van Schroders wel tot een beleidswijziging genoopt, ondanks kredietcrisis en 
recessie. Waren het anderhalf jaar geleden zo’n 400 bedrijven die door het team waartoe 
Marriott behoort, nauwgezet werden gevolgd, inmiddels zijn dat er 700. ‘Het universum 
groeit bijna met de dag,’ zegt Marriott. ‘Voor ons is dat het bewijs dat klimaatverande-
ring het grootste beleggingsthema voor de komende twintig jaar is. We hebben het over 
een complete industriële transformatie, waarbij nieuwe groeisectoren ontstaan die een 

Klimaatverandering

geringe correlatie hebben met de economie en dus minder gevoelig zijn voor de be-
kende economische golfbewegingen van groei en stagnatie. Klimaatverandering gaat 
invloed hebben op alle bestaande industrieën.’ 

Toch kan niet worden ontkend dat de kredietcrisis en de recessie in ieder geval tijde-
lijk hun sporen hebben nagelaten. Marriott: ‘Veel van de bedrijven die we volgen, zijn 
kapitaalbehoeftig. In een aantal sectoren, zoals windenergie, hebben we gezien dat be-
drijven het moeilijker hebben gekregen om aan kapitaal te komen. We zijn dan ook wat 
voorzichtiger geworden met sommige sectoren en hebben ons beleid wat defensiever 
gemaakt. Maar tegelijkertijd zien we dat de positieve effecten van de omvangrijke sti-
muleringspakketten van overheden beginnen te werken. Veel van de sectoren en bedrij-
ven die we volgen, profiteren daarvan. En dat zal weer een gunstig effect hebben op het 
rendement van onze portefeuille.’

Serieuze consequenties
Het moeten voldoen aan wettelijk vast te stellen normen en doelstellingen om de gevol-
gen van de klimaatverandering te beperken, zal voor veel bedrijven in uiteenlopende 
sectoren serieuze consequenties hebben. Er gaan wijzigingen optreden in de patronen 
van vraag en aanbod, evenals wijzigingen in kostenstructuren en het gedrag van consu-
menten. Marriott: ‘Dit betekent dat beleggen in klimaatverandering niet simpelweg een 
kwestie is van het kiezen van een marktleider in een potentieel kansrijk segment. Er zijn 
namelijk net zoveel slechte beleggingsmogelijkheden als goede, vooral omdat de kansen 
van de spelers aan voortdurende veranderingen onderhevig zijn.’ 

Beleggen in klimaatverandering is daardoor niet van risico's ontbloot – hoe overtui-
gend het lange-termijnverhaal ook is. ‘Beleggers krijgen te maken met nieuwe groeisec-
toren, terwijl we voortdurend in de gaten moeten houden wat klimaatverandering gaat 
betekenen voor bestaande sectoren én voor individuele bedrijven,’ zegt Marriott. ‘Dat 
proces vereist lateraal denken, een gedisciplineerde fundamentele analyse en een we-
reldwijde blik. Als ik kijk naar onze recente performance, behaald in een zeer moeilijke 
periode, denk ik dat we daarmee op de goede weg zijn.’  

De beleggingscategorie 
De kleine en middelgrote ondernemingen in de VS zijn de belichaming van de 
Amerikaanse ondernemingsgeest. Het zijn vaak hoogwaardige bedrijven met een 
uitstekend groeipotentieel, ook in crisisperiodes. Voor grote delen van de markt is 
echter maar weinig onderzoeksmateriaal voorhanden. Dit schept voor actieve 
fondsbeheerders uitgelezen kansen om ondergewaardeerde aandelen op te sporen 
en bovengemiddelde rendementen te behalen. Voorwaarde is wel dat zij de on-
dernemingen en de dynamische markt waarin ze opereren, door en door ken-
nen.

Het fonds3 
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity belegt in 70 tot 90 aandelen van kleine 
en middelgrote Amerikaanse ondernemingen met goede vooruitzichten. De be-
heerder hanteert een fundamentele bottom-up aanpak. Dit betekent dat het accent 
ligt op de selectie van afzonderlijke ondernemingen, op basis van diepgaand on-
derzoek en regelmatige bedrijfsbezoeken.

De sectorweging speelt een ondergeschikte rol. Het 
fonds richt zich speciaal op drie soorten aandelen: on-
dergewaardeerde aandelen met goede groeivooruit-
zichten; solide “steady eddies” met constante omzet-
cijfers en een hoge cashflow, en ondernemingen die 
zich in een herstructureringsfase bevinden. Zowel de 
risicogecorrigeerde performance van het fonds als de 
kwaliteit van het management worden door Mor-
ningstar met de waardering ‘elite’ beoordeeld.

Fondsmanagement
Jenny Jones is sinds 2002 verbonden aan Schroders, waar zij leiding geeft aan 
het team US Small & Mid Cap Equities. Naast haar MBA-opleiding financieel 
management aan de universiteit van New York volgde zij een 
BA-studie politicologie aan de Yale-universiteit, die zij cum lau-
de afsloot. Jenny Jones houdt zich al 29 jaar bezig met beleggin-
gen in kleine en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. 
Haar team bestaat uit zes gespecialiseerde sectoranalisten met 
circa 19 jaar beleggingservaring.  

Aanbeveling
Dankzij de verrassend hoge winsten die de Amerikaanse onder-
nemingen de laatste tijd hebben behaald, is de risicobereidheid 
van de beleggers gegroeid. Hiervan hebben vooral de cyclische 
aandelen geprofiteerd, maar ook de defensieve titels deden het goed. Ondanks 
flinke koersstijgingen in de afgelopen maanden zijn de aandelen van kleinere en 
middelgrote Amerikaanse ondernemingen, vergeleken met het historisch gemid-
delde, nog steeds relatief gunstig gewaardeerd. Door de zorgen over de ontwikke-
ling van de consumentenbestedingen dreigt op korte termijn echter een terugslag. 
Het fonds belegt bij voorkeur in ondernemingen die in staat zijn in deze moeilijke 
tijden hun balans te versterken en hun kosten te verlagen. Ook ziet de beheerder 
kansen in de gezondheidszorg, hoewel de hervormingsplannen van de regering 
voor onzekerheid zorgen. Schroder ISF Small & Mid Cap Equity biedt beleggers nu 
de kans te profiteren van het herstel van de Amerikaanse economie in de tweede 
helft van 2009 en daarna. 

Onderscheidend  

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Morningstar Rating1

´ ́  ́  ́ /Elite  
Standard & Poor’s Rating2

A A´

ISIN LU0205193047 (Kl. A, USD, herbel.)
Introductie 10 december 2004
Introductievergoeding maximaal 5,26315%
Beheerskosten 1,50% p.j.

Jenny Jones

1 Bron: Morningstar , 31 juli 2009. – 2 Bron: Standard & Poor’s, 31 juli 2009.  
3  Bron: Schroders, 31 juli 2009.



Fondsnieuws, 1 september 2009

»Mult-asset producten, waarbij de fondsmanagers zijn kwaliteiten 
inzet om een keuze te maken tussen assetclasses, wordt zeer 

belangrijk, denkt Gavin Ralston. Hij is bij het Britse fondsenhuis 
Schroders verantwoordelijk voor productontwikkeling. Volgens hem 

voelen veel beleggers zich in de steek gelaten, omdat de asset 
allocatie in 2008 niet bleek te werken en de onderlinge correlatie te 
groot was. Volgens Ralston is er een grote behoefte aan een meer 

flexibele benadering in de keuze en allocatie van aandelen, obligaties 
en alternatives, om zo de risico's beter te managen.«

IEX Profs, 26 augustus 2009

»Schroders neemt maatregelen om zich in te dekken tegen een 
mogelijke renteverhoging in de nabije toekomst. De Britse 

vermogensbeheerder houdt vanuit het oogpunt van inflatie rekening 
met dat scenario en heeft daarom de duration van het Schroders ISF 

Strategic Credit Fund verlaagd van ‘drie tot vijfenhalf jaar’ naar ‘nul tot 
drie maanden’. Het fonds moet voortaan rendement genereren door 
selectie van sectoren en afzonderlijke bedrijfsleningen en niet langer 

door rente- en durationstrategie.«

Fondsnieuws, 8 september 2009

»Aanvallen doe je vanuit een sterke verdediging, zegt Justin Simler, 
manager van Schroders Strategic Investment Solutions, in een gesprek 
met Fondsnieuws. Schroders doet dat in zijn multi-asset fondsen door 

ongecorrelleerde assets in een portefeuille samen te voegen. Naast 
aandelen, obligaties, zijn dat alternatives zoals grondstoffen. Maar 

anders dan mixfondsen, is de flexibiliteit groter en kan de multi-asset 
manager sneller op veranderingen inspelen.«

Het Financieele Dagblad,  30 juli 2009

»Ook fondsmanager Robin Parbrook van het Schroder ISF Asian 
Total Return Fund maant tot voorzichtigheid. Naar zijn idee dreigen er 

momenteel verschillende zeepbellen te worden opgeblazen.'De 
overheid probeert met haar stimuleringsmaatregelen de bevolking 

tevreden te houden (…) maar dat beleid brengt grote gevaren met zich 
mee. Doordat China zoveel geld in de economie pompt en de 

kredietverlening zo snel groeit, wordt het moeilijk in de toekomst een 
hoogoplopende inflatie te vermijden.' Parbrook laat in het interview 

weten zijn belangen in China de laatste tijd fors te hebben 
teruggebracht. 'De beurzen zijn daar overgewaardeerd als gevolg van 

de forse koersstijgingen. Dat geldt vooral voor de zwaargetroffen 
exporteurs. Ik zie op de lange termijn het meest in vastgoedbedrijven 

en producenten van duurzame consumptiegoederen. Die zullen 
profiteren van de groei van de bevolking en van de groei van de 

welvaart.'«
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„De Baron“  
Rudolph Bruno Schröder
Na een lange periode 
van succesvol zaken-
doen in, en met uiteen-
lopende landen in Zuid-
Amerika breidt de firma 
J. Henry Schröder & 
Co, geleid door Rudolph 
Bruno Schröder (een 
van John Henry’s  
Hamburgse neven) en 
verschillende partners, 
zijn activiteiten verder 
uit. Bruno –  vanaf 1895 
vennoot, in 1904 door 
Keizer Wilhelm II in de 
adelstand verheven en 
vanaf 1910 senior part-
ner in Londen – wordt 
vanwege zijn Freiherr-
titel in Engeland even-
eens “Baron” genoemd. 
Na de Eerste Wereld-
oorlog draagt hij bij aan 
de financiering van  
de wederopbouw van 
Duitsland en is hij ook 
in Oostenrijk een veel-
gevraagd adviseur. 

Geschiedenis van Schroders

Baron Rudolph von Schröder (M.), senior partner bij Schrö-
der Gebrüder Bank Hamburg, Helmut Schröder (l.) en Bruno 
Baron Schröder in de jaren ’20.
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Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit artikel komen niet noodzakelijk overeen met die van Schroder 
Investment Management Ltd.

De fondsen Schroder ISF Emerging Markets en Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity zijn een compartiment 
van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. De fondsen zijn op 
grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden 
door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus 
indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en ver plichtingen van de belegger en de juridische 
relatie met de fondsen worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus, het vereen-
voudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de fondsen kunnen kosteloos worden verkregen bij 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertog-
dom Luxemburg en alle distributeurs.

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

De in deze publicatie vermelde fondsen kunnen al dan niet binnen de Europese richtlijn 2003/48/EG (Belasting 
van spaarinkomsten in de vorm van rentebetalingen) vallen, zoals omgezet in de Luxemburgse wetgeving. R.C.S. 
Luxembourg : B 37.799.
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