
Traplift en leesbril
De demografische verandering zal ingrijpende gevolgen hebben voor samenlevingen overal ter 
wereld: meer megasteden in de opkomende landen – en meer leesbrillen in onze contreien. 

joen) in 2100 gehalveerd zal zijn als het 
op de huidige weg voortgaat. Maar ook 
Europese landen zoals Italië, Duitsland 
en Oostenrijk zullen snel verouderen. 
En niet minder belangrijk: het ge-
boortecijfer daalt. Bij ons zien we dat 
al jaren, in China begint het nu en in 
India naar verwachting vanaf 2030. 
Daardoor zal ook de beroepsbevolking 
tussen 15 en 64 jaar langzaam maar ze-
ker krimpen – wereldwijd. De demo-
grafische verandering is een megatrend 
voor de komende 40 jaar. Dat wil zeg-
gen: deze ontwikkeling is niet te stuiten, 
zelfs als we erin zouden slagen een 
antwoord te vinden op onze zelfge-
creëerde problemen zoals de “pil-knik”, 
de combinatie kinderen/carrière en de 
toenemende financiële en maatschappe-
lijke eisen aan potentiële ouders. 
Het is echter wel mogelijk zich als be-
legger op deze ontwikkeling in te stellen 
en er de juiste conclusies uit te trekken. 
De demografische verandering vergt 
immers ook aanpassingen van het be-
drijfsleven. Zo speelt de veroudering de 
gezondheidszorg in de kaart, is de groei 
van de opkomende markten gunstig 
voor bijvoorbeeld de infrastructuur-
sector, en zullen de consumptiepatronen 
wereldwijd veranderen. Kortom, het 
gaat erom de ondernemingen te vinden 
die van de demografische verandering 
kunnen profiteren om op lange ter-
mijn duurzame groei te genereren. En 
dat is iets, dunkt ons, waar iedereen 
graag aan denkt.  

Het begrip “demografische verandering” 
is ongeveer even sexy als “pen sioen-
voorziening”. Niemand denkt er graag 
aan – het is ongrijpbaar en staat mijlen-
ver af van de eigen dagelijkse werke-
lijkheid. Toch worden wij allemaal 
meegevoerd op de lange golf van een 
demografische ontwikkeling die de 
wereld zoals wij die kennen, radicaal 
zal veranderen. Het verschijnsel “demo-
grafische verandering” kan op ver-
schillende manieren worden benaderd, 
bijvoorbeeld statistisch. 

Wist u bijvoorbeeld dat...
…  we sinds 1840 elk jaar mogen 

hopen drie maanden ouder te wor-
den? De levensverwachting van een 
pasgeborene in Nederland bedraagt 
momenteel 79,25 jaar, in België 
79,07 jaar en voor Luxemburg 79,18.

…  de gemiddelde leeftijd wereldwijd in 
2009 28,4 jaar was? De bevolking 
van Kenia was gemiddeld 18,7 jaar 
oud, die van Egypte 24,8, die van 
Mexico 26,3, die van China 34,1, 
die van Oostenrijk 42,2 en die van 
Duitsland 43,8.

…  in 2030 een kwart van de bevolking 

in de industrielanden de pensioen-
gerechtigde leeftijd zal hebben be-
reikt, maar in de opkomende 
markten slechts een tiende? 

…  het één-kindbeleid in China ertoe 
zal leiden dat in 2050 zo’n 330 mil-
joen Chinezen ouder dan 65 jaar 
zullen zijn?

…  er in China al meer Kentucky-Fried-
Chicken restaurants en Starbucks-
filialen zijn dan in de VS?

…  er in 2050 ongeveer 9 miljard men-
sen op aarde zullen leven, waarvan 
98% in wat wij nu “opkomende 
markten” noemen? Nu woont daar 
overigens al 84% van de wereld-
bevolking.

Een niet te stuiten ontwikkeling 
Uit feiten als deze ontstaat het volgende 
beeld van de demografische ontwikke-
ling: op dit moment groeit vooral de 
bevolking van de opkomende landen; 
zo’n 98% van de groei van 6,8 miljard 
nu naar 9 miljard mensen in 2050 zal 
daar plaatsvinden. In veel ontwikkelde 
landen daarentegen vergrijst de be-
volking in hoog tempo. Dit treft vooral 
Japan, waar de bevolking (nu 127 mil-

Een wereldwijde ommekeer: in de westerse industrielanden groeit alleen de “rollator-
generatie” nog, voor de rest krimpt de bevolking. In de opkomende landen daarentegen 
groeit de bevolking soms zelfs explosief. De demografische verandering is niet tegen te 
houden – en schept aanzienlijke beleggingskansen.

Schroders is voor de 

tweede keer op rij tot  

beste Europese fonds

huis uitgeroepen. 
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Het nieuwe demografiefonds van 
Schroders speelt in op de megatrend 
van de 21e eeuw.  
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Go West! Het Amerikaanse 
bedrijfsleven verrast, en niet alleen  
met hoge winsten. 
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"Dit is onze enige kans", zegt Sir David 
King, voormalig wetenschappelijk 
adviseur van de Britse regering. 
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Fitch Ratings heeft Schroders recent 
de hoogste 'M1'-rating toegekend in 
de categorie Vermogensbeheer.  
 
 
 
 

Blz. 8

Megatrends en marketingtrucs
De voornaamste taak van de media  
is om als onafhankelijke instantie te 
vragen naar het waarom van nieuwe 
dingen. Nu wordt gezegd dat “demo-
grafische verandering” een marketing-
kreet is, een strategie om een nieuwe 
fondsvariant in de markt te zetten. Met 
alle respect voor de scepsis die journa-
listen beroepshalve eigen is: hierin  
vergissen ze zich. De demografische 
verandering is een megatrend, geen 
marketingstrategie. Het verschil kan 
het beste worden verduidelijkt door  
terug te kijken naar de hoogtijdagen 
van de dotcom-hype. Toen werd er  
koortsachtig gezocht naar ideeën, en 
werd een idee snel omgezet in een  
internetbedrijfje, vervolgens een beurs-
gang en tenslotte de zoveelste beurs-
raket in de nieuwe markt. Daarop 
aansluitend schoten de fondsideeën 
als paddenstoelen uit de grond. Zeer 
hip waren de IPO-fondsen, die alleen  
in de beursgang van jonge bedrijven 
belegden. Vrijwel geen van deze fond-
sen heeft het overleefd. Destijds was 
een kritischer houding nodig geweest, 
maar de euforie sleepte iedereen mee, 
ook de pers. Schroders heeft zich 
echter nooit met modefondsen inge-
laten, daarvoor is het vertrouwen van 
de beleggers ons te veel waard. Nee, 
wij brengen ons demografiefonds met 
volle overtuiging op de markt.  
Klimaatverandering, “Chindia” en de-
mografische verandering zijn thema’s 
die Virginie Maisonneuve, hoofd aan-
delenbeleggingen, al jaren bezig-
houden. Samen met Jürgen Lanzer, 
die verantwoordelijk is voor het beheer 
van het demografiefonds, heeft zij een 
wereldwijd unieke databank op-
gebouwd op het gebied van de demo-
grafische verschuiving die zich zowel in 
de industrielanden als de opkomende 
wereld voltrekt. Het is dus niet zo dat 
Schroders met dit thema op een rij-
dende trein springt of meelift op een 
modetrend: wij zitten zelf aan het stuur 
en wijzen de weg. 

Ik wens u veel leesplezier.

Standpunt

Fred van der 
Stappen,  
Head  
Intermediary  
Benelux.
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De demografische verschuiving zal de komende 40 jaar niet alleen gevolgen 
hebben voor de economische groei en de levensstandaard, maar ook zijn 
weerslag hebben op het gebied van belastingen, arbeidsmarkt en algemene 
wetgeving. 

Schroder ISF Global Demogra-
phic Opportunities wordt beheerd 
door Jürgen Lanzer (op de foto) 
en Charles Somers. Jürgen  
Lanzer heeft 12 jaar beleggings-
ervaring. Hij trad in 2007 als  
analist bij Schroders in dienst en 

is in het team Wereldwijde aandelen verantwoor-
delijk voor de verzekeringssector. Voordat hij bij 
Schroders kwam, werkt de verzekeringsspecialist 
voor WestAM en UBS. Charles Somers kwam in 
1998 als analist Amerikaanse aandelen bij Schroders 
en richtte zich aanvankelijk op de gezondheids-
zorg en de financiële sector. Sinds 2008 is hij  
verantwoordelijk voor de branches gebruiks- en 
ver bruiksgoederen. De beheerders worden onder-
steund door ongeveer 70 sectorspecialisten en 
-analisten van het wereldwijde aandelenteam.

1 Schroder ISF staat in dit artikel voor Schroder International Selection Fund. 2 Bron: Schroders, per 31-1-2011. 3 Alleen ter illustratie. Het fonds is bij de selectie van zijn beleggingen niet aan 
een index gebonden.  

A, EUR afgedekt, 
herbel.

A, USD, 
herbel.

ISIN LU0557291076 LU0557290698

Valuta EUR USD

Introductie 23 november 2010

Fondsbeheerders Jürgen Lanzer, Charles Somers

Aantal posities 40-60

Benchmark3 MSCI All Countries World Index 

Beheersvergoeding 1,50% p.j.

Beleggingsrisico’s

		Schroder ISF Global Demographic Opportunities 
belegt op de wereldwijde aandelen markt en is 
daardoor blootgesteld aan koers volatiliteit.  

		Het fonds kan ook beleggen in aandelen uit op-
komende markten en in kleinere ondernemingen, 
die soms aan hogere risico’s blootstaan dan  
grote internationale namen, zoals een hogere  
koersvolatiliteit en een slechtere verhandelbaar-
heid.  

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

	 Het fonds kan in het kader van het beleggings-
proces gebruik maken van derivaten. Dit kan  
het effect van marktgebeurtenissen versterken  
en daardoor de koersvolatiliteit van het fonds  
verhogen.

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

Schroder ISF Global Demographic Opportunities2

Een bevolkingsexplosie in veel opkomende eco no-
mieën en vergrijzing in de industrielanden: de ge-
volgen van deze twee demografische ontwikkelingen 
voor de wereldeconomie zijn complex. Maar omdat 
deze veelal pas in de verre toekomst voelbaar zullen 
worden, laten veel beleggers ze bij de analyse van de 
randvoorwaarden en het duurzame winstpotentieel 
van ondernemingen het liefst buiten beschouwing. 
Door de demografische verschuiving zal echter het 
concurrentieveld voor veel ondernemingen en sec-
toren veranderen. Dat heeft rechtstreekse gevolgen 
voor de strategische planning en de beslissingen voor 
de lange termijn. 

Ondernemingen zullen hun merkimago, hun pro-
ductie en productiviteit, hun distributie en hun in-
koop moeten afstemmen op de opkomende markten 
en op vergrijzende gebruikers, want over twintig tot 
dertig jaar zullen de consumptiepatronen dras tisch 
veranderd zijn. Ondernemingen als Yum! Brands (o.m. 
Kentucky Fried Chicken), die de demografische ver-
schuiving als kans opvatten, zullen hun onder nemings-
model vroegtijdig aanpassen en daardoor waar-
schijnlijk tot de winnaars van morgen behoren. In 
vergrijzende samenlevingen zullen ondernemingen 
die zich richten op gezondheidszorg en preventie des 
te betere resultaten boeken naarmate b.v. hartaan-
doeningen, kanker of cognitieve stoornissen frequenter 
voorkomen of mensen meer belang gaan hechten aan 
de preventie van ziekten. Interessante beleggings-
kansen in dit opzicht zijn bijvoorbeeld Pfizer of 
Rhön-Klinik AG. Ook infrastructuur is een sector 
die vermoedelijk zal profiteren van de demografische 
ontwikkeling, want door de bevolkingsgroei in de 
opkomende landen zullen de megametropolen uit 
hun voegen groeien en nieuwe steden moeten worden 
gebouwd. Anderzijds kunnen ook kleine aanpassingen 
bepalend zijn voor succes of mislukking: zullen de 
huidige huizenbezitters vroeg of laat een traplift aan-
schaffen of juist kiezen voor drempelvrije bungalows? 

Maakt de ooglaser ook de leesbril overbodig? En 
wanneer zal het bijvoorbeeld lukken een mobiele  
telefoon te ontwikkelen waarmee ook de komende 
oudere generaties graag telefoneren?

Dit is het soort vragen waarmee Jürgen Lanzer en 
Charles Somers, de fondsbeheerders van Schroder 
ISF Global Demographic Opportunities, zich bezig-
houden. Het fonds ging in november 2010 van start 
en biedt beleggers de mogelijkheid te profiteren van 
de wereldwijde demografische verandering. De brede 
portefeuille is mondiaal gespreid en richt zich tot 
dusver op zes kernthema’s.

Kernthema’s op het gebied van demo
grafische verandering: 

  toenemende consumptie in de opkomende landen 
  stijgende infrastructuuruitgaven in de opkomende 
landen waar de bevolking groeit 

  financiën: een toenemende behoefte aan financiële 
dienstverlening in de opkomende landen 

  veranderende eetgewoonten in de opkomende 
landen 

  gezondheidszorg: een vergrijzende bevolking be-
tekent meer ziekten en toenemende uitgaven voor 
gezondheidszorg en preventie in de westerse landen. 

  hoge vraag naar dienstverlening op het gebied aan 
pensioenvoorziening in westerse landen en toe-
nemende vraag in opkomende landen

De fondsbeheerders zijn ervan overtuigd dat de  
globalisering het onderscheid tussen ontwikkelde  
industrielanden en opkomende markten minder  
belangrijk maakt als het gaat om de selectie van  
afzonderlijke aandelen. De demografische verschuiving 
– hetzij bevolkingsgroei, hetzij vergrijzing – heeft 
overal gevolgen voor de consumptie en schept nieuwe 
mogelijkheden voor het bedrijfsleven. De keuze voor 
een bepaalde belegging moet berusten op het ver-
mogen van een onderneming om zich aan te passen 

aan het veranderende consumptiepatroon, ongeacht 
het land waarin die onderneming gevestigd is. De 
opgave voor de beleggers is om kansrijke onder-
nemingen in een vroeg stadium op te sporen en te 
voorzien welke gevolgen het veranderende consump-
tiegedrag voor gevestigde internationale en lokale 
markten heeft. De demografische verandering is een 
proces van aanpassing en evolutie. Daarom is naar 
onze mening een innovatieve en pragmatische beleg-
gingsstrategie geboden. Want zoals de Griekse filo-
soof Heraklites in het jaar 500 v. Chr. al zei: “Niets is 
zo permanent als verandering.”
Op dit moment komen in theorie ongeveer 9000  
namen wereldwijd voor de portefeuille in aanmerking. 
Uit dit universum wordt door middel van kwantita-
tieve research een voorselectie gemaakt. Schroders 
observeert de markten wereldwijd, analyseert de demo-
grafische trends en kan snel reageren indien zich  
nieuwe ontwikkelingen aftekenen. De research van 
Schroders – een team van ongeveer 70 wereldwijde 
sectorspecialisten en -analisten verspreid over alle 
belangrijke markten – bestrijkt zo’n 90% van de 
mondiale aandelenmarkt. Op landenniveau wordt 
zowel rekening gehouden met lokale voorkeuren en 
levensstijlen als met economische fundamentals en 
het effect van de demografische verschuiving op eco-
nomische groei en consumptie. Wat afzonderlijke 
aandelen betreft, kijkt het researchteam naar de  
gevolgen van de demografische veranderingen voor 

Beleggingsargumenten
� 		Schroder ISF Global Demographic Opportunities 

belegt wereldwijd in ondernemingen die kunnen  
profiteren van de gevolgen van demo grafische ver-
schuiving op de wereldwijde economie. 

� 		Het fonds zet in op een langetermijntrend waarmee 
in de traditionele consensusprognoses nog maar 
weinig rekening wordt gehouden. 

� 		Het fonds biedt rendementskansen door te beleggen 
in een geconcentreerde portefeuille van ongeveer  
40 tot 60 afzonderlijke aandelen, die onafhankelijk 
van een index worden geselecteerd. Daarbij kan  
het fonds ook beleggen in ondernemingen met een 
geringe marktkapitalisatie (small caps).  

� 	 Het beheersteam hanteert een gedisciplineerd, actief 
beleggingsproces met geïntegreerd risicobeheer. 

� 	 Het researchteam van Schroders bestrijkt ongeveer 
90% van de wereldwijde aandelenmarkt. Met onge-
veer 70 wereldwijde sectorspecialisten en -analisten 
is Schroders in alle belangrijke markten aanwezig. 

� 		Er is een naar euro afgedekte aandelenklasse 
beschikbaar. 
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4 Bron: United States Consumer Expenditure Survey, UNdata, IMF, Bloomberg, National  
Statistics, Schroders. 5 Bron: Welt auf einen Blick, alle cijfers per 2009, IMF, Higgins et al, 
Schroders. CAGR = gemiddelde jaarlijkse groei in procent. Stand: 2010. 6 Bron: Welt auf einen 
Blick. Alle cijfers hebben betrekking op het jaar 2009. 7 Bron: Schroders, per 31-1-2011.

Nieuwgeborenen (x1000) in Nederland

Steeds minder kinderen eten chocolade.  
De zoetwarenbranche moet iets nieuws  
bedenken 

Met een geboortecijfer van 1,66 kinderen per vrouw, en dat al sinds lange tijd 
is Nederland onmiskenbaar aan het vergrijzen en zal de bevolking op den duur krim-
pen. De helft van de bevolking zal dan ouder dan 50 jaar zijn. De zoet warenindustrie 
zal daarom zijn chocoladerepen, winegums en kauwgoms aantrekkelijker moeten 
maken voor de groeiende rollatorgeneratie. Zo maakt Wrigley’s niet meer alleen  
zoete Hubba Bubbas waarmee je bellen kunt blazen, maar probeert de kauwgom-
fabrikant nu met de campagne "A Gum a Day" (elke dag een kauwgom) de opvatting 
te verbreiden dat kauwgom goed is voor de gezondheid. Het zou helpen tegen 

brandend maagzuur, 
druk op de oren en 
een droge mond – en 
natuurlijk goed zijn 
voor de tanden.
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De portefeuille van Schroders demografiefonds per 311220107

Jong en oud in de wereld6 Het beste van twee werelden

ondernemingen, hun concurrenten en 
hun verdere economische speelveld 
(b.v. hun klantenkring) en daarmee 
hun groeiperspectieven.  

 Fondsbeheerders Jürgen Lanzer en 
Charles Somers gebruiken de MSCI 
All Countries World Index als referen-
tie voor hun portefeuille, maar zijn 
daar bij de keuze van afzonderlijke  
titels niet aan gebonden. Op basis van 
fundamentele analyse selecteren ze 
zo’n 40 tot 60 namen die naar hun  

mening in staat zijn zich aan de demo-
grafische veranderingen aan te passen 
en waarbij deze groeivooruitzichten 
nog niet in de koers tot uitdrukking 
komen. De portefeuille kan dus sterk 
afwijken van de referentie-index, en 
bijvoorbeeld in geografisch opzicht 
voor meer dan 50% belegd zijn in  
opkomende landen terwijl de index 
maar 13% aandelen uit opkomende 
markten bevat. Omgekeerd kan het 
percentage Noord-Ameri kaanse waar-
den in de portefeuille bijvoorbeeld 
20% bedragen, terwijl Noord-Ameri-
ka in de index een gewicht van zo’n 
47% heeft. Met andere woorden: 
Schroder ISF Global Demographic 
Opportunities zoekt nu al naar de 
winnaars van morgen – waar dan ook. 

Consumptiepatroon verandert met de leeftijd4 Toenemende vraag financiële diensten in Azië5

Jaarlijkse uitgaven in USD

De jonge generatie geeft meer geld uit aan uitgaan, kleding, alcohol en 
computer spellen. De ouderen geven meer uit aan verzorgde reizen, medica-
menten en verzorging. 
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Creditcard dichtheid

1997 India China Korea Japan VS2001 2008 2013(e)

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

(Mrd. USD) Creditkaarten per persoon

11 %

0,02 0,09

2,00

16 %

CAGR 

12 %

2,43

2,17

Gemiddelde 
leeftijd  
in jaren

Geboorten 
per 1.000
inwoners

Kinderen  
per vrouw

Levens
verwachting 

in jaren

EU – 9,9      1,51 78,67
Afghanistan 17,6 45,46 6,53 44,64
Kenia 18,7 36,64 4,56 57,86
Saudie-Arabië 21,6 28,55 3,83 76,3
Egypte 24,8 21,7 2,66 72,12
India 25,3 21,76 2,72 69,89
Mexico 26,3 19,71 2,34 76,06
Algerije 26,6 16,9 1,79 74,02
Indonesië 27,6 18,84 2,31 70,76
Wereld 28,4 19,95 2,58 66,57
Brazilië 28,6 18,43 2,21 71,99
China 34,1 14 1,79 73,47
VS 36,7 13,82 2,05 78,11
Polen 37,9 10,04 1,28 75,63
Rusland 38,4 11,1 1,41 66,03
Nederland 40,4 10,4 1,66 79,4
Zweden 41,5 10,13 1,67 80,86
Oostenrijk 42,2 8,65 1,39 79,5
Duitsland 43,8 8,18 1,41 79,26
Japan 44,2 7,64 1,21 82,12

    Maximum       Minimum



Markten

Een wereld met twee snelheden
In de komende zes maanden kan de wereldeconomie het beste worden gekenschetst als een wereld met twee snelheden. 
De opkomende markten gaan voorop in het herstel. In de grote OESOlanden daarentegen blijft de groei achter bij het 
gemiddelde doordat de schuldenafbouw de consumptieve uitgaven drukt. 

1Bron: Schroders, Datastream, IMF. Stand BBP, inflatie en beleidsrentes en kencijfers per 31-1-2011. De kencijfers voor 2011(e) en 2012(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, Zuid-Afrika, Zuid-Korea. De asset allocatie (totaal en 
aandelen) heeft betrekking op de portefeuille van Strategic Solutions – Schroder Global Diversified Growth Fund. Stand op 31-1-2011.
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Voor de opkomende landen verwachten de experts 
dit jaar een flinke groei van 6,2%. Daarmee nemen 
deze landen het leeuwendeel van de wereldwijde eco-
nomische groei van naar verwachting 3,6 % voor hun 
rekening. In de grote OESO-landen daarentegen wordt 
de komende twee jaar slechts een ondergemiddelde 
groei verwacht. De schuldenafbouw remt de con-
sumptieve bestedingen en veel landen zijn begonnen 
de belastingen te verhogen om hun overheidsfinanciën 
te ontlasten. Vooral in Europa verwachten wij in 2011 
hogere belastingen. De ontwikkeling in de eurozone 
als geheel houdt de wereldeconomie eerder tegen dan 
dat ze die vooruithelpt. Maar ook hier verloopt de 
groei in twee tempo’s. Duitsland is het enige industrie-
land ter wereld dat een V-vormig herstel doormaakt. 
Verder heeft het consumentenvertrouwen in Midden- 
en Noord-Europa zich in het algemeen sterk hersteld. 
Daartegenover staan echter een zwakke groei en een 
vrijwel ontbrekend consumenten vertrouwen in de 
zuidelijke eurolanden en Ierland. De eurocrisis is in 
onze ogen nog lang niet opgelost. De twijfel aan de 
solvabiliteit van enkele eurolanden kan dit jaar op elk 
moment opnieuw oplaaien, maar met steun van EU 
en IMF zal vermoedelijk het ergste kunnen worden 
voorkomen. Wij rekenen erop dat de euro 2011 zal 
overleven. We zouden ons echter kunnen voorstellen 
dat een of ander land aan de rand van de eurozone 
over vijf jaar uit de gezamenlijke munt stapt als er geen 
vorderingen richting een gezamenlijk economisch en 
fiscaal beleid zijn gemaakt.  

Het monetaire beleid zal vermoedelijk ook in 2011 
soepel blijven, vooral in de industrielanden, enerzijds 
om de groei te ondersteunen en anderzijds als com-
pen satie voor de hogere belastingen. In de VS en de 
euro zone verwachten wij pas in het voorjaar van 2012 
een verhoging van de beleidsrente. Voor Groot-Brit-
tannië voorzien we al voor het einde van dit jaar een 
renteverhoging, omdat de inflatie er met ruim 3% wat 
hoger is dan in de VS en de eurozone. Ook de op-
komende economieën zullen waarschijnlijk eerder 
tot aanscherping van hun monetaire beleid besluiten 
om de inflatiedruk te verminderen en de vrees voor 
een beurszeepbel weg te nemen. China zal zijn beleids-
rente in 2011 verhogen en ook een lichte opwaar-
dering van de renminbi toestaan. 

Assetallocatie
Wat de spreiding van onze beleggingen betreft, breiden 
wij onze overweging in aandelen verder uit. Aan-
delen zijn naar onze mening aantrekkelijk gewaar-
deerd en we bevinden ons in de herstelfase van de 
conjunctuurcyclus, waar aandelen hogere rende-
menten kunnen genereren dan andere beleggings-
categorieën. Bovendien hebben de ondernemings-
winsten zich indrukwekkend hersteld: zo stegen ze 
het afgelopen jaar in de VS met 50%. Ook zien we 
weer fusies en overnames en is het soepele monetaire 
beleid gunstig voor aandelen. We verhoogden onze 
onderwogen positie in Europese aandelen (excl. VK) 
naar neutraal, omdat de risico’s van de staatsschulden 

naar onze mening inmiddels in de koersen zijn inge-
prijsd. De markten van de perifere eurolanden bieden 
echter weinig lichtpuntjes in vergelijking met de aan-
delenmarkten in Duitsland en noordelijk Europa, 
die een sterke opleving doormaken. De overwogen 
positie in opkomende aandelenmarkten is echter af-
gebouwd naar neutraal: de economische groei is  
er behoorlijk, maar de inflatie heeft een drukkend  
effect. Bovendien vinden wij de waarderingen aan de 
hoge kant. In Amerikaanse aandelen zijn wij over-
wogen: de waarderingen zijn aantrekkelijk, de winst-
groei van de bedrijven is sterk en het ondernemings-
vertrouwen trekt aan, wat blijkt uit de fusie- en over-
nameactiviteit. Ook op de Japanse aandelenmarkt 
zijn wij nu licht overwogen, omdat de yen zich heeft 
gestabiliseerd en de waarderingen aantrekkelijk zijn. 
Japan heeft bovendien niet zoveel last van de gebeurte-
nissen in de eurozone. 
In obligaties zijn wij over het geheel genomen neutraal 
gepositioneerd. Wij blijven positief over high yield 
obligaties en negatief over staatspapieren. Behalve in 
de opkomende landen blijft de inflatie laag en is de 
kredietvraag vanuit de private sector nog zeer gering, 
maar deze kan aantrekken. Zolang de beleidsrentes 
zo laag blijven als nu, blijft de jacht op rendement de 
overheersende drijfveer voor obligatiebeleggers. 

 VS    Eurozone    Japan    Opkomende economieën    Wereld

 Absolute Return 3,0 %

 Converteerbare obligaties 3,2 %

 Private equity 2,3 %

 Infrastructuur 6,0 %

 Liquiditeiten/contanten 5,0 %

 Bedrijfsobligaties 
 (investment grade) 1,0 %

 High yield obligaties 14,3 %

 Obligaties van opkomende 
 economieën 11,9 %

 Grondstoffen 9,0 %

 Vastgoed 3,2 %

 Aandelen 41,1 %
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De aandelenpositie van 41,1% uit de totale  
allocatie is als volgt samengesteld:

 Aandelen wereldwijd 38,20 % (–0,45 %)

 Aandelen VS 18,49 % (+6,66 %)

 Aandelen opkomende 
 economieën 11,68 % (0,33 %)

 Aandelen GB 9,73 % (–1,38 %)

 Aandelen Pacific (excl. Japan) 
 12,41 % (–0,39 %)

 Aandelen Europa (excl. GB) 9,25 % (+5,01 %)

 Aandelen Japan 0,00 % (±0,00 %)



Go West!
Er zijn genoeg redenen om optimistisch te zijn over de vooruitzichten van 
het Amerikaanse bedrijfsleven in 2011, ondanks alle twijfel of het herstel 
van de economie in de VS sterk en duurzaam is. 
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Markten

Aandelen

VS Sterke ondernemingsbalansen, toe-
nemende fusie-/overnameactiviteit, soepel 
monetair beleid, zwakke dollar gunstig  
voor mondiaal georiënteerde grote onder-
nemingen. 
Schroder ISF US All Cap

Europa Zwakke groeivooruitzichten van-
wege structurele schuldenproblematiek, 
maar sterk herstel in Duitsland en Noord-
Europa. 
Schroder ISF European Special Situations

Japan Yen lijkt stabiel, positief voor de 
export; Japan niet rechtstreeks getroffen 
door problemen in de eurozone. 
Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Pacific (excl. Jap.) Soepel monetair be-
leid van VS gunstig, verhoogt liquiditeit in 
de regio; nauwe banden met China kunnen 
rendement aantasten als daar de beleids-
rente wordt verhoogd. 
Schroder ISF Pacific Equity

Opkomende markten Op dit moment de 
beste groeiperspectieven, dankzij sterke 
fundamentele kenmerken en handelsover-
schotten; waarderingen intussen echter 
gestegen. 
Schroder ISF Global Emerging Market  
Opportunities

Obligaties

Staatsobligaties Aanhoudend soepel 
monetair beleid en lage inflatie; groei wereld - 
economie drukt extra op obligatierende-
menten.
Schroder ISF US Global Bond

Bedrijfsobligaties Wegens aanhoudend 
lage rentes op staatsleningen nog steeds 
een aantrekkelijk alternatief; waarderingen 
inmiddels gestegen. 
Schroder ISF Global Corporate Bond

High yield obligaties Het algemene her-
stel van de ondernemingswinsten heeft 
een positief effect op de high yield markt. 
Schroder ISF Global High Yield

Schulden van opkomende markten 
Veel emittenten van obligaties in lokale  
valuta hebben gezondere overheids-
financiën dan de ontwikkelde landen.  
De verkrapte spreads duiden erop dat  
de waarderingen in sommige landen  
onaantrekkelijker worden. 
Schroder ISF Emerging Markets Debt  
Absolute Return

Indexgekoppelde obligaties De inflatie-
druk zal wereldwijd afnemen, behalve in 
Groot-Brittannië. 
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen

Vastgoed Waardering is historisch en in 
vergelijking met andere beleggingscatego-
rieën redelijk; groeivooruitzichten beperkt. 
Schroder ISF Global Property Securities

Grondstoffen Wereldeconomie aan de 
beterende hand, voldoende liquiditeit; hoge 
vraag uit opkomende markten. 

 Positief  Neutraal Negatief

      

Ticker

Verwachte waardeontwikkeling:

Het klinkt ironisch, maar voor veel ondernemingen 
in de VS is de recessie goed geweest. Dat komt om-
dat ze onmiddellijk tot reorganisaties en kosten-
reducties overgingen en daarmee hun productivi-
teit verhoogden. Nu krijgen ze dankzij de verbetering 
van het economische klimaat weer de beschikking 
over toenemende vrije kasstromen en winsten. Af-
gezien van deze “zelfhulpmaatregelen” konden de 
grote, mondiaal opererende 
Amerikaanse concerns pro-
fiteren van de hoge groei 
in bijvoorbeeld China en 
India. Sommige hiervan 
genereren een derde tot de 
helft van hun omzet in de 
opkomende markten, die 
ook voor de VS een groei-
motor zijn.

Wat trekt beleggers 
aan in de VS? 
Los van crises en conjunc-
tuurcycli zijn veel Ameri-
kaanse ondernemingen er-
kende pioniers en markt-
leiders op hun gebied. Dat 
geldt voor “oude” sectoren 
zoals gezondheidzorg, wa-
penindustrie en ruimte-
vaart, maar ook voor “jonge” 
zoals internet- en tele- 
com mu nicatie technologie. 
Daar bij komt een maat-
schappelijke orde die onder-
nemingszin stimuleert in plaats van afremt. Het is 
bijvoorbeeld nauwelijks voorstelbaar dat onder-
nemingen als Apple en Microsoft, als Google en 
Facebook in een ander land zouden zijn ontstaan 
en zo succesvol zouden zijn geworden. Hieraan zal 
naar onze mening weinig veranderen, niet in 2011 
en niet in de afzienbare toekomst.

We zien weer fusies en overnames 
Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Veel Ameri-
kaanse ondernemingen behalen hoge winsten, 
hebben een solide balans en hebben nauwelijks 
schulden. Sommige gebruiken hun vrije kasstroom 
voor investeringen om hun concurrentievermogen 
te verbeteren. Andere gebruiken het geld voor 
overnames waardoor hun winst onmiddellijk stijgt. 
In principe staan ondernemingen voor de keuze 
hun beschikbare contanten hetzij te gebruiken 
voor investeringen of overnames, hetzij ze vast te 
zetten op een rekening tegen ongeveer 0,25% rente. 
Voor een onderneming die streeft naar meer winst 
is de beslissing niet moeilijk. 

Heeft de recessie de consumenten
bestedingen fundamenteel veranderd? 
Dit risico bestaat, maar de ontwikkeling van de 
consumentenbestedingen wordt voornamelijk be-
paald door de welgesteldere delen van de Ameri-
kaanse samenleving. Deze groep consumenten 
heeft niet zo zwaar geleden onder de recessie en 
geeft weer even graag geld uit als voorheen. In 2011 
zijn vooral de woning- en de arbeidsmarkt bepalend 
voor de consumptievooruitzichten. Op de woning-

markt zien wij geen wezenlijke verslechtering, in-
tegendeel. Dankzij de afbouw van de destijds hoge 
voorraden bestaat er een reële kans dat de tweede 
helft van het jaar positief verloopt. In totaal gaan 
wij voor 2011 uit van een licht positief effect van de 
woningmarkt op de groei. De arbeidsmarkt zal in 
2011 een grote invloed op consumentenvertrou-
wen en -gedrag hebben. Het is bemoedigend dat de 

uitzendbranche al aantrekt. 
De discussie of de werk-
gelegenheid kan worden 
aangezwengeld gaat onge-
twijfeld verder, vooral nu 
de regering Obama bij de 
tussentijdse verkiezingen 
werd afgestraft omdat ze 
de beloften in dit opzicht 
niet zou zijn nagekomen. 
Het ergste moet ondertus-
sen wel achter de rug zijn. 

Voorkeursbranches
Hoewel wij niet van plan 
zijn grootschalig in be-
paalde sectoren te beleg-
gen, hebben wij wel enkele 
favorieten. In de energie-
sector en de industrie zijn 
momenteel volop interes-
sante namen te vinden, 
evenals onder de diverse 
financiële dienstverleners. 
Ze zijn aantrekkelijk ge-
waardeerd en de markt 

veronderstelt – ten onrechte vinden wij – dat hun 
winsten ver onder het niveau van het afgelopen  
decennium zullen blijven. Er is dus ruimte voor 
positieve verrassingen, en daarvan willen wij profi-
teren. Over het geheel genomen zijn Amerikaanse 
large caps niet meer zo goedkoop als vroeger, maar 
duur zijn ze ook niet. Zo heeft de S&P een k/w 
voor de komende 12 maanden van slechts 13x de 
winst. Vergeleken met het op langetermijngemiddel-
de is dat gunstig te noemen.

Gevraagd: monetair beleid met visie 
De Fed voert zijn programma om voor 600 miljard 
USD obligaties op te kopen (eindigt in juli 2011) 
uit en zal niet binnen afzienbare tijd tot een restrictief 
beleid overgaan. Het is te hopen dat de Fed het 
juiste moment voor een koerswijziging vindt, om 
enerzijds geen te hoge inflatie te riskeren en ander-
zijds de groei niet in gevaar te brengen. Het huidige 
beleid van de Fed leidt tot verzwakking van de dollar. 
Dat is bevorderlijk voor de export van Amerikaanse 
bedrijven. Maar als andere landen hun valuta kunst-
matig laag houden ten opzichte van de dollar, kan 
dat leiden tot protectionisme en devaluaties om de 
eigen economie te beschermen, en dat zou weer 
schadelijk zijn voor de Amerikaanse export. Nu 
profiteren de Amerikaanse ondernemingen nog 
van de zwakke dollar, maar de medaille heeft twee 
kanten. 
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Special

“Dit is onze enige kans”
Sir David King is onder meer Directeur van de “Smith School of Enterprise 
and Environment” van de Universiteit van Oxford. Als gastspreker op het 
“Secular Market Forum” van Schroders ontvouwde hij zijn gedachten over 
klimaatverandering en het probleem van de steeds schaarser wordende  
natuurlijke hulpbronnen. 

Sir David King 
Is hoogleraar fysische  
chemie, en zijn bijzondere 
belangstelling gaat uit naar 
de klimaatverandering.  
Van 2000 tot 2007 was  
hij de belangrijkste weten-
schappelijke adviseur van 
de Britse regering.

De gevolgen van de bevolkingsgroei 
Dat een onverantwoordelijke omgang met natuur-
lijke hulpbronnen niet alleen van onze tijd is, blijkt 
uit de teloorgang van het ecosysteem van het löss-
plateau in China, in de 15de eeuw. Het intensieve ge-
bruik van de grond leidde daar tot zware erosie en de 
vorming van zandwolken. De gevolgen zijn nu nog 
merkbaar in Peking, Korea en Japan. Destijds trokken 
de bewoners weg naar vruchtbaarder streken. Maar 
deze optie staat ons – bij een wereldbevolking van 
6,8 miljard mensen – niet ter beschikking.

Nieuwe uitdagingen
De omvang en dichtheid van de wereldbevolking 
stellen ons voor ongekende uitdagingen, die boven-
dien met elkaar samenhangen: 

Water
Als wij niet doelmatiger met onze voorraden omgaan, 
staat de wereld in het midden van de 21ste eeuw een 
gebrek aan zoet water te wachten. Dat is in sommige 
streken nu al het geval. Een schoolvoorbeeld is de 
“groene gordel” in Australië. De staat Victoria, van ouds-
her een graangebied, wordt al acht jaar geteisterd 
door droogte zodat inmiddels een derde van het zoet 
water uit zeewater moet worden gewonnen. Dit vergt 
echter een energie-intensief ontziltingsproces, waar-
voor vaak steenkool als brandstof wordt gebruikt. De 
verbranding van steenkool brengt energie- en veilig-
heidsproblemen met zich mee en draagt bovendien 
bij aan de klimaatverandering en woestijnvorming. 
Het is tot dusver nog niet gelukt zeewater met behulp 
van zonne-energie te ontzilten. Dat zou echt een grote 
verbetering zijn. 

Gezondheid
De klimaatverandering zorgt ook voor volledig nieuwe 
problemen op het gezondheidsgebied. Want door  
de temperatuurstijging verplaatsen ziekten zich naar  
nieuwe gebieden. Bovendien heeft de voortgaande 
globalisering tot gevolg dat nieuwe infectieziekten 
zich per vliegtuig in drie maanden over de hele 
wereld kunnen verspreiden.

Delfstoffen
Het opraken en de ongelijke verdeling van de wereld-
wijde grondstoffen zijn een economisch en politiek 
probleem. Bij het huidige verbruik zullen bijvoorbeeld 
onze kopervoorraden over 50 jaar uitgeput zijn. En 
de vraag neemt alleen maar toe, vooral in China, dat 
zelf niet volledig in zijn eigen behoefte kan voorzien. 
Afrika wordt daardoor een belangrijke investerings-
markt. Dit roept associaties op met de kolonisatie van 
Afrika door Europa tijdens de industriële revolutie. 
 
Ecosystemen
Bossen hebben een belangrijke functie. Ze onttrekken 
CO2 aan de atmosfeer en zorgen voor de biodiversi-
teit die de mensheid nodig heeft om te overleven. Er 
is echter sprake van een groot belangenconflict met 
de voedselproductie. Om te kunnen voldoen aan de 
gestaag groeiende behoefte zal deze de komende 15 
jaar moeten verdubbelen. We moeten daarom snel 
zorgen dat we deze behoefte kunnen dekken zonder 

het ecosysteem, waarvan wij afhankelijk zijn, te ver-
nietigen (wat wij momenteel doen).  

Voedselvoorziening
Voor meer mensen is meer voedsel nodig. Daarom 
moeten we de beschikbare landbouwgrond veel 
slimmer gaan gebruiken dan we nu doen. Dat vereist 
een efficiënt land- en bodembeheer en de toepassing 
van graanveredelingstechnieken. Na 15 jaar onder-
zoek en selectie hebben wij een manier gevonden  
om rijst te verbouwen die bestand is tegen overstro-
mingen. Met behulp van de genetica hadden we 
sneller tot hetzelfde resultaat kunnen komen. Maar 
de Europese afwijzing van genetische manipulatie 
belet de commerciële toepassing van deze nieuwe 
methode. Om aan de stijgende voedselvraag te kunnen 
doen, zijn dergelijke technieken echter onontbeerlijk. 
De technologie om planten resistent te maken tegen 
overstroming, droogte en zout is er; wat ontbreekt  
is de maatschappelijke acceptatie van genetische  
gemodificeerde gewassen. Daarnaast zorgt de toene-
mende welvaart in de opkomende economieën voor 
een hogere vleesconsumptie. Dat leidt weer tot extra 
graanproductie en een hoger waterverbruik. Ook de 
consumptie van vis per hoofd van de bevolking is  
gestegen. Massale overbevissing kan tot gevolg hebben 
dat halverwege de 21ste eeuw de grote vissen uit de 
zee verdwenen zijn. Pogingen om speciale bescher-
mingszones in te richten (zoals rond Cape Cod), 
blijken succesvol te zijn en verdienen navolging.

Klimaatverandering 
De temperatuur op aarde bereikte 50 miljoen jaar  
geleden zijn hoogtepunt en lag toen ongeveer 12 graden 
hoger dan vlak voor de industriële revolutie. Het  
gehalte broeikasgassen was zeer hoog. Een groot deel 
daarvan werd in de loop van miljoenen jaren gebonden 
door de oceanen, de bossen en in de permafrost. 
Door de voortschrijdende beschaving, de opkomst 
van de landbouw en het kappen van bossen in de af-
gelopen 12.000 jaar is de uitstoot van broeikasgassen 
echter weer sterk gestegen. Het voor “warme perioden” 
(in tegenstelling tot de ijstijd) normale gehalte van 
275 ppm (parts per million) is inmiddels opgelopen 
tot 388 ppm. En het stijgt verder met 2 ppm per jaar. 
De temperatuur is nog niet even sterk gestegen, en 
ligt gemiddeld zo’n 0,8 °C hoger. Broeikasgassen zijn 
niet de enige oorzaak van de temperatuurstijging, 
maar dragen er wel toe bij. Uit cijfers van het Hadley 
Centre blijkt: bij 450 ppm is er 20 % kans dat de tempe-
ratuur op aarde met meer dan 3,5 °C stijgt – terwijl 
we hadden afgesproken de stijging te beperken tot 
maximaal 2 °C. Als wij niet ingrijpen en het gehalte 
tot meer dan 650 ppm laten oplopen, is een tempera-
tuurstijging met meer dan 3,5 °C zeer waarschijnlijk. 
Dat moeten we voorkomen, want alleen al door het 
afsmelten van de ijskap van Groenland zou de zee-
spiegel wereldwijd 6 meter stijgen. 

Energiezekerheid en voorziening 
De productiecapaciteit voor olie is niet meer vol-
doende om de stijgende vraag te dekken. Bovendien 
is slechts zo’n 15% van de resterende traditionele 
oliereserves in handen van de internationale olie-

maatschappijen – 85 % is eigendom van nationale 
ondernemingen. De concentratie van olie- en delf-
stofvoorraden bij bepaalde naties en het daaruit 
voortvloeiende conflictpotentieel zijn uiterst zorg-
wekkend. Daarom moeten we zoeken naar alter-
natieven, bijvoorbeeld onconventionele oliebronnen 
(zoals teerzand). Deze zijn weliswaar in ruime mate 
aanwezig, maar lastig te exploiteren. De vraagont-
wikkeling dwingt de internationale oliemaatschappij-
en nu al onconventionele olie te produceren; veel te 
snel, want de huidige technologie is hier nog niet op 
berekend. Het is van belang dat wij zo snel mogelijk 
onafhankelijk worden van fossiele energiedragers. 
Anders staat ons binnenkort een olieprijscrisis te 
wachten die opnieuw voor een financiële schokgolf 
zou kunnen zorgen. Aangezien olie altijd als goed-
kope grondstof werd beschouwd, waren onze pro-
ductiemethoden tot nu toe eenvoudig en ondoel-
matig. Cijfers van de universiteit van Cambridge  
wijzen op enorme inefficiënties bij de huidige omzet-
ting van primaire in nuttige energie (de totale hoe-
veelheid primaire energie die jaarlijks wereldwijd 
wordt verbrand, levert slecht 12% als “nuttige energie” 
op). Hiermee staan we voor de grootste innovatie- en 
welvaartsproblemen sinds het begin van de indus-
triële revolutie. Er zijn volop mogelijkheden om ener-
gie efficiënter te benutten en anders te winnen, maar 
deze vergen veelal forse technische en financiële in-
vesteringen.

Geslaagd milieubeheer 
Het is de moeite waard nog eens naar het lössplateau 
in China terug te keren. 12 jaar geleden begon Peking 
het gebied opnieuw te beplanten. Nu is een oppervlak 
ter grootte van België weer groen. Het is de bedoeling 
dat in 2020 de hele hoogvlakte (ongeveer zo groot als 
Frankrijk) opnieuw in cultuur is gebracht. De aanleg 
van terrassen en akkers brengt de boeren in de regio 
welvaart. Tegelijkertijd komt er weer een gevarieerde 
natuur terug. Het plateau is nu een bewonderens-
waardig voorbeeld van effectief bodembeheer. 

Hoe gaat het verder?
Door de financiële crisis kreeg het milieu in zekere 
zin een adempauze omdat de emissie wereldwijd afnam. 
Maar de terugkeer naar oude gewoonten is gevaar-
lijk. Gelukkig hebben de klimaatconferenties in Kopen-
hagen en Cancun en de daarmee samenhangende 
rapportage ertoe geleid, dat meer dan 70 landen  
hebben toegezegd zich te zullen inzetten om de  
klimaatverandering tegen te gaan. Deze landen veroor-
zaken momenteel 85% van de broeikasgasuitstoot. 
Ook al is er nog heel veel te doen om tot een efficiënt 
gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen te komen: 
dit brede internationale bewustzijn vormt een goed 
begin. 
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Nieuws

 Met Schroder ISF Frontier Markets Equity (ISIN A, USD, herbel.: LU 
0562313402) breidt Schroders zijn sterke aanbod van 20 op de opkomende  
markten gerichte aandelenfondsen verder uit. Het fonds werd in december 
2010 opgericht. Het fonds zet in op de dynamische groei van ontwikkelings-
landen die net niet tot de gevestigde opkomende markten behoren, ook wel 
“frontier markets” genoemd. Het zijn landen waarvan de aandelenmarkt nog 
relatief klein en illiquide is, maar het potentieel heeft om sterk te groeien. 
Voorbeelden zijn Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, 
Nigeria en Pakistan. Het Midden-Oosten vertegenwoordigt ongeveer 60% 
van de MSCI Frontier Markets Index, die als benchmark dient. Het fonds 
wordt vanuit Dubai beheerd door Rami Sidani, hoofd voor de regio Midden-
Oosten en Afrika en cobeheerder van Schroder ISF Middle East.

 Nieuwe benchmark: de MSCI World TR Net vervangt sinds begin dit jaar 
de MSCI All Countries World TR Net als benchmark voor de fondsen Schroder 
ISF Global Equity Yield (ISIN A, USD, herbel.: LU0225284248) en Schroder 
ISF Global Dividend Maximiser (ISIN A, USD, herbel.: LU0306806265). De 
MSCI World TR Net is de algemeen gebruikelijke benchmark in de vergelijk-
ingsgroep van beide fondsen en vormt een betere afspiegeling van hun porte-
feuilles. De vorige benchmark bevatte namelijk ook 22 opkomende markten, 
die in de fondsportefeuilles geen of slechts een ondergeschikte rol spelen.

 Nieuwe fondsbeheerders: Schroder ISF Strategic Bond (ISIN A, USD, 
herbel.: LU0201322137) en Schroder ISF Global Bond (ISIN A, USD, herbel.: 
LU 0106256372) worden met ingang van 2011 beheerd door Bhupinder 
Bahra en Frederick Bourgoin. Bhupinder Bahra is specialist op het gebied van 
kwantitatieve research en heeft 17 jaar beleggingservaring. Frederick Bour-
goin is eveneens kwantitief obligatieanalist. Beiden begonnen in 2006 als ob-
ligatieanalist bij het kwantitatieve team van Schroders. Ook beheren ze sinds 
begin dit jaar het Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (A, EUR, herbel.: 
LU018781048), samen met David Scammell. Laatstgenoemde is Head of UK 
& European Interest Rate Strate gies en heeft 21 jaar beleggingservaring. Nick 
Gartside, de vorige beheerder van de genoemde fondsen, heeft Schroders in 
december 2010 verlaten. 

Nieuws

De beleggingscategorie 
Broeikasgassen bedreigen het ecosysteem van de aarde. Politiek en wetenschap zetten 
zich in om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voor komen en de 
onvermijdelijke schade in elk geval te beperken. De noodzakelijke overgang naar een 
CO2-arme economie zal gevolgen hebben voor ondernemingen en de concurrentie-
omgeving waarin zij werken. Nieuwe technologieën dienen zich aan, de vraagpatro-
nen veranderen en de milieukosten lopen op. Onder nemingen die zich flexibel aan-
passen of zelf een bijdrage aan de klimaatbe scherming leveren, kunnen de industriële 
revolutie van de 21ste eeuw in hun voordeel benutten.

Het fonds
Schroder ISF Global Climate Change Equity biedt beleggers toegang tot de kansen 
die deze nieuwe industriële revolutie biedt. Het belegt in aandelen van ondernemingen 
waarvan de producten of diensten helpen de klimaatgevolgen te beperken of zich aan 
het onvermijdelijke aan te passen. Bij ‘beperken’ moet worden gedacht aan oplossingen 
zoals een hogere energie-efficiëntie, een geringere afhankelijkheid van kolen en olie, 
de ontwikkeling van hernieuwbare energie bronnen en technologieën voor de reductie, 
binding en opslag van kooldioxide. ‘Aanpassing’ omvat strategieën om de gevolgen 
van misoogsten, ontbossing, zoet watergebrek, overstromingen en de aantasting van 
labiele ecosystemen te verminderen. 

Onderscheidend  

Schroder ISF Global 
Climate Change Equity

1 Bron: Morningstar, per 31-1-2011. 2 Bron: Schroders, per 31-1-2011. Prestaties op basis van  
de netto-vermogenswaarde aandelenklasse A, USD, inkomsten herbelegd. Berekening bij her-
belegging van alle opbrengsten en na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding, echter zonder 
rekening te houden met inschrijvingsvergoeding, eventuele andere vergoedingen, transactie-
kosten en belastingen. Als deze zouden worden meegerekend, zou de prestatie lager uitvallen. 
Het fonds is ook verkrijgbaar in aandelenklasse A, EUR, herbel. (ISIN: LU0306804302). Beleg-
gingen in vreemde valuta’s staan bloot aan wisselkoersschommelingen. Resultaten in het verleden 
zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

Morningstar1

 / 

Beleggingsrisico’s 
		 Schroder ISF Global Climate Change Equity belegt op de wereldwijde aandelen-

markt en is daardoor blootgesteld aan koersvolatiliteit. Het fonds kan ook beleggen 
in opkomende markten en kleinere ondernemingen, die bijzondere risico’s met 
zich meebrengen. 
		 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 kan het effect van marktgebeurte nissen verster-
ken en daardoor de koersvolatiliteit van 
het fonds verhogen.
		 Voor eurobeleggers bestaat bij belegging 

in de USD-aandelenklasse een valuta-
risico.

ISIN LU0302445910 (A, USD, thes.)

Prestaties sinds introductie (29062007)2
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Fondshuis van het jaar
Bij de uitreiking van de Funds Europe Awards in december 2010 is Schroders 
voor de tweede achtereenvolgende keer uitgeroepen tot “Europees fondshuis 
van het jaar” – vóór Aberdeen, Amundi, Carmignac en RCM. Bovendien 
kreeg Schroders, eveneens voor het tweede jaar op rij, van Funds Europe ook 
de onderscheiding voor de beste “Europese marketingcampagne van het jaar” 
(voor Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return). Funds Europe 
is een Brits vakblad voor Europese beleggingsprofessionals in zowel de insti-
tu tionele als de particuliere markt, 
dat zich richt op alle aspecten van 
het vermogensbeheer. Het was de 
zesde keer dat de Funds Europe 
Awards werden uitgereikt. 

Uit de Pers

Alternatieven in de derde pijler -  NRC Handelsblad 19 januari 2011  

»Vermogende Nederlanders willen bij het beleggen echter zoveel 
mogelijk risico mijden, zo blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO,  

uitgevoerd in opdracht van Schroders. Ze beleggen vooral in  
beleggingsfondsen en Nederlandse aandelen. Beleggingsfondsen  

zijn veruit favoriet. Negen van de tien particulieren heeft  
fondsen in portefeuille.«



Service

Baron Sir John Henry Schröder
M1: de hoogste rating van Fitch Schroders Kroniek

John Henry Schröder, de oudste 
zoon en erfgenaam van Johann 
Heinrich Schröder, werd in 1825 ge-
boren in Hamburg. In 1841, 16 jaar 
oud, trad hij toe tot de firma om in 
1849 als vennoot de leiding van  
J. Henry Schröder & Co op zich te 
nemen. Hoewel hij in 1864 de Britse 
nationaliteit aannam, bleef hij nauwe 
betrekkingen met Hamburg onder-
houden. Samen met zijn vader vorm-
de hij de succesvolle handelsmaats-
chappij J. Henry Schröder & Co. om 
tot een toon aangevende handels-
bank. 

 
Sir Herbert von Herkomer (1849–1914): 
De van oorsprong Beierse familie van Herkomer vestigde zich in Southampton. 
Na zijn kunstopleiding maakte hij houtgravures voor illustraties maar exposeerde 
hij ook regelmatig schilderijen aan de Royal Academy in Londen. Hij raakte 
bekend vanwege de sympathie voor de armen en minderbedeelden die hij in 
zijn werken aan de dag legde. Na 1880 schilderde hij vooral portretten, waaronder 
die van enkele aanzienlijke persoonlijkheden uit zijn tijd. In 1890 werd hij tot 
lid van de Royal Academy gekozen. 

Het gerenommeerde bureau Fitch Ratings heeft Schroders in december 2010 de 
hoogste rating in de categorie Vermogensbeheerders toegekend: M1. Daarmee is 
Schroders van de 21 beoordeelde wereldwijde vermogensbeheerders de enige 
traditionele asset-manager met een M1-rating1. Daarvoor had Schroders de op 
één na hoogste rating, M2+. De M1-rating heeft betrekking op alle in Londen ge-
vestigde beleggingsactiviteiten, met uitzondering van de alternatieve beleggingen. 
Fitch behoort met Moody’s, Standard & Poor’s en Morningstar tot de toonaan-
gevende internationale rating agencies.
De belangrijkste reden voor de opwaardering is dat Schroders heeft bewezen in 
staat te zijn om een robuust ondernemingsmodel, dat berust op een breed ge-
spreide klanten- en productbasis, ook onder moeilijke marktomstandigheden sys-
te matisch uit te bouwen. Daarbij werd speciaal verwezen naar de succesvolle  
herstructurering van de institutionele activiteiten in de afgelopen twee jaar. Het 
beheerde vermogen in deze categorie is sinds eind 2008 met 64% gestegen. Een 
belangrijke factor voor de positieve ontwikkeling van Schroders is volgens Fitch 
het verbeterde organisatorische raamwerk voor risicobeheer, dat in 2010 zeer  
effectief bleek. Ook vormt de Fitch-rating een erkenning van het vermogen van 
Schroders om met complexe nieuwe marktsituaties en sterke netto-instromen 
om te gaan.
Vermogensbeheerders met een M1-rating zijn naar het oordeel van Fitch het minst 
vatbaar voor fouten op beleggingsgebied en operationeel niveau. De M1-rating 
voor Schroders is ook een uitvloeisel van de lange geschiedenis en de onafhanke-
lijkheid van de onderneming alsmede de hoge winstgevendheid en liquiditeit, die 
een betrouwbare financiering van alle essentiële beleggingsresources waarborgt. 
Daartoe behoren een groot en stabiel team van ervaren beleggingsdeskundigen, 
een effectief beleggingsproces gebaseerd op diepgaande analyse, een gedegen  
risicomanagement en een solide technische beleggingsinfrastructuur. 

Baron Sir John Henry Schröder, 
1825–1910 
Geschilderd door Sir Herbert von Her-
komer, olie op doek, omstreeks 1900.

1 Bron: Fitch Ratings, per 31-12-2010.

Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit document vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen 

die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of compartimenten van 

Schroders.

Risicowaarschuwing: Beleggingen in aandelen zijn onderworpen aan het marktrisico en, in voorkomend 

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

voorkomend geval, aan het liquiditeitsrisico en het valutarisico. Indirecte investeringen in goederen en/of onroerend 

goed kunnen betekenen dat het fonds onderhevig is aan een marktrisico van de waarde van het onderliggende 

vermogen samen met geopolitieke, aanbod-, valuta- en renterisisco's. Deze compartimenten kunnen gebruik 

maken van financiële derivaten in het kader van het beleggings proces. Dit kan de koersvolatiliteit van de com-

partimenten 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  

belegger en de juridische relatie met de compartimenten worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het 

volledige prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de compartimenten 

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

L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, 

overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van 

derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit 

document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/of www.

schroders.lu bevatten 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.
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Uit de Pers

China groter dan Japan – De Standaard 15 februari 2011  

»“Het herstel van Japan wordt afgeremd door twee grote bedrei-
gingen: de vergrijzing en de staatsschuld. De Japanse bevolking is  
15 jaar ouder dan het wereldgemiddelde en in 2050 zullen elke vier  
werkenden drie gepensioneerden moeten onderhouden. De staats-
schuld is gestegen naar 200 procent en het begrotingstekort kwam  
vorig jaar op 10 procent uit,” zo stelt analiste Virginie Maisonneuve  

van fonds beheerder Schroders vast.«


