
Niets om bang voor te zijn 

Sommige beleggingsdeskundigen maken 
zich behoorlijk druk, omdat via UCITS ge
reguleerde beleggingsfondsen die gebruik
maken van hedgefondsstrategieën, zich 
steeds vaker op brede groepen beleggers 
richten. Ze roepen dat gewone particu
liere beleggers te weinig begrijpen van 
strategieën die afwijken van het klassieke 
long only. Ze zijn bang dat, wanneer zo’n 
UCITSfonds door het gebruik van hedge
fondsstrategieën in moeilijkheden zou 
raken, dit de hele branche zal schaden en 
tot aanzienlijk verlies van imago zal leiden. 
Er zijn twee goede remedies tegen deze 
angst: kwaliteit en verantwoordelijkheids
gevoel. Schroders heeft in oktober 2009 
onder de naam GAIA een fondsplatform 
opgezet dat particuliere be leggers toe
gang biedt tot zorgvuldig geselecteerde, 
via UCITS gereguleerde externe hedge
fondsen. We zijn ons zeer bewust van de 
verantwoordelijkheid voor onze cliënten. 
Daarom hanteert Schroders bijzonder 
strenge criteria bij de selectie van ver
mogensbeheerders voor dit platform. Daar
bij besteden we uiteraard niet alleen  
aandacht aan aspecten als strategie en 
historische prestaties van het fonds, maar 
bijvoorbeeld ook aan de staat van dienst 
van de verantwoordelijke beheerders en 
de slagvaardigheid van de backoffice. We 
willen niet zomaar een groot aantal Asset 
Managers selecteren, maar alleen de  
beste. Met Egerton en Sloane Robinson zijn 
we erin geslaagd twee beheerders aan te 
trekken voor ons platform, die tot de top 
in hun sector behoren. Tevens beschikken 
wij met GAIA OPUS MultiStrategy over 
een inhouse fonds dat gemanaged wordt 
door Schroders NewFinance Capital. Die 
hoge kwaliteit heeft zijn prijs, maar biedt 
absoluut de beste voorwaarden voor aan
trekkelijke, evenwichtige rende menten – 
zonder steeds met een scheef oog naar de 
benchmark te kijken. Is er nog iets om 
bang voor te zijn? Bij Schroders vinden 
we – met goede redenen – van niet.

VS: exportland in opkomst?
Na de vastgoed-bubble en de recessie zijn Amerikaanse consumenten vooral bezig hun schulden 
af te betalen. De binnenlandse consumptie is niet meer voldoende om de economie van de VS weer 
aan te zwengelen. Daarom treedt de export meer op de voorgrond, met steun van de overheid.

Consumptieparadijs Amerika: blinken de 
winkelcentra en optimistische con su men
ten met een schier onuitputtelijke voor
raad creditcards hebben lange tijd het beeld 
van de VS bepaald. Van San Francisco 
tot New York vormden consumenten de 
economische locomotief die als het moest 
helemaal alleen de wankelende wereld

economie uit het slop kon trekken. Maar 
die tijd is voorbij. 

 De VS herstellen zich op dit moment 
van de zwaarste recessie sinds de jaren ‘30. 
In 2009 daalde de economie van het land 
met zo’n 2,4%. Vooral de consumptieve 
sectoren hebben te lijden gehad: in de 
woningbouw en de autoindustrie zijn  
nu ongeveer een derde minder mensen 
werk zaam dan voor de crisis. Ook de  
detailhandel en banken hebben personeel 
moeten ontslaan. Aanzienlijk gedaalde 
huizenprijzen en aandelenkoersen deden 
de rest. Als gevolg hiervan zijn de particu
liere bezittingen in de VS sinds 2007 met 
zo’n 12 miljard dollar gedaald.

 Zodra de economie zich herstelt, dienen 
in de consumptiesectoren nieuwe arbeids 
plaatsen te worden geschapen. Maar dat 
de tijd van grenzeloze consumptie, moge 
lijk gemaakt door gestaag stijgende koer
sen, goedkope kredieten en lage energie
kosten, ooit terug zal keren, lijkt twijfel  

achtig. Temeer omdat veel Amerikanen 
de komende jaren druk bezig zullen zijn 
hun schulden af te lossen: in 2007 had  
de gemiddelde Amerikaan consumptieve 
kredieten ter hoogte van 129% van het 
beschikbare inkomen.

Radicale ommekeer
Het oude economische model van de VS 
heeft zijn grenzen bereikt. Het land staat 
nu voor een radicale macroeconomi sche 
ommekeer: de verandering van een con
sumptiegerichte naar een export gerichte 
economie. Die verandering is al begonnen. 
Nu al ligt de consumptie van de gezamen
lijke opkomende markten hoger dan die 
van de VS en het Amerikaanse handels
tekort is duidelijk gedaald.

 Deze koerswijziging om de mondiale 
economie weer in evenwicht te brengen 
krijgt steun vanuit het Witte Huis: presi
dent Obama heeft de Amerikaanse export 
tot prioriteit verklaart en wil het export
volume binnen vijf jaar verdubbelen. In 
juni heeft de president een adviesraad 
voor de export samengesteld uit hoge  
regeringsfunctionarissen en aangekondigd 
de overheidssteun in de vorm van export
 kredieten te zullen uitbreiden.

 Als het de VS lukt de export specta cu
lair te doen stijgen, zullen vooral inter

nationaal opererende ondernemingen in 
kennisintensieve sectoren, zoals de pro
ductie van microprocessors, machine 
bouw en oliewinning, daarvan profiteren. 
Maar ook kleinere ondernemingen moeten 
het roer omgooien. Op dit moment ex
por teert nog maar krap 4% van alle be
drijven in de VS en is 80% van de buiten
landse handel van de VS in handen van 
1% van alle ondernemingen.

 De vooruitzichten voor de langere ter
mijn zijn niet slecht: de economen van 
Schroders verwachten dat de Amerikaan se 
economie dit jaar al met ca. 3,2% zal 
stijgen en in 2011 met 2,7% – cijfers die 
aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddelde 
van de OECDlanden. De consumenten
prijzen zullen bij een inflatie van 1,5% 
resp. 0,9% in het komende jaar stabiel 
blijven. De winstgevendheid van de 
Amerikaanse ondernemingen is gestegen; 
ze beschikken over volle kassen en stabiele 
cashflows. De terugkoop van aandelen en 
fusies en overnames kunnen de aandelen
markt verder stimuleren. Deze hoop volle 
ontwikkelingen zijn niet onopgemerkt 
gebleven: institutionele beleggers, die eind 
2009 nog weinig interesse toonden voor 
Amerikaanse aandelen, zijn in de eerste 
helft van dit jaar teruggekeerd. Ondanks 
voortdurende onzekerheid op de korte 
termijn zijn dit positieve signalen uit het 
voormalige consumptieparadijs. 
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Grote of kleine ondernemingen 
– elk segment vraagt om een 
eigen strategie. Schroder ISF 
US All Cap heeft daarom twee 
beleggingsteams voor het hele 
spectrum van de Amerikaanse 
markt.  
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Markten 
Stijgende staatsschulden, moei
zame groei – plotseling slaat  
de onzekerheid weer hard toe. 
Hebben de pessimisten gelijk 
wanneer zij hun aandelen ver
kopen? 
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Markten 
1,25 miljard kisten exquise rode 
wijn! Maar er zijn ook andere 
mogelijkheden om 750 mld. 
euro te besteden. Niet allemaal 
met gegarandeerd succes,  
volgens Jamie Stuttard.
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Special 
In welke obligaties belegt u  
het liefst? Nicholas Gartside, 
obligatiespecialist van Schroders, 
breekt een lans voor de op
komende markten. 
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Nieuws 
Beleggen in Korea, Rusland of 
Turkije? Waarom niet, als een 
fonds zo flexibel en professio
neel beheerd wordt als Schroder 
ISF Global Emerging Market  
Opportunities.
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Renditen zehnjähriger Staatsanleihen der G3-Länder1

Nieuwe koers voor de VS. De tijd van onbeperkte consumptie, goedkope kredieten 
en lage energiekosten zal niet snel terugkeren. Daarom vestigen de VS hun hoop op de 
export om de handelsbalans weer in evenwicht te trekken.
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De reserves bij veel Westerse landen 

zijn op. Tijd voor een alternatief voor 

traditionele staatsobligaties.

Zie blz. 6

Fred van der 
Stappen,  
Head  
Intermediary  
Benelux.



Schroder ISF1 US All Cap

Twee succesvolle beleggingsteams, één strategie: Amerikaanse ondernemingen vinden 
met de beste perspectieven, ongeacht hun marktkapitalisatie. Schroder ISF US All Cap 
ontsluit met actieve stockpicking de grootste aandelenmarkt ter wereld.

In de zomer van 2010 viert pessimisme opnieuw hoog
tij op de financiële markten. Torenhoge staatsschulden 
en zorgen om de groei staan volop in de aandacht. Risi
cobeleggingen zoals aandelen hebben te lijden van een 
nieuwe vlucht naar veilige havens. De alom heersende 
onzekerheid biedt echter ook kansen. De marktdeskun
digen van Schroders verwachten dat het wereldwijde 
herstel van de conjunctuur zal doorzetten. Maar aange
zien de markten al een recessiescenario volgen, kunnen 
beleggers profiteren van aandelenkoersen die historisch 
gezien bijzonder aantrekkelijk zijn.

 In het kader van duurzame groeiperspectieven dienen 
de VS daarbij bijzondere aandacht te krijgen. Dit land 
heeft immers, zelfs na de financiële crisis, nog steeds één 
van de meest veelzijdige en flexibele economieën van de 
hele wereld. De Amerikaanse aandelenmarkt vormt  
bijna veertig procent van de wereldwijde marktkapitali
satie en is alleen al om die reden ‘too big to ignore’ voor 
beleggers die een internationale aandelenportefeuille 
willen opbouwen.

Internationale namen en groeikandidaten
Beleggers op de Amerikaanse markt hebben, eenvoudig 
voorgesteld, de keuze tussen twee segmenten. Large 
Caps, ondernemingen met een grote markt kapitalisatie, 
vormen het domein van wereldberoemde giganten als 
Apple, WalMart en Microsoft. Ze hebben doorgaans 
een solide historisch rendement en kunnen wanneer de 
markt volatiel is stabiliteit brengen in de portefeuille. 

 Een evenwichtige portefeuille dient echter ook aan
delen te bevatten van kleinere en middelgrote onder
nemingen, de zogenaamde Small en Mid Caps. Dit  
segment telt tal van succesvolle ondernemingen, van 
fastfoodketen Burger King (marktkapitalisatie 2,5 mld. 
USD2) tot energieonderneming SM Energy (2,7 mld.) 
of dialysebedrijf DaVita (6,6 mld.). De combinatie van 
kleine en middelgrote ondernemingen met een sterk 
groeipotentieel en stabiele beursgiganten staat borg 

voor een betere spreiding van de portefeuille en daar
mee ook voor meer uitzicht op goede risicogecorrigeerde 
rendementen. 

 Drie ervaren fondsbeheerders van Schroders houden 
zich bezig met de samenstelling en het beheer van zo’n 
veelbelovende portefeuille: Jonathan Armitage, Joanna 
Shatney en Jenny Jones. Alle drie beheren ze al geruime 
tijd succesvolle portefeuilles met Large Cap en Small/
Mid Cap beleggingen. Sinds oktober 2009 beheren ze 
samen met hun teams gezamenlijk Schroder ISF US All 
Cap, dat de beste ideeën uit beide segmenten in één 
fonds samenvoegt.3

Afzonderlijk analyseren, gezamenlijk beleggen
Schroder ISF US All Cap investeert in 120 tot 170 veel
belovende Amerikaanse ondernemingen, met een markt
kapitalisatie vanaf 750 miljoen USD. Het beleggings
universum van dit fonds telt bijna 2.000 aandelen en 
biedt daarmee mogelijkheden die veel verder gaan dan 
de grote namen in de Amerikaanse markt. Door twee 
gespecialiseerde teams te laten samenwerken, creëert 
Schroders een oplossing voor het probleem waarvoor 
veel vermogensbeheerders die AllCapfondsen willen 
aanbieden zich gesteld zien: aandelen van kleinere onder
nemingen reageren anders op de markt en worden volgens 
andere criteria geselecteerd dan aandelen van grote 
concerns. Het komt zelden voor dat één fondsbeheerder 
voor beide segmenten de juiste expertise in huis heeft 
en precies de goede beleggingsstrategie kan volgen. 

 Het beleggingsproces van Schroder ISF US All Cap 
loopt daarom via twee sporen: beide teams stellen op 
basis van hun analyses eerst een modelportefeuille  
samen voor het segment waarin zij het beste thuis zijn. 
De nadruk ligt daarbij op diepgaande fundamentele 
analyse en gefundeerde selectie van individuele aan
delen. Vervolgens voegen de fondsbeheerders de beide 
segmentportefeuilles samen tot één AllCapportefeuille, 
met een dynamische weging van de beide segmenten, 

afhankelijk van de marktsituatie op dat moment. De  
zeven vakbekwame analisten van het LargeCapteam 
en zes van het Small/MidCapteam zijn gestationeerd 
in de financiële metropool New York.

Breed universum en onopgemerkt groeipotentieel
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1 In dit document wordt Schroder International Selection Fund aangeduid als Schroder ISF. 2 Bron: FactSet, per juni 2010.  3 Op 1 oktober 2009 is de naam van Schroder ISF US Large Cap 
Alpha veranderd in Schroder ISF US All Cap en werd ook de beleggingsdoelstelling gewijzigd. 4 Bron: Schroders, per 31 mei 2010. 

Beleggingsargumenten

�  �Schroder ISF US All Cap belegt in een porte
feuille van 120170 aantrekkelijke Amerikaanse 
ondernemingen.

�  �Het fonds biedt toegang tot een breed universum 
van Amerikaanse aandelen, ongeacht sector of 
marktkapitalisatie.

�  �Het fonds volgt een actief, gedisciplineerd 
beleggingsproces, dat gebaseerd is op continue 
fundamentele analyse.

�  �Het kan daarbij steunen op de kennis en ervaring 
van twee gespecialiseerde teams voor Large 
resp. Small/MidCapaandelen.

�  �De fondsbeheerders beschikken over jarenlange 
ervaring op de Amerikaanse aandelenmarkt en 
een zeer succesvolle staat van dienst.

�  �Schroders beschikt over een lokaal team van 
hooggekwalificeerde aandelenanalisten.

Beleggingsrisico’s

�  �Schroder ISF US All Cap belegt op de aan
delenmarkt en heeft daarom te maken met  
de daarbij horende koersschommelingen.

�  �Het fonds kan ook beleggen in kleinere onder
nemingen, die bijzondere risico’s met zich 
meebrengen.

�  �Het fonds biedt geen kapitaalgarantie. De 
waarde van fondsaandelen kan op elk moment 
lager zijn dan de prijs waartegen de belegger ze 
heeft gekocht, waardoor verlies kan ontstaan.

�  �Het fonds kan in het kader van het beleggings
proces derivaten gebruiken, waardoor markt
ontwikkelingen een sterker effect kunnen  
hebben en de koers sterker kan schommelen.

�  �Eurobeleggers lopen bij belegging in de 
USDaandelenklasse een valutarisico.

De drie fondsbeheerders van Schroder ISF 
US All Cap hebben een uitstekende naam in 
de beleggingswereld en beschikken samen 
over ruim 60 jaar beleggingservaring.  
Jonathan Armitage werkt sinds 2003 bij 
Schroders. Samen met Joanna Shatney 
(midden, sinds 2005 bij Schroders) is hij  
verantwoordelijk voor het LargeCapgedeelte 
van de portefeuille. De Small/MidCaps wor
den beheerd door Jenny Jones, die in 2002 
in dienst trad van Schroders en met haar 
Amerikaanse SmallCapfonds al vele malen 
bekroond werd.

Schroder ISF US All Cap4

ISIN LU0263778622 (Kl. A, USD, herbel.)

Introductie 31 augustus 2006

Fondsbeheerders
Jonathan Armitage, Joanna Shatney,
Jenny Jones

Fondsvermogen 11,3 miljoen USD

Fondsvaluta USD

Aantal titels 122

Benchmark S&P 500

Beheersvergoeding 1,25 % p. j. 

Minimum inleg 1.000 EUR
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Performance sinds introductie1

Van Coca-Cola tot Turnarounds
Het LargeCapteam zoekt vooral naar 
onder nemingen in drie categorieën. 
‘Stabiele groei’ omvat ondernemingen 
zoals Google of CocaCola, die vrijwel 
continu groeien en vaak marktleider zijn. 
‘Cyclische groei’ verwijst naar onder
nemingen die te maken hebben met kort
stondige impulsen of een markt cyclus. 
‘Speciale situaties’ is tot slot een verzamel
naam voor ondernemingen die bezig 
zijn met een herstructurering of turn
around, of door de markt verkeerd beoor
deeld worden en daarom ondergewaar
deerd zijn.
 Ook de Small/MidCapanalisten rich t en 
hun aandacht op drie categorieën. ‘Onder
 gewaardeerde groei’ staat voor onder
nemingen die bijvoorbeeld een flinke 
omzetgroei doormaken, terwijl dit nog 
niet in de koers tot uitdrukking komt. 
‘Steady Eddies’ zijn onder nemingen die 
gestaag groeien, met een gezonde cash
flow en evenwichtige balans. ‘Turnarounds’ 
zijn ondernemingen die bijvoorbeeld 
problemen hebben met het management 
of hun producten en op grond daarvan 
gunstig geprijsd zijn, maar tekenen ver
tonen dat een positieve omwenteling op 
handen is.

Normaal gesproken vormen de beurs
giganten ongeveer twee derde van de 
portefeuille van het fonds. De mogelijke 
bandbreedte bedraagt 5080% voor Large 
Caps en 2050% voor Small/Mid Caps. 
Geen enkele individuele positie mag meer 
dan 5% van het fondsver mogen vormen; 
hetzelfde geldt voor de kaspositie van 
het fonds. De doelstelling van het fonds 
is om de benchmarkindex S&P 500 in 
alle fasen van de marktcyclus (na aftrek 
van kosten) met 300 basispunten per 
jaar te overtreffen. Tegelijkertijd dient het 
risico over de lange termijn lager liggen 
dan dat van de index en van concurre
rende fondsen. 

Schroder ISF US All Cap

Sectorverdeling van het fonds2
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1 Bron: Schroders, per 31 mei 2010. Performance sinds de introductie op 31 augustus 2006 op basis van de nettovermogenswaarde van aandelenklasse A, USD, inkomsten herbelegd. Bij de 
berekening is geen rekening gehouden met de inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen, die wanneer ze wel worden meegerekend, de performance zouden verlagen. 
Beleggingen in vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 2 Bron: Schroders, 
per 31 mei 2010. 3 Bron: Morningstar Direct, periode 30062009 tot 30062010. Rendement en risico (standaarddeviatie) gebaseerd op aandelenklasse A, USD, herbel. in vergelijking met  
425 fondsen resp. aandelenklasse in de Morningstarsector (US Large Cap Growth Equity). Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.
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Beleggingsproces in vogelvlucht

US All Cap: twee sterke teams

Risico/rendement-profiel over 1 jaar3

*  De procenten hebben be
trekking op het mogelijke 
aandeel in de portefeuille

 “Schroder ISF US All Cap is een 
breed opgezet fonds, dat alle kansen 
kan benutten die de Amerikaanse markt 
biedt“, benadrukt CEO Achim Küssner 
van Schroders, die het ontstaan van dit 
fonds van nabij meemaakte: “Het idee 
voor dit fonds ontstond op het Duitse 
kantoor van Schroders. We kregen veel 
vragen van cliënten naar een fonds dat 
de hele Amerikaanse markt zou kunnen 
dekken, zonder gebonden te zijn aan 
een bepaalde marktkapitalisatie.“  

Marktkapitalisatie > 
3 mld. USD

Marktkapitalisatie 750 mln. 
tot 7 mld. USD

Genereren van  
beleggingsideeën

Genereren van 
beleggingsideeën

Fundamentele analyse Fundamentele analyse

Modelportefeuille  
Large Caps

Modelportefeuille 
Small/Mid Caps

Portefeuille van Schroder ISF US All Cap

Large/Mid-Cap-
proces

•  Stabiele groei  
(5070%)*

•  Cyclische groei  
(2040%)* 

•  Speciale situaties 
(tot 10%)*

Small/Mid-Cap-
proces

•  Ondergewaardeer
de groei (5060%)*

•  Steady Eddies  
(2050%)*

•  Turnarounds  
(tot 20%)*

5080%* 
Large Caps

2050%* 
Small/Mid Caps



Na een goede start in april beleefden de 
aandelenmarkten een zeer slecht kwartaal: 
de S&Pindex gaf voor mei de slechtste 
performance sinds 48 jaar aan. Het rende
 ment van solide staatsleningen uit de  
VS, Japan en Duitsland daalde naar het 
diepste punt sinds begin 2009 (zie grafiek 
hieronder). Tegelijkertijd stegen de Ameri
 kaanse dollar en de goudprijs, de klassieke 
‘veilige havens’ voor bezorgde beleggers.
 Veel commentatoren vergelijken de situatie 
nu al met het jaar 2008, toen de ineen
storting van Lehman Brothers de aan
delenkoersen en het rendement van staats
obligaties naar een dieptepunt dreef. Maar 
er zijn flinke verschillen. De financiële 
situatie op de krediet en interbancaire
markt is nu niet zo sterk verslechterd als 
in 2008 en de banken verstrekken nog 
steeds kredieten. De totale financiële sector 
staat wat betreft winstgevendheid en 
ver mogenssituatie veel sterker in zijn 
schoenen.

 Anders dan in 2008 is niet de liqui
diteit, maar de solvabiliteit ditmaal het 
probleem. Dat wijst erop dat een even
tuele crisis ditmaal minder heftig zal 
zijn, maar wel langer zal duren. Het 
wegwerken van dit dal, inclusief steun
pakketten, schuld sanering en herstruc
turering, kan jaren in beslag nemen. 
Wanneer landen proberen weer greep te 
krijgen op hun schuldenlast, betekent 
dit een langdurige tegenwind voor de 
groei. Overreageren is daarom uit den 

boze. De crisis treft vooral de eurozone 
en niet de hele wereld. Beleggers kopen 
nog steeds staatsobli gaties; ze verleggen 
hun bakens in de vastrentende markten, 
maar trekken hun vermogen niet terug. 
Als de rente op Amerikaanse en Duitse 
staatsleningen daalt, is dat niet onver
mijdelijk een teken van een wereldwijde  
financieringscrisis. De zwaarst getroffen 
landen – Portugal, Ierland, Griekenland 
en Spanje – leveren samen minder dan 
een vijfde van het bruto binnenlands pro
duct van de eurozone, die op zijn beurt 
26% bijdraagt tot de wereldwijde eco
nomische activiteit. Dit aandeel is lang  
niet belangrijk genoeg om de wereldeco
nomie ernstig in gevaar te brengen.

Gezonde loonontwikkelingen
Verbetering van de winstgevendheid en 
toename van de investeringen zullen de 
mondiale conjunctuur duurzaam weer op 
poten zetten en weer ruimte scheppen 
voor (bescheiden) groei. Die bewering 
wordt onder meer gestaafd door de ont
wikkeling van de Amerikaanse werk
gelegenheidscijfers. Het aantal nieuwe 
banen in de private sector is in mei welis
waar gedaald, wat door de markt werd 
opgevat als een slecht teken, maar het 
aantal werkuren per week en de lonen 
vertoonden een gezonde ontwikkeling, 
terwijl ook de particuliere inkomsten een 
soortgelijke ontwikkeling doormaakten. 
 Wat betekent dit voor de asset allocation? 

Op dit moment gedragen de markten zich 
alsof de economie weer in een recessie 
zit. De risicobereidheid van beleggers lijkt 
afgestemd op een aandelenmarkt die er, in 
vergelijking met obligaties, zwak voorstaat.

Amerikaanse aandelen relatief 
goedkoop
De experts van Schroders beschouwen 
dit als tactische indicatoren. De markten 
hebben de slechte berichten klaarblijke
lijk al ingeprijsd en de koersen op de 
aandelenmarkten worden langzamer
hand steeds aantrekkelijker. Volgens de 
huidige winstprognoses van Schroders 
ligt de Price/Earningsratio (P/E) van de 
Amerikaanse aandelenmarkt rond de 13, 

wat drie punten lager is dan het histo
rische gemiddelde sinds 1950.

Goud als beveiliging
Al met al betekent dit dat Schroders 
structureel gezien een optimistische kijk 
heeft op de vooruitzichten voor aandelen 
en andere risicobeleggingen. Tactisch 
gezien is echter voorzichtigheid geboden, 
aangezien de staatsschulden en de groei
prognoses veel beleggers zorgen baren. 
Dat pleit voor een gematigd positieve 
houding tegenover risicobeleggingen, 
maar ook voor obligaties en goud als be
veiliging. Een onderweging van de euro 
ligt voor de hand, terwijl liquiditeiten zelfs 
sterk onderwogen moeten worden. 

Het ‘R-woord’ duikt weer op
Een spook waart opnieuw rond op de financiële markten: de angst voor een ‘Double Dip’, een nieuwe terugval in de recessie.  
De bezorgd heid van beleggers moet ernstig genomen worden, menen de experts van Schroders, maar het is absoluut niet nodig  
risicovolle beleggingen te mijden.
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Rente op 10-jarige staatsleningen uit de G3-Landen1

Een zeer slecht tweede kwartaal was het voor de wereldwijde aandelen
markten. De hoge schuldenlast van sommige landen en twijfel over de opleving 
van de economie hebben de risicoaversie van beleggers weer aangewakkerd 
en geleid tot een rally van staatsleningen uit de VS, Japan en Duitsland. De vrees 
voor een ‘Double Dip’ kan tot na de zomer aanhouden. 

G3landen: VS, Japan, Duitsland; gewogen gemiddelde.
Bron: Thomson Datastream, Schroders, per 28 juni 2010.

De markten staan op de rem
Mondiale aandelenmarkten en obligatierendement G3-landen

Markten

In basispunten. Bron: Bloomberg, juni 2010.

—
—

—
—

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

700

600

500

400

300

200

100

0
01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10

Griekenland (schaal links)
Portugal

Duitsland 
Spanje 

2-jarige Credit Default Swaps (CDS)

Schroders  opedie
De Price/Earnings-ratio (P/E) ofwel koerswinstverhouding is de koers van 
het aandeel op een bepaald moment, gedeeld door de winst per aandeel. Het is 
voor beleggers een maatstaf om te bepalen of een aandeel ‘duur’ of ‘goedkoop’ is.   

Renminbi (RMB) is de naam van de Chinese munt en betekent letterlijk: ‘geld 
van het volk’. De grootste eenheid binnen de Renminbi is de Yuan, kleinere een
heden zijn Jiao (0,10 Yuan) en Fen (0,01 Yuan).

Chinese wisselkoers: terug in het mandje
De Chinese centrale bank heeft in juni bekendgemaakt de koppeling van 
de Renminbi met de Amerikaanse dollar na bijna twee jaar weer op te 
heffen. De koers wordt nu (net als voorheen) bepaald door een mandje 
valuta’s en kan binnen een geringe bandbreedte van +/– 0,5% afwijken 
van de dagkoers van de Amerikaanse dollar. Deze beslissing heeft kort
stondig tot een lichte opwaardering van de Renminbi geleid, maar op de 
langere termijn moet een sterkere munt de Chinese import ondersteunen 
en helpen om de verstoring van het mondiale evenwicht tussen produ
cerende (China) en consumerende (VS) landen te verkleinen. Ook grond
stoffen en de meeste opkomende markten zouden hiervan kunnen profi
teren. Of deze zeer voorzichtige stap op den duur werkelijk tot verande ring 
van het Chinese monetaire beleid zal leiden, blijft echter een kwestie van 
afwachten. Schroders neemt voorlopig een neutrale houding aan tegen
over Chinese beleggingen in het algemeen: Chinese aandelen zijn gunstig 
geprijsd, maar de winstgroei blijft nog altijd relatief zwak.

Zuid-Europa: kredietverzekeringen worden duurder



Aandelen

VS Ondernemingen blijven sterk winst
gevend, dankzij aantrekkende conjunctuur 
en verbeterde productiviteit. Winstgroei is 
iets zwakker.
Schroder ISF US All Cap 

Europa Eurozone heeft de laagste groei
perspectieven van de ontwikkelde industrie
landen. Toename van de wereldhandel en 
zwakkere euro hebben positief effect.  
Schroder ISF European Special Situations    

Japan Conjunctuur en groeiperspectieven 
opnieuw verbeterd, maar aandelen lijden 
onder de sterkere yen.
Schroder ISF Japanese Equity Alpha     

Pacific excl. Japan Versoepeling van de 
Amerikaanse rentepolitiek leidt tot gunstige 
liquiditeitspositie voor de regio, maar ver
krapping van het Chinese beleid werkt  
storend.
Schroder ISF Asian Total Return       

Opkomende economieën Opnieuw de 
beste groeiperspectieven; bankensector 
gaat niet gebukt onder schulden. Ook  
hier echter gevaar voor invloed Chinese 
monetaire politiek.
Schroder ISF Global Emerging Market  
Opportunities 

Obligaties

Staatsobligaties Rentevoet ontwikkelde 
landen blijft waarschijnlijk nog een tijd laag. 
Budgettaire discipline en lage inflatie dwingen 
centrale banken tot een evenwichtsoefening.
Schroder ISF Strategic Bond   

Bedrijfsobligaties Waarderingen zijn 
weer aantrekkelijker: de yield spread met 
staatsobligaties is groter geworden. 
Schroder ISF EURO Corporate Bond     

High yield obligaties In vergelijking met 
staatsleningen nog steeds even aantrekke
lijk geprijsd. Amerikaanse ondernemingen 
hebben volle kassen.  
Schroder ISF Global High Yield      

Indexgekoppelde obligaties In verge
lijking tot 2009 hogere totale inflatie verwacht 
door stijgende grondstofprijzen.
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond   

Alternatieve beleggingen

Vastgoed Zwakke groeiprognose voor 
2010/2011 in eurozone en GrootBrittannië, 
maar aantrekkelijk geprijsd.
Schroder ISF Asian Property Securities  

Grondstoffen Profiteren in het algemeen 
van het aantrekken van de mondiale con
junctuur. Goud lijkt in het licht van de lage 
rente aantrekkelijk en profiteert ook van de 
toenemende risicoaversie van beleggers.

 Positief Neutraal Negatief

      

Wat is 750 miljard euro waard?
In mei werd bekendgemaakt dat de EU opnieuw een omvangrijk pakket maatregelen 
zal treffen om de markt voor staatsleningen tot rust te brengen. Jamie Stuttard, 
Head of Fixed Income bij Schroders, blijft evenwel sceptisch: het succes van deze 
maatregelen is lang niet gegarandeerd.
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750 miljard euro lijkt enorm veel. U kunt er bijvoor
beeld 881 keer voetbalclub Real Madrid mee kopen 
of uw wijnkelder vullen met 1,25 miljard kisten  
exquise Toscaanse Brunello di Montalcino. Het is ook 
genoeg voor iets meer dan een derde van alle Zuid
Europese staatsleningen tegen de huidige koers. En 
750 miljard euro is ook de omvang van het tweede 
steunpakket dat de Europese Unie samen met het 
IMF op 10 mei heeft aangekondigd.

 Dit nieuwe pakket wordt door sommige commen ta
toren beschouwd als bewijs van de slagvaardigheid 
en de flexibiliteit van de betrokken instanties, die alles 
op alles stellen om de ZuidEuropese economieën te 
behoeden voor een liquiditeitscrisis. Critici zetten daar 
tegenover dat het maar zeer de vraag is wat het duur
zame effect van de maatregelen zal zijn. Wanneer we 
kijken naar de marktontwikke ling in de weken na de 
aankondiging, dan dringt zich inderdaad een ont
nuchterend beeld op.

 De yield van korte en middellange Griekse staats
leningen is na 10 mei immers duidelijk sterk gedaald. 
Dat betekent echter alleen dat de kortstondige sterke 
stijgingen van april en begin mei weer gelijkge trokken 
worden. De trend is daarentegen niet door broken. 
De yield van 2jarige Griekse staatsleningen was medio 
juni 2010 drie keer hoger dan een jaar eerder. Ook  
de yield van Portugese en Ierse staats obligaties daalde 
slechts kortstondig, tegen de achter grond van een 
langzaam stijgende trend.

Besmettingsgevaar is niet geweken
Tot zover het (in zekere zin) goede nieuws. In veel 
Europese markten is de yield van staatsleningen echter 
niet gedaald, maar ook na 10 mei sterk blijven stijgen. 
En daarbij gaat het om een andere orde van grootte 
dan in Portugal of Ierland. In Spanje, een markt met 
een omvang van 380 mld. euro, gold dit voor staats
leningen met alle looptijden. De spread tussen tien
jarige Spaanse staatsleningen en Duitse staatsobli
gaties bereikte zelfs een nieuw hoogtepunt. Eenzelfde 
ontwikkeling was in Italië en Frankrijk te zien. Als het 
doel van het steunpakket was te voorkomen dat grote 
economieën door het Griekse virus zouden worden 
besmet, is men duidelijk niet in deze opzet geslaagd.
 In de particuliere sector waren vooral banken – opnieuw 
– een bron van zorgen. De iTraxxIndex voor Europese 
financials heeft in juni voor de tweede keer sinds 
2009 de drempel van +200 basispunten overschreden. 
Beleggers gaan er daarom vanuit dat Europese banken 
meer gevaar lopen dan in het hele crisisjaar 2008, 
toen de  iTraxx  een piek van ca. 150 punten bereikte.

 De behoefte aan herfinanciering van veel over heden 
en banken kan voor nog meer problemen zorgen. 
Europese banken zullen in 2010 zo’n 700 mld. euro 
aan verse kredieten nodig hebben, terwijl ze tot nu toe 
nog maar 40% daarvan via de primaire markt hebben 
 

kunnen verkrijgen. Voor de zomer of het najaar be
staat daarom het gevaar van een financieringcrisis in 
de bankensector.

Politieke mogelijkheden nemen af
Kortom: het tweede steunpakket dat de EU op 10 mei 
aankondigde heeft slechts kort effect gehad op een 
paar kleinere Europese markten voor staats obli  ga
ties, zoals Ierland en Portugal. In de grotere markten 
zoals Italië, Spanje en Frankrijk, waarvan de uit
staande staatsleningen in totaal omgerekend ruim 
drie biljoen US dollar belopen, is de spread met  
Duitse staatsobligaties opnieuw gestegen. Dat be
tekent dat de crisis in staatsleningen nog lang niet  
achter de rug is. 

 Tegelijkertijd is de politiek duidelijk steeds minder 
in staat om de markten met steuntoezeggingen te  
stabiliseren. Daarom kan dit nieuwe pakket van 750 
miljard, geheel volgens de wet van de afnemende 
meeropbrengst, weinig toevoegen aan het effect van 
het eerste pakket. Met steeds meer geld is steeds  
minder vertrouwen in de markt, stabiliteit en tijd te 
koop. Voor beleggers in staatsobligaties lijkt het 
voorlopig raadzaam de liquiditeit in het oog te 
houden en zich te beschermen tegen volatiliteit. 

Jamie Stuttard,  
Schroders Head of European & UK Fixed Income

Markten

 

 

Ticker

Schroders  opedie
iTraxx is een indexfamilie die de ontwikkeling van de kredietderivatenmarkten weerspiegelt. Een hoge 

notering van deze index duidt op een hoge credit spread en een hoog defaultrisico van de ondernemingen 
die in de index zijn opgenomen.

1,25 miljard kisten Toscaanse rode wijn. Een zinvolle 
uitgave, in vergelijking met het tweede EU Steunpakket?

Fo
to

: F
ot

ol
ia

Verwachte waardeontwikkeling



Een kwestie van kiezen
De Westerse industrielanden zitten midden in een schuldcrisis. De hoogste tijd dus om eens naar alternatieven voor de traditi-
onele staatsobligaties te kijken, meent Schroders obligatiespecialist Nicholas Gartside.
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Special

Een hoge schuldenlast drukt op de schouders van veel grote economieën. Wat kunnen over
heden doen, behalve sparen en de belastingen verhogen? Zich failliet laten verklaren? Afbetalen? 
Of de schulden laten verdampen door inflatie? Die laatste optie wordt steeds waarschijnlijker.

1 Bron: Schroders, per 31 mei 2010. 2 Voor aftrek van kosten.

Schroders  opedie
Libor (London Interbank Offered Rate) is de gemiddelde interbancaire rente 

waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar kortlopende 
leningen wil verstrekken. Deze rentevoet wordt dagelijks in Londen berekend en 
wordt gebruikt als benchmark voor de geldmarktrente. 

“De slechtste dienst die je iemand bewijzen kan, is hem 
geld lenen dat hij niet kan terugbetalen.” Aldus Jesse 
Holman Jones, Amerikaans minister van handel van 
1940 tot 1945 en een van de architecten van de weder
opbouw van de Amerikaanse economie na de grote de
pressie. Hij wist als geen ander welke gevaren er ver
bonden zijn met het lenen van geld. Zijn advies is ook 
waardevol voor de obligatiebeleggers van van daag, die 
immers niets anders doen dan hun geld uit lenen. En  
de grootste debiteuren ter wereld, die de woorden van 
Jones zeker ter harte zouden moeten nemen, zijn de  
westerse industrielanden.

 Deze landen zitten midden in een schuldcrisis, die ze 
proberen te bestrijden door steeds nieuwe schulden aan 
te gaan. Ze hebben drie mogelijkheden om met die 
schulden om te gaan: zich failliet laten verklaren, af
betalen of de schuld laten verdampen door inflatie. De 
eerste optie is voor de regeringen, de tweede zal nauwe
lijks haalbaar zijn. En daarmee wordt de derde moge
lijkheid steeds waarschijnlijker. Dat leidt tot de vraag 

wat de obligaties van deze 
landen in werkelijkheid 
waard zijn. En waarin 
kunnen obligatiebeleg
gers, afgezien van in
flationlinked obligaties, 
het beste beleggen?

De opkomende markten 
bevinden zich in een 
gunstige positie om de 
grootste zorg van iedere 
obligatiebelegger weg te 
nemen: de mogelijk heid 
en de wil om schulden 
terug te betalen. Op
komende economieën 
leveren een steeds groter 
aandeel aan de wereld
wijde groei. Ze hebben 
veelal een overschot op 
hun betalingsbalans, 
waar  door ze de rol  

kunnen spelen van credi teuren, die de westerse wereld 
van het benodigde kapitaal kunnen voorzien. Boven
dien profiteren ze van een paar structurele factoren: een 
klassieke bevolkingsopbouw met meer jonge dan oude 
mensen en een snel groeiende middenklasse. Daarmee 
hebben de opkomende markten een voor crediteuren 
belangrijke troef in handen: groeiende belasting
inkomsten.

Staatsschuld daalt alleen in opkomende markten
Deze ommezwaai is ook al zichtbaar in de cijfers. Het 
IMF doet in zijn World Economic Outlook van oktober 
de prognose dat de Britse staatsschuld tussen 2009  
en 2014 van 68,7% naar 98,3% zal stijgen, terwijl voor 
Indonesië een daling van 31,5% naar 27,1% en voor 
Brazilië van 68,5% naar 58,8% voorzien wordt. In de 
obligatiekoersen komt deze verandering echter nog niet 
tot uiting. De yield van 10jarige Britse staatsleningen 
ligt op ca. 4%, tegenover ca. 9% voor Indonesische en 
10,5% voor Braziliaanse staatsobligaties met dezelfde 

looptijd. Wanneer we risico en rendement tegen elkaar 
afwegen, is ons direct duidelijk aan wie we het liefst geld 
lenen – en dat is zeker niet aan de al diep in de schulden 
stekende westerse wereld.

Goede kansen in Brazilië
Brazilië is een goed voorbeeld van kredietwaardigheid 
en gunstige structurele thema. Op het hoogtepunt van 
de financiële crisis leverde dit land 10 miljard dollar aan 
het IMF. Geen wonder dat alle grote ratingbureaus  
Brazilië ondertussen als ‘investment grade’ kwalificeren.

 De voorbereidingen voor het WK Voetbal van 2014 
en de Olympische Spelen van 2016 maken bovendien 
duidelijk dat Brazilië in de komende jaren enorme  
sommen zal gaan investeren. Dat opent voor obligatie
beleggers nog meer mogelijkheden: bedrijfsobligaties uit 
opkomende markten en vooral van grote aanbieders 
van infrastructuurdiensten. Obligaties van de Braziliaanse 
staalgigant Gerdau en de regionale luchtvaartmaat
schappij TAM, met een yield van 6,7% resp. 10,2%, zullen 
in de komende jaren waarschijnlijk een goede perfor
mance bieden, gezien de enorme sommen die Brazilië 
in de aanloop naar beide grote sportevenementen in 
infra structuur zal investeren.

Een moeilijk jaar
2009 was voor obligatiebeleggers een gemakkelijk jaar, 
aangezien vrijwel alle obligaties, behalve staatleningen 
van westerse industrielanden, het goed deden. 2010 zal 
een stuk moeilijker worden. Nu banken hun balansen 
steeds verder inkrimpen en bedrijven zich voor hun fi
nanciering steeds meer tot de obligatiemarkt moeten 
wenden, moeten obligatiebeheerders in hun rol van 
‘leenbank’ kritisch onderscheid maken tussen goede en 
slechte debiteuren. Dat begint op landenniveau. Om  
terug te keren naar Jesse Holman Jones, bewijzen be
leggers de westerse landen waarschijnlijk een slechte 
dienst als ze bij de huidige yields staatsobligaties kopen, 
aangezien de regeringen ze gewoonweg niet zullen kunnen 
terugbetalen. Dus waar wilt u uw euro’s beleggen?  

Nicholas Gartside,  
Schroders Head of Global Fixed Income 

Schroder ISF Strategic Bond

ISIN LU0201323531 (Kl. A, EUR afgedekt, herbel.)

Introductiedatum 30 september 2004

Fondsvaluta USD

Beheerskosten 1,0 % p. j.

Strategische obligatiebelegging: Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Bond is een breed gespreid obligatiefonds dat 
beleggers toegang biedt tot verschillende sectoren (zoals staats en  
bedrijfsobligaties) en regio’s. De beheerder is Nicholas Gartside, die  
tevens Head of Global FixedIncome is bij Schroders. De fondsbeheerder 
stemt zijn beleid niet af op een benchmark, maar heeft de vrijheid om af
hankelijk van het marktklimaat de beste beleggingsideeën te selec teren. 
Zo belegt het fonds op dit moment voor 50% in bedrijfsobligaties en 
slechts 2,7% in staatsleningen.1 

De doelstelling van Schroder ISF 
Strategic Bond is op ieder moment 
in de rentecyclus een rendement 
te bieden dat 3%2 boven Libor 
ligt. Om dit doel te bereiken kan 
het fonds beleggen in op komende 
markten, highyield obligaties of 
hoogwaardige bedrijfs obligaties. 
Deze flexibiliteit en de brede risico
spreiding maken het fonds tot een 
interessante basisbelegging in een 
obligatieportefeuille.
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Nieuws

    Schroders opent tweede 
hedgefonds op GAIA-platform

Op 30 juni 2010 heeft Schroders een tweede fonds toegevoegd aan het  
hedgefondsplatform GAIA (Global Alternative Investor Access): Schroder GAIA 
Sloane Robinson Emerging Markets. De doelstelling van het fonds is om met een 
longshortstrategie en onafhankelijk van een benchmark een absoluut positief 
rendement te bereiken op de middellange tot lange termijn. De nadruk zal liggen 
op longposities, om het dynamische potentieel van de opkomende markten zo 
goed mogelijk te kunnen benutten. Het beleggingsproces is gebaseerd op funda
mentele research en bottomupselectie van individuele aandelen. Ter bescherming 
van de portefeuille kan de fondsbeheerder ook kasposities opbouwen en gebruik 
maken van derivaten. 

Het beleggingsklimaat
De economieën van de opkomende markten zijn de 
afgelopen jaren 4 tot 5% sneller gegroeid dan die van 
de industrielanden. Dankzij de stijgende binnenlandse vraag en toenemende  
onderlinge handel worden de opkomende markten zich minder afhankelijk van de 
industrielanden en ontwikkelen ze zich tot de motor van hun eigen groei. Deze 
markten gaan in de regel bovendien niet gebukt onder zware particuliere of staats
schulden en hoeven daarom geen langdurig proces te doorlopen om de schulden
last te verminderen. Daarom kan verwacht worden dat de opkomende economieën 
binnen afzienbare tijd 7075% zullen bijdragen aan de wereldwijde groei. De winst
groei in deze markten kan dit jaar al rond de 30% liggen. Nu al is een trend van hoge 
kapitaalinstroom in deze markten zichtbaar, die tot hogere koersen op de aandelen
markten zou kunnen leiden. Op de korte termijn zijn er echter wel risico’s: de  
Amerikaanse dollar stijgt en in combinatie met een gematigde verkrapping van het 
monetaire beleid (bijvoorbeeld in China) levert dit het gevaar op dat beleggers op 
korte termijn hun winst zullen nemen, Dit heeft echter geen invloed op de uiterst 
positieve perspectieven voor de middellange tot lange termijn.

Het fonds
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities volgt een innovatief en zeer 
flexibel beleggingsconcept, dat niet afhankelijk is van een benchmark en gericht is 
op het realiseren van een absoluut positief rendement. Bij een stijgende markt kan 

de fondsbeheerder kiezen voor een uiterst 
offensieve positionering van de portefeuille, 
terwijl in zwakkere tijden tot 60% van het 
vermogen ter bescherming in liquiditeiten 
en wereldwijde obligaties belegd kan  
worden. De aandelenstrategie behelst een 
combinatie van topdown en stockpicking
elementen. De geconcen treer de portefeuille 
telt 40 tot 60 beleggingen die de beste  
ideeën van het beleggingsteam voor de op
komende markten vertegenwoordigen.

Fondsbeheer
Fondsbeheerder Allan Conway trad 
in oktober 2004 in dienst van Schroders, 
als hoofd van het aandelenteam voor 
de opkomende markten. Hij begon zijn 
loopbaan in de beleggingswereld in 
1980 en deed ervaring op bij verschil
lende ondernemingen, zoals WestLB 
Asset Management, waar hij onder 
meer als CEO van WestAM (UK) verantwoordelijk was voor de wereldwijde  
op komende markten. Hij is Fellow van het Securities Institute (FSI) en lid van  
het Institute of Chartered Accountants (ACA). Conway wordt ondersteund door  
Nicholas Field, die in juli 2006 bij Schroders kwam. Field is econometrist en 
wiskundige en heeft 19 jaar ervaring in de beleggingswereld. Hij begon zijn carrière 
bij HM Treasury. Als fondsbeheerder heeft hij zich gespecialiseerd in aandelen van  
opkomende markten. Field werkte vanaf 1999 al enige tijd samen met Allan Conway 
bij WestAM.

Fonds en markt
Ook al hebben aandelen van opkomende markten in de afgelopen 12 maanden  
indrukwekkende rendementen gerealiseerd, ze zijn nog steeds niet te hoog geprijsd. 
In 2008 was er op deze markten een enorm overaanbod en de laatste rally heeft 
slechts geleid tot een terugkeer naar het normale langetermijngemiddelde. Uit
stekende groeiperspectieven en zeer goede fundamentals zorgen ondanks het gevaar 
van volatiliteit op de korte termijn voor nog meer groeipotentieel. Het fonds is op dit 
moment vooral gericht op zes kernmarkten: Korea, Rusland, Turkije, Thailand,  
Indonesië en Egypte. Specifieke kansen zien de beheerders onder meer in China, 
Brazilië en Taiwan. Sinds de introductie realiseerde het fonds een stijging van 26,0%, 
waarmee het de markt, gemeten naar de benchmark MSCI EM Net TR (plus 11,6%), 
duidelijk heeft overtroffen.2

Onderscheidend 

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities  

ISIN LU0269904917 (Kl. A, USD, herbel.)
LU0279459456 (Kl. A, EUR, herbel.)

Introductie 19 januari 2007

Beheerskosten 1,5 % p. j.

1 Bron: Morningstar, per 30 juni 2010. De Sterrating heeft betrekking op de aandelenklasse A, USD resp. EUR, herbel., de kwalitatieve rating heeft betrekking op het fonds als geheel. 
2  Bron: Schroders, per 31 mei 2010. Performance op basis van nettovermogenswaarde aandelenklasse A, USD, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen rekening gehouden  

met de inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen, die wanneer ze wel worden meegerekend, de performance zouden verlagen. Resultaten in het verleden  
zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return: Sinds 9 april 2010 is er 
ook een uitkerende aandelenklasse van dit AbsoluteReturn fonds, dat streeft naar 
een uitkeringsrendement van ca. 7% per jaar (ISIN Kl. A, EUR afgedekt, uitkerend: 
LU0499925211). Gepland is een uitkering van telkens 1,75% aan het einde van het 
kwartaal. De basis voor uitkering is de nettoasset value (NAV) op de voorlaatste 
handels dag van het kwartaal. Wanneer de aandelenklasse in een kwartaal minder dan 
1,75% voortbrengt, wordt het verschil uitgekeerd uit de NAV van de aandelenklasse. 
De uitkering is niet gegarandeerd. Schroders is gerechtigd de hoogte van de uitkering 
in bepaalde marktsituaties aan te passen, om de NAV van het fonds te beschermen. Bij 
de eerste distributie van de nieuwe aandelenklasse is 0,492377 euro per aandeel uitge
keerd. Gerelateerd aan de NIW van de voorlaatste handelsdag van het kwartaal (28,21 
euro op 2962010) bedroeg het uitkeringsrendement 1,745399%.

Robin Parbrook bereikt top bij Citywire: Het Britse onderzoeksbureau Citywire 
publiceerde in juni 2010 zijn ranking van fondsbeheerders. In de categorie ‘Aandelen 
Azië/Pacific excl. Japan’ veroverde Robin Parbrook, beheerder van Schroder ISF Asian 
Total Return, in Duitsland en Oostenrijk de eerste plaats in een krachtmeting met 65 
toegelaten fondsen in Duitsland en 55 in Oostenrijk. Hiermee eindigde hij onder 
meer vóór Mark Mobius van Templeton en David Gait van First State. 

Naamsverandering NewFinance Capital (NFC):  Met onmiddellijke ingang 
opereert NFC, een 100% dochter van Schroders, voortaan onder de naam Schroders 
NewFinance Capital. Hiervoor is gekozen om de band met het Londense Schroders 
duidelijker te benadrukken. Schroders NFC is in 2002 opgericht en beheert ca. 3 mld. 
US dollar, die belegd zijn in funds of hedgefunds.

Allan Conway Nicholas Field

Europees aandelenteam: Rory Bateman, fondsbeheerder van Schroder ISF 
European Large Cap, is met onmiddellijke ingang benoemd tot Head of European 
Equity, als opvolger van Gary Clarke, die Schroders in mei verlaten heeft. De fonds
beheerderstaken van Gary Clarke zijn overgenomen door James Lowry en Martin 
Skanberg. James Lowry beheert nu Schroder ISF European Equity Alpha en  Martin 
Skanberg is verantwoordelijk voor Schroder ISF EURO Equity. 

   Korte berichten

Morningstar Rating1
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Oorsprong in Quakenbrück

De bakermat van Schröder als handels
huis en bank ligt in NoordDuitsland, om 
precies te zijn in Quakenbrück, halver
wege tussen Osnabrück en Oldenburg. 
In 1722 kwam Anthon Schröder (*1697 
in Verden, † 1784 in Quakenbrück) naar 
die stad om er bij Johann Schütte op de 
Markt het vak van lakenhandelaar te leren. 
De eigenaar keerde kort daarop terug 
naar zijn geboortestad Bremen en Anthon 
Schröder kocht het woon en bedrijfs
pand op het marktplein, waar hij later 
nog een verdieping op bouwde. In de 
linkerhelft van het pand bevond zich het 
‘Comptoir’ van het in 1730 opgerichte 
handelshuis ‘Anthon Schröder’, dat even
eens bankzaken verrichtte. In dit huis 
kregen Anthon Schröder en zijn vrouw 
Anna, die uit de welgestelde Quaken
brückse koopmansfamilie Kramer stamde, 
vijf zonen en drie dochters. Vanuit dit 
moederbedrijf stichtten de zonen later 

filialen in Bremen, Hamburg, Amsterdam, 
Londen, Liverpool, St. Petersburg, Triest 
en Le Havre.

Filiaal na filiaal
De vestiging in Hamburg, die was opge
richt door Anthons vierde zoon, Christian 
Matthias Schröder (*1742), groeide al  
snel uit tot de belangrijkste. In 1799 werd 
Christian Matthias benoemd tot wet
houder en van 1816 tot zijn dood in 1821 
was hij burgemeester van de Vrije en 
Hanzestad Hamburg. Voor de import en 
export breidde Christian Matthias zijn 
handelshuis uit met filialen in Bremen, 
Amsterdam, Londen, St. Petersburg en 
Riga. Uit het Londense filiaal ontsproot 
uiteindelijk de handelsfirma en bank  
J. Henry Schröder & Co., de directe voor
ganger van de huidige vermogensbeheerder 
Schroders. 

Kroniek van Schroders

Het marktplein van Quakenbrück, halverwege de achttiende eeuw: het grote huis in het 
midden is de bakermat van de familie Schröder. In 1957 werd het huis vervangen door nieuwbouw 
– aan de buitenzijde echter exact gelijk aan het origineel – voor een filiaal van de tegenwoordige 
Oldenburgische Landesbank (zie foto onder).

Ooit het eerste kantoor van Schroders, 
vandaag een filiaal van de Oldenburgische 
Landesbank. Foto met dank aan de stad 
Quakenbrück.

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

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

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

voorkomend geval, aan het liquiditeitsrisico en het valutarisico. Beleggingen in schuldinstrumenten zijn hoofd

zakelijk onderworpen aan het renterisico, het kredietrisico en het risico dat een emittent in gebreke blijft, naast, 

in voorkomend geval, het valutarisico. Deze compartimenten kunnen gebruik maken van financiële derivaten in 

het kader van het beleggings proces. Dit kan de koersvolatiliteit van de compartimenten verhogen door 

marktgebeurte nissen te versterken. 

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een beleggingsinstelling geves tigd te Luxemburg. De compartimenten 

van Schroder ISF zijn op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register 

dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospectus en het vereen

voudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de be

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

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

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

L1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.

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

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

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

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

www.schroders.lu bevatten aanvullende 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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Fonds.nl juni 2010

»Massimo Tosato, Vice-voorzitter Schroders: "Succes draait niet 
om schaalgrootte maar om het bieden van de beste oplossingen 

voor klanten. Wij houden constant de ontwikke lingen van individuele 
strategieen in de gaten om ervoor te zorgen dat performance nooit 

wordt gehinderd door omvang. Om die reden  
sluiten we regelmatig de deur voor nieuwe beleggers in bestaande 
strategieën. Op korte termijn is dat een dure beslissing in termen  
van omzet en winst, maar op lange termijn is het essentieel in het 

beschermen van onze performance."«
Fondsnieuws 27 juli 2010

»Duitsland zal de euro breken. 'Dit is onvermijdelijk, terwijl het zo 
anders had kunnen gaan.' Dat stelt Alan Brown, Chief Investment 

Officer van de Britse vermogensbeheerder Schroders, in een  
marktvisie. Hij vergelijkt de gebeurtenissen in de eurozone met 
een treinongeluk in slow motion dat voor je ogen plaatsvindt.«

IEX 7 juli 2010

»Ondertussen kijken aandelenbeleggers alweer een stuk verder, 
stelt Alan Conway, aandelenmarktenexpert bij Schroders.  

“De frontiermarkten zijn de nieuwe opkomende markten.”  Afrika, 
Midden-Oosten en de kleinere namen in Zuidoost Azië behoren  

tot die nieuwe assetcategorie. Conway stelt dat grote spelers de  
opkomende markten steeds meer gaan zien als onderdeel van  

het kerngedeelte van hun portefeuille en niet meer als een  
hogerisicosector waar ze extra rendement mee kunnen genereren 

door tactisch in- en uit te stappen.«

Uit de Pers:


