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*  Belangrijke informatie: bovenstaande fondsen zijn fondsen van Schroder Stratigic Solutions, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. De fondsen zijn op grond van artikel 
1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospectus en het vereen-
voudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met de fondsen worden uiteengezet in het 
volledige prospectus. Het volledige prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de fondsen kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder In-
vestment Management Benelux, De Entree 260/18, 1101 EE Amsterdam Zuidoost, Nederland en alle distributeurs.  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaal-
de resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. © Schroders 2012

De multi-asset fondsen 
van Schroders 
beleggen in meer dan 10 beleggings
categorieën. Actief, flexibel en afgestemd 
op de persoonlijke risicobereidheid van 
de belegger: dat is echt vermogens
beheer volgens Schroders.

* Schroder ISF staat in het gehele document voor Schroder International Selection Fund.
**  Op 2 april 2012 is de naam van het fonds Schroder ISF Pacific Equity gewijzigd in Schroder ISF Asian Opportunities. Op dezelfde datum is ook de beleggingsdoelstelling van het fonds gewijzigd.
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  We helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Het team

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

Risicowaarschuwing: Beleggingen in aandelen 
zijn onderworpen aan het marktrisico en, in voor-
komend geval, aan het valutarisico. Beleggingen in 
opkomende markten zijn onderworpen aan het 
marktrisico en, in voorkomend geval, aan het liquidi-
teitsrisico en het valutarisico. Indirecte investeringen 
in goederen en/of onroerend goed kunnen beteke-
nen dat het fonds onderhevig is aan een markt risico 
van de waarde van het onderliggende ver mogen  
samen met geopolitieke, aanbod-, valuta- en rente-
risico's. Deze compartimenten kunnen gebruik  
maken van financiële derivaten in het kader van het 
beleggings proces. Dit kan de koersvolatiliteit van de 
compartimenten verhogen door markt gebeurte -
nissen te versterken. 

Belangrijke informatie: Schroder ISF en Schroder 
STS zijn be leggingsinstellingen geves tigd te Luxem-
burg. De comparti  menten van Schroder ISF zijn op 
grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel 
toezicht opgenomen in het register dat wordt ge-
houden 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 com-
partimenten worden uiteengezet in het volledige  
prospectus. Het volledige prospectus, het vereen-
voudigd 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 Sen-
ningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle dis-
tributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de vers-
trekker van de gegevens en mogen niet worden ver-
spreid, 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 aan-
sprakelijk 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 be-
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegene-
reerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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rEDACtIONEEL

Is betaalde advisering de oplossing? 

 

In het vermogensbeheer is advisering even belangrijk 

als een vuurtoren in de scheepvaart. Voor de meeste 

beleggers is het immers moeilijk hun weg te vinden in 

het enorme productaanbod. Met zijn Richtlijn betreffende 

markten voor financiële instrumenten (MiFID) probeerde 

de Europese Commissie de belegger al te beschermen 

tegen misleidende productinformatie of een creatieve 

voorstelling van de resultaten. In MiFID II, die nu wordt 

voorbereid, wordt de advisering op de korrel genomen. 

Of banken onder de nieuwe regeling gaan vallen is nog 

onzeker, maar voor onafhankelijke adviseurs gaat deze 

zeker gelden. Helaas dreigt de regeling, die vermoede

lijk op zijn vroegst over twee jaar in werking treedt, zijn 

doel voorbij te schieten. Want de kans is groot dat hij de 

belegger zo goed beschermt, dat die uiteindelijk geheel 

op zichzelf aangewezen is. 

Een mogelijk gevolg van MiFID II is dat de provisie

vergoeding wordt vervangen door een honorariumsysteem. 

Daarbij worden de kosten voor advisering niet meer 

door de aanbieder van het product gedragen, maar 

door de belegger zelf. Op zich valt er tegen dit principe 

weinig in te brengen. Er is echter ook enkele mitsen en 

maren. Het klopt wel dat bij het huidige provisiesysteem 

het gevaar bestaat dat een belegger niet het advies 

krijgt dat hij nodig heeft, maar het advies dat de adviseur 

het meest geld oplevert. Toch zijn er vraagtekens bij het 

honorariumsysteem te zetten, en wel om twee redenen:  

Als het honorarium wordt gekoppeld aan de tijd die de 

adviseur aan de cliënt besteedt, zou een belegger bij

voorbeeld voor informatie over een fondsspaarplan van 

50 euro per maand een fiks bedrag aan advieskosten 

kwijt zijn. Zou dat niet tot gevolg hebben dat hij er maar 

van afziet?  

Als de adviseur zijn honorarium afstemt op de hoogte 

van het te beleggen bedrag, is het de vraag of het voor 

de adviseur nog wel lonend zou zijn om genoeg tijd 

voor de kleine belegger uit te trekken.  

De vraag is dus: nemen de kwaliteit en objectiviteit van 

het advies door de invoering van een honorariumsysteem 

toe? Kan het gevolg niet juist zijn dat adviseurs de meer 

vermogende cliënten prefereren en geneigd zijn deze 

langer en uitvoeriger te adviseren? 

In het ergste geval draait MiFID II erop uit dat veel be

leggers maar doen wat hun het beste lijkt of zich door 

vermeende “gouden“ tips laten leiden. Wat zulke tips 

voor gevolgen kunnen hebben, zagen we toen de  

technologiezeepbel barstte. Het zou verstandig zijn de 

plannen, voor zover ze de advisering betreffen, nog eens 

te heroverwegen. Vermogensbeheer kan niet zonder 

advisering. Net zomin als een cruiseschip zonder echo

lood en radar kan. 

 

Ik wens u veel leesplezier.

Michel Vermeulen | Algemeen Directeur Benelux
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NIEUWS VAN SCHrODErS

 + + + Schroders een van de vijf bekendste vermogensbeheerders + + +

In een onderzoek dat door Fund Buyer Focus dit jaar voor het eerst werd uitgevoerd, 
zijn ‘s werelds tien bekendste vermogensbeheerders op een rijtje gezet. Schroders 
bleek daarbij tot de vijf bekendste van de in totaal 900 namen te behoren. Uitgangs
punt voor het onderzoek was de inschatting van marktpartijen die zich bezighouden 
met de selectie van fondsen. 

 + + + Schroders verhuist na de zomer naar de Zuidas + + +

Schroders verhuist naar het World trade Centre in Amsterdam Zuid en verlaat het 
kantoor aan De Entree 260/18 in Amsterdam Zuidoost. De verhuizing zal in augustus 
plaatsvinden.
Schroders heeft gekozen voor het WtC vanwege de centrale ligging en de aan
wezigheid van andere financiële instellingen in de nabije omgeving. Ook de vast
goedafdeling Schroder property Investment Management zal in het nieuwe kantoor 
gevestigd worden. Deze afdeling is niet alleen actief in de verkoop maar beheert ook 
beleggingen en vastgoedfondsen vanuit de Amsterdamse vestiging. 

Michel Vermeulen, Algemeen Directeur Schroders Benelux: “Vanaf deze zomer zitten 
wij in het hart van financieel Amsterdam, midden tussen onze partners, klanten en 
andere relaties. We kijken uit naar het nieuwe onderkomen.”

Mededelingen

 + + + Schroders breidt multi-assetaanbod uit. + + + 

Onlangs is onze reeks multiassetfondsen uitgebreid met het StS1– Schroder Global 
Conservative Fund. Net als het groeigerichte en het gemengde multiassetfonds uit 
dezelfde serie belegt het fonds in meer dan tien beleggingscategorieën. De beleg
gingsstrategie is gebaseerd op die van StS Conservative portfolio (EUrO), dat in 
2006 van start ging en op 1 december 2011 werd omgedoopt in StS – Schroder 
Global Conservative Fund. Het fonds heeft over de afgelopen drie jaar een perfor
mance 37,3 procent2  gerealiseerd. Fondsbeheerder is Gregor Hirt, die bij Schroders 
hoofd multiasset beleggingen Europa is en ook het StS – Schroder Global Dynamic 
Balanced Fund onder zijn hoede heeft. 

1 STS staat in deze tekst voor Strategic Solution. 2 Bron: Morningstar Direct. Per 29022012.
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NIEUWS VAN SCHrODErS

Onderscheidingen

+ + + Schroders volgens Lipper een van de populairste fondshuizen + + +

Volgens de Britse fondsenbeoordelaar Lipper staat Schroders 
derde op de ranglijst van de tien populairste aanbieders van 
fondsen voor Europese dakfondsen. Uit de resultaten  
van de jaarlijkse Lipper European Funds review blijkt dat  
eind vorig jaar 1028 Europese dakfondsen in producten van 

Schroders belegd waren. Daarmee is Schroders een van de 
drie aanbieders van wie de fondsen eind 2011 door meer dan 
1000 dakfondsen werden aangehouden. Er werd geen  
rekening gehouden met EtF’s. De cijfers berusten op de analyse 
van 2000 in Europa gevestigde dakfondsen. 

+ + +  Schroders ontvangt L’Echo / 
De Tijd Fund Award + + + 

+ + + A-rating van S&P voor een multi-asset fonds  + + + 

Op 8 maart hebben de L’Echo / De tijd 
Fund Awards plaats gevonden in Brus
sel. Binnen de categorie wereldwijde 
obligaties is Schroders bekroond met 
een award voor het fonds Schroder ISF 
Global Bond. Sandra Lequime heeft de 
prijs in ontvangst genomen. 

Standard & poor’s heeft zijn Arating voor STS-Schroder Global Dynamic Balan-
ced Fund in januari 2012 opnieuw bevestigd. redenen hiervoor zijn, zo licht S&p toe, 
het krachtige risicobeheer van het fonds en de toepassing van triggerwaarden, 
ofwel activeringssignalen, om de portefeuille in volatiele 
perioden bij te sturen. toen de eerste triggerwaarde 
dit jaar werd bereikt, heeft het beheersteam de 
portefeuille ten aanzien van zowel de gehele al
locatie als de assetverdeling defensief gepositi
oneerd. Sinds het fonds in september 2009 van 
start ging, heeft het in vergelijking met zijn ver
gelijkingsgroep uitstekende resultaten neer
gezet, verklaart S&p verder. Met een cumula
tief rendement van 12,6 procent 1 sinds 
introductie mag worden gesproken van een ro
buuste performance.

1 Bron: Schroders, per 29022012.

Lipper groepsonderscheiding

Schroders beste Europese MultiAsset fondsbeheerder over een periode van 3 jaar

Lipper wereldwijde classificatie Beste fonds Fondsnaam

Vastgoedaandelen AziëPacific 3 jaar Schroder ISF Asia Pacific Property Securites A Acc

Aandelen MiddenOosten en NoordAfrika 3 jaar Schroder ISF Middle East A Acc

Mixed Asset USD conservatief 3 jaar STS – Schroder Conservative A1 Acc 

Mixed Asset USD offensief 3 jaar STS – Schroder Growth A1 Acc

Obligaties USD 10 jaar Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

ratingbureau Lipper heeft de Britse vermogensbeheerder 
Schroders een onderscheidingen toegekend voor de beste 
Europese MultiAsset fondsbeheerder over een periode van  
3 jaar. De Lipper Fund Awards Europa vonden plaats op 27 
maart in Luxembourg. Sandra Lequime, Sales Director bij 
Schroders heeft de prijs in ontvangst mogen nemen. Lipper 
kent elk jaar onderscheidingen toe aan de fondsen die op 
grond van verschillende criteria bij vergelijkbaar risico in hun 

+ + + Schroders bekroond bij Lipper Awards Europa 2012  + + + 

vergelijkingsgroep over drie, vijf of tien jaar het hoogste consis
tente rendement hebben gegenereerd. 

Naast bovengenoemde groepsonderscheiding is Schroders 
ook bekroond met verschillende awards op het gebied van 
fondsen. Onderstaand treft u de volledige lijst van fondsonder
scheidingen die Schroders heeft mogen ontvangen tijdens de 
Lipper Awards Europa 2012.

Lipper Awards 
Europe 2012 
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tOptHEMA

Tijdens de eerste Olympische spelen in 
het oude Griekenland hoefde je nog niet 
te kunnen multitasken om te winnen.  
In de financiële wereld van vandaag is 
dat wel anders. Het multi-asset beeld 
van Schroders, wiens gestalte doet 
denken aan een atleet uit de klassieke 
oudheid, is geconcentreerd en  
tege lijkertijd volledig ontspannen.  
Hij heeft veel te doen. Met zijn rechter-
been balanceert hij op een wereldbol, 
terwijl hij om zijn linkervoet schijnbaar 
moeiteloos een zilveren ring laat 
draaien.  

Daarnaast jongleert hij ook nog met een 
groot aantal ballen. Wat er in zijn hoofd om
gaat, weten we niet. Maar we kunnen ons 
gemakkelijk voorstellen dat hij in gedachten 
afwisselend tiencijferige getallen met elkaar 
vermenigvuldigt en onregel matige werk
woorden vervoegt. De multi talentenman 
van Schroders is even veelzijdig als de  
multiasset fondsen van de Britse vermogens
beheerder. 

Multi-asset- 
fondsen met  
meerwaarde



Schroders ExpErt 2  |  2012
7

tOptHEMA

Vermogensbeheer uit overtuiging
Geheel in overeenstemming met het 

motto 'Vermogensbeheer uit overtuiging' 
is de multi-assetaanpak bij Schroders stevig 
verankerd in alles wat we doen. Zo is het 
pensioengeld van onze Britse medewerkers 
belegd in een pensioenfonds dat samen 
met de mandaten van meer dan 100 andere 
pensioenfondsen door ons eigen multi-
assetteam beheerd wordt. Dat betekent dat 
de medewerkers van Schroders deel uit-
maken van de grote groep klanten die hun 
vermogen aan ons hebben toevertrouwd. 
Inmiddels beheert het multi-asset team van 
Schroders in totaal zo'n 40 miljard euro – 
en niet voor niets, want Schroders neemt 
zijn klanten met deze aanpak heel wat 
werk uit handen. Zij zouden anders net zo 
druk hebben als het multitalent op de vorige 
pagina: alle ballen in de lucht houden, het 
juiste evenwicht zoeken, scherp opletten, 
niets over het hoofd zien en alles tegelijk in 
de gaten houden. Want voor een deskundige 
assetallocatie en de juiste timing van aan- 
en verkopen is heel wat nodig. Daarom 
heeft Schroders een gespecialiseerd team 
van 70 experts dat zich hier dagelijks mee 
bezighoudt. Het resultaat is een fondsen-
aanbod dat zowel rekening houdt met de 
risicopatronen in de diverse beleggings-
categorieën als met de verschillen in risico-

gedrukt door een oud Engels gezegde, al 
zijn de bewoordingen wat minder verfijnd: 
“Geld is als mest. Het werkt pas als het 
verspreid wordt.” Schroders gaat hierin 
verder dan andere multi-assetfondsen, die 
zich bijvoorbeeld tot maar twee of drie 
beleggingscategorieën beperken. Want het  
is tegenwoordig niet meer genoeg om 
simpel  weg enkele aandelen-, obligatie- en 
alternatieve beleggingen in een portefeuille 
te combineren. Schroders werkt met meer 
dan tien verschillende beleggingscatego-
rieën. Per slot van rekening kan het risico-
rendementsprofiel van een portefeuille  
alleen ingrijpend worden verbeterd door 
categorieën die weinig met elkaar corre-
leren, te combineren. “Betere rendements-
kansen en minder risico’s worden mogelijk 
met multi-assetstrategieën die een breed 
spectrum aan beleggingsklassen gebruiken, 
met inbegrip van alternatieve beleggingen 
zoals private equity, schulden van opko-
mende markten, infrastructuurwaarden, 
grond stoffen en vastgoed. Ook het gebruik 
van een grote variatie aan beleggings   in-
stru menten draagt bij. Zo gebruikt Schroders 
in zijn multi-assetfondsen naast eigen en 
externe fondsen ook termijncontracten  
of beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s). 
Op deze manier wordt een kostenefficiënte, 
snelle en brede spreiding over beleggings-

bereidheid tussen klanten. Niet voor niets 
heeft Schroders 'Vermogensbeheer uit over-
tuiging' als motto. Een multi-assetaanpak, 
ofwel het vermogen tot financieel-tech-
nisch multitasken, is gezien de vele uitda-
gingen nu eenmaal onontbeerlijk. Schroders 
is al sinds de jaren 1940 actief als beheer-
der van pensioenvermogen en heeft dus al 
decennialang het financiële belang van 
zijn klanten in het vizier. En dat betekent 
dat het kapitaal zo goed mogelijk wordt 
beschermd tegen de onaangename verras-
singen die zich de financiële markten kunnen 
voordoen.

“Geld is als mest. Het werkt pas 
als het verspreid wordt.” 

De beleggingsdoelstellingen van de drie 
fondsen zijn dus ambitieus en zijn, niet 
alleen vanwege het uitdagende klimaat van 
de laatste tijd, bewust gericht op de wat 
voorzichtigere belegger. Het doel is duide-
lijk. De vraag is: hoe wordt het bereikt? 
Het sleutelwoord in dit verband is diversifi-
catie, ofwel spreiding. Harry Markowitz, de 
grondlegger van de moderne portefeuille-
theorie, beschreef dit principe met de be-
roemd geworden en vaak geciteerde uit-
spraak: „Nooit alle eieren in één mand 
leggen. Want als de mand valt, zijn alle 
eieren kapot.“ Diezelfde gedachte wordt uit-

Multi-asset betekent kapitaalbehoud 

Voor de goede orde: het onmoge
lijke moeten we niet verwachten. 
Multiasset is geen omschrijving 
voor fondsen die altijd alleen in de 
sterkste beleggingscategorieën  
beleggen om steeds de hoogst be
schikbare rendementen te pakken. 
Het gaat eerder om drie multita
lenten die – net als de balancerende 
jongleur op het plaatje – verschillende 
ballen tegelijk in de lucht houden, de 
risico’s op de wereldmarkten tegen 
elkaar afwegen en het kapitaal van 
de beleggers beschermen tegen  
stijgende inflatie en andere tegen
slagen. 

Het STS – Schroder Global Diver
sified om te beginnen streeft naar een 
met aandelen vergelijkbaar rendement 
bij slechts twee derde van de aandelen
volatiliteit, en wil de geharmoniseerde 
consumentenprijsindex over periodes 
van vijf tot zeven jaar met vijf procent 
overtreffen. Het fonds wordt beheerd 
door Johanna Kyrklund en werd in de 
euroaandelenklassen A en A1 door 
Morningstar beoordeeld met vijf  
sterren. Het STS – Schroder Global 
Dynamic Balanced Fund streeft naar 
een langetermijnrende ment dat hoger is 
dan dat van een traditionele gemengde 
portefeuille met 30 procent groei en  

70 procent defensieve beleggingen;  
het verlies mag, ook bij koersdalingen 
in alle beleggings categorieën, over 
wille keurige perioden van twaalf  
maanden niet hoger uitvallen dan  
10 procent. Het STS – Schroder 
Global Conservative Fund ten 
slotte, de jongste loot aan de multi
assetstam, is eveneens gericht op 
kapitaal behoud. Het heeft tot doel  
1,5 procent meer rendement te  
genereren dan de Europese geld
markt.
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categorieën, risicobronnen en instrumenten 
verkregen,’ zegt Gregor Hirt, Hoofd Multi-
assetbeleggingen voor continentaal Europa. 

Om de risico’s door spreiding te verlagen 
of de performance te verbeteren, kan het 
beheerteam bijvoorbeeld binnen bepaalde 
grenzen actieve valutaposities innemen. 
Dat deden we in 2010 met de Zwitserse 
franc, wat dankzij de stijging van de franc 
tegenover de euro een flinke winst op-
leverde. Tijdens de marktcorrecties in  
augustus bleef het beheerteam voorzichtig. 
De reden: de banken in Europa hadden 
moeite om voldoende liquiditeit te vinden. 
“De druk op de banken was onhoudbaar 
geworden, meer nog dan na de Lehman-
crisis die destijds de aanzet gaf tot de  
instorting van delen van het Europese  
systeem”, aldus Hirt. Hoewel de aandelen-
markten in januari weer de weg omhoog 
zijn ingeslagen, zijn de risico’s in de euro-
zone onverminderd hoog. “Wat dit be-
tekent voor onze portefeuilles, zal ik uit-
leggen. Wij zijn van mening dat de markten 
hun stijgende trend zullen voortzetten 
maar dat de verlies risico’s, onder andere 
vanwege Griekenland en Portugal, hoog 
blijven. Wij profiteren van de lage volati-
liteit om putopties die niet “in the money” 

met technische middelen gecombineerd 
met menselijke deskundigheid. Per slot van 
rekening kent elke beleggingsklasse binnen 
een marktcyclus zijn eigen hoogte- en diepte-
punten. En met meer dan tien verschillende 
beleggings categorieën is een combinatie 
van verschillende economische signalen en 
ana lyse-instrumenten onontbeerlijk om de 
markt dynamiek goed te kunnen beoordelen. 
“In een fase van conjuncturele expansie 
leveren beleggingen in grondstoffen, aan-
delen en vastgoed door gaans goede rende-
menten op, terwijl in een dalende conjunc-
tuur de defensievere beleggingen aan- 
 trekke lijker zijn”, licht Hirt toe. 

n  De combinatie van verschillende beleggingscategorie-
en kan het portefeuillerisico effectief verminderen. De 
multi-assetfondsen van Schroders zijn wereldwijd ge-
spreide dakfondsen, die de beleggers toegang bieden 
tot traditionele en alternatieve beleggingscategorieën. 

n  De fondsen worden actief beheerd en de weging van 
de beleggingen wordt aangepast aan de marktfasen. 

n  De multi-assetstrategie van Schroders wordt aan-
geboden in drie varianten: één voor groeigerichte  
beleggers, een voor beleggers met een gematigder  
risicobereidheid en een voor behoudende beleggers. 

n  De fondsen zijn geschikt als basisbelegging en 
worden beheerd door een gespecialiseerd team. 

Het team is zeer ervaren en heeft in totaal meer dan 38 
miljard euro aan multi-assetbeleggingen onder beheer. 

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

n  De multi-assetfondsen van Schroders zijn dakfondsen 
die door de belegging in een groot aantal beleggings-
categorieën aan verschillende risico’s blootstaan.

n  Hiertoe behoren onder meer rente-, solvabiliteits-, koers-, 
liquiditeits- en valutarisico’s.

n  De fondsen beleggen wereldwijd. Als gevolg van wissel-
koersschommelingen kan de waarde van een belegging 
in het buitenland stijgen of dalen. 

n  De fondsen bieden 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. 

n  In het kader van het beleggingsproces kunnen de fondsen 
gebruik maken van derivaten. Dit kan het effect van markt-
gebeurtenissen versterken en daardoor de koersvolatiliteit 
van de fondsen verhogen. 

zijn, gunstig te kopen. Daarmee beschermen 
we de aandelenportefeuille van het STS – 
Schroder Global Dynamic Balanced Fund 
tegen sterke correcties op de aandelen-
markt. In het STS – Schroder Global Con-
ser vative Fund zorgt de hoge weging in 
defen sieve beleggingen al voor een natuur-
lijke bescherming, zodat voor deze porte-
feuille geen putopties nodig zijn. Integen-
deel: hier zoeken we naar strategieën om het 
risico van een onverwacht snel aantrek-
kende economie en/of een stijgende inflatie 
af te dekken.” Deze praktijkvoorbeelden  
illustreren in feite een ding: de multi-as-
setfondsen van Schroders kunnen met de 
verschillende beleggingsklassen even handig 
jongleren als de multi taskende Adonis van 
het plaatje. Ze kunnen een grote variatie 
aan beleggingscategorieën omvatten en de 
weging daarvan steeds opnieuw flexibel 
aan de heersende markt omstandigheden 
aanpassen.

Alles in het oog houden
Bij de opbouw van de portefeuilles voor de 

multi-assetfondsen van Schroders worden 
kwantitatieve instrumenten gebruikt, maar 
het allocatieproces is overwegend kwalitatief 
van aard. Zo wordt kennis die verkregen is 

MISSION IMPOSSIBLE
Think before you act. 
Use the right equipment.
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De allocatie is echter nooit een automa-
tisme. Natuurwetten zoals de zwaartekracht 
bestaan er op de wereldmarkten niet en 
niets staat bij voorbaat vast, zoals de crises 
in het verleden hebben aangetoond. Daarom 
houdt het team rond Gregor Hirt de 
markten nauwlettend in het oog – zoals de 
jongleur ook met zijn ballen jongleert. 
“Wij gebruiken een combinatie van waar-
derings- en senti ment analyses om de heer-
sende conjunctuur fase en de aantrekkelijkste 
beleggingscategorieën vast te stellen. Wij 
hebben een vijfkoppig strategisch comité 
in huis dat maandelijks richtcijfers voor de 
weging van beleggings klassen aanlevert, 
die vervolgens door de beheerders van de 
multi-assetfondsen in dagelijkse beslissingen 
worden omgezet”, aldus Hirt. Deze dyna-
mische assetallocatie heeft tot doel te waar-
borgen dat de verdeling van de activa tijdig 
wordt aangepast. Met het oog hierop wordt 
gekeken in hoeverre de economie achter-
blijft of voorloopt op zijn lange termijn-
trend. Ook andere macro signalen zoals  
de orderontvangst en de werkgelegen heid 
worden bij de beoordeling betrokken. Deze 

analyse geeft inzicht in de specifieke waarde-
ontwikkeling van beleggingscategorieën 
in de afzonderlijke fasen van de econo-
mische cyclus.  

Ideale combinatie
De multi-assetfondsen van Schroders 

hebben overigens niet alleen veel talenten, 
ze zijn ook veelzijdig inzetbaar. Uit een 
onderzoek van Schroders blijkt namelijk 
dat de multi-assetfondsen ook zeer geschikt 
zijn om te combineren met andere fondsen 
en dan als een soort bodyguard voor de 
portefeuille functioneren. Het voordeel voor 
de belegger: minder volatiliteit en dus 
minder risico. Het Schroders Diversified 
Growth Fund is bijvoorbeeld nauwelijks 
gecorreleerd met het Carmignac Patrimoine 
A fonds en is daardoor een ideale aan-
vulling om het risico te spreiden. Voor 
beleggers die het voor beeld van de jong-
leur willen volgen en zelf hun eieren over 
verschillende mandjes willen verdelen, 
zijn de multi-asset fondsen van Schroders 
een verrijking. Uit het onder zoek van 
Schroders blijkt namelijk dat het Schroders 

Diversified Growth Fund in een model-
portefeuille die ook Carmignac Patrimoine 
A en Flossbach von Storch Strategie Mul-
tiple Oppor tunities R bevat, de volatiliteit 
duidelijk verlaagt. Als de drie fondsen elk 
een derde van de portefeuille uitmaken, 
valt de stan daard afwijking dik 40 procent 
lager uit. Het lijdt geen twijfel: het kan 
nooit kwaad een multi-asset fonds achter 
de hand te hebben. 

24,0

20,0

16,0

12,0

8,0

4,0

0,0

Naam belegging

 Modelportefeuille – STS + FvS + Carm    FvS Strategie Multiple Opportunities R  Carmignac Patrimoine A 
 STS  Schroder Global Diversified Growth A Acc  BGF Global Allocation Hdg A2 EUR.  EthnaAKTIV E A  
 Pioneer Investments Substanzwerte

Modelportefeuille – STS + FvS + Carm
Totaalrendement %: 12,91
Standaarddeviatie %: 6,72

BGF Global Allocation Hdg A2 EUR
Totaalrendement %: 6,85
Standaarddeviatie %: 12,43

FvS Strategie Multiple Opportunities R
Totaalrendement %: 19,65
Standaarddeviatie %: 9,62

Periode: 01012009 t/m 31122011

STS - Schroder Global Diversified Growth A Acc
Totaalrendement %: 11,28
Standaarddeviatie %: 9,09

Pioneer Investments Substanzwerte
Totaalrendement %: 12,98
Standaarddeviatie %: 15,67

Totaalrendement %

Standaard- 
deviatie %

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0

Bron: © Morningstar 2012. 

De multitalenten van Schroders: aantrekkelijke verrijking
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STS – Schroder Global Dynamic Balanced

Kl. A, EUR, herbel. Kl. A, EUR, uitk.

ISIN LU0451417645 LU0671563582

Introductie 28092009 07092011

Uitkering – Vaste uitkering van 3% p.j.,  
uitkering per kwartaal.1

Inschrijvingsvergoeding Max. 4,0 % van het totale intekenbedrag4

Beheersvergoeding p.j. 1,25 %

STS – Schroder Global Conservative Fund

Kl. A, EUR, herbel. Kl. A, EUR, uitk.

ISIN LU0712904506 LU0671563582

Introductie 07122011 07092011

Uitkering – Vaste uitkering van 2% p.j.,  
uitkering per kwartaal1

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 4,0% van het totale intekenbedrag4 

Beheersvergoeding p.j. 1,00 %

Fondsbeheerder Gregor Hirt  
is verantwoordelijk voor het STSSchroder Global Conservative Fund.

STS – Schroder Global Diversified Growth Fund

Kl. A, EUR, herbel. Kl. A, EUR, uitk.

ISIN LU0314807875 LU0739345915

Introductie 31082007 08022012

Uitkering Vaste uitkering van 3% p.j.,  
uitkering per kwartaal.1

Benchmark2 MSCI World hedged to EUR

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 4,0% van het totale intekenbedrag3

Beheersvergoeding p.j. 1,50%

Fondsbeheerder Johanna Kyrklund  
beheert het STSSchroder Global Diversified Growth Fund. 

1 Dit is de vaste uitkering waarnaar gestreefd wordt; dit wordt echter niet gegarandeerd. Wanneer de aandelenklasse het 
beoogde bedrag voor de periodieke uitkering niet of niet volledig kan opbrengen, wordt het verschil uit het vermogen 
van de aandelenklasse uitgekeerd. Afhankelijk van de beginwaarde van de belegging kan het oorspronkelijk geïnve
steerde vermogen hierdoor in waarde verminderen. In extreme marktsituaties kan de hoogte van de uitkering worden 
aangepast of kan de uitkering tijdelijk worden opgeschort, om de nettovermogenswaarde van de aandelenklasse te 
beschermen.  2 Uitsluitend ter illustratie.  3 Komt overeen met 5,26315% van de nettovermogenswaarde per aandeel.  
4 Komt overeen met 4,16667% van de nettovermogenswaarde per aandeel. 5 Bron: Schroders, Datastream. Periode: 
28092009 t.m.31012012. Waardeont wikkeling op basis van de nettovermogenswaarde van aandelenklasse A, EUR, 
alle opbrengsten herbelegd en na aftrek van de jaarlijkse beheerskosten, maar zonder rekening te houden met opsla
gen, belastingen en transactiekosten, die een negatieve invloed kunnen hebben op de waardeontwikkeling. Beleggin
gen in vreemde valuta staan bloot aan koersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst.
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Gregor Hirt 
De 39jarige Zwitser studeerde eco
nomie in zijn woonplaats Lausanne 
en aan het Graduate Institute of  
International Studies in Genève. Na 

zijn afstuderen in 1996 begon hij zijn carrière bij Crédit 
Suisse, waar hij verschillende functies vervulde en onder 
meer in de vestiging New York en als hoofd portefeuille
beheer voor institutionele klanten in Zwitserland werkte. 
Na tien jaar stapte hij over naar Schroders, waar hij twee

jaar later de leiding van het in Zürich gevestigde multi
assetteam voor continentaal Europa op zich nam. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het in 2009  
opgerichte StS  Schroder Global Dynamic Balanced 
fonds. Daarbij wordt hij mede ondersteund door het 
ongeveer 60koppige multiassetteam van zijn werk
gever, dat in Londen gevestigd is.
Ondanks de recente verliezen op de aandelenmarkten 
ligt het fonds nog voor op de index. 

22 vragen aan Gregor Hirt

De vragenlijst als gezelschapsspel: terwijl 
allerlei prominenten in kranten en glossy 
bladen regelmatig aan een deels luchtig, 
deels serieus kruisverhoor worden onder
worpen, komen fondsbeheerders slechts 
zelden aan het woord. Dat wordt nu 
anders.

Uw eerste vormende ervaring met het 
onderwerp geld? 
Om mijn eerste drumstel te kunnen kopen, 
heb ik een hele zomer met cola en bier
kratten moeten slepen.

Hoe hebt u uw studie betaald? 
Ik heb met mijn band op bruiloften, ver
jaardagen en studentenfeesten gespeeld.

Wie is beroepsmatig gezien uw voor-
beeld?
Mijn vader. Hij is bouwkundig ingenieur  
en heeft mij laten zien dat je werk ook je 
hobby kan worden.

De onzinnigste 'beurswijsheid' die u 
ooit hebt gehoord?
Met AAAobligaties kan er niets mis gaan. 
 
Welk boek zou elke fondsbeheerder 
gelezen moeten hebben? 
Principles of Macroeconomics, van  
N. Gregory Mankiw. 
 
Hoe motiveert u zichzelf als u met een 
fonds achterblijft bij de concurrentie? 
De concurrentie verslaan is niet ons 
hoofddoel. Het kan zelfs afleiden van het 
eigenlijke doel: tegemoetkomen aan de 
verwachtingen van onze klanten. 
 
En de beloning, als u de rest verslagen 
hebt? 
De tevredenheid van onze klanten. En lek
ker uit eten met mijn team.

Waar bent u trots op? 
Privé op mijn gezin, professioneel op de 
IPE Award voor de Vorsorgestiftung 
Schroder & CO Bank als beste Zwitserse 
pensioenfonds.

Waaraan hebt u zich de laatste tijd het 
meest geërgerd? 
Aan het feit dat Europese politici de schuld 
voor de huidige chaos op de financiële 
markten afschuiven en in deze precaire 
situatie weinig staatsmanschap tonen. 
 
En wie zou u graag eens flink de les 
lezen?
Sommige Europese politici. Voor een deel 
heb ik dat ook al gedaan. 
 
Wat verzamelt u?
Magneten van alle steden en landen waar 
ik geweest ben. Ik heb er al meer dan 200. 
 
Wat is tot nu toe het laatste product dat 
u via Ebay hebt verkocht?
Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb een 
hele grote familie, zodat we kinderkleding 
en dergelijke aan elkaar doorschuiven. 
 
Facebook is... 
voor mij minder interessant dan LinkedIn. 
 
Uw favoriete tv-serie?  
Mad Men en The Mentalist. 
 
Wat zapt u meteen weg? 
Beverly Hills 90210 en Desperate House
wives – helaas de twee lievelingsseries 
van mijn vrouw. 
 
Wat is uw grootste passie: voetbal  
of rockmuziek?
Ik heb beide met passie gespeeld en  
daarom kan ik niet kiezen.

Waardeontwikkeling STS Schroder  
Global Dynamic Balanced Fund5

Naar welk concert bent u het laatst 
geweest?
La Traviata, in het Royal Opera House in 
Londen. 
 
Welke modezonde ziet u van uzelf en 
anderen door de vingers? 
Rode pantoffels met een Zwitsers kruis erop.

Wijn of bier bij het eten?
Wijn, ik kom tenslotte uit het Franstalige 
deel van Zwitserland. 
 
Van welk luxeartikel zou u niet graag 
afstand doen?
Van mijn oranje Hermèsdassen. 
 
Welk goed doel heeft u de laatste tijd 
financieel ondersteund?
Privé de Vrouwenvereniging in Zug (Zwitser
land), zakelijk zijn we betrokken bij de Stich
ting Teodora en de Paralympische Spelen. 
 
Waar wilt u wonen als u te zijner tijd 
geen fondsbeheerder meer bent?
Voor mijn oude dag zou ik de bergen van 
Davos kiezen, of Montreux aan het meer 
van Genève. Wat voor beide plaatsen 
pleit, is goede wijn, goed eten en – anders 
dan in Zug – nauwelijks mist.  
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Voor zowel staats- en bedrijfsobligaties als 
aandelen zijn de randvoorwaarden in de 
regio Azië excl. Japan overtuigend. Beide 

beleggingscategorieën profiteren van goede groei-
vooruitzichten en stabiele balansen. Het maakt 

echter wel uit in welk deel van Azië wordt 
belegd. 

Wat spreekt voor Aziatische  
obligaties?

Beleggers vertrouwen meestal op 
datgene wat ze het beste kennen, en 
bij obligaties zijn dat de VS, Europa 
en Japan. Nog steeds heeft 87 pro-
cent van alle uitstaande obligaties 
betrekking op deze drie markten. In 
absolute cijfers gaat het daarbij om 
zo’n 67 biljoen Amerikaanse dollar. 

Vergeleken daarmee is het aandeel van 
de regio Azië excl. Japan zeer beschei-

den: het bedraagt momenteel zo’n 8 pro-
cent, wat overeenkomt met ongeveer 5,4 

biljoen USD. Maar de lage staatsschulden 
en de krachtige economische groei pleiten 

ervoor meer aandacht aan het Aziatische muur-
bloempje te schenken en de schijnwerper op het 

Aziatische obligatie-universum te richten.

Schroders’ hoog-
vliegers voor Azië

Voor de meeste Aziatische landen is 2012 een 
heel bijzonder jaar. Sinds 23 januari staat het 
namelijk in het teken van de Draak, en die 
staat volgens de Chinese astrologie voor  
omwenteling en geluk. De sterren staan dus 
goed voor een belegging in Azië. De vraag is 
echter: hoe zijn de nuchtere economische 
vooruitzichten? Want alleen op een gunstige 
horoscoop kan een belegger niet afgaan.  
Bovendien heeft Azië meer te bieden dan alleen 
China: er zijn nog heel wat andere Aziatische 
landen die drakenpotentieel hebben.
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Een oud Chinees spreekwoord luidt: “Het is de tegen-
wind die de vlieger doet stijgen.” Op dit moment 
wordt echter eerder met de wind meegevlogen of met 
de stroom mee gezwommen. 

Aziatische obligaties zijn in de wereldwijde obligatie-
indices namelijk nog steeds ondervertegenwoordigd. 
Een voorbeeld: slechts 2,4 procent van de Aziatische 
obligaties (excl. Japan) is in de wereldwijde Barclays 
Global Aggregate Bond Index opgenomen. Het index-
universum bestaat voor 89,5 procent uit obligaties uit 
de VS, Europa en Japan. Wat veel beleggers ondanks 
de goede argumenten ervan weerhoudt om obligaties 
uit het Verre Oosten te kopen, is de notoire volatiliteit 
van de Aziatische aandelenmarkten. Ze willen graag 
beleggen in een veelbelovende, aantrekkelijke beleggings-
categorie, maar vrezen voor sterke koersschommelingen. 

Voor dit dilemma wil Schroder ISF2 Asian Bond 
Absolute Return een oplossing bieden.

De vrees voor het veronderstelde risico 
wegnemen 

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return belegt in 
Aziatische staats- en bedrijfsobligaties die in USD of 
in lokale valuta genoteerd zijn, en heeft tot doel over 
eenperiode van twaalf maanden een positief rende-
ment te genereren. Het fonds is daarbij niet aan een 
benchmark gebonden, wat het beheersteam te nodige 
flexibiliteit geeft om naar de beste ideeën te zoeken. 
Bovendien is met het aantreden van de nieuwe fonds-
beheerder – sinds juli 2011 staat het fonds onder de 
hoede van Rajeev De Mello, die gestationeerd is in 
Singapore – ook de beleggingsstijl aangepast. Zo is 
het risicobeheer duidelijk verbeterd zodat het neer-

n VS 36,1 %

n Japan 20,3 %

n Azië 2,4 %

n Europa 33,1 %

n LATAM 0,9 %

n Andere 7,2 %

n VS 41,0 %

n Japan 21,0 %

n Azië 8,0 %

n Europa 25,0 %

n LATAM 3,0 %

n Andere 2,0 %

Azië is in de wereldwijde obligatie-indices ondervertegenwoordigd 1

Uitstaande obligaties wereldwijd 
(in totaal 67 biljoen USD)

Landenverdeling Barclays Global  
Aggregate Bond Index

De les van de 
draak: "Het is  
de tegenwind die 
de vlieger doet 
stijgen."

1 Bron: Schroders. 
2 Schroder ISF staat 
in deze tekst voor 
Schroder Internatio
nal Selection Fund. 

Aziatische obligaties worden gekenmerkt door een gunstige verhouding tussen  
rendement en risico1

16

14

12

10

8

6

4

2

0 

in %

0 % 15 % 25 % 30 %5 % 20 %10 %

Risico Profiel over 10 jaar

Aziatische obligaties, 
lokale valuta Aziatische obligaties, harde valuta

Wereldwijde aandelen

Obligaties uit opkomende markten Aziatische aandelen

Aandelen uit opkomende markten

Europese aandelen

Wereldwijde staatsobligaties
Amerikaanse staatsobligaties



FONDS

14
Schroders ExpErt 2 |  2012

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

waartse risico, ofwel het gevaar voor sterke dalingen, 
aanzienlijk is afgenomen. Bij de landenspreiding ligt 
de focus nu nog meer op een hoge kredietwaardig-
heid en minimale beperkingen aan de marktliquidi-
teit. Vanwege de marktontwikkelingen zijn bovendien 
de maximale beleggingspercentages per land opnieuw 
vastgesteld. Aan landen met een hoge kredietrating, 
minimale beperkingen in hun marktliquiditeit en een 
lage volatiliteit wordt bijvoorbeeld een hogere flexibi-
liteit als beleggingsthema gekoppeld. Voor landen met 
een hogere volatiliteit en mogelijke liquiditeitsbe-
perkingen daarentegen ligt de grens lager. Dit betekent 
dat het fonds voor 100 procent belegd kan zijn in 
Singapore en Hongkong – beide landen hebben de 
allerbeste scores. In landen met goede ratings zoals 
China, Maleisië, Zuid-Korea, Taiwan en Thailand mag 
het maximaal 30 procent van het vermogen beleggen. 
Voor India, Indonesië, de Filippijnen en andere landen 
uit de regio is het percentage maximaal 20 procent. 
Verder profiteert Schroder ISF Asian Bond Absolute 
Return van de derivatenexpertise van Rajeev De 
Mello. Het gebruik van derivaten is een van de 
sleutelthema’s om de performance te verhogen.

Uitstekende ratings voor de Aziatische  
obligaties in het fondsuniversum

Het beleggingsuniversum van Schroder ISF Asian 
Bond Absolute Return omvat momenteel 14 Aziatische 
landen (zonder Japan). De zogeheten ontwikkelde 
markten zijn daar niet bij, maar dat is ook niet nodig. 
Want als het om zekerheid gaat, biedt het Verre Oosten 
keuze genoeg. Het wantrouwen van de financiële 
markten tegen obligaties uit Azië is gezien de ratings 
allesbehalve gerechtvaardigd. “Zo krijgen Singapore 
en Hongkong van Standard & Poor´s een AAA-rating 
– dezelfde als Duitsland en een betere dan de VS. 
Bovendien hebben de landen in de regio Azië excl. 

Japan een deviezenreserve van maar liefst vijf biljoen 
USD, wat buitenlandse beleggers een stevige buffer 
biedt”, zegt De Mello. Ook de kredietwaardigheid van 
andere landen wordt goed beoordeeld: China met 
AA-, Thailand met A-, Zuid-Korea met A+ en Taiwan 
met AA-. India krijgt van de kredietbeoordelaar  
momenteel een BBB-. De economische structuur en 
het ondernemingslandschap in deze landen zijn vaak 
heel verschillend, waardoor spreiding over diverse 
branches heel gemakkelijk en aantrekkelijk is. In  
Taiwan bijvoorbeeld domineren de elektronica- en high-
techindustrie, in Korea de automobiel- en elektronica-
branche, Hongkong en Singapore de financiële centra 
en China wordt beschouwd als het maakcentrum van 
de wereld. Het fonds biedt dus toegang tot de branches 
met het hoogste groeipotentieel, die in de toekomst 
vermoedelijk steeds beter zullen kunnen concurreren 
op de wereldmarkt.

Zijn Aziatische obligaties echt zo wisselvallig?
De vlieger uit het Verre Oosten ligt op koers en is niet 

geneigd tot overmatige beweeglijkheid: wat volatiliteit 
betreft, zijn Aziatische obligaties veel minder riskant 
dan beleggers vaak denken. Aziatische obligaties die 
in lokale valuta genoteerd zijn, hebben over tien jaar 
een gemiddelde volatiliteit van 6,6 procent bij een 
rendement van 8,3 procent. Ter vergelijking: bij obli-
gaties in USD bedraagt de volatiliteit over dezelfde 
periode 7,6 procent en het rendement 7,8 procent. 
Aziatische bedrijfsobligaties brachten in de afgelopen 
tien jaar gemiddeld zo’n 9,5 procent per jaar op. “Bij 
de ondernemingssector moet men ook bedenken dat 
Azië zijn financiële crisis al een decennium eerder 
dan het westen beleefde. Dat heeft de bedrijven in  
de regio de kans gegeven hun balansen zodanig te 
versterken dat veel directies in Europa er jaloers van 
zouden worden. 

Kl. A, USD, herbel. Kl. A, USD, uitk.

ISIN LU0106250508 LU0091253459

Introductie 170120003 16101998

Fondsbeheerder Rajeev De Mello

Benchmark USD LIBOR 3 Months

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 5,0% (5,26315% van de nettovermogens
waarde per aandeel)

Beheersvergoeding p.j. 1,25%

Uitkering Vaste uitkering van 5% p.j., 
maandelijks

3 Tot 31072010 luidde de naam van het 
fonds Schroder ISF Asian Bond.
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1 Op 2 april 2012 is de naam van het fonds Schroder ISF Pacific Equity gewijzigd in Schroder ISF Asian Opportunities. 
Op dezelfde datum is ook de beleggingsdoelstelling van het fonds gewijzigd.

Kansen Risico’s

n  Actief beheerd fonds dat belegt in Azia
tische staats en bedrijfsobligaties die in 
USD of in lokale valuta genoteerd zijn, 
onafhankelijk van een benchmark.

n  Aziatische obligaties bieden doorgaans 
een hoger rendement dan obligaties uit 
de VS, Europa of Japan. Tegelijkertijd 
hebben de Aziatische economieën een 
lagere schuldenlast, wat gunstig is voor 
hun kredietwaardigheid. 

n  Vergeleken met Europese en Ameri
kaanse obligaties vormen Aziatische 
obligaties een relatief jonge beleggings
categorie, die echter sterk groeit en 
beleggers een keur aan beleggings
mogelijkheden biedt die een afspiegeling 
vormt van de dynamiek van de ver
schillende Aziatische economieën.

n  De correlatie met andere beleggings
categorieën is vrij laag.

n  Kans op valutawinst door belegging in 
lokale, potentieel stijgende Aziatische 
valuta’s. 

n  Algemene risicowaarschuwing: de 
koersen van de activa in het fonds zijn 
bepalend voor de fondskoers. Deze 
kunnen dagelijks schommelen en  
kunnen ook dalen. 

n  Marktrisico: de waardeontwikkeling van 
financiële producten is afhankelijk van 
de ontwikkeling van de kapitaalmarkten. 
Kapitaalmarkten reageren op zowel 
reële randvoorwaarden als irrationele 
factoren (sentimenten, opinies en 
geruchten). 

n  Tegenpartijrisico: indien contractpartijen 
hun contractuele betalingsverplichtingen 
niet of slechts gedeeltelijk nakomen, 
kunnen verliezen voor het fonds ontstaan. 
Ondanks een zorgvuldige selectie van 
waardepapieren kan niet worden uit
gesloten dat verliezen optreden door 
financiële problemen van tegenpartijen.

n  Valutarisico: de waarde van in vreemde 
valuta genoteerde activa is onderworpen 
aan wisselkoersschommelingen.

n  Concentratierisico: door de concentratie 
van het belegde vermogen op slechts 
enkele markten of activa is het fonds 
sterk afhankelijk van dit kleine aantal 
markten of activa.

n  Risico’s in verband met derivaten, in het 
bijzonder opties: koersveranderingen 
van de basiswaarde kunnen de waarde 
van een optie aantasten. Opties hebben 
een hefboomwerking, die het fonds sterker 
beïnvloedt dan de basiswaarde. Bij de 
verkoop van opties bestaat het risico dat 
het fonds een verlies van onbepaalde 
hoogte lijdt.

n  Verhoogde volatiliteit: als gevolg van zijn 
beleggingsuniversum, zijn samenstelling 
en het gebruik van derivaten staat het 
fonds bloot aan extra sterke koers
schommelingen.

Beheerder van Schroder  
ISF Asian Bond Absolute Return. 

Rajeev De Mello is een erkend expert 
op het gebied van de Aziatische obli-
gatiemarkten en heeft als portefeuille-

beheerder in het verleden uitstekende beleggings resultaten 
behaald. Sinds 1 juli 2011 geeft hij bij Schroders leiding aan 
het team Aziatische obligaties. De Mello kan bogen op zo’n 20 
jaar beleggingservaring. Hij is afkomstig van de wereldwijd 
opererende obligatiebeheerder Western Asset Management, 
waar hij hoofd Aziatische obligaties, senior investment officer 
en lid van het wereldwijde strategie comité was. Bovendien 
was hij er als manager in Singapore verantwoordelijk voor de 
uitbouw van de beleggingsstrategieën voor Aziatische valuta’s. 
Eerder was De Mello werkzaam bij Pictet Asset Management, 
waar hij eveneens hoofd Aziatische obligaties en executive 
vice president was. Naast jarenlange ervaring op de Aziatische 
obligatiemarkten heeft De Mello ook grote kennis over de effi-
ciënte inzet van derivaten om de performance te optimaliseren.

Fondsbeheerder van Schroder ISF 
Asian Opportunities1 

Robin Parbrook geeft bij Schroders 
leiding aan het team Aandelen Azië  
exclusief Japan en wordt beschouwd 

als een van de meest ervaren beleggingsspecialisten op het 
gebied van Aziatische aandelen voor de Aziatische markt. 
Parbrook is al ruim twintig jaar lang voor Schroders werk-
zaam in zowel Azië als Groot-Brittannië en werd verschillende 
keren onderscheiden voor zijn uitstekende resultaten. Zo kreeg 
hij van fondsenplatform Citywire de hoogste rating (AAA)  
in de categorie “Equity Asia Pacific ex Japan” voor zijn  
per formance over 3 jaar. Parbrook heeft niet alleen ISF Asian 
Opportunities1 onder zijn hoede, maar ook Schroder ISF 
Asian Total Return. In dit laatste fonds heeft hij een innovatieve 
beleggings aanpak ingevoerd, die de belegger beloont met 
een uit stekende performance. Ook was Parbrook als fonds-
beheerder verantwoordelijk voor Schroder ISF Hong Kong 
Equity, dat onder zijn leiding door Morningstar werd be-
kroond met vijf sterren, de hoogste rating.

Rajeev De Mello Robin Parbrook
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1 Op 2 april 2012 is de naam van het fonds Schroder ISF Pacific Equity gewijzigd in Schroder ISF Asian Opportunities. 
Op dezelfde datum is ook de beleggingsdoelstelling van het fonds gewijzigd.

Aziatische bedrijven hebben in de regel niet meer 
zulke hoge schulden en beschikken over voldoende 
contanten – twee factoren waardoor ze uitstekend  
in staat zijn hun obligatiehouders te betalen, zodat  
het onwaarschijnlijk is dat ze niet aan hun rente- en 
aflossingsverplichtingen zullen voldoen,” aldus De 
Mello. Op dit moment zijn de vooruitzichten voor 
Aziatische obligaties volgens De Mello veelbelovend. 
Zijn conclusie: “Omdat de conjunctuur naar ver-
wachting zal afzwakken en de inflatie momenteel 
ongekend hoog is, is de kans op renteverhogingen in 
Azië afgenomen, terwijl de valuta’s ondergewaardeerd 
zijn. Daarnaast hebben de krediet markten de afge-
lopen tijd te lijden gehad onder de onrust op de markt 
waardoor interessante kansen zijn ontstaan, aangezien 
in bepaalde marktsegmenten waarde tevoorschijn  
gekomen is. Daartoe behoren door de staat gega-

Schroder ISF Asian Opportunities1

ISIN LU0106259558

Introductie 29101993

Fondsbeheerder Robin Parbrook

Benchmark MSCI AC Asia x Japan Gross (TR) 

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 5,0% van het totale intekenbedrag (5,26315% 
van de nettovermogenswaarde per aandeel) 

Beheersvergoeding p.j. 1,50%

randeerde investment-grade bedrijfsobligaties en de 
bovenste segmenten van de minder kredietwaardige 
high yield obligaties.”

Hoe gaat het fonds concreet te werk?
Aan de opbouw van de portefeuille gaat een uitge-

breid onderzoek vooraf. Doel is de waarde van het 
fonds langs drie wegen te verhogen: door  duration-, 
valuta- en kredietbeheer. De routinematige econo-
mische en politieke analyse en de doorlopende waar-
neming van afzonderlijke landen wordt uitgevoerd 
door een ervaren team van meer dan 650 medewerkers 
ter plaatse. Schroders is in alle belangrijke centra in 
het Verre Oosten aanwezig. Op basis van deze analyse 
komt een weging van de afzonderlijke landen alsmede 
de formulering van de krediet- en valutastrategie tot 
stand. Daarbij wordt de economische analyse aan-
gevuld met kredietresearch. Tijdens dit onderzoek 
worden financiële en bedrijfspolitieke ondernemings-
profielen opgesteld en wordt de financieringsbehoefte 
van de branche nauwkeurig in kaart gebracht. Uit-
eindelijk zoekt het researchteam de ondernemingen 
met zo een laag mogelijk defaultrisico en tegelijkertijd 
goede fundamentals. Door middel van een bottom-up 
selectieproces wordt vervolgens beslist welke individuele 
bedrijfsobligaties, van hoogwaardig tot high yield, in 
de portefeuille worden opgenomen. 

Wat kan het jaar van de draak voor  
Aziatische aandelen brengen?

Ook de aandelenmarkten in de regio Azië excl. Japan 
bieden kansen, hoewel de sterke tegenwind uit het 
westen hier wel voor turbulentie zorgt. Schroder ISF 
Asian Opportunities1 is hiertegen echter goed 
gewapend. De groei in Azië blijft aanzienlijk stabieler 
dan in de industrielanden. Ook zorgt de gezondere 
financiële situatie van overheid en huishoudens voor 
voldoende monetaire stabiliteit om de gevolgen van 
een afzwakkende wereldwijde groei op de Aziatische 

Seoel, Korea
Hier zetelt een van 
de meest ervaren 
teams voor de  
Koreaanse markt.
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Kansen Risico’s

n  De regio Pacific (excl. Japan) bestaat 
uit de dynamische economieën van  
ZuidoostAzië (China, India, Indonesië, 
Maleisië, Pakistan, Filippijnen, Zuid
Korea, Taiwan en Thailand) en de ont
wikkelde economieën van Hongkong, 
Singapore, Australië en NieuwZeeland.

n  Schroder ISF Asian Opportunities1 is een 
actief beheerd fonds dat vooral belegt in 
ondernemingen op de aandelenmarkt. 
Het zwaartepunt ligt op ondernemingen 
van hoge kwaliteit die in staat en bereid 
zijn hun aandeelhouderswaarde te  
verhogen. 

n  Met het oogt hierop hanteert het 
beheersteam een combinatie van  
economische topdown analyse,  
bottomup onderzoek van  
individuele titels en risicobeheer.

n  Schroders beschikt over een van de 
sterkste en meest ervaren aandelen
teams van ZuidoostAzië, met vestigin
gen in Hongkong, Singapore en elders 
in de regio. Het team legt meer dan 
4.000 ondernemingsbezoeken per  
jaar af en heeft gemiddeld 14 jaar  
beleggingservaring. 

n  Algemene risicowaarschuwing: de koer
sen van de activa in het fonds zijn bepa
lend voor de fondskoers. Deze kunnen 
dagelijks schommelen en kunnen ook 
dalen. 

n  Marktrisico: de waardeontwikkeling van 
financiële producten is afhankelijk van 
de ontwikkeling van de kapitaalmarkten. 
Kapitaalmarkten reageren op zowel 
reële randvoorwaarden als irrationele 
factoren (sentimenten, opinies en 
geruchten). 

n  Tegenpartijrisico: indien contractpartijen 
hun contractuele betalingsverplichtingen 
niet of slechts gedeeltelijk nakomen, 
kunnen verliezen voor het fonds ontsta
an. Ondanks een zorgvuldige selectie 
van waardepapieren kan niet worden 
uitgesloten dat verliezen optreden door 
financiële problemen van tegenpartijen.

n  Valutarisico: de waarde van in vreemde 
valuta genoteerde activa is onderworpen 
aan wisselkoersschommelingen.

markten op te vangen. Er is echter een kanttekening: 
“Ondanks de positieve vooruitzichten voor de bin-
nenlandse markten in Azië zijn ze niet immuun voor 
de wereldwijde zorgen die het sentiment onder beleggers 
drukken, althans voorlopig niet”, zegt Robin Parbrook, 
die sinds oktober 2010 Hoofd Aziatische aandelen 
exclusief Japan is en verantwoordelijk is voor het  
beheer van Schroder ISF Asian Opportunities1. Hij 
voegt daaraan toe: “Omdat de conjunctuurcijfers 
wereldwijd verder achteruitgaan, houden wij de ko-
mende tijd rekening met onrust op de Aziatische 
markten, omdat ze zowel intern als extern behoorlijk 
onder druk staan.” Het huidige klimaat is over het  
algemeen ongunstig voor de op groei gerichte beleg-
gingscategorieën. “Daardoor worden de waarderin-
gen van Aziatische aandelen aantrekkelijker. Ook als 
we gebruik maken van de mogelijkheden die daar-
door ontstaan, houden wij vast aan onze voorzichtige 
positionering in hoogwaardige ondernemingen”,  
benadrukt Parbrook.

Hoe gaat Schroder ISF Asian  
Opportunities1 te werk?

Cruciaal voor de aandelenselectie is dan ook het 
onderzoek door onze eigen analisten ter plaatse. “Ons 
researchteam is ontegenzeggelijk een van de beste in de 

regio”, zegt Parbrook vol overtuiging. En de expertise 
in het team wordt steeds verder uitgebreid. Zo wordt 
de Koreaanse vestiging van Schroders sinds augustus 
2010 geleid door Sang Chul Kim. Kim heeft sinds zijn 
aantreden een team van experts voor de Koreaanse 
markt samengesteld. “Daardoor kunnen wij voor het 
Koreaanse deel van ons fonds nu teruggrijpen op meer 
en beter gefundeerde beleggingsadviezen”, verklaart 
hij. En dat is kenmerkend voor de beleggingsstijl  
van Schroder ISF Asian Opportunities1. Voor de aan-
delenselectie zijn diepgaande beoordelingen van de 
ondernemingen en de dynamiek in de desbetreffende 
branche belang rijk. Daartoe wordt eerst het potentieel 
van een branche ontwikkeling in kaart gebracht. 
Bepalende factoren zijn onder meer concurrentie-
kracht, toetredingsdrempels en de koopkracht van de 
doelgroep. Een ander deel van de analyse heeft tot 
doel een breder beeld van de sector te verkrijgen. 
Daarbij wordt bekeken welke plaats de verschillende 
onder nemingen over langere termijn in de structuur 
van een industrie tak innemen. Anders gezegd: vooraf 
wordt onderzocht welke bijdrage de afzonderlijke 
ondernemingen aan hun branche leveren, om zo een 
compleet beeld van de hele sector te verkrijgen. Voor 
het onderzoek van de verschillende sectoren, waarin 
naast andere criteria ook de managementkwaliteit en 

n  Concentratierisico: door de concentratie 
van het belegde vermogen op slechts 
enkele markten of activa is het fonds 
sterk afhankelijk van dit kleine aantal 
markten of activa.

n  Risico’s in verband met derivaten, in het 
bijzonder opties: koersveranderingen 
van de basiswaarde kunnen de waarde 
van een optie aantasten. Opties hebben 
een hefboomwerking, die het fonds  
sterker beïnvloedt dan de basiswaarde. 
Bij de verkoop van opties bestaat het 
risico dat het fonds een verlies van 
onbepaalde hoogte lijdt.

n  Verhoogde volatiliteit: als gevolg van zijn 
beleggingsuniversum, zijn samenstelling 
en het gebruik van derivaten staat het 
fonds bloot aan extra sterke koers
schommelingen.

Schroder ISF Asian Opportunities1
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de financiële situatie een rol spelen, zoekt en onder-
houdt het beheer steam bovendien rechtstreeks contact 
met de bedrijven. Alleen al in 2009 werden voor 
Schroder ISF Asian Opportunities1 zo’n 3800 onder-
nemingen bezocht. Zoals ook voor Schroder ISF Asian 
Total Return geldt, is Schroder ISF Asian Opportunities1 
niet aan een benchmark geboden. “Het volgen van 
een referentie-index heeft weinig prioriteit”, verklaart 
Parbrook. Net als Schroder ISF Asian Total Return 
belegt het fonds hoofdzakelijk in ondernemingen die 
naar de mening van de beheerders de beste rende-
mentsvooruitzichten voor de beleggers bieden. De 
aan delenselectie berust op vergelijkbare uitgangs-
punten en vindt plaats volgens een bottom-up aanpak, 
waarbij de fundamentals van de onderneming doorslag-
gevend zijn. Wel hebben de namen in Schroder ISF 
Asian Opportunities1 over het algemeen een hogere 
marktkapitalisatie.

Voorzichtigheid geboden in China
Voorzichtigheid is op dit moment echter het 

hoogste gebod. Vooral als het gaat om het Rijk van het 
Midden is het beheersteam van Schroder ISF Asian 
Opportunities1 behoedzaam. “Onze zorgen over nood-
lijdende kredieten, waarmee we vooral de leningen 

van lokale overheden bedoelen, spreken tegen een 
overweging van China”, legt Parbrook uit. Ook Chine-
se vastgoedaandelen bieden momenteel weinig per-
spectieven. “De balansen in deze sector zijn over het 
algemeen zeer zwak en de boekhouding vaak twijfel-
achtig”, zegt de expert voor Aziatische aandelen. De 
Chinese banksector zit opgezadeld met een enorme 
schuldenlast van 10,7 biljoen renminbi yuan (CNY). 
Ook de liquiditeit van de ondernemingen is een bron 
van zorg. “Het was duidelijk dat het monetaire beleid 
en de kredietverstrekking in China niet zo sterk wor-
den verkrapt als nodig is. In plaats daarvan heeft de  
uitzonderlijke kredietvraag ervoor gezorgd dat de  
kredietprijzen op de zwarte markt tot exorbitante 
hoogtes zijn gestegen. Deze explosieve vraag schijnt 
het gevolg te zijn van de investeringslust van de  
bedrijven, die ondanks de verslechterende kasstroom-
situatie zeer hoog is”, verklaart Parbrook. Ondanks  
dit alles verwacht hij niet dat de huidige problemen, 
hoe ernstig ze ook zijn, in China tot een volledige in-
storting van de groei of een volwaardige financiële 
crisis zullen leiden. “Hoewel wij in China voorzichtig 
zijn, blijven wij posities opbouwen in transparante 
ondernemingen met een solide marktpositie, gedegen 
management en goede track record, omdat China’s 
groeipotentieel voor de lange termijn ondanks de 
problemen waarvoor het staat, nog steeds intact is”, 
zegt hij. Vooral consumenten- en internetnamen zijn 
volgens hem interessant.

Aziatische landen zijn goed in vorm 
Wat de andere Aziatische landen betreft, is het  

beheersteam duidelijk optimistischer gestemd. Deze 
economieën zijn goed in vorm en zullen vermoedelijk 
in staat zijn de wereldwijde tegenwind het hoofd te 
bieden. “De groei van het bruto binnenlands product 
is gezond en wordt in de meeste landen gevoed door 
een evenwichtige combinatie van consumptie, inves-
teringen en export”, beschrijft Parbrook. Schroder ISF 
Asian Opportunities* belegt in Singapore, Hongkong, 
Maleisië, Indonesië, Thailand, de Filippijnen, China, 
Taiwan en Zuid-Korea. Momenteel is het overwogen 
in Singapore, Thailand, Indonesië, Maleisië en de  
Filippijnen 2. Indonesië heeft vergeleken met de andere 
Aziatische landen het beste groeiprofiel. Dat komt 
enerzijds door de bevolkingsopbouw en anderzijds 
door de dalende rentes. Thailand bekoort door stabiele 
politieke verhoudingen en aantrekkelijke waardering-
en. Qua sectoren is het fonds momenteel overwogen 
in consumentengoederen, informatietechnologie en 
industrie. Deze sectoren profiteren van de groei in de 
regio en de toenemende binnenlandse vraag.  

Pudong in 
Shanghai/China
"�Het�groeipoten-
tieel�voor�de��
lange�termijn�
is�nog�steeds�
intact.”

1 Op 2 april 2012 is de naam van het fonds Schroder ISF Pacific Equity gewijzigd in Schroder ISF Asian Opportunities. 
Op dezelfde datum is ook de beleggingsdoelstelling van het fonds gewijzigd. 2 Bron: Schroders. Per 29022012.
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In de tabel vindt u een selectie van fondsen 
van Schroders die in het lopende jaar of over 
1, 3 en 5 jaar tot de best presterende in hun 
vergelijkingsgroep behoorden. 

Topperformers

Schroder ISF Kwartiel Rang/
Vgl.-groep

Vgl.-groep
Morningstar

    Waardeontwikkeling
    Fonds      Vgl.-groep

Lopend jaar: 36 Schroders fondsen in eerste kwartiel 

Schroder ISF European Large Cap 
A, EUR, herbel., LU0106236937

1  78 / 313 Aandelen Europa Large 
Cap Gemengd

+10,56 %  +8,94 %

Schroder ISF Global Dividend Maximiser 
A, USD, herbel., LU0306806265

1  31 / 138 Aandelen Wereldwijd 
Large Cap Waarde

+8,72 % +6,17 %

Schroder ISF Global Resources Equity 
A, USD, herbel., LU0507597176

1  8 / 59 Aandelen Sector Grond
stoffen

+14,11 % +10,66 %

Schroder ISF EURO Liquidity 
A, EUR, herbel., LU0136043394

1  2 / 36 Geldmarkt overig +0,37 % –1,58 %

Schroder ISF QEP Global Active Value 
A, USD, herbel., LU0203345920

1  30 / 138 Aandelen Wereldwijd 
Large Cap Waarde

+8,73 % +6,17 %

1 jaar: 43 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Asian Total Return  
A, USD, herbel., LU0326948709

1  1 / 36 Mixfondsen overig +12,9 % +3,22 %

Schroder ISF Global Dividend Maximiser 
A, USD, herbel., LU0306806265

1  5 / 128 Aandelen Wereldwijd large 
Cap Waarde

+10,48 % –0,12 %

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 
A, EUR, herbel., LU0180781048

1  7 / 56 Obligaties EUR Inflatie 
gerelateerd 

+12,28 % +5,24 %

Schroder ISF QEP Global Quality 
A, USD, herbel., LU0323591593

1  45 / 602 Aandelen Wereldwijd 
Large Cap Gemengd

+4,97 % –1,41 %

Schroder ISF Asian Opportunities 
A, USD, herbel., LU0106259558

1  4 / 136 Aandelen Azië excl. Japan +11,15 % +1,17 %

3 jaar: 39 Schroders fondsen in eerste kwartiel 

Schroder ISF Global Climate Change Equity 
A, USD, herbel., LU0302445910

1  4 / 41 Aandelen Sector Ecologie +58 % +30,39 %

Schroder ISF Asian Total Return 
A, USD, herbel., LU0326948709

1  1 / 31 Mixfondsen overig +133,53 % +45,86 %

Schroder ISF QEP Global Quality 
A, USD, herbel., LU0323591593

1  38 / 477 Aandelen Wereldwijd 
Large Cap Gemengd

+79,73 % +54,65 %

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 
A, EUR, herbel., LU0180781048

1  9 / 41 Obligaties EUR  
Inflatiegerelateerd 

+26,67 % +18,18 %

Schroder ISF Global Energy 
A, USD, herbel., LU0256331488

1  6 / 23 Aandelen Sector Energie +72,23 % +64,50 %

5 jaar: 29 Schroders fondsen in het eerste kwartiel

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 
A, USD, herbel., LU0269904917

1  9 / 113 Aandelen Emerging  
Markets

+35,13 % +17,94 %

Schroder ISF Euro Liquidity 
A, EUR, herbel., LU0136043394

1  1 / 28 Geldmarkt overig +9,87 % +1,02 %

Schroder ISF Global Corporate Bond 
A, EUR hedged, herbel., LU0201324851

1  6 / 80 Obligaties EUR Bedrijven +27,48 % +15,1 %

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 
A, EUR, herbel., LU0180781048

1  8 / 32 Obligaties EUR  
Inflatiegerelateerd 

+28,41 % +20,83 %

Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged 
A, EUR, herbel., LU0291343597

1  7 / 168 Obligaties EUR  
Gediversifieerd 

+35,85 % +18,27 %

Bron: Schroders, Morningstar, per 29 februari 2012. Performance op basis van de nettovermogenswaarde van de aangegeven aandelen
klasse op EURbasis of omgerekend in EUR. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten en bij herbelegging 
van alle inkomsten (BVImethode). Beleggingen in vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Gegevens over vergelijkingsgroepen en ratings: Morningstar.
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De markten in vogelvlucht

VS De verrassend goede ontwikke
ling van de arbeidsmarkt heeft de 

Amerikaanse economie vaart gegeven. 
Ook de vastgoedmarkt zal vermoedelijk 
voor het eerst sinds 2006 weer aan de 
algemene groei in de VS bijdragen, aan
gezien de Amerikaanse kopers dankzij de 
grotere economische zekerheid de markt 
weer durven te betreden. De S&P 500 
index is sinds begin dit jaar sterk gestegen. 
Voorzichtigheid is echter geboden: een 
ongebreideld optimisme kan ook gevaarlijk 
worden. Ook kan de stijgende olieprijs  
de inkomens van huishoudens aantasten. 
Wij gaan ervan uit dat de groei van de 
Amerikaanse economie iets zal vertragen.  

Schroder ISF US Large Cap 

Europa De Europese aandelen 
profiteerden van het besluit van 

de ECB de banken voor langere tijd 
onbeperkt van goedkoop geld te  
voorzien. Vooral de bankaandelen en 
cyclische namen ontwikkelden zich 
dankzij de liquiditeitsinjectie goed.  
Vanwege het succes van het ECB 
programma en de kracht van Duitsland 
verwachten we een minder diepe 
recessie. Wij houden er rekening mee 
dat Griekenland in 2013 uit de euro 
treedt. Over het algemeen is het beeld 
gunstiger dan enkele maanden geleden. 

Schroder ISF European Large Cap 

Japan Een jaar na de ramp in 
Fukushima verkeert de Japanse 

aandelenmarkt in goede conditie. De 
Japanse Nikkei en de TOPIX indices  
stegen in februari met ruim tien procent, 
aangevoerd door de cyclische waarden. 
De verrassend sterke omzetcijfers in de 
detailhandel gaven nog een extra zetje. 
De Japanse centrale bank heeft het 
monetaire beleid verder versoepeld en 
stuurt nu aan op een inflatie van een tot 
twee procent. Gezien deze voortvarende 
aanpak blijven wij optimistisch.  

Schroder ISF Japanese Equity Alpha 

Azië (excl. Japan) De overeenstemming over het 
tweede steunpakket voor Griekenland gaf ook de  

Aziatische aandelen een impuls. Chinese aandelen begonnen 
het nieuwe jaar goed – niet in de laatste plaats dankzij de 
verlaging van de verplichte reserves voor de banken en de 
speculaties over een versoepeling van de beperkingen op 
de vastgoedmarkt. Ook als de groei afzwakt, zal de Chinese 
export stijgen. Industrie en technologiewaarden droegen 
het sterkst bij aan de goede resultaten in de regio.  

Schroder ISF Pacific Equity 

Opkomende markten De opkomende markten profi
teerden van de aanhoudende risicobereidheid en de 

sterke stijging van enkele lokale valuta’s. Sinds begin dit jaar is 
de MSCI Emerging Markets index met 17,5 procent gestegen. 
Met name de landen in de EMEAregio deden het goed. De 
Russische markt profiteerde van zijn hoge bèta, vooral door  
de stijging van de olieprijs en de roebel. Hoewel enkele Latijns
Amerikaanse markten het de afgelopen tijd wat minder goed 
deden, blijven de fundamentals sterk en mag de kracht van de 
regio tegenover de problemen in Europa en de VS niet worden 
onderschat.

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Aandelen
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Staatsobligaties De meeste ont
wikkelde markten zijn duur. Dat komt 

vooral door de monetaire versoepeling en 
door het feit dat een vlucht naar kwaliteit 
niet meer zo belangrijk is. De Amerikaanse 
staatspapieren worden negatief beïnvloed 
door het herstel van de conjunctuur en de 
verbetering op de arbeidsmarkt. Wel aan
trekkelijk daarentegen zijn Britse staats
obligaties, die profiteren van een dalende 
inflatie en een afzwakking van de groei. In 
Europa neemt het politieke risico af, maar 
daar staat tegenover dat de economische 
indicatoren in de perifere landen afzwakken.  

Schroder ISF US Dollar Bond 

Obligaties van opkomende markten 
De obligaties van opkomende markten 

blijven profiteren van positieve randvoor
waarden, zoals lage rentes en meer liquiditeit. 
De fundamentals in de meeste markten  
wijzen op een geringe schuld in buiten
landse valuta’s en zijn daarom nog steeds 
behoorlijk. De vooruitzichten voor in USD 
genoteerde obligaties uit opkomende  
markten blijven onveranderd positief. Bij 
papieren in lokale valuta is echter meer 
voorzichtigheid geboden. De valuta’s van de 
opkomende landen zijn namelijk gevoeliger 
voor een verdere afzwakking van de econo
mische groei in China. 

Schroder ISF Emerging Europe Debt 
Absolute Return  

Bedrijfsobligaties Amerikaanse 
ondernemingen hebben gezonde 

balansen en beschikken over veel con
tanten; bovendien zijn de voorraden bij de 
handelaars laag. Daarom zijn Amerikaanse 
bedrijfsobligaties gunstig.

Schroder ISF Global Corporate Bond 

High yield obligaties  
Een positief momentum, solide nieuwe 

emissies en lage voorraden zorgen ervoor 
dat Amerikaanse high yield obli gaties 
aantrekkelijk zijn. De spreads zijn in het 
afgelopen jaar weliswaar verkrapt, maar 
het positieve effect van de sterke onder
nemingsbalansen heeft vooralsnog de over
hand. In Europa zijn de waarderingen 
beter dan in de VS, maar negatieve ver
rassingen kunnen de prijzen en de liquiditeit 
aantasten.  

Schroder ISF Global High Yield   

Indexgekoppelde obligaties 
De inflatieverwachtingen hangen af van 

het evenwicht dat wordt gevonden tussen 
een zwakkere wereldwijde economische 
groei en de verdergaande positieve monetaire 
maatregelen.  

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 

Alternatieve beleggingen
 

Vastgoed De zwakkere Europese 
industriële productie en een aange

slagen Britse detailhandel kunnen een risico 
voor de vastgoedrendementen vormen.  
In GrootBrittannië biedt vastgoed echter 
betere rendementen dan staatsleningen  
en liquiditeit. 

Schroder ISF Global Property Securities 

Grondstoffen De spanningen rond 
het Iraanse kernprogramma en het 

krappe aanbod drijven de olieprijs op. 
Energiewaarden profiteren daarvan en 
kunnen als afdekking tegen het geopolitieke 
risico dienen. Waardevolle metalen, met 
name goud, tonen een betere waardeont
wikkeling omdat veel beleggers zich willen 
indekken tegen een verdere kwantitatieve 
versoepeling door de Fed. Toch gaan de 
reële winsten bij goud inmiddels omhoog 
en stijgen ook de opportuniteitskosten. 
Landbouwproducten hebben te kampen met 
een afnemend momentum en zijn daar
door minder interessant dan andere grond
stoffen.  

Schroder ISF Global Resources Equity 

Obligaties

Verwachte waardeontwikkeling:

Positief Neutraal Negatief

 Beleggingscategorie  Allocatie Verandering 
t.o.v. Q1 2012

Positieve factoren Negatieve factoren 

Liquiditeiten/ 
geldmarktproducten

 Onderwogen Onveranderd Diversificatie, liquiditeit Reëel rendement onder nul

Staatsobligaties van 
industrielanden

Onderwogen Verlaagd van 
neutraal

Positief momentum met langdurige 
trend 

Waarderingen niet bijzonder  
aantrekkelijk, stabilisering van de 
groeivooruitzichten 

Obligaties van 
op komende markten

Overwogen Verhoogd van 
neutraal

Monetaire versoepeling door centrale 
banken blijkt effectief 

Onrust door groeivertraging in China

Aandelen van  
industrielanden

Overwogen Verhoogd van 
neutraal

Waarderingen, groei stabiliseert zich Groeivooruitzichten gering,  
geopolitiek risico blijft bestaan 

Grondstoffen Neutraal Onveranderd Vraag/ aanbodsituatie gunstig,  
energiewaarden profiteren

Gedempte wereldwijde groei,  
afkoelende vastgoedmarkt in China 
die doorwerkt op de grondstoffen
markt

High yield obligaties Overwogen Onveranderd Gezonde balansen, financieel sterke 
ondernemingen 

Zwakke groeivooruitzichten

 
De beoordelingen van de beschreven beleggingscategorieën hebben geen betrekking op concrete fondsportefeuilles en zijn niet bedoeld als 
advies of aanbeveling.
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De aardbeving in  
Japan: een jaar later 

In maart 2011 werd Japan getroffen door een verwoestende aardbeving, wereldwijd de 
vierde zwaarste ooit geregistreerd. De ramp eiste meer dan 16.000 levens, ontwrichtte de 
infrastructuur en aanvoerketens van het land en verscherpte de bestaande economische 
problemen. De tsunami die vervolgens een groot aantal steden overspoelde, maakte de 
schade nog groter. Nu, een jaar na de aardbeving, is de wederopbouw in volle gang en 
wordt keihard gewerkt om het land weer op de rails te krijgen. De vooruitgang die daarbij 
is geboekt, is bewonderenswaardig.

Japanse consumenten en bedrijven zijn 
inmiddels volop bezig hun energiegebruik 
kritisch te bekijken. Het energieverbruik 
is al met 10 tot 20% gedaald en er bestaat 
geen twijfel dat energiebesparing bij de 
producenten van consumentengoederen 
aandachtspunt nummer een is. Interessant 
is dat een toonaangevende Japanse huizen-
bouwer, Sekisui Chemical, heeft verklaard 
dat in de tweede helft van het boekjaar dat 
in maart 2012 eindigt, 90% van de huizen 
die het bouwt, wordt voorzien van zonne-
panelen – een jaar eerder was dit nog  
77%. Anders gezegd: de ramp en de hogere 
energiekosten leiden ertoe dat Japan nog 
efficiënter met energie zal omgaan. 

 Onmiddellijk na de aardbeving zette de 
Japanse regering een crisiscentrum op, als 
centraal punt om overheidsorganen en 
lokale overheden met elkaar te verbinden 
en de zoek- en reddingswerkzaamheden te 
faciliteren. In juni werd een Wederopbouw-
wet aangenomen om het herstelproces te 
stroomlijnen en te bespoedigen. Ondanks 

Een van de belangrijkste neven-
gevolgen van de aardbeving was 
het kernongeluk in Fukushima. De 

Wereldbank beraamde de kosten hiervan 
op USD 235 miljard, waarmee het een van 
‘s werelds duurste rampen is. De autoriteiten 
hebben echter hard gewerkt om het stra-
lingslek te dichten en de niveaus blijven 
gestaag dalen. TEPCO (Tokyo Electric  
Power Company), de exploitant van de 
Fukushima-centrale en Japans grootste 
elektriciteitsproducent, kondigde zware 
verliezen aan. Inmiddels zijn we een jaar 
verder en zien we positieve ontwikkelingen 
rond TEPCO, waaronder de stabilisatie van 
de kernreactoren en langzaam verande-
rende vooruitzichten voor overheidssteun. 
Yoshihiko Noda, de Japanse premier, stelt 
zich pragmatisch op tegenover kernenergie 
en de aardbeving heeft geleid tot een her-
bezinning op de manier waarop kernenergie 
– dat voor de aardbeving bijna één derde 
van de elektriciteitsproductie leverde – 
wordt gebruikt. 

Let op: De hier geuite meningen zijn af
komstig van Shogo Maeda, Hoofd Japanse 
aandelen, en wijken mogelijk af van de visie 
van Schroders met betrekking tot andere  
onderwerpen, strategieën of fondsen.

Shogo Maeda, Hoofd Japanse aandelen
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de beperkte overheidsfinanciën heeft de 
regering de voor de wederopbouw beschik-
bare middelen doelmatig aangewend en 
tot dusver drie aanvullende budgetten in 
het leven geroepen. Dit had een gematigd 
positief effect op de aandelenmarkt en 
draagt bij aan het herstel van de economie. 
Toch heeft de overheid in de media veel 
kritiek gekregen vanwege een slechte coör-
dinatie en een gebrek aan urgentie. Geen 
enkele politicus benijdt premier Noda, die 
de financiële gezondheid van het land 
door middel van belastingverhogingen 
probeert te verbeteren en tegelijkertijd de 
wederopbouw moet aansturen. Het is be-
moedigend dat de mensen in de getroffen 
gebieden, die vorig jaar zo’n indruk op ons 
maakten wegens hun doorzettingsvermo-
gen, alles op alles zetten om hun normale 
leven weer op te bouwen in plaats van te 
wachten op hulp van de regering. 

Toen de aardbeving toesloeg, werd voor 
zowel de aandelenmarkt als de economie 
gevreesd dat het winstvermogen van Japanse 

ondernemingen langdurig zou worden aan-
getast. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. 
De bedrijfswinsten hebben het afgelopen 
jaar een sterk herstel laten zien, dat naar 
verwachting zal doorzetten. Het Japanse 
bedrijfsleven blijft historisch hoge vrije 
kasstromen genereren en de rendementen 
zijn na de ramp weer opgeveerd, zodat het 
steeds beter gaat.

Vóór de aardbeving zorgden de stijgende 
energiekosten, de aanhoudende kracht van 
de yen en hogere belastingen al voor een 
geleidelijke verplaatsing van de productie 
naar het buitenland. Deze trend is door de 
ramp versneld en wij verwachten dat het 
aantal banen in de industrie in Japan verder 
zal dalen. Over twee jaar zullen Toyota, 
Honda en Nissan meer dan 70% van hun 
auto’s buiten Japan produceren. Wij denken 
niet dat 'just-in-time' (een strategie om het 
rendement te optimaliseren door voorraden 
en voorraadkosten te verlagen) een achter-
haald concept is geworden voor industriële 
ondernemingen in Japan, die tot overmaat 

van ramp opnieuw een klap kregen door 
de overstromingen in Thailand. Wel zul-
len ondernemingen meer voorraden aan-
houden dan voorheen en zullen ze hun 
toeleveranciers en productie geografisch 
spreiden. Dit zal aanvankelijk tot hogere 
kosten leiden, maar die worden op langere 
termijn goedgemaakt door de efficiency-
winst. 

De ramp heeft weinig afgedaan aan onze 
overtuiging dat de Japanse markt aantrekke-
lijk gewaardeerd is, zowel historisch gezien 
als vergeleken met andere regio’s. De groei 
is de afgelopen maanden hervat, zij het 
langzaam; de lonen beginnen weer te stijgen 
en het consumentenvertrouwen trekt aan. 
Ondanks tekenen van een wereldwijde 
vertraging houdt Japan goed stand, waarbij 
de wederopbouwinspanningen een extra 
impuls geven. Het is duidelijk dat de  
Japanse markt zijn opwaartse trend zal 
hervatten, tenzij het wereldwijde klimaat 
aanzienlijk verder verslechtert.  

" Door de ramp zijn Japanse consumenten en bedrijven  
opnieuw gaan nadenken over hun energiegebruik. Het  
verbruik is al 10 tot 20% gedaald en energiebesparing is 
aandachtspunt nummer één bij de producenten van  
consumentengoederen.” 

 Shogo Maeda
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Door de robuuste mondiale bbp-
groei, de toenemende vuurkracht 
van de opkomende markten en 

hogere energieprijzen leek kernenergie 
halverwege het eerste decennium van 
deze eeuw een forse groei tegemoet te gaan. 
In 2010 beliep de totale nucleaire opwek-
kingscapaciteit in aanbouw of in planning 
maar liefst 588GW (de ramingen nu  
bedragen nog altijd zo'n 400GW). Om  
dit in perspectief te zetten: wereldwijd  

(29 landen) is er nu voor 370GW aan  
reactoren in bedrijf. Slechts twee andere 
landen hadden ooit even ambitieuze uit -
breidingsplannen voor kernenergie als 
China (de VS in de jaren 1970 en Frankrijk 
in de jaren 1980). Meer dan 50% van de 
nieuwe reactoren wordt nu in China ge-
bouwd. Voeg daarbij India en Rusland, en 
meer dan 50% in aanbouw zijnde en ge-
plande installaties komt voor rekening 
van deze drie opkomende landen.  

Een jaar na Fukushima: 
Kernenergie weer in beeld

De kernramp in Fukushima was de ergste sinds Tsjernobyl in 1986. 
Door de meltdown en de ontsnapping van radioactieve stoffen  
kwamen het leven en de gezondheid van Japanse burgers in gevaar. 
Ook ontstond er grote onrust in de nucleaire sector en kelderden  
de uraniumaandelen. 

Nu Japan bijna een jaar bezig is met zijn wederopbouw ziet het er echter  
naar uit dat kernenergie, ondanks alle negatieve en dramatische berichten, 
het overleefd heeft. Dat komt omdat het een koolstofarme oplossing voor de  
basislast biedt. Het is daarom interessant eens te kijken hoe de actuele positie 
van kernenergie op de wereldwijde energiemarkt is en wat de mogelijkheden 
voor belegging in uraniumaandelen zijn.

Simon Webber en Giles Money

Reacties van overheden na  
de crisis 

Bijna één jaar na de ramp in Fukushi-
ma zijn de reacties op de crisis verdeeld, 
zoals blijkt uit figuur 1. 

Opmerkelijk genoeg wil op dit moment 
alleen Mexico expliciet de kapitaalkosten 
in de discussie betrekken (het heeft po-
tentieel hoge schaliegasreserves; de hoogste 
na China, de VS en Argentinië). Het is 
ook het enige grotere opkomende land 

Simon Webber
Beheerder  
Schroder ISF  
Global Climate 
Change Fund

Giles Money 
Beheerder 
Schroder ISF  
Global Climate 
Change Fund

Figuur 1: De reacties van verschillende landen op de ramp in Fukushima1

Beleidsontwikkeling Landen

Negatieve beleids 
ontwikkelingen sinds 
Fukushima

Japan, Duitsland, Zwitserland, Italië, 
België, Frankrijk, Mexico

Aanhoudend debat,  
enkele sluitingen mogelijk 

Taiwan, Spanje, Jordanië

Positieve vooruitzichten, 
preFukushima plannen 
waarschijnlijk voortgezet

China, India, Rusland, VK, VS,  
Polen, Finland, Zweden, Tsjechische 
Republiek, Brazilië, Argentinië,  
ZuidKorea, VAE
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Let op: De hier geuite meningen zijn afkomstig van Simon Webber en Giles Money en wijken mogelijk af van de visie van Schroders met betrekking 
tot andere onderwerpen, strategieën of fondsen.  1 Bron: ramingen van UBS, januari 2012.  2 Bron: Japan Atomic Industrial Forum, Inc.

2025 zouden er 22 verdwenen moeten zijn 
(Frankrijk heeft er nu 58). 

Kan Japan zonder kernenergie?
Japan heeft 54 kernreactoren die goed 

zijn voor 17% van de opwekkingscapaci-
teit en 25% van het verbruik. Hiervan  zijn 
er vier definitief gesloten en 45 tijdelijk 
stilgelegd. De schattingen voor het uitein-
delijke aantal sluitingen variëren tussen 
zes en 24. Hieruit kunnen we twee dingen 
afleiden. Een: Japan zal naar verwachting 
in eigen land geproduceerde kernenergie 
blijven gebruiken. Twee: in deze periode 
van ongekende onzekerheid over het ener-
giebeleid, lopen de verwachtingen zeer 
sterk uiteen. 

De vraag blijft of Japan zonder kern-
energie kan. Vóór Fukushima had de rege-
ring plannen om voortvarend te inves-
teren in kernenergie, zodat het 50% van de 

dat heeft besloten zijn, zij het kleine, kern-
energieprogramma geheel af te blazen. 

Van de grote landen die zich van kern-
energie hebben afgekeerd, zijn vooral Japan 
en Duitsland drastisch te werk gegaan. 
Duitsland onder Merkel wil volledig met 
kernenergie stoppen (in 2022 moeten alle 
centrales stilgelegd zijn). Japan is het meest 
onzeker, aangezien er nog geen officiële 
beleidsreactie is. In Frankrijk is het ook nog 
niet zeker. Met zo'n 80% van de binnen-
landse energieproductie lijkt kernenergie, 
nu de presidentsverkiezingen in aantocht 
zijn, ook een rol in het politieke debat te 
krijgen. De jongere generatie die tegen 
kernenergie is, moet opboksen tegen een 
sterke exportsector op het gebied van  
nucleaire technologie en lage, stabiele 
stroomprijzen. De coalitie van socialis-
tische en groene partijen heeft al verklaard 
twee reactoren meteen te willen sluiten; in 

Figuur 2: Huidige status kerncentrales in Japan, januari 20122

elektriciteitsproductie kon leveren. Japan 
heeft nauwelijks fossiele brandstoffen en is 
niet gezegend met hoge/constante wind-
snelheden. Wel is de zonnestraling verge-
leken met andere landen goed, maar com-
plete afhankelijkheid van die technologie 
zou de economie in gevaar brengen. Momen-
teel moeten ze geïmporteerd aardgas ver-
stoken; dat kost USD18 per mcf (1000 
kubieke voet) wat neerkomt op ruim USD 
60 per MWh. De equivalente nu cleaire 
brandstofkosten zouden zo’n USD 5-6 per 
MWh zijn (exclusief kapitaal kosten, die 
de hoogste kostenpost voor kern energie 
zijn). Als de kerncentrales zouden worden 
gesloopt, wordt het kapi taal waardeloos dus 
de werkelijke expliciete marginale kosten in 
Japan zijn nu de brandstofkosten.

Nog belangrijker is dat het aanbod in de 
verzorgingsgebieden van TEPCO en Tohoku 
EPCO is gedaald tot 40% van het normale 

   5,06 GW (5 reactoren)  – In bedrijf
  27,92 GW (32 reactoren) – Buiten bedrijf wegens periodieke of andere inspectie.
  15,96 GW (17 reactoren)  – Sluiting wegens tsunami en eis regering.
 Totaal:  48,96 GW (54 reactoren) 
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Figuur 3: Opgestelde capaciteit uitgesplitst 
naar brandstoftype, 20123

Figuur 4: Opwekking per  
brandstoftype, 2010 4

niveau, wat een onmiddellijk tekort van 
10GW oplevert. De kloof wordt het grootst 
in de zomer, vooral als het warm is. De 
regering heeft verbruiksbeperkingen inge-
steld, maar METI verwacht dat de huidige 
reservecapaciteit in Oost-Japan slechts  
4,6% is. Dit is onhoudbaar laag en hierbij 
is al rekening gehouden met een 15% lager 
stroomverbruik door ondernemingen. In 
het midden en westen van Japan bedraagt 
de reservecapaciteit, rekening houdend 
met de energierantsoenering, slechts 0,4%. 

Daardoor kunnen de autoriteiten zich ge-
noodzaakt zien de nieuwste en veiligste 
cen trales weer in gebruik te nemen, ondanks de 
begrijpelijke bezwaren van de lokale politiek.

De uraniummarkt
Dit alles maakt uraniumaandelen zeer 

interessant. 
In onze analyse van de uraniummarkt 

kijken we naar vraag en aanbod. Uranium 
is een basisgrondstof die in slechts enkele 
landen wordt gewonnen, met een actieve 

spotmarkt (ca. 30% van het volume). Dit 
maakt de analyse vrij eenvoudig. De "in-
centive" prijs (waarbij het rendabel wordt 
in nieuwe projecten te investeren) ligt 
naar schatting 50% boven de huidige spot-
marktprijs op ongeveer USD 80/lb.8

Interessant is dat de Japanners ondanks 
de crisis uraniumoxide U3O ofwel “yellow 
cake” zijn blijven kopen. Dit is vooral  
opmerkelijk omdat de meeste nucleaire 
installaties in Japan een voorraad van twee 
tot drie jaar aanhouden. 

Figuur 6: Uraniummijnen (herleid tot 100)6

 Paladin 
 BHP

 ERA
 Uranium One

150

125

100

75

50

25

0
12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11 12/11

Figuur 5: Uraniumprijzen in 20115
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n Geothermisch 65,0 %
n Brandstofcellen 17,0 %
n  Waterkracht 17,0 %
n Windenergie 1,0 %

n Aardwarmte 0,0 %
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3, 4 Bron: Federa tion of Electric Power Companies of Japan (FEPC Japan).  5 Bron: 
Bloomberg, Cameco.  6 Bron: Thomson Datastream.  7 Bron: UxC.  8 lbs (pond) is 
een Amerikaanse gewichtsmaat. 1 lb = 0,4536 kg; 1 kilo = 2,205 lb.

Ook moeten we bedenken dat een nieuwe 
kernreactor 2-3x zoveel verbruikt als een 
bestaande reactor, zodat de bouwplannen 
in China, India, Rusland en andere landen 
zeker gevolgen voor de vraag zullen hebben. 

Figuur 6 toont de daling van de uranium-
mijnaandelen sinds maart vorig jaar. De 
waarderingen waarop uraniumaandelen 
doorgaans verkocht worden, doen geen 
recht aan hun onderliggende fair value. 

Uit figuur 7 blijkt dat zelfs als de Japanse 
vraag halveert en Duitsland wegvalt, de 
vraag tot 2020 en daarna nog steeds behoor-
lijk groeit. Geschat wordt dat de vraag in 
2020 door de ramp in Fukushima 5 tot 8% 
lager zal zijn dan eerder werd geraamd, 
maar nog steeds groeit. 

Bepalend voor de vooruitzichten van  
de uraniumproducenten worden de ver-
tragingen in grote projecten, waardoor de 
markt zal verkrappen. Deze situatie wordt 
hierboven weergegeven. In het debat over 
uraniumprijzen zullen aanbod en incentive 
prijzen steeds belangrijker worden. 

Komende zomer weer in gebruik?

Om een kerncentrale in Japan weer 
op te starten, moeten zeker vijf hordes 
worden genomen: 
 
1.  de noodprocedures en seismisch 

rapport laten herkeuren; 

2.  de resultaten van de eerste 
stresstests overleggen; 

3.  toestemming van het Agentschap 
voor Nucleaire en Industriële  
Veiligheid, de Nucleaire Veiligheids
ommissie en de IAEA verkrijgen; 

4.  goedkeuring van de premier  
verkrijgen; 

5.  toestemming van de lokale auto
riteiten verkrijgen. 

 

Hoewel dit ingewikkeld en onover
komelijk klinkt, is er kans dat vóór de 
zomer de eerste installaties heropge
start worden als de situatie op de 
energie markten zo nijpend wordt dat 
economie en maatschappij ontwricht 
dreigen te raken. 

 Hoe zal het nu verder gaan? In 
Europa worden de resultaten van de 
EUstresstests in april officieel be
kend maar veel landen, waaronder 
Frankrijk, Spanje en het VK. hebben 
hun resultaten al voor peer review vrij
gegeven. Allemaal waren ze positief; 
de veiligheidsmaatregelen moeten 
worden aangescherpt maar sluitingen 
zijn niet nodig. Ook de eerste IAEA

inspectie in Japan bleek positief. Er 
werden alleen aanbevelingen gedaan 
voor de verbetering van veiligheids
maatregelen, de training van per
soneel en procedures. Japan heeft  
bovendien onlangs aangekondigd de 
levensduur van reactoren te beperken 
tot 40 jaar  niet bepaald een actie van 
een regering zonder nucleaire toe
komst. 

Figuur 7: Prognoses in basisscenario UxC voor en 
na Fukushima7
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  Prognose voor 2020 tussen februari en april 2011 ongeveer 8% gedaald 
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Schroders helpt bij het stimuleren van ondernemerszin in  
Oeganda via het Schroders Charity Fund 

Schroders helpt beginnende ondernemers in Oegana bij het opzetten van 
onderlinge spaar- en kredietmaatschappijen via een nieuw goededoelen-
compartiment. Dit net opgerichte Schroders Charity Fund heeft hiermee 
een primeur omdat het voor het eerst is dat een onderneming via Oxfam 
Novib een ‘compartiment op naam’ gestart is. 
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Het Schroders Charity Fund is een 
initiatief van Schroder Invest-
ment Management Benelux in 

Amsterdam opgestart bij Oxfam Novib en 
beoogt mensen in ontwikkelings landen te 
helpen een zelfstandig bestaan en financiële 
onafhankelijkheid op te bouwen. In dit ge-
val levert Schroders steun aan een project 
dat onderlinge spaar- en kredietcoöpera-
ties in Oeganda opzet. Hierdoor krijgen 

dorpsbewoners op een betrouwbare en 
goedkope wijze toegang tot financiering 
voor kleine zakelijke projecten. Het idee is 
om de economische mogelijkheden van 
mensen te vergroten door de onderne-
mingszin te bevorderen. 

Het Schroders Charity Fund richt zich 
speciaal op projecten waarbij financiële 
steun nodig is en waar door middel van 
kennisoverdracht een bijdrage geleverd 

wordt aan de ontwikkeling van financiële 
onafhankelijk heid van mensen in ontwik-
kelingslanden. Op basis van deze criteria 
heeft Schroders in overleg met Oxfam No-
vib gekozen dit specifieke project in Oe-
ganda te steunen. 

De keuze voor dit project komt voort uit 
de verwantschap die Schroders voelt met 
het specifieke project en de aansprekende 
werkwijze. De rol van het Schroders Cha-
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rity Fund is namelijk niet het financieren 
van de spaar- en kredietcoöperaties, maar 
het ondersteunen (via Oxfam Novib) van 
de Oegandese stichting Cream die in de 
dorpen uitleg geeft en de oprichting van 
de coöperaties begeleidt. Deze stichting 
heeft al meer dan 39.000 mensen, actief 
betrokken bij dergelijke coöperaties, ge-
holpen. Samen met de betrokken mensen 
worden in dorpen spaar- en kredietcoöpe-
raties opgezet. Meestal sparen mensen 
eerst een tijdje en kunnen daarna een klei-
ne lening krijgen voor een bedrijfje of om 
schoolgeld voor de kinderen te kunnen 
betalen. Het gaat hier om geld lenen van 
élkaar. Hierdoor ontstaat er een nuttige en 
sociale controle op de groep en de vooruit-
gang die mensen boeken. De leningen 
worden trouw afgelost en daardoor groeit 
het kapitaal van de groep gestaag en kun-
nen de leden steeds grotere investeringen 
doen. Dit stimuleert de onder  nemingszin 
van de mensen en vergroot de zelfred-
zaamheid. Het unieke van dit project is dat 
het gaat om meer dan alleen micro krediet. 
De verstrekte gelden komen immers uit de 
gemeenschap zelf, zijn zeer kleinschalig en 

worden door de leden van de kredietcoö-
peraties zelf beheerd. 

Schroders en ESG-investing
Schroders voert een actief beleid op het 

gebied van ESG-investing (environmental, 
social, governance) en heeft van oudsher 
een beleid waarin maatschappelijk verant-
woord ondernemen en duurzaamheid  
essentiële onderdelen zijn. Zo is Schroders 
een van de asset managers die de richtlijn 

van de Verenigde Naties over verantwoord 
beleggen heeft ondertekend. Via de strikte 
uitgangspunten van deze richtlijn verklaart 
Schroders dat verantwoord beleggen een 
belangrijk item is in de asset management-
over wegingen die binnen Schroders dage-
lijks worden gemaakt. Oxfam Novib stelt 
dergelijke hoge normen op prijs en beide 
partijen hebben zich gecommitteerd aan 
een structurele dialoog over ESG-normen 
en beleggen.

Michel Vermeulen, Algemeen 
Directeur Schroders Benelux:  
“Schroders voert een actief beleid  
op het gebied van ESG-investing  
(environmental, social, governance)  
en heeft van oudsher een beleid 
waarin maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaamheid essen-
tiële onderdelen zijn. Wij vinden het  
belangrijk om ons beleid door te zetten 
door concreet wat terug te geven aan 
de samenleving. Vanuit deze beweeg-
reden ondersteunen wij Oxfam Novib 
in hun initiatieven en hebben wij bij  
Oxfam Novib ons eigen liefdadig-
heidsfonds opgericht. We verheugen 
ons enorm om hiermee een bijdrage te 
leveren aan de financiële ont wikkeling 
en de ondernemerszin in Oeganda”.

Sandra Lequime, Head of Intermediary 
Sales Belgium/Luxemburg: “Het be-
schikbaar hebben van krediet is een 
eerste voorwaarde voor een gezond 
onder nemersklimaat in een land. 
Juist omdat dit project kleinschalig  
is en past bij de beperkte financiële  
infrastructuur in Oeganda, hebben  
we er hoge verwachtingen van. Het 
opzetten van onderlinge spaar-en 
kredietmaatschappijen komt tegemoet 
aan een behoefte die lokaal gevoeld 
wordt. Het project versterkt de sociale  
cohesie, stimuleert de ondernemerszin 
en legt de verant woorde lijkheden  
bij de mensen zelf neer. Dat is een 
aanpak die ons aanspreekt.” 

Fonds op naam bij Oxfam Novib

Een fonds op naam is een bekend 
fenomeen uit de particuliere sfeer: 
het is een eigen fonds binnen de  
paraplu van Oxfam Novib waarbij  
gevers een bedrag doneren. Vanuit 
dit fonds op naam worden projecten 
gesteund. Het voordeel is dat bij een 
dergelijk fonds de gever betrokken 
blijft via naamgeving, doelstelling en 
desgewenst ook praktisch, zonder 
de rompslomp van een eigen 
stichting. Het grote voordeel voor 
ontvangende projecten is dat er 
langjarig geld beschikbaar is. Het 
Schroders Charity Fund is uniek, 
aangezien er nog niet eerder een  
onderneming via Oxfam Novib een 
fonds op naam heeft opgericht. 

Wilt u meer weten over het Schroders 
Charity Fund en de samenwerking  
met Oxfam Novib? Neem dan  
contact op met Tânia Jeronimo via  
tania.jeronimo@schroders.com

Meer informatie  

Michel Vermeulen Sandra Lequime



Schroders ExpErt 2  |  2012

SpECIAL

31

Oeganda werd jarenlang geteisterd door oorlogen maar inmiddels is het al twintig jaar  
rustig in het land. Door de oorlog heeft het land een jonge bevolking. Het is juist deze  
generatie die met elkaar ouder zijn geworden en niet, zoals wij kennen, zijn opgevoed  
door ouders. Velen van hen gingen nooit naar school en werken nu vooral in de landbouw. 
Nu zij zelf kinderen hebben en het land stabiel is, is er ruimte om te ontplooien en een  
toekomst op te zetten met kansen voor iedereen. 

Partnerorganisatie CREAM 
In Oeganda werkt Oxfam Novib samen 

met CREAM. CREAM staat voor Consul-
tancy for Rural Enterprise Activity Manage-
ment. Deze partner ondersteunt in Oeganda 
de bevolking bij het verbeteren van hun 
economische situatie. Om de economische 
mogelijkheden van mensen te vergroten 
probeert CREAM hun ondernemingszin 
te bevorderen. Daartoe zet CREAM in 
dorpen, samen met de betrokken mensen, 
spaar- en kredietgroepen op. Meestal sparen 
mensen eerst een tijdje en kunnen daarna 
een kleine lening krijgen. Bijvoorbeeld om 
een bedrijfje op te zetten of om schoolgeld 
voor de kinderen te kunnen betalen. Maar 
het is niet zomaar een manier van micro-
krediet uitgeven, want het betreft geld 
lenen van élkaar. Hierdoor is een sociale 
controle op de groep en de vooruitgang die 
mensen boeken. 

Doel – zelfredzaamheid van  
mensen vergroten 

CREAM zet de spaar- en kredietgroepen 
op in afgelegen dorpen en blijft ze begeleiden. 
De kredieten worden betaald uit ingebrachte 
spaargelden van de groepsleden zelf. De 
sociale controle zorgt ervoor dat de leningen 
trouw worden afgelost. Daardoor groeit het 
kapitaal van de groep gestaag en kunnen de 
leden steeds grotere investeringen doen. 
Zo stimuleert CREAM de ondernemings-
zin van de mensen en vergroot hun zelfred-
zaamheid. 

Trouwe aflosser 
Van de eerste verdiensten met bijvoor-

beeld kippen betalen groepsleden de eerste 

lening af. Trouwe aflossers kunnen dan 
weer een nieuwe, grotere lening opnemen. 
Zo kunnen ze op een gecontroleerde manier 
uitbreiden. 

De spaar- en kredietgroepen zijn zelf-
standig en bepalen zelf de criteria voor  
een lening. Vrouwen krijgen daardoor nu 
makkelijker een lening dan vroeger. Zo 
kunnen zij hun economische en maat-
schappelijke positie verbeteren. Dat leidt 
weer tot een grotere betrokkenheid van 
vrouwen bij onderwijs en gezondheidszorg. 

Ook vakcursussen 
CREAM regelt tevens vakcursussen voor 

de beginnende ondernemende groepen. 
Deze zijn dikwijls ingericht met een plaatjes-

systeem; velen van de deelnemers hebben 
immers nooit leren lezen en schrijven. De 
organisatie ondersteunt hen om goede  
afzetkanalen te vinden voor hun producten 
op bijvoorbeeld lokale markten. Ook helpt 
CREAM om de natuurlijke omgeving duur-
zaam te gebruiken. 

Resultaat 
CREAM heeft al voor meer dan 39.000 

mensen, vooral vrouwen, een spaar- en 
kredietgroep opgezet. Zij ontplooien nieuwe 
activiteiten voor een zelfstandig bestaan, 
zonder armoede. Daar plukken niet alleen 
zijzelf, maar ook hun families en gemeen-
schappen de vruchten van.  

Project keuze:  
Stichting CREAM in Oeganda  

Schroders Charity Fund 
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Too much risk is no fun – ofwel: de beste 
manier om mijn koffer te pakken 
 

Wie kent het niet? De vakantie staat voor de deur, het 
leuke hotel aan het strand is geboekt en het weer-
bericht voorspelt zon. De koffer wordt gepakt met 

alles wat nodig is voor zonnige dagen aan zee: badkleding, luchtige 
t-shirts en korte broeken, en misschien een paar truien voor als het 
‘s avonds afkoelt. Maar als je op je bestemming bent aangekomen, 
slaat het weer om en regent het. Een klassiek geval van slechte 
spreiding. Geen van de ingepakte kledingstukken biedt bescherming 
tegen de regen, ook de warme trui niet. Een paraplu of regenjack 
had de vakantie nog kunnen redden. Maar in plaats van wandelen 
ondanks de motregen wordt het tv kijken op de hotelkamer. Het 
is duidelijk wat er fout ging: alle kledingstukken waren met het-
zelfde risico gecorreleerd, dat wil in dit geval zeggen, niet water-
dicht. Iets soortgelijks gold ook voor de verschillende beleggings-
categorieën in de vorige crisis. Ze leden allemaal verlies. Waarom? 
Omdat de verschillende categorieën qua risico sterker met elkaar 
gecorreleerd waren dan de beleggers hadden aangenomen.

Beleggingscategorieën staan aan verschillende risico’s bloot. 
Dat kunnen bijvoorbeeld politieke risico’s zijn: zo wordt de waarde-
ontwikkeling van olie sinds begin dit jaar bepaald door politieke 
beslissingen over een mogelijk embargo tegen Iran. Andere moge-
lijke risico’s zijn het inflatierisico, een renterisico of economische 
risico’s, die samenhangen met de conjunctuur of de rentestanden. 

“Nooit alle eieren in een mand leggen” 
Deze stelregel van Markowitz gaat nog steeds op. Het is echter 

ook belangrijk goed te controleren of de verschillende mandjes 
niet aan gelijksoortige risico’s blootstaan. Men moet dus opletten 
of men niet ongewild de eieren toch in dezelfde mand heeft  
gelegd. Wie zich niet door uiterlijke schijn wil laten misleiden, 
moet daarom niet alleen naar de assetallocatie kijken, maar ook 
de risicoallocatie nauwlettend in de gaten houden. Want alleen 
dan wordt duidelijk welke economische gebeurtenissen invloed 
op de portefeuille hebben. 

Wie niet waagt wie niet wint, maar 'too  
much risk is no fun': het klopt allebei. 
Dat spreiding noodzakelijk is om de  
risico’s te verminderen en uiteindelijk  
een positief rendement te behalen, weten  
alle beleggers. Dat ze hun vermogen daarbij 
niet alleen over verschillende beleggings-
categorieën moeten verdelen, maar een  
stap verder moeten gaan en ook naar  
de risico- allocatie moeten kijken, is  
de meesten echter onbekend. Het multi- 
assetteam van Schroders daarentegen 
houdt bij de opbouw van de portefeuilles  
rekening met alle risico’s.

Met het concept 'risicopremie' naar  
een succesvolle portefeuille
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lijke risico’s valt voor de desbetreffende categorie soms hoger en 
soms lager uit. Het vermogen over de verschillende beleggingsca-
tegorieën verdelen is dus maar de helft van het werk. Want over 
hoeveel beleggingscategorieën een fondsbeheerder het hem toe-
vertrouwde geld ook verdeelt – als deze allemaal gevoelig zijn 
voor dezelfde risico’s, zullen zijn inspanningen niets opleveren. 
Wie het werk echter af wil maken, spreidt ook over de systema-
tische risico’s, ofwel de risicopremies. Een eenvoudig voorbeeld 
(zie grafiek) maakt dit duidelijk. Als een portefeuille voor 60 
procent uit aandelen en 40 procent uit obligaties bestaat, zijn de 
eieren verdeeld over verschillende mandjes. De portefeuille lijkt 
goed gespreid, maar dat is slechts schijn en geldt alleen voor de 
assetallocatie, dus de verdeling van de portefeuille over verschil-
lende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, grond-
stoffen of vastgoed.

Bekijken we de portefeuille echter met het oog op de verschil-
lende risico’s, zien we dat iets heel belangrijks buiten beschouw-
ing blijft: het relatieve risico respectievelijk de volatiliteit van de 
afzonderlijke componenten. Ook is niet zichtbaar hoeveel de af-
zonderlijke risico’s bijdragen aan het totale risico van de porte-
feuille. Hoewel de aandelenweging in het voorbeeld slechts 60 
procent bedraagt, bedraagt het aandelenrisico 90 procent – van 
de tien eieren in het mandje vallen er in het ergste geval negen 
stuk, zodat er maar één overblijft. Hoe dat kan? Onder de obliga-
ties in het bovenstaande voorbeeld bevinden zich mogelijk be-
drijfsobligaties, waarvan de kenmerken sterk op die van aandelen 

Laten we de vergelijking met de vakantie-
koffer doortrekken. Bij de assetallocatie 
zou men dan alleen op kleur en soort 
kledingstuk (T-shirts, sokken, broeken) 
letten. Bij de risicoallocatie zou de gar-
derobe bovendien nog worden afge-
stemd op verschillende weersomstan-
digheden, om zowel op regen als op zon 
voorbereid te zijn. In de mode geldt: 
“Er bestaat geen slecht weer, er bestaat 

alleen slechte kleding”. Voor een verstandige 
spreiding naar risicocriteria geldt dit in overdrachte-

lijke zin ook. Bij de assetallocatie belanden aandelen in  
de ene la en high yield bedrijfsobligaties in de andere. Aandelen 
en high yield bedrijfsobligaties staan echter aan dezelfde econo-
mische en systematische risico’s bloot. In het ergste geval gaan 
beide categorieën bergafwaarts, ofwel: komen de beleggers in 
hun zomerkleren in een hagelbui terecht. En in de financiële 
wereld kunnen buien niet alleen uit alle richtingen komen, maar 
hebben ze soms ook de neiging alles wat je aan hebt, te doorwe-
ken. Om te voorkomen dat de beleggers van Schroders onbe-
schermd in de regen komen te staan, maakt het multi-assetteam 
van Schroders bewust gebruik van een aantal risico- en optima-
lisatietools die het zelf heeft ontwikkeld. Het team focust zich op 
de risicopremies in plaats van zich te beperken tot een prognose 
per beleggingscategorie. Daarbij wordt de hele portefeuille 
beoordeeld vanuit het oogpunt van de risico’s en wordt niet alleen 
gekeken naar de risico’s binnen de desbetreffende beleggings-
categorieën. In de multi-assetfondsen zoals STS - Schroder Global 
Diversified Growth, STS - Schroder Global Dynamic Balanced 
of  STS - Schroder Global Conservative Fund, die als een vermo-
gensportefeuille worden beheerd, werkt het team rond Gregor 
Hirt en Johanna Kyrklund met een dynamische assetallocatie 
gebaseerd op verschillende risicopremies.

Risicopremie; sleutel tot succes
Risicopremie is de opslag op een risicovrij rendement. Het is 

het bedrag dat de belegger ontvangt voor het aanvaarden van een 
bepaald extra risico, zoals een hogere volatiliteit of een hoger 
risico op faillissement. Een andere beurswijsheid luidt immers: 
“Hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico”. 

Elke beleggingscategorie kent verschillende risico’s, die echter 
niet allemaal even zwaar wegen. Het gewicht van de afzonder-
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Risicoverwachtingen

Risicopremie Berekening Beschrijving

Aandelen Aandelenrendementen minus staatsobligaties Economische groei en ondernemingscycli

Obligaties Investmentgrade obligaties minus staatsobligaties Wanbetalingsrisico, illiquiditeit, renteverandering 
en inflatie

Small caps Small capaandelen minus large capaandelen Een minder gediversifieerd ondernemingsmodel 

Value of waardering Waardering van een aandeel minus de groei van een 
aandeel 

Onderschatting van de neiging van groeiaandelen 
om naar de gemiddelde waarde terug te keren 

Opkomende markten Opkomende markten minus ontwikkelde markten Afwijkende economische groei

Valuta’s Carry: valuta’s met hogere rente minus valuta’s met 
lage rente 

Regelmatige kleine uitkeringen, maar zeldzame 
risico’s wegens regeringswisselingen

Grondstoffen Edelmetalen, industriemetalen, energie, landbouw Economische groei, inflatie, spreiding

lijken. Want uiteindelijk bewegen de obligaties niet volledig los 
van de aandelenmarkten. Wat op het eerste gezicht een evenwich-
tige en gediversifieerde portefeuille lijkt te zijn, ontpopt zich bij 
nadere beschouwing als te eenzijdig ten aanzien van het risico. 
Hij is gewoon te sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de 
aandelenmarkt. De assetallocatie geeft daarom een bedrieglijk  
of eerder onterecht gevoel van veiligheid: de portefeuille lijkt 
gespreid, maar is dat in de praktijk absoluut niet. 

Diversificatie door risicopremie – De methode van het 
multi-asset team

Het multi-assetteam van Schroders benut deze wetenschap om 
een optimaal gespreide portefeuille op te bouwen. Verantwoorde-
lijk voor de verdere ontwikkeling van deze innovatieve zienswijze 
is Nicolaas Marais, Hoofd Multi-Assetbeleggingen en portefeuille-
oplossingen bij Schroders. Wat het beheersteam doet is in wezen 
het volgende: het stuurt aan op een bepaald risiconiveau door de 
opbouw van een portefeuille niet puur vanuit rendementsoog-
punt en een oppervlakkige assetallocatie te bekijken, maar veeleer 
te beschouwen als een proces van risicobudgettering. 

Het doel van beleggen is immers risico’s aan te gaan waarvan 
mag worden aangenomen dat ze beloond worden – en deze 
risico’s worden door middel van een deskundige spreiding beheerd. 
Bij de assetallocatie worden daarom de gevolgen voor het totale 
portefeuillerisico onderzocht en gewogen voordat de beslissing 
wordt genomen. Daarbij wordt vooraf bedacht welke risico’s op 

de koop toe worden genomen en hoe de juiste verhouding tussen 
de risicopremies binnen de portefeuille is. Concreet betekent dit 
dat het beheersteam eerst de belangrijke fundamentele risico-
premies identificeert, die de rendementen van de portefeuille 
beïnvloeden. De risico’s die in de meeste portefeuilles vertegen-
woordigd zijn, zijn rentegevoeligheid – het risico dat voortvloeit 
uit een verandering van de reële rente – inflatierisico, liquiditeits-
risico, politiek risico en economisch risico. De grootste invloed 
heeft doorgaans het economisch risico. Het beheersteam kijkt 
niet alleen welke beleggingscategorieën met elkaar correleren, 
maar schat ook in welke risico’s in welke marktfase optreden en 
met elkaar corresponderen. Het schat de risicopremies en bouwt 
aan de hand hiervan een portefeuille die aansluit op de risico-
verwachtingen van de beleggers. De bovenstaande tabel geeft een 
gedetailleerd overzicht van de verschillende risico’s.

Wie het totale plaatje kent en verder kijkt dan de uiterlijke ver-
schijning van zijn portefeuille, voorkomt dat hij aan het einde 
kletsnat regent. Met het multi-assetteam van Schroders kan dat 
niet gebeuren. Want hiermee heb je altijd zo’n handige opvouw-
bare regencape in je jaszak of handtas waarmee je op alles voor-
bereid bent. Het team verdeelt de beleggingen immers dynamisch 
over de verschillende categorieën en al naar gelang de markt-
situatie worden de beleggingen in de categorieën verhoogd of 
verlaagd. In het ergste geval loopt de belegger af en toe een regen-
druppel of een spetter op zijn broekspijp op – maar voor de rest 
blijft hij lekker droog.  
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200 jaar geleden ging de reis van Hamburg naar 
Londen, tussen de twee Wereldoorlogen naar de VS 
en na de Tweede Wereldoorlog naar Oost-Azië. 
Schroders heeft nooit stil gestaan, geografisch niet en 
inhoudelijk ook niet. “Wij zijn altijd in beweging”, 
zegt Bruno Schroder. “Dat is het geheim van ons 
succes.”

Zijn grootvader Bruno Schröder was al een visionair. 
Hij voorzag dat Wall Street het wereldwijde finan-
ciële centrum van de toekomst zou worden en richtte 
daarom in 1923 de J. Henry Schröder Banking Corpo-
ration in New York op. Deze dochteronderneming, 
kortweg “Schrobanco” genaamd naar de destijds  
gebruikelijke telegramnaam, zou al gauw niet alleen 
de Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse activiteiten 
afhandelen, maar ook het voortbestaan van de dynastie 
waarborgen. 

Het was vooral te danken aan de ideeën van de nieuwe 
firmanten Helmut Schröder en Henry Tiarks dat de 
onderneming van hun vaders overleefde. Amper  
25 jaar oud breidden ze de vermogensactiviteiten  
van Schrobanco uit en zetten ze een afdeling voor 

ver mogensbeheer op. Alles liep op rolletjes en ook 
moeder bedrijf Schröder draaide uitstekend – het was 
na Kleinwort de op een na machtigste zakenbank in 
Londen.

Maar toen kwamen de beurscrash van 1929 en  
de grote Depressie van 1933 in Amerika, en ook 
Schrobanco werd zwaar getroffen. Nu moesten de 
vennoten strategisch handelen: ze verplaatsten de 
bank naar Zuid-Amerika en gingen hun eigen weg, 
relatief onafhankelijk van Londen. 

De Tweede Wereldoorlog was de zwaarste periode 
voor banken in Londen. Door de oorlog tussen  
Duitsland en Engeland stortte het bankwezen in  
Europa in en het voortbestaan van de bank leek in 
gevaar, vooral doordat er na het overlijden van Baron 
Bruno en het vertrek van enkele andere topbankiers 
geen echte leidersfiguren meer waren. Bovendien 
werd de bank verlamd door een schuldenmoratorium 
en beperkende regels van de Britse overheid. Dankzij 
de relatief onafhankelijke dochteronderneming in 
Amerika, die zich snel wist te herstellen van de depressie, 
konden de wereldwijde activiteiten van Schröders weer 
worden opgepakt.  

Door zijn uitstekende reputatie en het ervaren 
team in de VS werd Schrobanco een gevestigde naam 
in de op de USD gebaseerde internationale bank-
wereld. En daardoor kon de Amerikaanse dochter 
samen met het moederbedrijf in Londen vanaf 1946 
de Europese activiteiten weer uitbouwen.

Toen echter de concurrentie uit Amerika, Duitsland, 
Zwitserland en Frankrijk op Wall Street steeds sterker 
werd, zag Schröders in Schrobanco strategisch en voor 
de lange termijn geen toegevoegde waarde meer. 
Daarom werd de Amerikaanse tak in 1962 aan de 
Industrial Bank of Japan verkocht. Hoewel dit  
geen gemakkelijke beslissing was, bleek het toch de 
juiste. Waarmee eens temeer werd bewezen dat de 
Hamburgse koopmansfamilie zijn zakelijk inzicht van 
generatie op generatie had weten door te geven. 

Schrobanco, een voormalig familielid 

“ De familie Schroder neemt een strategische houding aan, gericht op de 
lange termijn. Dat heeft vruchten afgeworpen.”

Bruno Schroder, Non-Executive Director, Schroders plc.

Schroders 
Hoofdkwartier 
Quackenbrück

Schroders Kroniek
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Helmut Schröder 
(links) en Henry  
Tiarks (tweede 
van rechts)

Schroders 
Banking Hall
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Investment Forum Amsterdam 2012
Eurozone: Vloek of zegen?
Op 14 maart 2012 hebben wij meer dan 250 beleggingsprofessionals mogen 
ontvangen op het Investment Forum Amsterdam 2012, een gezamenlijk initiatief 
van Schroders, Fidelity and DWS. Het is voor het eerst dat Schroders samen 
met twee andere asset managers een dergelijk gezamenlijk forum organiseerde. 
Het sleutelwoord voor deze bijzondere bijeenkomst was dan ook partnership. 
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Partnership is de toekomst van de fondsenindustrie. Partners 
versterken elkaar waardoor ze gezamenlijk op een hoger 
plan komen. Op 14 maart hebben de drie CIO’s van Schroders, 

Fidelity en DWS het podium betreden in een unieke lineup  
speciaal opgesteld voor onze gezamenlijke strategische partners. 
Elkaar scherp houden en open staan voor elkaars argumenten. 
Alleen zo komen we verder.

Het Investment Forum Amsterdam is in het leven geroepen met 
als doel om met onze meeste gewaardeerde cliënten een platform 
te creëren om gedachten uit te wisselen over beleggingsmarkten, 
beleggings- en economische theorieën en sociale en demografische 
aspecten. Om deze doelstelling te realiseren bieden wij onze ge-
zamenlijke ervaring, thought leadership en inzichten op relevante 
thema’s die spelen in de wereldwijde en Nederlandse financiële 
industrie. Gedurende de middag is er ingezoomd op een zeer 
actueel thema: de staat van Europa.

De euro heeft uitgesproken voor- en tegenstanders. Voorstanders 
benadrukken de voorspoed die één Europese munt ons heeft  
gebracht. Zij pleiten voor een verregaande integratie van de deel-

nemende landen, ook op politiek niveau, zodat een crisis als de 
huidige op krachtige wijze te bestrijden is. Tegenstanders wijzen 
juist op de gevaren van het uit handen geven van de financiële 
sturing aan de Europese Centrale Bank. Zij voelen zich gesterkt 
door de actualiteit waarin landen met faillissement worden  
bedreigd, kredietratings worden verlaagd en er overleg tot op het 
hoogste politieke niveau in Europa nodig is, om verdere financiële 
rampspoed af te wenden.

Terugkijkend vanuit het heden: wat kunnen we nu zeggen over 
de oorspronkelijke monetaire en politieke uitgangspunten van de 
euro? Wat is het actuele bestaansrecht van deze munteenheid? 
Welke scenario’s zijn er en wat betekent dit concreet voor de  
belegger en voor de beleggingsadviseur? Dit waren de thema’s die 
uitgebreid op het programma hebben gestaan.

Keynote spreker Nout Wellink
Nout Wellink, een van de architecten van de euro, opende het 

Forum. In zijn toespraak vertelde de oud DNB-voorzitter over de 
uitgangspunten van de euro en gaf hij zijn visie op de actualiteit 

Investment Forum Amsterdam 2012
Kijk op www.if2012.nl voor meer info 
over dit forum
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in de eurozone en de tegenstellingen tussen politiek en monetair 
bestuur. De presentatie van Wellink schetste het bredere, macro-
economische perspectief en vormde de opmaat naar het debat 
met de CIO’s van Schroders, Fidelity en DWS. 

CIO HardTalk
Tijdens de CIO HardTalk beleefden onze gasten een inspirerende 

ontmoeting met de drie chief-investment officers van Schroders, 
Fidelity en DWS. De euro en de toekomst van de gemeenschappe-
lijke munt stond centraal in de gesprekken. Vanuit Schoders was 
het Alan Brown, de Britse CIO, die de aandacht trok, met zijn 
straightforward observaties over de stand van zaken in de Euro-
zone. Dat hij als inwoner van een niet-euroland sprak over het 
problematische eenheidsproject, maakte het makkelijker om de 
situatie in scherpe bewoordingen neer te zetten.

Volgens Brown is het lastig een antwoord te geven op de vraag 
of de Eurozone een zegen of een vloek is. “Het opgeven van een 
deel van je autonomie is niet iets dat je lichtvaardig doet. Voor 
een succesvolle relatie is totale toewijding een vereiste. Als de eu-
rozone een volledige budgettaire unie op armlengte afstand 
houdt, zal de euro altijd gevoelig blijven voor krachtige schokken 
van buitenaf.

Brown vindt het indrukwekkend wat de ECB heeft gepresteerd 
met de liquiditeitssteun. Het opwerpen van een dergelijke be-

schermingswal heeft beter gewerkt dan Brown aanvankelijk had 
verwacht. Maar op de achtergrond ontwikkelen zich volgens de 
Brit nieuwe problemen die de kop op kunnen steken. Zo vreest 
Brown voor een kapitaalvlucht richting landen als Duitsland. Als 
dat werkelijkheid zou worden, kan dat betekenen dat er sprake is 
van inflatiedreiging. Brown wees op cijfers die normaal niet de 
volle aandacht in de publiciteit krijgen, namelijk de balans binnen 
Target 2, het betalings- en transactiesysteem tussen lidstaten van 
de euro. Daarop worden schulden en tegoeden gesaldeerd en de 
claim van de Bundesbank is de laatste zes maanden sterk gegroeid. 
Dat wijst op een kapitaalvlucht van Zuid- naar Noord-Europa. 
Volgens Brown betekent het positieve saldo van Duitsland dat het 
geld dat de ECB in de Europese economie pompt, vooral naar 
Duitsland vloeit. Beleggers hebben liever een Duitse euro, dan 
een Griekse of een Italiaanse euro stelde Brown.

Griekenland, Italië en andere landen dienen op dit moment 
voorrang te krijgen om hun concurrentiepositie te versterken, 
zonder dat dat gepaard kan gaan met een devaluatie. “Als je kijkt 
naar de maatregelen die nu zijn goedgekeurd, zal dat meer tijd in 
beslag nemen dan dat de markten bereid zijn om te geven. 

Bezuinigingsmaatregelen alleen zijn volgens Brown niet genoeg. 
“Het evenwicht tussen de zuidelijke en de noordelijke euro-
lidstaten moet weer hersteld worden en dat kan alleen door groot-
schalige herstructurerings- en reorganisatiemaatregelen in de 
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zuidelijke landen. Wat je dan krijgt is feitelijk een interne  
devaluatie, door druk op lonen en prijzen.” De huidige situatie 
maakt volgens Brown ook de weg naar een budgettaire unie met 
bovenstatelijke regels logischer. De kosten voor het volledig  
opbreken van de unie zijn simpelweg te hoog. Daarom ligt een 
verdere integratie volgens Brown in het verschiet, hoewel de 
structuur van de eurozone nog steeds zeer fragiel is. Brown is er 
duidelijk over: de uitkomsten kunnen zeer verschillend zijn: of  
we modderen door, of de wielen springen van de wagen en we 
komen in een diepe crisis terecht. 

Maar wat het scenario ook zal zijn, Brown ziet Griekenland  
en waarschijnlijk ook Portugal niet in de euro blijven. Voor  
Griekenland zal het naar verwachting in 2013 voorbij zijn, zo 
denkt Brown. Zijn collega CIO Dominic Rossi van Fidelity was 
het met hem eens. "Ik zie heel weinig vooruitzichten voor  
Griekenland, en ook Portugal, en verwacht dat Griekenland de 
eurozone in de komende 12 tot 24 maanden zal verlaten". Rossi 
benadrukte de noodzaak dat de eurozone eerst krimpt voordat  
de monetaire banden tussen de lidstaten aangehaald kunnen 
worden. 

De mening van Brown en Rossi stond echter haaks op die van 
Asoka Woehrmann, CIO van DWS Investments. Woehrmann 
verwacht dat als Griekenland uit de eurozone stapt er een massale 
vlucht plaatsvindt van kapitaal uit perifere landen als Portugal en 
Spanje, en zelfs uit landen die dichter op de kern zitten, zoals 
Italië, omdat een Grieks vertrek de economie van deze landen 
ernstig zal schaden.

Volgens Brown betekent een vertrek van Griekenland dat het 

land "een tweejarige recessie tegemoet gaat in plaats van een vijf- 
tot zesjarige”, wat naar verwachting het geval kan zijn als het on-
derdeel blijft uitmaken van de eenheidsmunt. Om te voorkomen 
dat de paniek overslaat naar andere eurolanden, moet Europa dan 
maatregelen treffen. Brown: "Zoals kapitaalcontroles in de zwakke 
landen om de vlucht van spaargeld te stoppen. En de ECB moet 
klaarstaan om onbeperkt staatsobligaties uit perifere landen op te 
kopen." Brown sluit overigens niet uit dat ook Portugal voor een 
euro-exit kiest. 

Een vertrek uit de eurozone hoeft niet noodzakelijkerwijs 
rampzalig te zijn, zoals het vaak in de media wordt voorgesteld. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er 69 muntunies wereldwijd 
uit elkaar gevallen. De laatste prominente was die tussen Tsjechië 
en Slowakije, waarbij beide landen bij de splitsing gekozen hadden 
voor een en dezelfde munt en een gemeenschappelijke centrale 
bank, om vrij snel na de splitsing in twee landen in 1993 ook de 
muntunie te beëindigen. 

Brown is niet heel bullish wat betreft beleggingen in Zuidelijk 
Europa, maar hij ziet wel degelijk potentieel voor een herstel in 
deze landen. Dit hangt echter af van het succesvol oplossen van de 
schuldproblemen, welke volgens hem moeilijk te voorspellen zijn. 
Zowel Brown als Woehrmann beschouwen aandelen als een zin-
nige investering. 

Na het inhoudelijke deel is deze zeer inspirerende en plezierige 
middag afgesloten met een piano concert van de broers Jussen.

We kijken uit naar het Investment Forum Amsterdam 2013 en 
hopen u daarbij te mogen verwelkomen.  
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  We helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Het team

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

Risicowaarschuwing: Beleggingen in aandelen 
zijn onderworpen aan het marktrisico en, in voor-
komend geval, aan het valutarisico. Beleggingen in 
opkomende markten zijn onderworpen aan het 
marktrisico en, in voorkomend geval, aan het liquidi-
teitsrisico en het valutarisico. Indirecte investeringen 
in goederen en/of onroerend goed kunnen beteke-
nen dat het fonds onderhevig is aan een markt risico 
van de waarde van het onderliggende ver mogen  
samen met geopolitieke, aanbod-, valuta- en rente-
risico's. Deze compartimenten kunnen gebruik  
maken van financiële derivaten in het kader van het 
beleggings proces. Dit kan de koersvolatiliteit van de 
compartimenten verhogen door markt gebeurte -
nissen te versterken. 

Belangrijke informatie: Schroder ISF en Schroder 
STS zijn be leggingsinstellingen geves tigd te Luxem-
burg. De comparti  menten van Schroder ISF zijn op 
grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel 
toezicht opgenomen in het register dat wordt ge-
houden 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 com-
partimenten worden uiteengezet in het volledige  
prospectus. Het volledige prospectus, het vereen-
voudigd 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 Sen-
ningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle dis-
tributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de vers-
trekker van de gegevens en mogen niet worden ver-
spreid, 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 aan-
sprakelijk 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 be-
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegene-
reerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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meer dan 200 jaar beleggen voor uw toekomstwww.schroders.nl

  Echt 
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Groeigericht 
STS Schroder-Global Diversified Growth Fund

Gemengd 
STS Schroder-Global Dynamic Balanced Fund

Conservatief 
STS Schroder-Global Conservative Fund

*  Belangrijke informatie: bovenstaande fondsen zijn fondsen van Schroder Stratigic Solutions, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. De fondsen zijn op grond van artikel 
1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospectus en het vereen-
voudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met de fondsen worden uiteengezet in het 
volledige prospectus. Het volledige prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de fondsen kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder In-
vestment Management Benelux, De Entree 260/18, 1101 EE Amsterdam Zuidoost, Nederland en alle distributeurs.  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaal-
de resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. © Schroders 2012

De multi-asset fondsen 
van Schroders 
beleggen in meer dan 10 beleggings
categorieën. Actief, flexibel en afgestemd 
op de persoonlijke risicobereidheid van 
de belegger: dat is echt vermogens
beheer volgens Schroders.

* Schroder ISF staat in het gehele document voor Schroder International Selection Fund.
**  Op 2 april 2012 is de naam van het fonds Schroder ISF Pacific Equity gewijzigd in Schroder ISF Asian Opportunities. Op dezelfde datum is ook de beleggingsdoelstelling van het fonds gewijzigd.


