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In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel 
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Benelux N.V. World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam, Nederland.

belegt in wereldwijde aandelen met uitstekende 
koersperpectieven. Daarbij concentreert het 
fonds zich op ondernemingen die de beleggers 
een houdbaar en hoog dividend bieden. Dat 
betekent een dubbele kans: koerswinst en een 
aantrekkelijk dividendrendement.

Schroder ISF Global Equity Yield

* Schroder ISF staat in het gehele document voor Schroder International Selection Fund.
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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.

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een beleg
gingsinstelling gevestigd te Luxemburg. De fondsen 
van Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de 
Wet op het financieel toezicht (“Wft”) geregistreerd in 
het op grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit 
Financiële Markten aangehouden register en om die 
reden kunnen rechten van deelneming in Schroder 
ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg 
het volledige prospectus en de essentiële beleggers
informatie indien u meer informatie wenst alvorens u 
belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger 
en de juridische relatie met Schroder ISF worden uit
eengezet in het volledige prospectus. Het volledige 
prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de 
jaar en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen 
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg 
en alle distributeurs of via www.schroders.nl.

Gegevens van derden zijn eigendom van de ver
strekker van de gegevens en mogen niet worden 
verspreid, overgenomen of voor een ander doel  
worden gebruikt zonder toestemming van de ver
strekker. Gegevens van derden worden verstrekt 
zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de 
gegevens noch de uitgever van dit document kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van  
derden. Het prospectus en/of www.schroders.lu 
bevatten aan vullende disclaimers ten aanzien van 
gegevens van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen 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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Vaste uitkeringen zijn geen eendagsvliegen

Fondsen met vaste uitkeringen raken steeds meer in 

trek. Ze hebben als voordeel dat per maand, kwartaal of 

halfjaar een vast percentage van de netto-vermogens-

waarde wordt uitgekeerd, waarmee de belegger rekening 

kan houden bij zijn planning. De laatste tijd gaan er 

echter stemmen op die deze productinnovatie afdoen 

als een marketingtruc van de fondsenbranche, maar  

dit is in veel opzichten onterecht. 

Aandelenklassen met een vaste uitkering zijn geen  

modieus product dat bedacht is om in te spelen op 

kortlopende trends. De nieuwe aandelenklassen worden 

juist vaak aangeboden als extra keuzemogelijkheid bij 

bestaande fondsen die hun kwaliteit bewezen hebben. 

Goede aanbieders selecteren deze uiterst zorgvuldig,  

want ze weten dat een zeer volatiel aandelenfonds met 

lage dividendopbrengsten niet geschikt is voor vaste 

uitkeringen. 

Wij bieden dit uitkeringsmodel dan ook alleen aan bij 

fondsen die tot dusver een zodanige performance hebben 

laten zien dat de uitkeringsdoelstelling realistisch is.  

Dit leidt tot een veelzijdig aanbod met regionale staats- 

en bedrijfsobligatiefondsen, multi-asset- en dividend-

fondsen en ook valutafondsen. Analoog aan de ver-

scheidenheid van deze fondsen variëren ook de vaste 

jaarlijkse uitkeringen, die tussen twee en acht procent 

kunnen liggen. De uitkering van acht procent per jaar 

wordt overigens geleverd door een dividendfonds dat 

sinds de invoering van de vaste uitkering elk jaar in 

staat is geweest de uitkering uit het fondsresultaat te 

betalen.

De uitkeringen worden doorgaans betaald uit de ont-

vangen rentes, dividenden en optiepremies, die veelal 

onafhankelijk zijn van het heersende marktklimaat. In 

bijzonder zware omstandigheden is het echter denk-

baar dat de uitkeringen niet uit deze inkomsten kunnen 

worden voldaan. In deze zeldzame gevallen worden de 

uitkeringen uit het vermogen van het fonds betaald. 

De nieuwe aandelenklassen zijn niet op advies van 

marketingafdelingen ontwikkeld, maar om te voldoen 

aan de wensen van onze klanten. Want juist in een  

onzeker beursklimaat hebben zowel particuliere als in-

stitutionele beleggers, en vooral ook stichtingen, meer 

behoefte aan betrouwbare inkomsten. Particuliere be-

leggers gebruiken vaste uitkeringen vaak als aanvulling 

op hun pensioen, voor de studie van hun kinderen, of 

voor de betaling van huur of rente. 

Conclusie: fondsen met vaste uitkeringen zijn geen 

eendagsvliegen, maar een door de behoeften van onze 

beleggers ingegeven productvernieuwing, die toekomst 

heeft - net als destijds de aandelenklassen met valuta-

afdekking. Het enige “modieuze“ aan vaste uitkeringen 

is misschien de veranderde mentaliteit van de beleggers, 

die naar aanleiding van de financiële crisis en het onzekere 

beursklimaat om minder cyclische en wisselvallige  

beleggingen vragen.

Veel leesplezier!

Michel Vermeulen

Michel Vermeulen | Algemeen Directeur Benelux
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+ + + Nieuwe naam voor succesvol Aziëfonds + + +

Schroder ISF pacific Equity, dat wordt beheerd door de veelvuldig onderscheiden 
fondsbeheerder robin parbrook, is omgedoopt tot Schroder ISF Asian Opportunities. 
De beleggingsaanpak van het fonds blijft ongewijzigd, maar de nieuwe naam past 
beter bij het beleggingsdoel en de regio waarin het fonds belegt (Azië exclusief  
Japan). Het fonds, dat al sinds 29 oktober 1993 bestaat, wordt sinds 1 oktober 2010 
beheerd door parbrook en zijn team in Azië. Het boekte sinds dit jaar een rendement 
van 12,1%2 en ligt daarmee vier procent voor op de benchmark, de MSCI Asia ex Japan 
Gross tr. Over een periode van drie jaar behaalde het fonds een performance van 
87,96%3. Daarmee heeft het zijn benchmark sinds introductie voortdurend overtroffen. 
Volgens ratingbureau Citywire staat Schroder ISF Asian Opportunities op de zesde 
plaats van de 309 beoordeelde fondsen die in Aziatische aandelen beleggen4. Naast 
Asian Opportunities heeft parbrook ook het met vijf Morningstar-sterren bekroonde 
Schroder ISF Asian total return onder zijn hoede en beheerde hij voorheen ook 
Schroder ISF Hong Kong Equity. Onder zijn leiding drong Schroder ISF Hong Kong 
Equity eveneens door tot de hoogste kwaliteitscategorie van Morningstar (vijf  
sterren). Sinds het najaar van 2010 bezit parbrook met een AAA de hoogste fonds-
beheerdersrating van Citywire in de categorie “Equity Asia ex Japan - 3 jaar“. 

2 Bron: Schroders, per 31-05-2012. De cijfers 
hebben betrekking op aandelenklasse A,  
inkomsten herbelegd, in EUR.  
3 Bron: Schroders, per 04-04-2012 
4 Bron: Citywire, per 05-4-2012

Mededelingen

+ + +  Schroders introduceert Essentiële beleggersinformatie  
ruim voor ingangsdatum + + +

Schroders is er als een van de eerste internationale vermogensbeheerders in  
geslaagd alle financiële bijsluiters voor zijn fondsaanbod ruim op tijd te vervangen 
door het document Essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Docu-
ments, ofwel KIID’s).
Al op 14 mei 2012, dus zes weken voor de officiële ingangsdatum 1 juli 2012,  
voldeed Schroders aan de UCItS IV-richtlijn van de Europese Unie. Volgens de  
nieuwe richtlijn moet de informatie die voorheen in de financiële bijsluiter stond, 
eenvoudiger en begrijpelijker worden weergegeven in een document met essentiële 
beleggersinformatie. Zo moeten bijvoorbeeld ingewikkelde vaktermen worden ver-
meden, zodat de informatie ook voor leken beter te begrijpen wordt. Voor alle fondsen 
en alle aandelenklassen zijn er in totaal 1150 KIID’s gemaakt.

+ + + Schroders versterkt Emerging Market Debts Team + + +

Schroders breidt zijn Emerging Markets Debt team uit met vier nieuwe krachten. Het 
voornaamste doel is de versterking van de knowhow op het gebied van relatief-
rendementstrategieën, met andere woorden: producten die op een benchmark  
gericht zijn. James Barrineau wordt Hoofd Latijns-Amerikaanse obligaties en gaat 
samen met rajeev de Mello, Hoofd Aziatische obligaties, leiding geven aan EMD 
relative. Fernando Grisales wordt Senior portfolio Manager en zal Alec Moseley 
ondersteunen in zijn dubbele taak als Senior portfolio Manager en Sovereign research 
Analyst. Alle drie de nieuwkomers zijn afkomstig van de in Californië gevestigde en 
wereldwijd actieve vermogensbeheerder Ice Canyon, die gespecialiseerd is in op-
komende markten en beleggingsstrategieën voor wereldwijde obligaties. Daarnaast 
komt Chris tackney het team versterken als Senior portfolio Manager Emerging 
Market Corporate Bonds, Hiervoor was hij werkzaam als Asia Credit trader bij Credit 
Suisse.
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+ + +  Claudia Dawson nieuwe Client Executive bij Schroders Benelux + + + 

Schroders breidt haar Client Services team uit en heeft Claudia Dawson aangesteld 
als nieuwe Client Executive. Dawson werkte eerder voor ABN Amro en Morningstar 
en heeft een master in psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Dawson maakt deel uit van het Client Services team van Schroders Benelux, wat 
onder leiding staat van Caspar van Eijck. Vanuit Amsterdam bedient het team institu-
tionele partijen (pensioenfondsen, verzekeraars en stichtingen), banken, family offices 
en andere distributiepartners in Nederland, België en Luxemburg. De komst van 
Dawson vormt een versterking voor het Client Services team. Binnen het team zal 
haar voornaamste focus liggen op het bedienen van de strategische distributie-
partners van Schroders in de Benelux. Daarnaast zal Dawson zich ook toeleggen op 
het bedienen van de institutionele partijen als ondersteuning aan Caspar van Eijck.

+ + +  Schroders door Lipper uitgeroepen tot beste aanbieder  
van mixfondsen + + +

Schroders is door Lipper in de categorie “Mixed Assets Large“ (categorie mix-
fondsen) uitgeroepen tot de beste grote vermogensbeheerder in Europa over een 
periode van drie jaar. In deze categorie vallen alleen fondshuizen die minstens drie 
multi-assetproducten met UCItS-status op de Europese markt aanbieden. Schroders 
behaalde gemiddeld het hoogste resultaat en daarmee de beste constante waarde-
ontwikkeling over drie jaar. Op dit moment zijn in Nederland drie multi-assetfondsen 
van Schroders voor verkoop toegelaten. twee daarvan, het Schroder ISF Global 
Dynamic Balanced en het Schroder ISF Global Conservative, worden beheerd door 
Gregor Hirt. Beide fondsen zijn gericht op kapitaalbehoud en kunnen in onzekere 
perioden volledig in defensieve aandelen belegd zijn. Het door Morningstar met vier5 

sterren bekroonde Schroder ISF Global Diversified Growth streeft naar een met aan-
delen vergelijkbaar rendement bij slechts twee derde van de volatiliteit van aandelen. 
Doel is de geharmoniseerde consumentenprijsindex over een periode van vijf tot  
zeven jaar met vijf procent te overtreffen. Multi-assetproducten vormen een belangrijk 
onderdeel van het productaanbod van Schroders: ze kunnen immers voor uiteen-
lopende groepen beleggers een oplossing bieden. Zo werd de afgelopen jaren niet 
alleen het productaanbod uitgebreid, maar ook het team. Dit bestaat nu uit circa  
70 beleggingsprofessionals, die wereldwijd meer dan 40 miljard euro onder hun  
hoede hebben.

Onderscheidingen

5 Bron: Morningstar,
per 30-06-2012

Claudie Dawson
Nieuwe Client  
Executive bij  
Schroders Benelux
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Passief en vermeend actief beheer 
staan tegenover elkaar als het 
kuddedier en de individualist 

Die kuddegeest zien we ook vaak in de 
fondsenbranche: de meeste fondsen zitten 
vast aan een en dezelfde index, onder het 
motto: de massa volgen, zo weinig moge
lijk risico nemen, in elk geval niet slechter 
presteren dan de rest, maar helaas ook niet 
echt beter. In nieuwsbrieven en factsheets 
wordt dat dan liefdevol omschreven met: 
“Wij volgen een benchmark die, net als ons 
fonds, de afgelopen maand licht is gedaald 
of juist gestegen. Desondanks zijn wij er  
in geslaagd onze benchmark met (een  
eigenlijk te verwaarlozen) xx basispunten 
te verslaan.“ Op zulke momenten zou je  
willen dat de fondsbeheerder zich wat  
actiever opstelde en meer eigen initiatief 
nam, in plaats van de benchmark maand 
na maand braaf te volgen en min of meer 
exact te kopiëren. Wat heeft een belegger 
er aan als de index met 30 procent daalt  
en het fonds met slechts 29? Juist als de 
markten dalen, is deze passieve aanpak een 
val die bijzonder pijnlijk dichtklapt. Daar
mee zal geen enkele belegger op den duur 
genoegen nemen. Kortom: een fonds, dat 
de index passief kopieert, kan de index per 

deze fondsen de index dan als hun uni ver
sum. Dit verkapte indexbeleggen heeft  
natuurlijk geen zin. Die zwaargewichten zijn 
immers de namen die het in het ver leden 
goed gedaan hebben en daarom in de  
index terechtgekomen zijn. Het gevaar  
bestaat dat men hiermee de toppers van 
toen koopt; anders gezegd, dat men hoog 
instapt en laag moet verkopen: namelijk op 
het moment waarop een onder neming 
door zijn afgenomen beurswaarde (als de 
koers langere tijd gedaald is) weer uit de 
index valt.

definitie niet verslaan, met andere woorden, 
meer rendement bij minder risico opbrengen. 
Dus: doel gemist, vol gende poging.

Hier tegenover staan de hoeders van  
de concurrerende denkrichting: de actieve 
beheerders.

De geoefende waarnemer ziet echter al 
snel dat die vermeend actieve fondsen op 
een of andere manier toch aan een index 
gekoppeld zijn, omdat ze er vaak slechts 
beperkt van mogen afwijken, als dat al mag. 
Daardoor vormen de zwaargewichten uit 
de index meestal ook de grootste posities 
in die fondsen. In de praktijk beschouwen 

Met echt actief beheer en een brede 
spreiding op weg naar de top.

U kent het wel: u stapt een lift in en drukt op de verdieping waar u 
naar toe wilt. De deur gaat open en u loopt automatisch achter de 
anderen de lift uit. Als de deur achter u dicht gaat, ziet u echter dat 
u nog lang niet op de bovenste verdieping bent, waar u eigenlijk 
naartoe wilde; u bent pas halverwege. Hiermee wordt aangetoond 
dat de mens eigenlijk een kuddedier is en dat het behoorlijk lastig 
is een eigen weg in te slaan.

Bent u een passief  
kuddedier of een  
actieve individualist?
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1 Bron: Schroders, per 31-05-2012.

Passief en “actief “ beheer staan tegenover 
elkaar als het kuddedier en de vermeende 
individualist. Maar aangezien beide van 
dezelfde benchmark uitgaan, een verge
lijkingsindex, kennen ze dezelfde risico’s:

–  Concentratierisico – als een branche 
of land in een index onevenredig zwaar 
vertegenwoordigd is.

–  Mega-cap-overweging – grote con
cerns hebben meer gewicht in de index, 
maar stijgen in het algemeen trager dan 
gemiddeld.

–  Voorkeur voor gevestigde markten 
bv. VS in de MSCI World

–   Hoog instappen, laag verkopen – 
ondernemingen worden in grote indices 
opgenomen als ze succesvol zijn, en 
vallen eruit als ze langere tijd waarde 
verloren hebben.

Om problemen te voorkomen, is het ver
standig een index wel ter vergelijking, 
maar niet als basis voor de opbouw van 
een portefeuille te gebruiken.

Hoe actief is uw actieve beheerder? 
En belegt hij bovendien gespreid?

De vraag is dan ook gerechtvaardigd: 
hoe actief is uw actieve beheerder? Tradi
tioneel wordt de mate van actief beheer 
gemeten aan de hand van kencijfers zoals 
de tracking error of de informatieratio.  
Bij Schroders gebruiken we nog een ander 
criterium: de zogeheten active share. De 
active share geeft aan in hoeverre de af
zonder lijke posities van een fonds afwijken 
van de benchmark. Een active share van 
100% betekent dat geen van de fondsposi
ties voorkomt in de index. Vanaf een active 
share van 70% kan dan ook met recht van 
een actieve beheerder worden gesproken.

We komen nog even terug op de zoge
naamd “actieve beheerders“ en hun be
perkte universum. Om met een hoge active 
share toch de begeerde alfa, dus outperfor
mance, te realiseren hanteren veel actieve 
beheerders een agressieve aanpak: die van 
de “beste ideeën“. Daarbij concentreren ze 
hun portefeuille door de gerichte keuze 
van een beperkt aantal namen en verhogen 
zo hun inzet per positie. In het jargon heet 
dit een “high conviction portfolio“. Komt 
die uitdrukking u bekend voor uit allerlei 
fondsbrochures? Helaas betaalt de beheer
der ook hier een hoge prijs. Want deze 

actieve, geconcentreerde beleggingen be
tekenen een geringe spreiding over slechts 
enkele namen, en daarmee een hoger risico. 
Ze maken hun universum als het ware nog 
kleiner; als ze succes hebben, levert het 
extra rendement op, maar als ze ernaast 
zitten, blijven ze achter op de index.

Kortom, een actief beheerd fonds met 
zo’n geconcentreerd karakter heeft welis
waar de mogelijkheid de index te verslaan, 
maar door de sterke concentratie neemt ook 
het risico toe. Wee als een of meer “bets“ niet 
opgaan. Doel gemist. Volgende poging.

Actief beheer voor een hoger  
rendement, een brede spreiding  
en een lager risico dan de index

Het klinkt afgezaagd en dat is het ook, 
maar eerlijk gezegd: is dat niet precies wat 
we willen? In elk geval heeft Schroders uit 
de kennelijke tegenstelling tussen actief 
beheer en een brede spreiding zijn QEP
fondsenreeks ontwikkeld. QEP staat voor 
“Quantitative Equity Products”.

Beleggen in kwaliteitsnamen: dat is vol
gens het QEPteam van Schroders de sleu
tel tot succes. Kwalitatief hoogwaardige 
onder nemingen hebben de belegger heel 
wat te bieden. Ten eerste kan een lange
termijnbelegging in deze bedrijven niet 
alleen een premie opleveren vergeleken 
met de bredere markt, maar ook een lager 
risico, wat blijkt uit de bèta van Schroder 
ISF Global Quality van 0,81. 

Dat komt onder meer doordat ze eerder 
geneigd zijn “positieve maatregelen“ te  
nemen, zoals het uitkeren of verhogen van 
dividend. Tegelijkertijd is er minder kans 
dat ze overgaan tot “negatieve maatregelen“ 
zoals de uitgifte van meer aandelen, verliezen 
of kortingen op het dividend  die de aan
delenkoers kunnen schaden.

Ten tweede bieden kwaliteitsonder
nemingen de beleggers een mogelijkheid 
om systematisch exposure op te bouwen 
naar groeiaandelen, waarvan de ontwikke
ling beter voorspelbaar is. Het beheersteam 
weet precies wanneer de omstandigheden 
voor kwaliteitsondernemingen beter zijn en 
wanneer ze eerder in moeilijkheden zullen 
raken. Schroder ISF QEP Global Quality 
heeft inmiddels aangetoond dat het in 
staat is in de meest uiteenlopende markt
omstandigheden outperformance neer te 
zetten.

 Active share is een nieuwe 
methode om het actieve risico  
van een fondsbeheerder te meten. 
Bij deze methode worden de af-
zonderlijke posities van een fonds 
vergeleken met die in de bench-
mark. Als de deelnemingen van het 
fonds weinig afwijken van die in de 
benchmark, betekent dit dat het 
fonds vrij benchmarkgetrouw wordt 
beheerd en de beheerder bij de  
selectie van afzonderlijke posities 
niet erg actief te werk gaat. Als dat 
zo is, hebben we met een index-
fonds te maken. Als de afwijkingen 
echter behoorlijk groot zijn of de 
wegingen van de afzonderlijke  
posities sterk van elkaar verschillen, 
heeft het fonds een hogere active 
share. De hoogte van de active  
share, die aangeeft welk aandeel 
van het fonds afwijkt van de bench-
mark, verschilt per portefeuillestijl.

Schroders  Expertikon
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Het geheim achter het succes van de QEP
fondsen van Schroders en daarmee ook 
van Schroder ISF QEP Global Quality is dan 
ook een aanpak die zich kenmerkt door:
a) echt actief beheer, onafhankelijk van 
      de index (hoge active share)
b) tegelijkertijd een brede spreiding
c) vermindering van het totale risico.

Concreet is Schroder ISF QEP Global 
Quality gespreid over pakweg 400  600 
namen (momenteel 6112) bij een maxi
male weging van 0,75% per positie. Op 
deze wijze worden alle kansen benut en 
wordt het risico laag gehouden. Het doel 
van de aandelenklasse, een hoger rende
ment door een actief beheer en een lagere 
volatiliteit/risico, is daarbij sinds de op
richting van het fonds in 2007 consequent 
gehaald.

Het resultaat is indrukwekkend: Schroder 
ISF QEP Global Quality wist de index niet 
alleen in 2 van de 3 maanden te verslaan, 
maar zijn sterke punten juist in een tur
bulent beursklimaat met dalende koersen 
optimaal uit te buiten.

Beleggingsproces: kwantitatief 
met gezond verstand

Het beleggingsuniversum van SISF QEP 
Global Quality is zo goed als onbeperkt, 
dit in tegenstelling tot dat van de MSCI 
World dat ca. 1600 namen telt. Dagelijks 
worden zo’n 5000 aandelen geanalyseerd 
in alle sectoren en regio’s. Het fonds kan 
zodoende ook actief beleggen in small en 
micro caps of aandelen uit opkomende 
markten. Liggen daar niet de beste kansen 
op een duurzame outperformance? Op dit 
moment is het fonds voor bijna een derde 
belegd in kleine waarden4.

2, 3, 4 Bron: Schroders,  per 31-05-2012.
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Bron: © Morningstar 2012.

n  Schroder ISF QEP Global Quality C €Acc 
Rendement: 15,85 % 
Standaardafwijking 10,61 %

n   MSCI World NR EUR
 Rendement 14,01 % 
Standaardafwijking 11,29 %

  Schroder ISF QEP Global Quality (EUR)

  MSCI World Index (EUR)

Rendement-risico Schroder ISF QEP Global Quality Rendement van Schroder ISF QEP Global Quality3

Positief rendement, juist in 
gespannen markten3
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5 Bron: Schroders. 6 Bron: Schroders, per 
31-05-2012.

Het beleggingsproces5

De afzonderlijke aandelen worden ge
selec  teerd volgens een fundamenteel ge
dreven bottomup aanpak, ongeacht sector, 
land of regio. Het enige wat telt, is de 
kwali teit van een aandeel. Daarbij let het 
beheers team vooral op de combinatie van 
drie belangrijke eigenschappen: rentabi
liteit, stabiliteit en financiële gezondheid.

In de volgende fase onderzoekt het be
heersteam de fundamentele kencijfers van 
de aandelen, bijvoorbeeld hoe stabiel de 
ondernemingswinst en het dividendrende
ment zijn en hoe de onderneming het doet 
in vergelijking met zijn concurrenten. 
Daarbij komen factoren zoals winst
marges, dividendontwikkeling op langere 
termijn, stabiliteit van kapitaalstromen, 
winst en omzet aan bod.

Daarnaast wordt gelet op een gezonde 
balans. Natuurlijk mogen er schulden op 
de balans van een onderneming staan. 
Maar het is van belang onderscheid te 
maken tussen bedrijven die met een wel
over wogen en verstandige hoeveelheid 
vreemd kapitaal werken en bedrijven die 
zich te diep in de schulden hebben ge
stoken om hun groei te bekostigen. Het 
QEPteam hecht groot belang aan de ge
zondheid van de ondernemingen. Met het 
oog hierop gaat het team waar mogelijk  
20 jaar terug in de tijd om te onderzoeken 
welke factoren tot outperformance hebben 
geleid: fundamentele waarden, relatieve 

waarde, winstmoment, winststabiliteit, rent
a bili teit enz.

Spreiding, spreiding...
Alle beleggingsbeslissingen van het team 

berusten op fundamentele cijfers. De be
heerders letten dus op precies dezelfde 
zaken als elke conventionele aandelen
belegger. Maar door het gebruik van 
kwanti tatieve technieken zijn ze in staat 
hun onderzoek voortdurend te verbeteren 
en zo een zeer breed gespreide portefeuille 
samen te stellen, die momenteel 611 namen 
telt 6.

Sommige lezers zullen zich nu misschien 
afvragen of het eigenlijk wel mogelijk is 
een portefeuille met meer dan 500 namen 
actief te beheren. Ten onrechte wordt vaak 
verondersteld dat concentratie een voor
waarde is om een “beste ideeën“ porte
feuille op te bouwen.

Schroders biedt een alternatief voor het 
gebruikelijke aanbod van de “30 tot 40 
beste ideeën“: een portefeuille die voor  
7080% afwijkt van de index (een over
tuigingsgraad die met veel geconcentreerde 
beheerders vergelijkbaar is), maar tege
lijkertijd zeer breed gespreid is.

Spreiding is echter niet alleen gunstig 
omdat het de beleggers een zeer brede 
exposure biedt (regio’s, sectoren, beurs
waarde enz.). Doordat het QEPteam in 
meer dan 500 namen belegt en de maxi

male allocatie per aandeel 0,75% is, is er 
geen risico dat een inzinking van één aan
deel de totale performance van het fonds 
ernstig aantast. Zo krijgen de beleggers 
het beste van twee werelden: ze profiteren 
van beleggingsideeën waarvan het team 
overtuigd is, zonder de potentiële risico’s 
die verbonden zijn aan een sterk gecon
centreerde portefeuille.

Als u weer in de lift stapt
Beoordelingsvermogen en inzicht zijn 

het fundament van elk succes. Het QEP
team van Schroders denkt voordurend na 
over zijn beleggingsmethoden en verbet
ert zijn modellen als het de indruk heeft 
dat de beste kansen niet zijn benut. De 
markt is voortdurend in beweging en 
vraagt steeds nieuwe inzichten en ideeën. 
En de fondsbeheerders weten heel goed 
dat beproefde concepten uit het verleden 
voor de toekomst vaak niet toereikend of 
soms al achter haald zijn. Ze zijn daarom 
steeds op zoek naar nieuwe mogelijk
heden om vermogensgroei te realiseren en 
de concurrentie een stap voor te zijn. Dat 
ze daartoe meestal ook in staat zijn, bewijst 
de waardeontwikkeling, ook in moeilijke 
markt omstandigheden. Die ging tot nu toe 
steeds verder omhoog.

Net als u, als u de volgende keer in de lift 
blijft staan totdat die is aangekomen op de 
verdieping waar u wilt zijn.  

–  Een universum van ca. 5000 aandelen voor 
een maximum aan mogelijkheden.

–  Aandelen worden verkocht zodra ze niet 
meer tot het topsegment behoren.

StAP 1

Kwaliteitsranglijst. Focus op de  
top-tweederde van het  
beleggingsuniversum

StAP 2

Selectie van afzonderlijke namen

StAP 3

Portefeuille-opbouw

–  Weging van ondernemingen op basis van 
kwaliteit. (hogere kwaliteit = hogere weging)

–  Namen met zwakke fundamentals worden 
vermeden dankzij ons “torpedo-model“.

–  De landen- en sectorweging wordt bepaald 
door de selectie van afzonderlijke namen 
(bottum-up).

–  De brede spreiding maximaliseert de kansen 
en beperkt de risico’s. De portefeuille omvat 
meer dan 400 afzonderlijke aandelen.
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Schroder ISF QEP Global Quality

Kl. A, EUR, herbel. Kl. A, USD, herbel.

ISIN LU0323591833 LU0323591593

Introductie 17-10-2007 17-10-2007

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 5% van het totale intekenbedrag 7

Beheersvergoeding p.j. 1,25%

Minder risico dankzij spreiding 

n  Schroder ISF QEP Global Quality is een aandelenfonds 
dat wereldwijd belegt, met een sterke spreiding naar 
landen, sectoren en marktkapitalisatie.

n  Elk aandeel maakt hoogstens 0,75% van de totale 
portefeuille uit.

n  Het doel is het rendement van de wereldwijde index 
met drie procent of meer te overtreffen.

Onafhankelijke selectie

n  Het fonds is niet aan een index gebonden en heeft 
de vrijheid aandelen te selecteren vanwege hun  
rendementspotentieel, dus niet omdat ze in een 
index voorkomen.

n  Dagelijks worden 5000 aandelen geanalyseerd om de 
namen met de beste rendementskansen te vinden.

n  23-koppig team dat werkt vanuit Londen en Sydney, 
onder leiding van Justin Abercrombie, die meer dan  
21 jaar beleggingservaring heeft.

n  Het kapitaal is niet gegarandeerd.

n  Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan 
die van de aandelenklasse niet worden gedekt. De markt-
schommelingen tussen die valuta hebben een impact op 
de aandelenklasse.

n  Het fonds dekt zijn marktrisico niet in een neerwaartse 
cyclus. De waarde van het fonds beweegt zich op gelijk-
waardige wijze ten opzichte van de markten. 

n  Aandelenmarkten van opkomende landen kunnen 
volatieler zijn dan aandelenmarkten van ontwikkelde  
economieën. Beleggingen in buitenlandse valuta brengen 
wisselkoersrisico's met zich mee. 

n  Het is mogelijk dat het fonds een hefboomwerking heeft, 
wat de volatiliteit kan verhogen. 

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

7 Komt overeen met 5,26315% van de netto 
vermogenswaarde per aandeel. 
8 Wilt u meer informatie over de QEP-strate-
gieën en -producten van Schroders, stuur  
dan een e-mail aan: info-nl@schroders.com. 
9 Bron: Schroders, per 30-03-2012.

Een team van ervaren en erkende beleggingsprofessionals

n  Het team werd in 1996 
in het leven geroepen 
en bestaat uit 22  
professionals die  
werken vanuit Londen 
en Sydney.

n  In de loop der jaren 
heeft het team een  
aantal sterke en con-
currerende wereldwijde 
aandelenstrategieën 
ontwikkeld.8

n  Het team heeft 19,2 
miljard euro9 onder 
beheer voor cliënten  
uit de hele wereld.

Justin Abercrombie | Hoofd QEP Investment Team

– Richtte in 1996 het team op
– Leidend portefeuillebeheerder 
– 21 jaar beleggingservaring

Onderzoek

6 specialisten, waarvan  
4 in Sydney en 2 in Londen

Portefeuillebeheer &  
Uitvoering

4 in Londen

Schroders Global Resources

IT & Operations | Global Trading | Client Service

Productmanagement & 
klantenservice

9 in Londen, Sydney,  
New York en Tokio

Stephen Langford
Adjunct-hoofd Onderzoek

– Senior portefeuillebeheerder 
– 12 jaar beleggingservaring

David Philpotts
Hoofd  Onderzoek

– Senior portefeuillebeheerder 
– 22 jaar beleggingservaring
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tim studeerde elektrotechniek 
aan de Universiteit van 
Southampton en toegepaste  

statistiek en stochastiek aan het Birkbeck College  
en de Universiteit van Londen. Beide studies rondde 
hij af met een mastertitel. Na zijn studie begon hij 

zijn carrière in 1991 als Directeur Business  
Development voor kwantitatieve analyses bij  
thomson reuters. Voordat hij in 2009 als fonds-
beheerder het QEp-team van Schroders kwam  
versterken, was hij werkzaam als adviseur bij Cor 
Financial Solutions Ltd.

Tim Matthews - Fondsbeheerder, QEP Wereldwijde aandelen
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S wat was uw eerste kenmerkende ervaring als het 

om geld gaat? Als kind woonde ik in Zwitserland en 
was ik altijd heel verbaasd hoeveel munten er onder de 
postzegelautomaten op het postkantoor lagen.

Hoe hebt u uw studie bekostigd? Ik werkte als 
freelancer in de softwareontwikkeling en ontwierp 
statistische modellen.

Hebt u beroepsmatig een voorbeeld? Ik word 
geïnspireerd door de karaktereigenschappen van  
verschillende mensen, zoals het genie van Frédéric 
Chopin, het charisma van Steve Jobs en de durf van 
Damian Hirst.

De onzinnigste beurskreet die u ooit hebt gehoord? 

Iets als “in zekere zin uniek“ beschrijven: iets is uniek 
of niet!

welk boek moet elke fondsbeheerder gelezen 

hebben? “Against the Gods“ van Peter Bernstein: 
de geschiedenis van het denken over risico.

Hoe motiveert u zich wanneer uw fonds achter-

blijft op de concurrenten? Onze beleggingsfilosofie 
is mijn motivatie. Wij zijn ervan overtuigd dat beleg
gen in hoogwaardige kwaliteitsaandelen op lange ter
mijn positief rendement oplevert. Dit wordt door onze 
klanten zeer gewaardeerd.

En de beloning, als u alle anderen hebt afgeschud? 
De tevredenheid van onze klanten, die ervan profiteren. 
Een klant vatte het laatst samen met de woorden: 
“Ik snap niet precies hoe u het voor elkaar krijgt steeds 
beter te zijn, maar wij zijn er blij mee.“ 
 
waar bent u trots op? Het klinkt misschien senti
menteel, maar: op mijn gezin, dat mij altijd steunt.

waaraan hebt u zich de laatste tijd vooral  

geërgerd? Aan de Britse vakbond van douanemede
werkers. Die eist meer loon voor zijn leden tijdens  

de Olympische Spelen in Londen, terwijl ze gewoon 
hetzelfde werk als anders doen.

wat verzamelt u? Mijn vrouw zou nu zeggen: alle 
nieuwe technische snufjes  typisch iets voor mannen. 
In mijn ogen kun je er daar nooit genoeg van hebben.

Tot nu toe het laatste product dat u op E-bay  

verkocht hebt? Oude apparaten. Samen met mijn 
zevenjarige zoon, die ik de waarde van geld wil bijbrengen, 
heb ik gezocht naar goedkope klassiekers om die ver
volgens weer met winst te verkopen. Vind de juiste 
prijs en alles wordt verkocht!

Facebook is ... overgewaardeerd.

Uw favoriete tv-serie? “Sherlock“. In de nieuwe be
werking van de klassieker van Conan Doyle verrichten 
Sherlock Holmes en zijn assistent Dr. Watson hun 
speurwerk in het hedendaagse Londen.

waarbij zapt u meteen weg? Bij realityshows.

welk concert hebt u het laatst bezocht? U2 in het 
Wembleystadion: een absoluut hoogtepunt!

welke modetrend laat u het liefst aan uzelf en  

anderen voorbijgaan? Cargoshorts  in elk seizoen!

wijn of bier bij het eten? Vooraf graag een biertje, 
bij het eten liever een glas wijn.

welk luxeartikel zou u niet graag missen? Mijn 
Breitlinghorloge.

waar wilt u wonen als u straks geen fonds-

beheerder meer bent? In Ierland. Ik heb mijn vrouw 
beloofd dat we na ons pensioen naar haar geboorte
land gaan. Maar wel dicht bij het vliegveld zodat we 
vaak aan de regen kunnen ontsnappen.
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Schroder ISF Global Equity Yield onder-
scheidt zich van andere grote aan-

delenfondsen door zijn nadruk op 
kwaliteit. Dit geldt zowel voor de 

geografische ver deling als voor de 
selectie van de ondernemingen. 

De belang stelling voor dividend-
inkomsten neemt toe.  

Daarom vragen we fonds-
beheerder Sonja Laud 

waaraan het tot nu toe 
behaalde succes te 
danken is en hoe zij de 
toekomstvooruitzichten 

voor dividendgerichte 
aandelenfondsen  
inschat.

uu

Schroder ISF Global Equity Yield

Met intelligente research 
op weg naar toegevoegde 
waarde: Schroder ISF Global 
Equity Yield
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Ondanks het lastige marktklimaat heeft het 
fonds zeer goed gepresteerd. Hoe verklaart 
u dit succes?

We zijn heel blij dat het fonds het zo goed gedaan 
heeft. In 2011 waren de markten zeer onrustig, en waren 
ze de speelbal van steeds wisselende stemmingen en 
inzichten. Het opvallendst was de voortdurende macro
economische onzekerheid, die tot een vlucht naar 
kwaliteit leidde. Daardoor kozen veel beleggers precies 
voor het type aandelen dat wij in onze portefeuille 
hebben. Dit jaar is het vertrouwen dankzij bemoe
digende economische cijfers en een soepel monetair 
beleid weer iets aangetrokken.

Verwacht u, gezien de beperkte mogelijk-
heden om inkomsten te verwerven, dat de 
vraag naar dividendproducten weer zal  
toenemen?

Ja, de reële rente is zo sterk gedaald dat het reële  
rendement op spaargeld negatief is, terwijl staats
leningen met de hoogste kredietstatus negatieve korte 
rentes en een zeer lage tienjaarsrente opbrengen. 
Daardoor neemt de vraag naar dividendbeleggingen 
toe, terwijl het aanbod beperkt is. Vanwege de lage 
rendementen van traditionele inkomstengenererende 
beleggingen, zoals langlopende staatsleningen, zijn 
steeds meer beleggers op zoek naar alternatieven. Op 
dit moment bieden aandelen vergeleken met staats
papieren een zeer aantrekkelijk rendement.

Hoeveel steun zal dividend dit jaar krijgen?
Over het geheel genomen ontwikkelt het beeld voor 

dividend zich in 2012 positief. Na een periode van 
ge stage schuldenafbouw zijn de ondernemingsbalansen 
nu gezond en hebben bedrijven flinke liquiditeits
reserves opgebouwd. Vanwege de toenemende ineffi
ciëntie van de kapitaalmarkten zijn steeds meer onder
 nemingen bereid dividend uit te keren.

Bovendien zal de liquiditeit tot een stijging van 
dividend uitkeringen op ondernemingsniveau leiden. 
De uitkeringsquote (het percentage van de winst dat 

aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd) blijft echter 
vrij bescheiden waardoor herinvestering en toekomstige 
winststijging mogelijk zijn. Dat is belangrijk om op 
langere termijn dividend te kunnen blijven uitkeren 
en dividendgroei te bewerkstelligen.

Hoe hoog acht u de kans dat ondernemingen 
dit jaar korten op hun dividend?

De concrete uitdagingen waarvoor bijvoorbeeld 
Amerikaanse ondernemingen staan, verschillen sterk 
van de situatie waarmee Europese of Aziatische 
onder  nemingen te maken hebben. De aanstaande 
afschaffing van de belastingverlagingen uit het tijd
perk Bush zou kunnen leiden tot een verdrievoudiging 
van de dividendbelasting, wat Amerikaanse onder
nemingen in de problemen kan brengen. In Azië daar
entegen profiteert de dividendgroei van het hoge 
aantal familiebedrijven in die regio. Extra steun wordt 
bovendien geboden door de solide balansen en een 
hogere relatieve bbpgroei in Azië. Dit maakt de  
situatie in Azië bijzonder gunstig. Een goede aan
delenselectie en diversificatie vormen dus de sleutel 
tot stabiele, duurzame inkomsten. Omdat wij wereld
wijd beleggen, hebben wij een zeer breed universum 
om de beste beleggingskansen te vinden, zowel in de 
industrielanden als de opkomende wereld.

Het is dus niet alleen een kwestie van de 
aandelen met de hoogste dividenduitkeringen 
vinden?

Nee, wij selecteren een aandeel nooit alleen vanwege 
zijn dividendrendement. Hoewel we zoeken naar  
ondernemingen die een bovengemiddeld dividend 
kunnen neerzetten, zijn de duurzaamheid en het  
groeipotentieel van dit rendement even belangrijk. 
Vanwege de lage groei van de laatste tijd hebben wij 
het accent in de portefeuille geleidelijk verschoven 
naar dividendgroei. Wij kijken naar ondernemingen 
die zich in het lastige economische klimaat staande 
kunnen houden en hun dividenduitkeringen op den 
duur zullen kunnen verhogen. 

is fondsbeheerder van Schroder ISF Global Equity Yield en co-beheerder van Schroder ISF Global 
Dividend Maximiser, en is sinds 2005 aan Schroders verbonden. Ze begon haar beleggingsloop-
baan in 2001 bij DWS Investment GmbH in Frankfurt, waar ze als senior fondsbeheerder wereld-
wijde aandelen werkzaam was en het succesvolle DWS ‘top dividend’ Global Yield Fund leidde. 
Sonja beschikt over een Msc. van de European School of Management en is Chartered Financial 
Analyst (CFA).

“Dividend is een 
absoluut kwali-
teitskenmerk“

Sonja Laud
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Het fonds volgt de index vrij nauwkeurig. 
waarom wordt er geen actiever, geconcen-
treerder beleid gevoerd?

Dat hangt denk ik af van wat je verstaat onder “de 
index volgen“. Vergeleken met de MSCI World Index 
vertoont Schroder ISF Global Equity Yield behoorlijk 
grote afwijkingen. Het heeft een duidelijk lagere we
ging naar de VS (ongeveer 31% tegenover 59% in de 
index1) en Japan (nul procent tegenover ongeveer 9% 
in de index) en heeft duidelijk een hogere exposure 
naar Europa en Azië. Ook op sectorniveau, bijvoor
beeld in de technologie, wijkt het fonds vrij sterk af. 
De geografische weging wordt vooral ingegeven door 
de aantrekkelijkheid van het regionale dividend
universum. In dit opzicht hebben vooral Europa en 
Azië zich de afgelopen jaren zeer positief ontwikkeld 
vergeleken met Japan en de VS.

Behalve naar het dividend kijkt u ook naar 
de kwaliteit. Is dat in zekere zin niet tegen-
strijdig (hoge dividenden gaan vaak samen 
met dalende koersen)?

Beslist niet. Dividend is een absoluut kwaliteits
kenmerk. Pas als het boven de 10% komt, is het op
passen geblazen. Dan bestaat er acuut gevaar voor een 
koersdaling. Bij een sterke onderneming met een goed 
geformuleerd dividend en beleggingsbeleid heeft het 
dividend naar onze mening een positieve invloed  
op de operationele efficiency, want het dwingt het 
management tot een zekere kapitaaldiscipline. Aan
gezien een deel van het kapitaal als dividend wordt 
uitgekeerd, is er minder beschikbaar voor inves
teringen. Daarom worden in de regel alleen de beste 
investeringsideeën uitgevoerd, en dit heeft weer een 
gunstige invloed op de operationele efficiency.

U maakt gebruik van alle mensen en  
middelen van Schroders. was een gespecia-
liseerd, eigen team niet praktischer geweest?

Nee. Ik kan een beroep doen op meer dan 90 ana
listen in eigen huis, dat is meer dan voldoende en 
vooral voor een wereldwijd mandaat zeer efficiënt en 
doelmatig.

In hoeverre wordt uw proces door analisten 
beïnvloed?

Door analisten beïnvloed is niet de juiste uitdruk
king. Onze analisten doen immers geen aanbeve
lingen om ergens in te beleggen. Ze voorzien ons van 
inschattingen over de ondernemingen die ze analy
seren en zorgen ervoor dat alle fondsbeheerders over 
de nodige ge gevens beschikken. De aan of verkoop
beslissing ligt bij de fondsbeheerder.

1 Bron: Schroders per 31 mei 2012.

“In het huidige klimaat van lage groei zijn er steeds meer redenen om  
te beleggen in een categorie die een duurzaam dividend en reëel groei-
potentieel kan bieden.“
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Dividend: de vrucht van een zorgvuldige  
omgang met kapitaal

Dividend werkt op twee manieren. Een regelmatig uitgekeerd 
dividend vormt een duurzaam extraatje als de koers stijgt en  
vormt een buffer in dalende markten. Dividendaandelen kunnen  
betrouwbare inkomsten opleveren, mits ze zorgvuldig geana
lyseerd en geselecteerd worden. Ze zijn doorgaans minder volatiel 
dan aandelen zonder dividend en de omloopsnelheid is gemiddeld 
maar de helft. Bovendien maken dividendinkomsten, historisch 
gezien, meer dan 50% van de aandelenwinst uit. Tot voor kort 
werd dividend door sommige aandelenbeleggers als een aardige, 
enigszins ouderwetse bron van neveninkomsten naast de koers
winst beschouwd. Ondernemingen die dividend betalen, vonden 
ze maar saai. Inmiddels weten we dat dat niet klopt.

Bron: Schroders.

Bron: Schroders.

Beleggingsfilosofie van Schroder ISF Global Equity Yield

Dividenden is een kwaliteitskenmerk

Aandelen met  
hoog dividend 

=   Betrouwbare  
inkomsten

Evenwichtige  
verhouding tussen 
uitkering en investe-
ringen 

=  Sterke kapitaal-
discipline

Kapitaaldiscipline 

=  Hogere renta-
biliteit op eigen 
vermogen en  
hogere marges

Dividend en kwaliteit

=  Vermindering  
van het risico  
en de volatiliteit 
van het dividend

Minder risico op  
verlies bij dalende 
markten 
 

=  Outperformance-
potentieel

Dividend als indicator voor kwaliteit en groeipotentieel

Schroder ISF Global Equity Yield: fondsportret

De selectie: waar letten wij op?

Rendementspotentieel bij ondernemingen van hoge kwaliteit

n Dividendbeleid  n Kapitaaldiscipline  n Cashflow en balans  n Dividendgroei

wij kijken naar: dividendrendement

n  Ondernemingsmodel
n  toegangsbarrières
n  Branchedynamiek

n  Aantoonbaar succesvol 
management

n  Corporate Governance 
n  Financiële gezondheid

n  Fair value
n  Vergelijking met wereldwijde 

sector en universum
n  Prijsdiscipline helpt om extreme 

beleggingen in groeinamen te  
vermijden.

Duurzaam concurrentievoordeel

Het management beslist zeer zorg-
vuldig over investeringen en geeft 
een deel van de liquide middelen 
terug aan de belegger.

Een gedisciplineerd kapitaalgebruik 
leidt vaak tot een hogere efficiency 
en rentabiliteit.

Houdbare winstgroei op langere 
termijn ondersteunt toekomstige 
investeringen en uitkeringen.

Kapitaaldiscipline 
 
 

winstkwaliteit 
 

winstgroei
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2 Het dividendrendement wordt berekend door de som van de jaarlijkse uitkeringen te delen door de gemiddelde 
netto-vermogenswaarde van datzelfde jaar. Het dividendrendement is niet gegarandeerd. In extreme marktomstandig-
heden of indien het bestuur van Schroder International Selection Fund dit nodig acht, kan de uitkering opgeschort of 
kan de hoogte van de uitkering sterk gereduceerd worden. Normaal gesproken worden de uitkeringen jaarlijks vast-
gesteld. Indien het totale rendement van het fonds lager uitvalt dan de geplande hoogte van de uitkeringen, worden 
deze uit het vermogen van de aandelenklasse betaald. Afhankelijk van de start van de fondsbelegging kan daardoor 
het oorspronkelijk belegde bedrag minder worden.  
3 Komt overeen met maximaal 5,26315 % van de netto-vermogenswaarde per aandeel.

Kapitaaldiscipline en winstgroei
Dividend uitkeren en de juiste investeringsbe  

slis singen nemen: die combinatie vereist een hoge  
kapitaaldiscipline. Als het management in staat is 
deze langere tijd vol te houden, kan dat tot een  
bovengemiddelde efficiency en hogere winsten leiden 
 die weer beschikbaar zijn voor toekomstige uit
keringen en investeringen.

Schroder ISF Global Equity Yield

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

ISIN LU0225284248 LU0225771236 LU0248166992

Introductie 29-07-2005 29-07-2005 17-03-2006

Uitkering – Vaste uitkering van 4%  
p.j. op kwartaalbasis2

–

Benchmark MSCI World tR Net

Inschrijvings-
vergoeding

Maximaal 5% van het totale intekenbedrag3

Beheerskosten 1,50 % p. j.

Ondernemingen die dividend uitkeren:
–  willen hun beleggers langdurig binden met het  

extra rendement;
–  doen doorgaans meer in het belang van hun aan

deelhouders;
–  zijn overtuigd van hun goede vooruitzichten;  

en onderscheiden zich door een sterke kapitaal
discipline.

Uitsplitsing van de reële aandelenwinsten sinds 1970 naar regio Dividendinkomsten 
leveren een  
belangrijke bijdrage 
aan een positief 
aandelenrende-
ment.

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

–1,0

–2,0

–3,0

Reëel rendement in %

4,8 %
5,4 %

5,3 %

4,1 %

3,5 % 5,3 %

2,3 %

Bron: Societe Generale Cross Asset Research, MSCI, van 31-12-1969 tot 31-01-2012.
n Dividendrendement  n Dividendgroei  n Koerswinst/-verlies n Gem. jaarl. rendement

Groot-Brittannië VS Frankrijk Duitsland Australië Canada Japan
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n  De wereldwijde aandelenmarkten bieden kans op koers-
winst. Daarnaast bieden dividendaandelen kans op regel-
matige, aantrekkelijke inkomsten.

n  Ook als de markten zijwaarts bewegen, zijn dividend-
inkomsten mogelijk.

n  Dividendfondsen hebben doorgaans een lagere volatiliteit 
dan klassieke aandelenfondsen.

n  Bij het beleggen in dividendaandelen streeft het fonds 
ernaar een gespreide portefeuille met hoogrenderende 
aandelen op te bouwen, die op twee manieren aantrek-
kelijk zijn: ten eerste vanwege de kwaliteit, duurzaamheid 
en groeivooruitzichten van hun dividend en ten tweede 
vanwege de gunstige fundamentele vooruitzichten.

n  Intensief onderzoek: het team van Schroder ISF European 
Equity Yield combineert de efficiency van kwantitatieve 
filtertechnieken met de kracht van de onvangrijke research- 
en beleggingsexpertise van Schroders.

n  Risicobeheer: tijdens het beleggingsproces wordt deze 
informatie efficiënt en gedisciplineerd gebruikt, waarbij 
het risico systematisch wordt gecontroleerd.

n  Het kapitaal is niet gegarandeerd.

n  Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan 
die van de aandelenklasse niet worden gedekt. De markt-
schommelingen tussen die valuta hebben een impact op 
de aandelenklasse.

n  Het fonds dekt zijn marktrisico niet in een neerwaartse 
cyclus. De waarde van het fonds beweegt zich op gelijk-
waardige wijze ten opzichte van de markten. 

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

Dividend staat voor een stabiel, stijgend inkomen 
en maakt historisch gezien een belangrijk deel van 
de totale aandelenwinst uit.

Beleggingsdoel en -beleid van Schroder ISF 
Global Equity Yield

Schroder ISF Global Equity Yield is gericht op ver
mogensgroei en de verschaffing van inkomsten. Met 
het oog hierop wordt ten minste twee derde van het 
fonds (exclusief liquiditeiten) wereldwijd belegd in 
aandelen van ondernemingen die een aantrekkelijk 
en duurzaam dividend uitkeren.

Door zijn aard legt het fonds het accent op onder
nemingen die een bovengemiddeld dividend uitkeren. 
Bij de opbouw van de portefeuille combineert het 

beheersteam, onder leiding van Sonja Laud, topdown 
onderzoek (wereldwijde groeitrends, rentecycli en 
valuta’s) met bottomup analyses (onderzoek naar 
fundamentele kengetallen zoals kapitaaldiscipline, 
operationele efficiency en stabiliteit van de winst).

Het team is van mening dat door diepgaand onder
zoek en een gedisciplineerd beleggingsproces wereld
wijd goede kansen te vinden zijn om te beleggen in 
solide, goed geleide bedrijven, die een positieve cash
flow genereren en duurzame winsten realiseren.

Daarnaast kan het fonds in andere financiële  
in stru menten beleggen en liquiditeiten aanhouden. 
Om het beleggingsdoel te realiseren en het risico te 
verlagen of het fonds efficiënter te beheren, kunnen 
derivaten worden gebruikt. 
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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 behoren.

Topperformers

Schroder ISF Kwartiel Rang/ 
Vgl.-Groep

Vgl.-Groep  
Morningstar

   Performance  
(omgerekend in euro) 

Fonds           Vgl.-groep
Lopend jaar: 31 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Asian Equity Yield
A, USD, herbel., LU0188438112

1  4 / 109 Aandelen Azië Pacific  
excl. Japan

+12,05 %  +5,32 %

Schroder ISF Emerging Europe
A, EUR, herbel., LU0106817157

1  7 / 62 Aandelen Opkomend  
Europa

+6,99 % +2,88 %

Schroder ISF Global Demographic Opportunities
A, USD, herbel., LU0557290698

1  17 / 120 Aandelen Wereldwijd Large 
Cap Groei

+9,34 % +6,22 %

Schroder ISF Hong Kong Equity
A, HKD, herbel., LU0149534421

1  1 / 19 Aandelen Hong Kong +10,92 % +6,12 %

Schroder ISF Taiwanese Equity
A, USD, herbel., LU0270814014

1  1 / 12 Aandelen taiwan Large Cap +8,86 % +3,95 %

1 jaar - 35 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Asian Equity Yield
A, USD, herbel., LU0188438112

1  3 / 106 Aandelen Azië Pacific  
excl. Japan

+9,83 % –2,16 %

Schroder ISF EURO Bond
A, EUR, herbel., LU0106235533

1  42 / 261 Obligaties EUR  
gediversifieerd

+7,66 % +4,64 %

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

1  6 / 54 Obligaties EUR Inflatie-
gerelateerd

+9,79 % +3,37 %

Schroder ISF Hong Kong Equity
A, HKD, herbel., LU0149534421

1  4 / 18 Aandelen Hong Kong +1,44 % –4,30 %

Schroder ISF Taiwanese Equity
A, USD, herbel., LU0270814014

1  1 / 12 Aandelen taiwan Large Cap –0,38 % –9,35 %

3 jaar: 39 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Asian Equity Yield
A, USD, herbel., LU0188438112

1  3 / 79 Aandelen Azië Pacific excl. 
Japan

+64,78 % +41,19 %

Schroder ISF Emerging Europe
A, EUR, herbel., LU0106817157

1  1 / 58 Aandelen Opkomend  
Europa

+41,58 % +22,49 %

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

1  8 / 42 Obligaties EUR Inflatie-
gerelateerd

+24,81 % +13,56 %

Schroder ISF Hong Kong Equity
A, HKD, herbel., LU0149534421

1  3 / 16 Aandelen Hong Kong +38,75 % +24,29 %

Schroder ISF Taiwanese Equity
A, USD, herbel., LU0270814014

1  2 / 10 Aandelen taiwan Large Cap +50,57 % +31,86 %

5 jaar: 34 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Asian Equity Yield
A, USD, herbel., LU0188438112

1  10 / 66 Aandelen Azië Pacific  
excl. Japan

+17,61 % +4,76 %

Schroder ISF EURO Bond
A, EUR, herbel., LU0106235533

1  13 / 163 Obligaties EUR gediver-
sifieerd

+32,59 % +20,63 %

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

1  8 / 34 Obligaties EUR Inflatie-
gerelateerd

+33,44 % +23,14 %

Schroder ISF US Dollar Bond
A, USD, herbel., LU0106260564

1  10 / 66 Obligaties VS gediversifieerd +49,72 % +39,83 %

Schroder ISF Taiwanese Equity
A, USD, herbel., LU0270814014

1  2 / 7 Aandelen taiwan Large Cap +17,96 % +1,89 %

Bron: Schroders, Morningstar per 8 juni 2012. Performance op basis van de netto-vermogenswaarde van de aangegeven aandelenklasse 
op EUR-basis of omgerekend in EUR. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten en bij herbelegging van  
alle inkomsten (BVI-methode). 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
Aandelen

VS Vergeleken met andere economieën 
doen de VS het goed, hoewel enkele 

cyclische indicatoren, zoals de jongste werk-
loosheidscijfers, de laatste tijd tegenvallen.  
Het monetaire klimaat zal vanwege de laag 
gehouden beleidsrente vermoedelijk gunstig 
blijven en de mogelijkheid van een verdere 
kwantitatieve versoepeling is nog steeds aan-
wezig. De Amerikaanse aandelen profiteren van 
de defensieve eigenschappen van de namen in 
de S&P 500 en solide ondernemingsbalansen. 
Ze zullen zich in het huidige klimaat zonder 
omvangrijke herfinancierings operaties kunnen 
handhaven. We blijven large caps de voorkeur 
geven boven small caps. Waardebeleggingen 
laten we momen teel links liggen, vanwege hun 
grotere exposure naar financiële waarden. 

Schroder ISF US Equity Alpha

Europa (ex VK) 
terwijl de waarderingen 

voor aandelen uit Europa ex.  
VK nog relatief gunstig zijn, 
wordt de kredietverlening aan 
onder nemingen beperkt door de 
schuldenafbouw bij de banken. 
De bezuinigingen vormen een 
extra rem op de groei in de regio. 
Bovendien zullen de beleggers 
de perifere eurolanden waar-
schijnlijk mijden, aangezien dit 
de regio’s zijn waar de poli tieke 
en economische onzekerheid 
het grootst is.

Schroder ISF EURO Equity

Japan Japan heeft, net als veel 
andere regio’s, te lijden onder  

de afzwakking van de wereldwijde eco-
nomie. De door de gestegen overheids-
uitgaven aangedreven economische 
opleving biedt echter een zekere 
bescherming. De stijging van de yen  
zou de exportgedreven Japanse aan-
delenmarkt echter nadelig kunnen  
beïnvloeden.

Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Opkomende markten De dalende inflatie zal mogelijk ruimte scheppen voor 
verdere monetaire maatregelen door de centrale banken van de opkomende 

markten. Verwacht wordt dat de autoriteiten in China de reservevereisten en de 
beleidsrentes zullen verlagen. In de meeste opkomende economieën zijn de waarde-
ringen momenteel niet erg overtuigend - althans vergeleken met die van Amerikaanse 
aandelen. Zoals gewoonlijk gaat de performance van aandelen in deze landen vrijwel 
gelijk op met de economische ontwikkeling, die opnieuw te lijden had onder de  
inzakkende wereldeconomie. Vooral China wordt hierdoor getroffen.

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

VK Hoewel de Britse economie 
te kampen heeft met tegen-

wind, zowel in eigen land als daar-
buiten, houdt de Bank of England  
de beleids rente laag. Samen met de 
Britse regering heeft de centrale 
bank maatregelen aangekondigd  
om de binnenlandse banksector te 
ondersteunen. De ondernemingen  
in de FtSE 100 zijn minder sterk op 
de binnenlandse markt gericht en 
bovendien defensief van aard. Verder 
zal de huidige concurrentiekracht van 
de Britse pond de Britse export tot 
op zekere hoogte steunen en de 
winsten in het buitenland stimuleren. 

Schroder ISF UK Equity



Schroders ExpErt 3  |  2012
21

MArK tEN

Staatsobligaties De performance 
heeft steeds meer te lijden onder 

de risicoaversie, en de wereldwijde con-
junctuurverzwakking wijst in de richting 
van een gematigde inflatie en een inge-
houden groeidynamiek. De vraag naar 
kwalitatief hoogwaardige obligaties als 
veilige haven is toegenomen, ondanks 
de onaantrekkelijke waarderingen. Wij 
hebben ons oordeel over Amerikaanse 
staatspapieren na de jongste stijging 
verhoogd tot “positief“. We blijven nega-
tief over Japanse obligaties, omdat de 
economie nu profiteert van fiscale en 
monetaire stimuleringsmaatregelen. In 
Groot-Brittannië compenseert de Bank 
of England de strenge belastingmaatre-
gelen van de regering met een soepel 
monetair beleid. In Europa blijven poli-
tieke beslissingen het lot van de staats-
obligaties bepalen.

Schroder ISF US Dollar Bond 
 

Obligaties van opkomende  
landen De opkomende econo-

mieën verkeren financieel veelal in 
betere conditie dan de industrielanden. 
Het klimaat voor obligaties van opko-
mende landen blijft positief, nu de cen-
trale banken van enkele landen hun 
monetaire beleid versoepelen vanwege 
een daling van de inflatie. Een haperend 
momentum, een aantrekkende US dollar 
en een zwakkere performance van de 
opkomende valuta’s hebben echter tot 
een afnemende positionering geleid.

Bedrijfsobligaties Veel Amerikaan-
se ondernemingen worden geken-

merkt door een gezonde balans en lage 
schulden last. We zijn optimistisch over 
Amerikaanse investment grade bedrijfs-
papieren, maar zijn voorzichtiger als het 
gaat over hun Europese tegenhangers. 
Die hebben te leiden onder de bezuini-
gingen en de geringe groei in de euro-
zone.

Schroder ISF Global Corporate Bond 

High yield obligaties In het high 
yield segment geven wij de voorkeur 

aan de VS. Veel Amerikaanse high yield 
emittenten hebben de afgelopen twee jaar 
hun herfinanciering rondgekregen waar-
door het defaultrisico is afgenomen. De 
Europese high yield papieren lijken welis-
waar aantrekkelijker, maar ondanks de 
recente tekenen van stabilisering lijken de 
grootste economische risico’s in Europa  
te liggen. Het vooruitzicht op negatieve 
verrassingen zou bovendien vooral ten 
koste van het prijsniveau en de liquiditeit  
in de Europese markt gaan.

Schroder ISF Global High Yield 

Indexgekoppelde obligaties Het
huidige klimaat, met lage groei en  

historisch lage rentes, pleit voor index-
gekoppelde obligaties. Ook een verdere 
kwantitatieve versoepeling vanwege de 
stijgende inflatieverwachtingen kan deze 
beleggingscategorie een impuls geven. 
De reële couponrentes in dit segment zijn 
echter laag.

Schroder ISF  
Global Inflation Linked Bond

Grondstoffen Grondstoffen 
hebben te lijden onder de 

af zwakking van de wereldeconomie. 
Een van de belangrijkste knelpunten 
voor dit segment zijn de dalende over-
heidsinvesteringen in bouwprojecten. 
Wat de energiesector betreft, zijn wij 
positief. Bij de edelmetalen blijven de 
opportuniteitskosten voor het aanhouden 
van goud vanwege de negatieve reële 
rentes aantrekkelijk. Ook de zorgen over 
Europa zullen de goudprijs ondersteunen. 
Anderzijds kan een verdere stijging van 
de Amerikaanse dollar afbreuk doen 
aan de goudprijs..

Schroder ISF  
Global Resources Equity 

Vastgoed Mocht Griekenland uit 
de eurozone treden, dan zullen de 

huren en vastgoedwaarden op A-locaties 
in Noord-Europese steden stabiel blijven. 
In Zuid-Europa zullen de vastgoedprijzen 
aanzienlijk sterker dalen. Zowel buiten-
landse als binnenlandse beleggers 
blijven zoeken naar beleggingsmogelijk-
heden in Londen. De fundamentals zijn 
er zeer aantrekkelijk. Vanaf 2013 voor-
zien wij een stabilisatie van de huur-  
en vastgoedwaarden.

Schroder ISF  
Global Property Securities 

Obligaties Alternatieve beleggingen

Verwachte ontwikkeling:

Positief Neutraal Negatief

Allocatie Verandering 
t.o.v. Q12/2012

Positieve factoren Negatieve factoren

Liquiditeiten/
geldmarktproducten

Onderwogen Onveranderd Diversificatie; liquiditeit Rendement onder nul

Staatsobligaties
Industrielanden

Neutraal Verhoogd van 
onderwogen

Diversificatie; wereldwijde  
groeivertraging

Waarderingen niet bijzonder aantrekkelijk,  
stabilisering groeivooruitzichten.

Obligaties
opkomende landen

Neutraal Verlaagd van 
overwogen

Monetaire versoepeling  
door centrale banken

Onrust door groeivertraging in China

Aandelen 
Industrielanden

Overwogen Onveranderd Waarderingen, groei  
stabiliseert zich

Groeivooruitzichten gering, geopolitiek  
risico blijft bestaan

Grondstoffen Negatief Verlaagd van 
neutraal

Positieve aanboddynamiek,  
geopolitieke risico's,  
diversi ficatie-element

Gedempte wereldwijde groei
afkoelende vastgoedmarkt in China

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 bedoeld als advies 
of aanbeveling.

Schroder ISF Emerging  
Europe Debt Absolute Return
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Schuldenlast
Volgens het IMF zijn de kosten van de 

vergrijzing uitgedrukt in netto contante 
waarde negen keer zo hoog als die van de 
financiële crisis van 2008 (inclusief stimu
leringspakketten, ondersteuning van de 
finan ciële sector en automatische stabili
satiemechanismen)1. Zonder een ingrij
pende hervorming van gezondheidszorg 
en pensioenstelsels kan dit in 2050 leiden 
tot een staatsschuldquote van meer dan 
300%; een prognose die gezien de huidige 
economische stagnatie vrijwel zeker naar 
boven zal moeten worden bijgesteld.1 

Groei na de financiële crisis
Als het om de korte termijn gaat, zijn de markten notoir grillig. Maar sinds 
het midden van 2011 laten ze zich sterker dan ooit leiden door de waan van 
de dag. Elke macro-economische gebeurtenis leidt tot onmiddellijke reacties, 
totdat het volgende nieuwtje zich weer aandient.

Hoewel de fundamentals van een onderneming bij de selectie van aandelen nog 
steeds het belangrijkst zijn, is kennis van de ontwikkelingen op economisch en 
maatschappelijk gebied en van de knelpunten die tot die veranderingen leiden, cruciaal. 
Een belangrijke factor voor de duurzaamheid is de schuldenlast, en daarvoor is ook 
de demografische ontwikkeling van belang.

Virginie  
Maisonneuve  
en  
Katherine  
Davidson

Virginie  
Maisonneuve
Hoofd wereldwijde 
en internationale 
aandelen

Katherine  
Davidson 
Portefeuille-
beheerder Global 
Demographic  
Opportunities

In het licht van de crisis in Europa moeten 
we ons afvragen of deze hoge schuld wel 
houdbaar is, wat de gevolgen voor de groei 
zijn en welke beleidsopties er zijn.

Theoretisch zal de schuldquote stabiel 
zijn indien wordt voldaan aan de volgende 
vergelijking:

(rente - nominale bbp-groei) x staats-
schuldquote = primair saldo/bbp
of
nominale bbp-groei = rente - primair 
saldo/initiële schuld

Afb. 1: Gevolgen van de crisis en de vergrijzing voor de  
overheidsuitgaven in NCw

n	Crisis
n	Vergrijzing NCW

 Netto actuele waarde Bron: IWF (2009).

% BIP in %Kosten financiële crisis/kosten vergrijzing

1 Bron: IMF, Fiscal Implications of the Global 
Economic and Financial Crisis, 2009
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In beginsel zal de verhouding schuld/
bbp gelijk blijven als teller en noemer even 
snel groeien. De stijging van de schuld (de 
rente op het initiële schuldbedrag plus/min 
het primaire overschot/tekort) moet gelijk 
zijn aan de stijging van het bbp. Als de 
rente hoger is dan de bbpgroei, moet er 
een primair overschot worden gerealiseerd 
om de huidige schuldquote te handhaven. 
Een voorbeeld: om zijn staatsschuldquote 
bij de huidige rentes op 120% te houden, 
zou Italië een nominale groei van 4,4% of 
over langere termijn een begrotingsover
schot van 5,3% moeten hebben2.

Theoretisch is elk schuldenniveau houd
baar, als je de markt weet te bewegen deze 
tegen een voldoende lage rente te finan
cieren en/of voldoende begrotingsdiscipline 
kunt handhaven. Het bijkomende gevolg is 
echter dat de markt automatisch het ver
trouwen verliest. Hoe hoger de schuld, hoe 
wankeler het evenwicht. Want een kleine 
renteverandering is dan al genoeg om de 
uitkomst van de bovenstaande vergelijking 
onrealistisch te maken.

Een mogelijke beleidsoptie is verlaging 
van de schuldenlast tot een beheersbaarder 
niveau. 

De bovenstaande grafieken tonen de be
grotingsaanpassingen (het verschil tussen 
het primaire saldo 2011 en het primaire 
saldo dat zou nodig zou zijn tot 2020) die 
verschillende landen volgens onze schatting 

zouden moeten doorvoeren om eind 2020 
de beoogde schuldquote te bereiken. 
Daarbij is aangenomen dat het groei
percentage gelijk is aan de rente. De streef
cijfers zijn grotendeels gebaseerd op weten
 schappelijk werk (zie hierboven) en 
IMFaanbevelingen. Duidelijk wordt, dat 
alle ontwikkelde landen behalve Duits
land tot 2020 hun overheidsuitgaven dra
stisch zouden moeten verlagen en hoge 
overschotten zouden moeten realiseren 
om op de beoogde staatsschuldquote van 
90% uit te komen. Het huidige begrotings
beleid in de meeste ontwikkelingslanden 
lijkt beter houdbaar te zijn. Bij dit alles is 
geen rekening gehouden met de kosten 
van de vergrijzing, die de overheidsuit
gaven de komende jaren nog eens met vijf 
procentpunten kunnen verhogen.

Hoewel de meeste westerse landen op 
dit moment bezuinigingen doorvoeren, 
lijken begrotingsaanpassingen op dergelijke 
schaal niet haalbaar. Ze zouden op korte 
termijn de groei aanzienlijk afremmen. Er 
zou dan een negatieve spiraal ontstaan 
waarbij een dalende noemer (het bbp) de 
voordelen van de verlaging van de schuld 
tenietdoet.

Er bestaat zodoende een complexe relatie 
tussen groei en schuld: groei is het beste 
middel om de schuldenlast te verlagen, 
maar als de schuld boven een bepaald  
niveau komt, heeft dit een remmend effect 

op de groei. In hun beroemd geworden 
paper concluderen Reinhardt en Rogoff: 
als in ontwikkelde landen de staatsschuld 
meer dan 90% wordt, gaat de bbpgroei 
aanzienlijk omlaag; voor ontwikkelings
landen geldt een percentage van 60%3. De 
gedachte is dat een hoge schuld de bedrijfs
investeringen remt vanwege de onzeker
heid en de verwachting dat de belastingen 
omhoog zullen gaan. Als de overheids
schuld de rente opdrijft, heeft dit ook tot 
gevolg dat private investeringen en uitgaven 
teruglopen4.

Het is voor een overheid daarom heel 
moeilijk zich van een hoge schuld te ont
doen. Een andere optie is zorgen voor een 
hoge inflatie, waardoor een hoge nomi
nale groei zonder reële groei ontstaat. Er 
zijn echter weinig bewijzen dat ontwik
kelde landen de inflatie laten oplopen om 
van hun schulden af te komen (vermoedelijk 
dankzij de onafhankelijke centrale banken). 
In opkomende economieën komt het echter 
vaker voor.

Kansen vinden
Bij de huidige staatsschulden lijken de 

opties in de meeste Westerse landen daarom 
beperkt. Vanwege de hoge initiële schuld
quote en de gevolgen van de demogra
fische verandering is er weinig kans dat ze 
uit de schuld kunnen groeien. Ook zijn ze, 
door de politieke druk en de kosten van de 

n	90 % Doelstelling   n	60 % Doelstelling n	60 % Doelstelling   n	40 % Doelstelling Bron: Schroders.

% BIP % BIP

Afb. 2: Vereiste begrotingsaanpassing 2012-2020; een voorbeeldscenario

2 Rente per 29 maart 2012. 3 Bron: Reinhardt and Rogoff (2010), Growth in a time of Debt. De 90%-drempel wordt ondersteund door 
Checherita and Rother (2010), the Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth; Kumar and Woo (2010), Public Debt 
and Growth. 4 Bron: Checherita und Rother (2010), the Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth.

20

15

10

5

0

–5

8
6
4
2
0

–2
–4
–6

C
an

ad
a

Fr
an

kr
ijk

D
ui

ts
la

nd

G
rie

ke
nl

an
d

Ie
rla

nd

Ita
lië

Ja
p

an

P
or

tu
ga

l

S
p

an
je

G
ro

ot
-B

rit
ta

nn
ië V
S

B
ra

zi
lië

C
hi

na

H
on

ga
rij

e

In
d

ia

In
d

on
es

ië

M
al

ei
si

ë

M
ex

ic
o

P
ol

en

R
us

la
nd

Th
ai

la
nd

Tu
rk

ije



Schroders ExpErt 3 |  2012
24

MArK tEN

 
vergrijzing, niet in staat begrotingsover
schotten te genereren. De enige manier om 
de markt ervan te overtuigen dat op lange 
termijn een lage rente gerechtvaardigd is, 
is binnenlandse beleggers ervan te over
tuigen staatsobligaties te kopen.

Dit heeft (tot nu toe) opmerkelijk goed 
gewerkt in Japan, waar banken en pensioen
fondsen nu een groot deel van hun beleg
gingen in Japanse staatsobligaties aan
houden. In GrootBrittannië hebben de 
genationaliseerde banken ook verande
ringen doorgevoerd: terwijl ze vroeger 
short waren in Britse staatsobligaties, be
zitten ze nu 7% van alle uitstaande gilts 
(wat neerkomt op 3,5% van hun assets). 

Gezamenlijk financieren de financiële 
instellingen nu de helft van de Britse staats
schuld van GBP 1 biljoen5. Deze “finan
ciële repressie“, waarbij binnenlandse finan
ciële instellingen gevraagd wordt de staat 
te financieren tegen een negatieve reële 
rente, zal in de 21ste eeuw vermoedelijk 
een belangrijk thema worden.

Er zijn echter nog steeds volop interes
sante mogelijkheden in de ontwikkelde 
wereld, als maar wordt gelet op de duur
zaam heid op de middellange en langere 
termijn. Ondernemingen moeten zich 
strategisch zodanig positioneren dat ze 
kunnen profiteren van de marktsegmenten 
waar de vraag groeit. Door de vergrijzing 
bijvoorbeeld zal er vraag komen naar an
dere goederen en diensten: ouderen beste
den een groter deel van hun inkomen aan 

voedsel, en omdat ze meer op hun gezond
heid letten zullen voedzame, lokaal ge
produceerde producten het winnen van fast
food en restaurants. Verder geven ouderen 
vaak minder uit aan kleding, meubels en 
amusement, maar meer aan huishoude
lijke hulp, boeken en nutsvoorzieningen. 
Ze reizen minder met het openbaar vervoer 
en kopen minder auto’s, maar zijn wel de 
grootste afnemers van georganiseerde reizen 
en cruises.

Verder wordt in de huidige situatie des te 
duidelijker hoe belangrijk het is wereldwijd 
te beleggen. Zo kunnen beleggers gericht 
kiezen voor de ondernemingen die kunnen 
profiteren van de toenemende vraag in de 
opkomende markten (die veelal minder 
hoge schulden hebben).

Politiek
Ook moeten beleggers zich bewust zijn 

van de politieke impact van de maatregelen  
die Westerse regeringen nemen om hun 
onhoudbare schuldniveau te verlagen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er 
een duidelijke samenhang bestaat tussen 
bezuinigingen (expliciet beleid om schulden 
of tekorten te verminderen) en sociale 
onrust6. De frequentie van demonstraties, 
rellen, stakingen, moorden en coup
pogingen verdubbelt als de overheidsuit
gaven met meer dan 5% worden verlaagd.
Interessant is de bevinding dat vooral be
zuinigingen onrust veroorzaken. Hieruit 
kan worden afgeleid dat het waarschijnlijk 

zinvoller zou zijn de overheidsfinanciën 
aan de inkomstenkant te versterken. On
danks de mogelijke protesten is het poli
tiek en economisch misschien het verstan
digst om naar de top van de inkomens/
welvaartspiramide te kijken (topinko
mens, bv. in afb. 4: top 1% en top 0,1% 
inkomens). Hoewel we hiermee misschien 
vooruitlopen op de uitkomst van dit de
bat: wij zijn van mening dat progressieve 
belastingen en zelfs een financiële trans
actiebelasting serieuze overweging verdie
nen. Ongeacht hun potentiële impact op 
de groei kunnen ze bijdragen aan de op
lossing van een van de andere onhoudbare 
gevolgen van de recente explosieve ont
wikkelingen: de toenemende sociale on
gelijkheid.

Ongelijkheid draagt bovendien bij tot 
politieke instabiliteit. Zelfs in het opmer
kelijk conservatieve staatsbestel van de VS 
heeft ongelijkheid sinds 1940 geleid tot 
een verdubbeling van de maatschappelijke 
polarisatie. Ongelijkheid en bezuinigen 
vormen een zeer ontvlambaar mengsel, 
dat ertoe kan leiden dat de tegenstellingen 
tussen verschillende lagen van de be
volking, politieke uitersten en zelfs landen 
groeien als de concurrentie om schaarse 
bronnen toeneemt.

Deze politieke instabiliteit maakt deel 
uit van wat wij de “fragmentatie in de global 
village“ noemen, waarmee we doelen op 
de scheuringen waarmee de globalisering 
gepaard gaat. 

Bron: CLSA.

Verzekeraars en pensioenfondsen Banken

Afb. 3: Beleggingen in Japanse staatsleningen door Japanse financiële instellingen, 1980-2011

 Staatspapieren       
 Binnenlandse aandelen

n	 Japanse staatsobligaties 
 (LHS) % totaal vermogen

5 Bron: HM treasury (2011), Debt and Reserves Management Report 2011-12; Autonomous Research. 6 Bron: Ponticelli and Voth (2011), 
Austerity and Anarchy: Budget Cuts and Social Unrest in Europe, 1919-2009. 7 Bron: QECD, per 2011
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Deze scheuringen zijn sociaal, politiek 
en economisch van aard en zijn een gevolg 
van het globaliseringsproces zelf. Hoewel 
deze trend geen rechtstreekse gevolgen 
heeft voor het groeipotentieel van be
drijven, moeten de beleggers zich bewust 
zijn van de hogere volatiliteit die eruit 
voort kan vloeien.

Een nieuw wereldwijd evenwicht
Wij kunnen ons niet vinden in de stelling 

dat de hoge spaarquotes in de opkomende 
markten de westerse wereld tot hoge 
schulden hebben “gedwongen“. Wel zijn 
wij van mening dat de omvang van de 
wereldwijde onevenwichtigheden alle  
landen kwetsbaarder heeft gemaakt voor 
economische schokken en uiteindelijk on
houdbaar is.

Bij vrij zwevende wisselkoersen zullen 
onevenwichtigheden vrij gemakkelijk 
worden gecorrigeerd door de koersbe
wegingen. Maar ook zonder een volledige 
liberalisering is een geleidelijke correctie 
mogelijk dankzij het inflatoire effect van 
een handelsoverschot op lonen en prijzen. 
Dit zal de concurrentiepositie geleidelijk 
aantasten en tegelijkertijd de binnenlandse 
consumptiekracht en importvraag stimu
leren.

Een dergelijke overgang zien we momen
teel in China, waar de concurrentiekracht 
door de snelle looninflatie en een opwaar
dering van de renminbi met 25% sinds 
2005 is gedaald. Dit heeft, in combinatie 

met de dalende externe vraag tijdens de 
crisis en een doelgericht overheidsbeleid 
om het evenwicht in de economie te her
stellen, geleid tot bijna een halvering van 
het handelsoverschot in de afgelopen drie 
jaar. Bovendien hoeven consumenten in 
opkomende markten dankzij de ontwik
keling van de financiële markten, en met 
name de verzekeringssector, niet meer zo
veel spaargeld aan te houden. Dit geeft een 
impuls aan de binnenlandse consumptie. 
Tegelijkertijd krimpt het veronderstelde 
“spaaroverschot“ waarmee de excessieve 
kredietverlening en handelstekorten in het 
Westen werden gefinancierd.

In de ontwikkelde wereld zullen de 
schuldenafbouw en de lagere consumen
tenbestedingen vanzelf voor een daling 
van het tekort op de lopende rekening 
zorgen. Tegelijkertijd hebben vrijwel alle 
Westerse regeringen zich ten doel gesteld 
hun export te verhogen. Maar lang niet 
alle landen hebben een dynamische en 
concurrerende exportsector; de arbeids
kosten per producteenheid in ZuidEuro
pa zijn tussen de invoering van de euro en 
in 2002 het uitbreken van de financiële 
crisis verdubbeld7. Bovendien kunnen na
tuurlijk niet alle landen tegelijk groeien 
door netto te exporteren. De opkomende 
wereld heeft een duidelijk concurrentie
voordeel als het gaat om arbeidsintensieve 
producten, terwijl het voor het Westen 
lastig zal worden een handelsoverschot te 
bereiken.

Belangrijke informatie De meningen en standpunten in dit document zijn die van Virginie Maisonneuve en Katherine Davidson, en vertegen-
woordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

 Top 1% van de inkomens
 Top 0,1 % van de inkomens

Bron: Thomas Piketty and Emmanuel Saez (1913–2007).  
Steve Kapalan (2008–09); Jon Bakija, Adam Cole, Bradley 
Heim. Bron: Economist (2012).

Nationaal inkomen vóór belasting in %

Afb. 4: Inkomensongelijkheid in de VS

Hoewel het enige tijd zal duren voordat 
een nieuw evenwicht is bereikt, verwach
ten wij dat de groei van de wereldwijde 
handel zal afzwakken vergeleken met die 
van de afgelopen tien jaar.  
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De Chinese centrale bank heeft zijn beleidsrente  
onlangs verlaagd. wat betekent dat voor de economie 
van het land?

Deze eerste renteverlaging sinds 2008 bevestigt onze opvatting 
dat de Chinese regering de groeivertraging vastberaden aanpakt. 
Het dieptepunt is nog niet bereikt en de renteverlaging sterkt ons 
in de overtuiging dat de economie in 2012 geen harde landing zal 
maken. De beleggers moeten niet vergeten dat de centrale bank 
nog allerlei andere middelen achter de hand heeft om de groei te 
stimuleren  mocht dat nodig zijn. Wij gaan ervan uit dat de  
regering de komende maanden fiscale en monetaire steunmaat
regelen zal nemen om de economie stabiel te houden tot het einde 
van het jaar, als er een politieke wisseling van de wacht komt.

De terugval van de conjunctuur in China sijpelt  
geleidelijk door naar de reële economie. Hebben  
de beleggers reden tot zorg?

Door de maatregelen die in 2009 werden genomen om de 
economie te ondersteunen, heeft China dubbele groeicijfers  
laten zien. Die waren indrukwekkend, maar niet houdbaar. Nu 
is een onvermijdelijke groeivertraging ingezet, die een aantal 
interne en externe uitdagingen met zich meebrengt. Deze af
koeling is echter onderdeel van een dringend noodzakelijke 
herinrichting van het Chinese economische model, die de regio 
naar onze mening op den duur ten goede zal komen. Bovendien 
heeft de terugval ervoor gezorgd dat de inflatievrees en de  
zorgen voor oververhitting van de economie verdwenen zijn. 
China is bezig zijn economie te diversifiëren en de particuliere 
consumptie neemt toe.

Tot dusver heeft de Chinese regering weten te bewerkstelligen 
dat de groeivertraging zonder ernstige gevolgen voor de markten 
verloopt. Zo kwam de conjunctuurdaling van het eerste kwartaal 
overeen met de verwachtingen. Met een doelstelling van 7,5% 
voor 2012 behoort China nog steeds tot de landen met de  
sterkste groei. De verschuiving van het groeimodel  van inves
teringen, infrastructuur en export naar binnenlandse bestedingen 
 had in China al veel eerder moeten plaatsvinden.

De zorgen over de noodlijdende kredieten in de  
banksector nemen toe. Heeft dit gevolgen voor uw  
beleggingsbeslissingen?

Zeker, wij volgen de ontwikkelingen in de Chinese banken
sector op de voet, en houden de exposure van de banken naar 
kredieten aan lokale overheden scherp in de gaten. Daarbij mogen 
we echter niet vergeten dat China zijn banken indien nodig kan 
herfinancieren. Het probleem van de noodlijdende kredieten 
verandert daarom niets aan de groeidynamiek op lange termijn, 
die China tot zo’n belangrijke markt voor alle categorieën beleg
gers maakt.

welke regio’s en sectoren zullen het sterkst onder de 
terugval lijden?

Japan, Korea en de EU zullen vermoedelijk het zwaarst getroffen 
worden. Dit zijn de regio’s die de afgelopen tien jaar de groei
machine in China hebben aangedreven. Een afname van de 
groei in China zal de exportactiviteit van deze markten zwaar 
aantasten. Op langere termijn zijn het echter ook juist Japan, 
Korea en de EU die het meest van een efficiëntere Chinese  
economie zullen profiteren.

Op sectorniveau zullen financials, bankwezen en vastgoed 
waarschijnlijk volatiel blijven. Ook industrials staan door de 
afnemende vraag onder druk. Wij zijn er echter van overtuigd 
dat het om een relatief kortdurende terugval gaat. Daarom is 
het voor beleggers aantrekkelijk om exposure naar China op te 
bouwen nu het land bezig is zijn economie om te vormen tot 
een duurzamer en rendabeler groeimodel.

De komende maanden zullen misschien lastig worden, maar 
vanaf 2013 voorzien wij een krachtig herstel en stabilisatie. In 
de tussentijd zullen wij tijdelijke koersdalingen benutten om 
onze positie in de aandelen van onze voorkeur uit te breiden. 
Wij geloven in het Chinese groeiverhaal en zijn ervan overtuigd 
dat de huidige malaise uiteindelijk door de interne groeidyna
miek van het land kan worden overwonnen. De binnenlandse 
vraag en de consumptie zijn momenteel robuust, en ondanks de 
vertraging groeit het land nog steeds sneller dan alle andere 
grote wereldeconomieën.

China: kansen door 
groeivertraging?
De groei in ’s werelds tweede economie zwakt af. wij leggen uit waarom 
dit voor beleggers het begin is van de volgende fase in het Chinese succes-
verhaal en hoe zij daarvan kunnen profiteren.

Laura Luo | Fondsbeheerder Chinese aandelen
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welk effect heeft de groeivertraging op de stemming 
in China?

Hoewel de stemming in China gedrukt is, zijn er hoopgevende 
berichten. Zo blijkt uit de ondernemingsresultaten over het eerste 
kwartaal 2012 dat de consumentennamen nog steeds sterk 
groeien. Dat betekent dat de Chinese consument de buikriem 
niet verder aanhaalt.

Anders dan Europa kan China zijn huidige problemen door 
groei overwinnen. De demografische ontwikkelingen blijven 
relatief gunstig, het opleidingsniveau van de bevolking is goed 
en wordt nog beter, en de infrastructuur wordt uitgebreid. Door
slaggevend is bovendien dat de schuldenlast van huishoudens 
en overheid laag is.

Hebben de zorgen over de wereldeconomie nadelige 
gevolgen voor de ontwikkeling in China?

De exportmarkt heeft het sterkst onder de wereldwijde onrust 
te lijden. Vooral de crisis in de eurozone heeft de exportactivi
teit aangetast, wat zijn weerslag heeft op de sectoren die zeer 
sterk van de buitenlandse vraag afhankelijk zijn. Zoals gezegd 
zal de herinrichting van het groeimodel China op den duur 
beter opgewassen maken tegen schommelingen in de wereld
economie.

Hoe kunnen beleggers zich, gezien deze risico’s, het 
beste positioneren?

In zo’n specifieke markt als China moeten beleggers zich om 
te beginnen op kwaliteitsaandelen richten. Verder moeten ze 
letten op de kwaliteit van het management, het concurrentie
vermogen van de onderneming, de stabiliteit van de winst en de 
waarderingen. Daarnaast analyseren wij sectorspecifieke en 
macroeconomische variabelen.

Zo zien we momenteel winstkansen in de technologiesector, 
en ook de energiesector zal vermoedelijk profiteren van de  
veranderingen in het consumentengedrag op het platteland. 
Onze lokale analisten zoeken naar aantrekkelijke aandelen in 
deze sectoren, nu de koersdaling van de laatste tijd interessante 
koopkansen heeft gecreëerd.

Politiek gezien is 2012 een belangrijk jaar voor China. 
wat verwacht u van de nieuwe regering?

Vanwege het politieke systeem in China is er nog maar weinig 
bekend over de zwaartepunten die de nieuwe regering wil  
leggen. Volgens het in 2011 gepubliceerde vijfjarenplan zal de 
nadruk liggen op herverdeling van de welvaart, schone energie 
en  zoals reeds gezegd  de herinrichting van het economische 
groeimodel.

Op dit laatste punt zijn al verschillende programma’s gestart 
die goede vorderingen maken. Denk daarbij aan maatregelen 
om de inkomens of het minimumloon te verhogen. Ook wordt 
goede vooruitgang geboekt op het terrein van de sociale voor
zieningen. Die kunnen de consumptie aanzwengelen, vooral bij 
huishoudens in plattelandsgebieden. Op middellange termijn 
zal de autobranche, en met name de handel in gebruikte auto’s, 
van subsidies profiteren. Deze en andere plannen worden voort
varend uitgevoerd en zullen er vermoedelijk voor zorgen dat 
China zich zal losmaken van de andere BRIClanden. Van een 
land in de onderste of middelste regionen kan het uitgroeien tot 
een rijk land.

De meeste marktonderzoekers zijn het erover eens dat China 
binnen nu en 15 jaar de VS zal passeren als grootste economie 
ter wereld. Hoewel de groeistructuur niet zo snel verandert als 
veel beleggers zouden wensen, zullen de komende 24 maanden 
belangrijke kansen bieden. Een marktdaling zou beleggers een 
unieke gelegenheid kunnen bieden om exposure te verwerven 
naar een land dat volop in ontwikkeling is en nog steeds de 
groeimotor van de wereldeconomie is.

Hoewel veel beleggers zich nog afvragen of China een zachte 
landing te wachten staat, is die volgens ons al achter de rug en 
zouden beleggers zich nu moeten concentreren op de selectie 
van de juiste namen. Die zal in de toekomst bepalend zijn voor 
de performance.  

“De werkelijke marktrisico’s zijn lang niet zo 
groot als algemeen wordt verondersteld. 
Daardoor ontstaan er aantrekkelijke kansen 
voor beleggers die werkelijke van veronder-
stelde risico’s kunnen onderscheiden.“ 
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In het najaar van 2012 heeft Schroders een groot
schalig Europees onderzoek laten uitvoeren naar 
het beleggingsgedrag van de welgestelde particu

liere belegger. In het kader van de Schroders European 
Wealth Index, heeft Schroders 1341 beleggers uit 11 
Europese landen en Israël geïnterviewd.  Het onder
zoek is uitgevoerd in de volgende Europese landen: 
Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Spanje, 
Nederland, België, Italië, Frankrijk, Portugal en het 
Verenigd Koninkrijk. De Schroders European Wealth 
Index is dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd. In dit 
artikel worden de voornaamste conclusies van dit onder
zoek besproken en zoomen we in op de Neder landse 
belegger in vergelijking tot beleggers uit andere landen.

Nederlandse beleggers maken zich minder 
zorgen dan Europese collega’s

Particuliere beleggers in Nederland schatten de eco
nomische situatie minder zorgelijk in dan beleggers 
in andere Europese landen. De dreiging van hogere 
belastingen, aanhoudende volatiliteit op de markten 
en lage rentes scoren hoog bij de gemiddelde Europese 
belegger als zorgpunten, maar staan veel beperkter op 
de radar bij Nederlandse beleggers. 

De problematische situatie van de eurozone baart 
beleggers overal in Europa zorgen en wordt door 43% 
van de Europese beleggers als grootste aandachtspunt 
aangegeven. Met een score van 42% valt Nederland 
uit de toon, zeker in vergelijking met de stevigere 
eurolanden als Oostenrijk en Duitsland waar maar 
liefst 56% en 48% van de beleggers de eurocrisis als 
grootste dreiging ziet. Opvallend is verder dat bij de 
zwakkere eurolanden Spanje en Portugal maar 39% 
en 34% van de beleggers de eurocrisis als grootste 
zorgpunt ziet. 

Ook in 2011 toonden de Nederlandse beleggers 
zich op vrijwel alle punten veel minder ongerust over 
de economie dan de ondervraagden in andere Euro
pese landen. Echter, in vergelijking met vorig jaar lijkt 
de ernst van de crisis toch langzamerhand door te 
dringen bij de Nederlandse beleggers. Ten opzichte 
van vorig jaar is er namelijk bij Nederlandse beleggers 
sprake van een stijging en worden de verschillende 
punten van zorg door meer beleggers genoemd. Op
vallend is dat 13% van de beleggers dit jaar minder 
positief oordeelde over de kredietstatus van overheden. 
In 2011 was dit 4%.

Schroders 
Europese wealth 
Index 2012
Grootschalig onderzoek naar beleggings-
sentiment van de Europese belegger.
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Nederlandse belegger is extreem 
zelfstandig

In het onderzoek heeft Schroders be
leggers uit de twaalf landen ook gevraagd 
naar de plannen die zij hebben om profes
sioneel financieel advies in te winnen. 
Daaruit blijkt dat de Nederlandse belegger 
een extreem zelfstandig opererende be
legger is, die het zelf wel denkt te weten. 
Meer dan de helft van de beleggers is niet 
van plan om een expert te raadplegen op het 
gebied van beleggingen, pensioen, financiële 
planning en nalatenschap. Met name op 
het gebied van beleggingskeuzes en asset 
allocatie is de Nederlandse belegger over
tuigd van zijn eigen kunnen. Ons land 
bevindt zich daarmee in de top van ‘zelf
doen’beleggers, samen met Zweden en 
Oostenrijk. In België daarentegen is drie
kwart wel van plan een expert in te schake
len en in Italië zelfs vijf op de zes beleggers. 

Geenszins van plan om spaargeld 
weer te beleggen

Particuliere beleggers in Nederland zijn 
nog niet van plan om hun spaargeld in  
te zetten op de beurs. Slechts 3% wil de 
komende tijd spaargeld omzetten in meer 
risicodragende beleggingen, tegen 12% bij 
de gemiddelde Europese belegger. Belgische 
beleggers staan het sterkst te trappelen. 
Van hen kan 27% niet wachten hun spaar
geld naar de beurs te brengen.  Nederlandse 
beleggers wijken ook op andere punten sterk 
af van Europese beleggende particulieren. 
Zo overweegt een op de drie Europese  
beleggers vastgoed te kopen, terwijl maar 
11% van de Nederlandse beleggers dat van 
plan is. Een kwart van de Nederlanders zit 
het liefste helemaal stil en verandert niets 
aan zijn beleggingen.

De Nederlandse belegger is een ware 
'zelf-doen'-belegger

Michel  
Vermeulen, 
Algemeen  
Directeur 
Schroders  
Benelux, 

licht toe: “Het is opvallend dat de 
Nederlandse belegger zich minder 
zorgen maakt dan andere beleggers 
in Europa. In ons buurland Duitsland 
wordt de eurocrisis zwaarder opge-
nomen dan bij ons. Het besef dat er 
werkelijk wat aan de hand is, dringt 
hier maar langzaam door. Wellicht is 
de beperkte behoefte aan financieel 
advies ook daaraan te wijten. Het 
zou gezien de complexe situatie  
op de financiële markten op dit  
moment, verstandig zijn als de  
Nederlandse particuliere belegger 
zijn schroom opzij zet en bereid is 
om serieus werk te maken van zijn 
financiële planning door advies te 
vragen bij professionals.”

Punten van zorg zoals aangegeven door Nederlandse particuliere  
beleggers (meer dan één mogelijk)

2012 2011

De schuldencrisis in de eurozone 42% 35%

Een traag economisch herstel 37% 28%

Nog langdurig lage rentes 18% 10%

Kredietstatus van overheden 13% 4%

Algemene onzekerheid in de markt 14% 9%

Dalende dividenduitkeringen 14% 9%

Stijgende rentes 8% 6%

Opkomende markten 13% 6%

De enige onderwerpen waarover de ondervraagden wat positiever oordeelden dan in 
2011 waren: stijgende inflatie (26% tegen 20%) en belastingverhogingen (23% tegen 17%).



Schroders ExpErt 3 |  2012

SpECIAL

30

Nederlanders geven het meeste 
uit… 

Uit het onderzoek blijkt dat welgestelde 
Nederlanders het meeste uitgeven aan hun 
dagelijkse levensonderhoud van alle Euro
peanen en het minste geld opzij leggen. 
Bijna tweederde van het inkomen gaat op 
aan andere uitgaven dan sparen/beleggen 
voor later en rente en aflossing op schulden. 
In de rest van Europa ligt dat percentage 
iets boven de 50%. 

…en beleggen het minste van alle 
Europeanen

Nederlanders vallen vooral uit de toon 
omdat ze, in vergelijking tot de gemiddelde 
Europeaan, een lager percentage van hun 
inkomen beleggen. Slechts 10,9% wordt 

besteed aan beleggingen, terwijl dat in  
Europa gemiddeld ruim 15% is. Gevraagd 
naar de besteding van het gezinsinkomen 
in een doorsnee maand antwoordden de 
Nederlanders: 59% wordt uitgegeven, 20% 
gespaard, 11% belegd en 10% gebruikt 
voor rente en aflossing. Het ging de onder
zoekers niet zozeer om het bedrag dat de 
beleggers sparen, maar om de manier 
waarop zij hun inkomsten verdelen tussen 
uitgaven, sparen, beleggen en schulden 
aflossen, zodat een totaalbeeld werd ver
kregen van hun financiële situatie.

Pensioenopbouw belangrijkste  
reden

Aangezien de Europese belegger toch 
nog ruim een derde van zijn inkomen inzet 

voor sparen en beleggen (35,8%, 30,8% NL), 
vroeg Schroders ook naar de specifieke  
situaties en de doelen waarvoor zij geld 
opzij zetten. In totaal had 80% van de  
Europese respondenten een financieel 
plan voor minstens één doel. De meest 
genoemde doelen van Europese beleggers 
waren: pensioenopbouw (41%, 33% NL), 
opbouw van een financiële reserve voor 
onverwachte tegenvallers (38%, 23% NL), de 
bekostiging van hobby's en interesses (20%, 
14% NL) en eerder stoppen met werken 
(19%, 20% NL). De door de Europese be
legger minst genoemde doelen waren de 
bekostiging van kinderopvang (6%, 2% 
NL), voorbereiding op een carrièreswitch 
(6%, 2% NL) en bekostiging van de zorg 
voor oudere verwanten (7%, 6% NL).

Michel Vermeulen: “Het is opvallend hoe verschillend Nederlandse beleggers zijn in vergelijking met die in andere Europese 
landen. Niet alleen hebben ze relatief weinig spijt van voorgaande beleggings beslissingen, ze maken zich evenmin veel zorgen 
over hun financieel-economische situatie. Wellicht is het crisisbesef hier minder ver doorgedrongen dan in andere landen? Feit is 
dat Nederlanders terughoudend zijn in hun toekomstige financiële stappen. Een kwart weet niet goed waar het huidige klimaat 
om vraagt wat betreft beleggingsbeslissingen. De onzekerheid uit zich ook in het feit dat Nederlandse beleggers een meer dan  
gemiddelde interesse hebben voor multi-asset en absolute returnproducten, waarbij de asset-allocatie wordt overgelaten aan de 
fondsbeheerder.”

Als ik denk aan sparen en beleggen is het nu de beste tijd om…

Nederland Europa

Vastgoed te kopen 11% 33%

te sparen 14% 16%

Spaargeld te beleggen 3% 12%

Minder risicovol te beleggen (bijv. obligaties) 10% 11%

Meer risicovol te beleggen (aandelen) 5% 7%

Beleggen in regio’s verder weg (opkomende markten) 11% 12%

Geduldig zijn en stil zitten 26% 34%

Beleggen in multi-asset 12% 9%

Beleggen in absolute return 16% 14%

Beleggen in high yield 9% 10%

Beleggen in inkomensproducten 9% 21%

Extra financieel advies te vragen 9% 16%

Geen van het bovenstaande 26% 14%
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Michel Vermeulen: "In heel Europa moeten mensen zich aanpassen aan de ingrijpende 
veranderingen en de gevolgen van de onzekerheid in de markten. Voor velen is dit een 
bron van zorg. Uit ons onderzoek blijkt echter dat welgestelde beleggers in Europa 
toch nog een aanzienlijk deel van hun inkomen inzetten voor sparen of beleggen, wat 
erop duidt dat veel van hen in staat zijn naast hun dagelijkse uitgaven toch geld opzij 
te zetten voor hun langetermijndoelen. Wat uit de resultaten duidelijk naar boven komt, 
is dat de beleggers in de meeste onderzochte landen eerder geneigd zijn te sparen 
dan te beleggen. Dit geldt met name sterk in Nederland. Het is zeer verstandig lange 
en korte termijn tegen elkaar af te wegen, maar door de lage rentes in veel landen 
brengt spaargeld tegenwoordig niet eens voldoende op om de inflatie bij te houden. 
Veel beleggers zouden hun geld harder kunnen laten werken door eens te kijken naar 
de verschillende inkomensgenererende beleggingsmogelijkheden.”

Als u een verdeling maakt van uw maandelijkse inkomen,  
welk percentage besteedt u dan aan…

Nederland Europa

Directe uitgaven (al het algemene levensonderhoud) 59% 53,6%

Sparen 19,9% 20,7%

Beleggen 10,9% 15,1%

Rente en aflossing (ook hypotheek) 10,2% 10,6%

De Schroders European 

Wealth Index is in het tweede 

kwartaal van 2012 uitgevoerd 

door YouGov onder een 

representatieve steekproef 

van 1341 wel gestelde beleg

gers in 11 Europese landen 

en Israël. Het gaat om de 

volgende Europese landen: 

Duitsland, Oostenrijk, Zweden, 

Zwitserland, Spanje, Neder

land, België, Italië, Frankrijk,  

Portugal en het Verenigd 

Koninkrijk. Het begrip wel

gestelde beleggers werd 

gedefinieerd als: mensen met 

een geïn vesteerd vermogen 

(de hoofdwoning niet mee

gerekend) van EUR 60.000 

(of het equivalent daarvan).
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Nu de nieuwe Europese kampioen 
bekend is en de rust is weer
gekeerd in Oekraïne, zal haast 

niemand nog een gedachte aan deze  
Europese “frontier market” wijden. Toch 
is de organisator van de finale van het  
Europese voetbalkampioenschap in feite 
een schoolvoorbeeld van zo’n “frontier 
market”, ofwel grensmarkt.

In de berichtgeving rondom dit sport
evenement kwamen zowel de kansen als 
de risico’s die deze markten kenmerken, 
voor het voetlicht.

Enerzijds werd in de economische pers 
bericht dat het evenement een impuls had 
gegeven aan de investeringen in infra
structuur in Oekraïne, dat vroeger als  
graanschuur van de SovjetUnie gold. 

“ Frontier markets”: de opvolgers 
van de BRIC’s verdienen aandacht, 
ook nu het laatste fluitsignaal  
weerklonken heeft

De afgelopen zomer keken miljoenen sportliefhebbers vol belang stelling 
naar een “frontier market”. want dat is Oekraïne, dat samen met Polen 
gastland voor het Europese kampioen schap voetbal was.

De meeste mensen zijn zich hiervan echter niet bewust. Hoewel een aantal van de 
wedstrijden in Polen plaatsvond, werd de alles beslissende finale op 1 juli in Oekraïne 
gespeeld.
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Ook werden de verlokkingen van de  
Oekraïense hoofdstad Kiev in de pers uit
gebreid besproken. Het lijdt geen twijfel 
dat een megaevenement zoals het Euro
pees kampioenschap voetbal het imago 
van een land kan oppoetsen  zelfs als het 
gastland niet verder komt dan de voorronde. 
Anderzijds werd het sportgebeuren over
schaduwd door de gevangenschap van 
oudpresidente Julia Timosjenko. Het voor
malige boegbeeld van de Oranjerevolutie 
van 2004 werd in oktober na een interna
tionaal bekritiseerd proces wegens ambts
misbruik tot zeven jaar strafkamp veroor
deeld, en moet zich nu in een tweede 
proces verantwoorden wegens belasting
ontduiking.

Het voorbeeld van Oekraïne, met het 
hiernaast geschetste spanningsveld tussen 
economische kansen en politieke onze
kerheid, maakt duidelijk wat de aantrek
kelijke kanten maar ook de valkuilen van 
de “frontier markets” zijn. Vooropgesteld: 
het is voor onervaren beleggers niet aan te 
raden op eigen houtje te gaan beleggen in 
deze markten. Het is beter te vertrouwen 
op de ervaring van gevestigde aanbieders 
met een langdurige trackrecord, een be
proefd beleggingsproces en een sterke 
aanwezigheid in de desbetreffende regio’s 
en landen. Want alleen wie ter plaatse 
aanwezig is, kan de ontwikkelingen aan
voelen, de kansen en risico’s juist inschat
ten en zo het kaf van het koren scheiden.

wat zijn “frontier markets”?
Allereerst zullen we moeten om

schrijven, wat we onder een “frontier  
market” verstaan. In de definitie zit in  
zekere zin een waardeoordeel besloten. 
Een “frontier market” heeft bijvoorbeeld 
de volgende kenmerken: Het is een land 
met een laag tot middelhoog inkomen per 
hoofd van de bevolking en heeft verge
leken met de verder ontwikkelde opko
mende landen zoals de BRIC’s (Brazilië, 
Rusland, India en China) een relatief on
derontwikkelde kapitaalmarkt. Maar juist 
vanwege hun lage of middelhoge inko
mens en de razendsnelle ontwikkeling die 
ze doormaken, staan “frontier markets” veel 
sterker bloot aan economische, sociale en 
politieke veranderingen dan ontwikkelde 
markten. Bovendien is de aandelenmarkt 
er sterk onderontwikkeld ten opzichte van 
de economie. Terwijl “frontier markets” 
slechts 0,4%1 van de wereldwijde beurs

waarde vertegenwoordigen, leveren ze een 
bijdrage van ongeveer 4,4% aan de wereld
economie2.

Net als enkele jaren geleden in China, 
Brazilië en Mexico gebeurde, zal met de 
toenemende ontwikkeling van deze eco
nomieën ook de beurswaarde van de on
dernemingen stijgen. Dat zou tot hoge 
absolute rendementen op de aandelen
markten kunnen leiden, zodat de discre
pantie tussen aandelenmarkt en econo
mische groei zou afnemen. Hoewel de 
“frontier markets” nog steeds een sterke 
economische groei vertonen en de onder
nemingswinsten er nog altijd stijgen, liggen 
de waarderingen er momenteel zo’n 46% 
onder het piekniveau van 2008. Ze hinken 
achter de opkomende markten aan.

Concreet worden de “frontier markets” 
in de zin van de MSCI Frontier Markets 
Index gevormd door 26 landen in Azië, 
Afrika, LatijnsAmerika en het Midden
Oosten (dat ongeveer 60% van het beleg
gingsuniversum uitmaakt). Er bestaan 
echter grote verschillen binnen deze groep: 
van de zeer welvarende economieën in  
het MiddenOosten tot de minder ont
wikkelde maar razendsnel groeiende Afri
kaanse staten. Op basis van de belang
rijkste groeidrivers van de verschillende 
economieën kan het universum grofweg als 
volgt worden onderverdeeld. Het Midden
Oosten gebruikt zijn olieinkomsten om 
zijn economie te verbreden en minder 
afhankelijk van olie te worden. De groei in 
Afrika wordt gestimuleerd door de toene
mende invloed die China uitoefent door 
de aanleg van infrastructuur en voorzie
ningen en de steun bij de ontsluiting van 
grondstoffenreserves op het Afrikaanse 
continent. De “frontier markets” in Azië 
profiteren van lagere loonkosten en hun 
export naar de maakcentra van de op
komende markten. In de Europese “fron
tier markets”  die allemaal in OostEuropa 
liggen  zijn de staten die veel grondstoffen 
bezitten de sterkste groeiers. Oekraïne bij
voorbeeld beschikt over enorme grond
stoffenvoorraden. 

Het is een van de negen Europese landen 
die als “frontier market” worden be
schouwd. De andere zijn Bulgarije, Kroatië, 
Estland, Kazachstan, Litouwen, Roemenië, 
Servië en Slovenië.

Er bestaan geen overlappingen tussen 
de MSCI Emerging Markets en de MSCI 
Frontier Markets Index. Maar als hun  

1 Bron: Factset. MSCI FM en MSCI AC 
World, per 30 april 2012. 2 IMF Data- 
Mapper. Op basis van prognoses voor  
het nominale bbp in 2012, per april 2012. 
3 Bron: EIU, Landencijfers. Prognoses 
voor 2012.

economische cijfers verbeteren kunnen 
landen uit de Frontier Markets index 
“promoveren” naar de Emerging Markets 
Index  en omgekeerd. Zo zakte Argentinië 
na het staatsbankroet van 2001 af van de 
MSCI Emerging Markets Index af naar de 
MSCI Frontier Markets Index. De Vere
nigde Arabische Emiraten en Qatar daar
entegen zullen binnenkort wellicht naar 
de MSCI Emerging Markets worden be
vorderd. Daarom zijn “frontier markets” 
in veel opzichten als de opkomende 
markten van de toekomst te beschouwen.

Goede argumenten voor  
“frontier markets”

Dat beleggers nu al zouden moeten 
onder zoeken welke “frontier markets” de 
op komende markten van morgen zijn, 
ligt voor de hand. Want de jongste groei
cijfers maken duidelijk dat de opkomende 
markten inmiddels behoorlijk volgroeid 
beginnen te raken. Ze hebben een en
orme inhaalslag gemaakt en het zal niet 
lang duren of de vraag rijst, of ze nog tot 
de “opkomende economieën” of eerder tot 
de industrielanden moeten worden gere
kend. Dat de grens tussen opkomende en 
ontwikkelde economieën niet in steen ge
beiteld is, blijkt uit het volgende voor
beeld: Israël werd door indexaanbieder 
Morgan Stanley Capital International 
(MSCI) twee jaar geleden opgewaardeerd 
van opkomende economie naar industrie
land en staat nu in de wereldwijde aan
delenindex MSCI World Index.
De “frontier markets” bieden tal van kan
sen. Ze profiteren van een aantrekkelijke 
combinatie van zeer lage arbeidskosten, 
gunstige demografische trends en enorme 
grondstoffenreserves. 

Stuk voor stuk argumenten die niet  
zolang geleden ook voor de groei van de 
inmiddels “gevestigde” opkomende landen 
pleitten. Zo is het gemiddelde uurloon in 
Vietnam slechts 1,7 USD, tegen over 41,4 
USD in Duitsland3. 60% van de beroeps
bevolking in de “frontier markets” is  
jonger dan 30 jaar, en bijna 41% van de 
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4 Bron: IMF, Wereldbank; Per april 2012.

4,4% van de totale wereldeconomie 4. En 
dit aandeel zal nog stijgen. Want de afge
lopen jaren was de groei van de “frontier 
markets” aanzienlijk hoger dan die van  
de industrielanden. Ook in de nabije toe
komst zullen de groeicijfers die van de 
gevestigde opkomende markten, (zeven 
tot negen procent) benaderen.

waarop moet worden gelet bij  
beleggen in de “frontier markets”

De aantrekkingskracht van de “frontier 
markets” is duidelijk, maar ondanks de voort
schrijdende marktliberalisering moeten 
beleggers nog met verschillende valkuilen 
rekening houden. Naast de politieke insta
biliteit zijn er nog enkele andere punten 
die tot voorzichtigheid manen.

Zowel in het MiddenOosten als in  
landen zoals Nigeria en Kazachstan is  
bijvoorbeeld een sterke, aanhoudende  
daling van de olieprijzen een groot risico 
voor de groeivooruitzichten.

Hoewel beleggingen in “frontier markets” 
vanwege hun bijzondere kenmerken niet 
geschikt zijn voor onervaren beleggers, 
moeten we het volgende bedenken. De 
wereld is veranderd. Vroeger waren aan
delen uit opkomende markten en “frontier 
markets” riskanter dan aandelen uit  

industrielanden. De afgelopen tien jaar is 
de situatie echter drastisch veranderd.  
Gezien de zeer slechte randvoorwaarden 
in de industrielanden zouden wij nu zelfs 
zeggen, dat “frontier markets” en op
komende markten minder riskant zijn. De 
fundamentele cijfers bevestigen dit.

Over het algemeen zijn de economieën 
van de frontier markets sterk. Het begro
tingssaldo komt in totaal uit op 0 en hun 
begroting is zodoende in evenwicht. De 
staatsschuld is in de meeste gevallen laag, 
nog geen 50% van het bruto binnenlands  
product. Ook in de particuliere sector is 
de schuldenlast veelal te verwaarlozen. 
Het contrast met de industrielanden, die 
worden gekenmerkt door hoge schulden, 
is groot, zoals blijkt uit afbeelding 1.

“Frontier markets”: binnenkort een 
op zichzelf staande beleggings-
categorie

De “frontier markets” worden boven
dien steeds meer als aparte beleggings
categorie erkend. Dat blijkt uit de invoering 
van de MSCI Frontier Markets Index in 
november 2007. Bovendien hechten be
leggers steeds meer aan een strategische 
exposure naar de wereldwijde opkomende 
landen in plaats van deze tactisch te ge

bekende oliereserves en zo’n 26% van de 
wereldwijde gasvoorraden bevinden zich 
op hun grondgebied. Een ander voordeel 
is dat de correlatie met andere markten 
relatief laag is. Gemeten aan de desbetref
fende MSCIindices bedroeg de correlatie 
met de industrielanden tussen 2005 en 2012 
0,63 en die met de opkomende markten 
slechts 0,61. De “frontier markets” zijn 
dan ook uitstekende diversificatoren die 
het risicorendementsprofiel van een aan
delenportefeuille kunnen verbeteren.

Dat de correlatie tussen deze en de  
andere aandelenmarkten relatief laag is, 
komt doordat hun groei door andere  
factoren wordt gedreven dan die van de 
industrielanden en opkomende markten. 

In het MiddenOosten, dat zo’n 60% 
van het beleggingsuniversum uitmaakt, 
gebruiken bijvoorbeeld veel landen hun 
inkomsten uit de energiesector om hun 
economie te stimuleren door overheids
investeringen in infrastructuur en andere 
projecten. In het algemeen geldt: wie in 
“frontier markets” belegt, krijgt exposure 
naar een aantal van de snelst groeiende 
landen in de wereld. Het nominale bruto 
binnenlands product van de frontier mar
kets bedraagt in totaal zo’n drie biljoen 
USD. Dat komt overeen met ongeveer 
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5 Bron: EIU, Landengegevens, per februari 2012. 

bruiken. Daardoor zal de belangstelling 
voor “frontier markets” toenemen.

Een combinatie van systematische  
index afdekking na introductie van de 
MSCI Frontier Markets Index, toegeno
men belangstelling van de beleggers en 
verdergaande marktliberalisering heeft 
tot de introductie van frontiermarket
fondsen geleid. Deze stellen beleggers in 
staat een gespreide exposure naar deze 
minder ontwikkelde markten te ver
krijgen, met als groot voordeel dat hun 
beleggingen dagelijks verhandelbaar zijn, 
wat in het verleden niet mogelijk was.

Al zijn “frontier markets” minder liquide 
dan de wereldwijde opkomende markten, 
op deze manier zijn ze toch geschikt om 
in te beleggen.

Vooropgesteld dat onder normale om
standigheden dagelijks 25% van het ge
middelde dagvolume wordt gekocht, zou 
men ervan kunnen uitgaan in slechts twee 
dagen 100 miljoen USD in de meest liquide 
70% van de MSCI Frontier Markets Index 
te kunnen beleggen.

Een van de redenen om, in het door 
onzekerheden beheerste marktklimaat  
dat momenteel heerst, in de “frontier mar
kets” te beleggen zijn de uitstekende diver
sificatiemogelijkeden. De correlatie van de 

“frontier markets” met de MSCI World en 
de S&P GSCI is veelal gering. Ook de cor
relaties tussen de ontwikkelingslanden 
binnen de markt zijn laag, wat komt door 
het plaatselijk gerichte karakter van hun 
economieën.

Wat ook het vermelden waard is: de 
stand van de lopende rekening is in de 
ontwikkelingslanden in het algemeen aan 
de beterende hand, en de deviezenreser
ves zijn met 35% van het bbp (19% van  
het bbp in de opkomende landen)5 hoog. 
Daarom zijn de “frontier markets” voor de 
evenwichtigheid van hun economie minder 
afhankelijk van andere landen. Bovendien: 
veel “frontier markets” staan zowel in de 
corruptieindex (Corruption Perceptions 
Index, CPI) als in de “Ease of doing 
business”index van de Wereldbank boven 
de BRIClanden (en Italië). In welke 
richting een land zich beweegt, wordt vaak 
ook op andere terreinen dan de economie 
zichtbaar. Zo werd een van onze fonds
beheerders in Nigeria zeven jaar geleden 
nog door de politie aangehouden omdat 
hij, tegen ś lands gewoonten in, met zijn 
veiligheidsgordel om auto reed. Inmiddels 
is het gebruik van autogordels ook in dit 
land verplicht. Het is maar een voorbeeld 
dat aanschouwelijk maakt hoe de tijden in 

slechts zeven jaar kunnen veranderen. Het 
is zodoende de moeite waard de ontwikke
lingen in de verschillende “frontier markets” 
in de gaten te houden, ook als er geen voet
balwedstrijden zijn.

Gezien de goede beleggingskansen heeft 

ook Schroders een frontiermarketfonds: 

Schroder ISF Frontier Markets Equity, dat 

in december 2010 van start ging. Als u  

hierover meer informatie wenst, stuur dan 

een e-mail aan: info-nl@schroders.nl 

Bron: Bloomberg. Correlatie nettorendementen in USD,  
voortschrijdend over 52 weken. Mei 2012.

Afb. 1: Verhouding staatsschuld/bbp 2001 - 2011 Afb. 2: Diversificatievoordelen
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Schroders Kroniek

De belangrijkste belegging 
blijft de onderneming 
zelfs in zware tijden

20 oktober 1929  
Een speculant heeft  

op zwarte vrijdag in 

New York zijn geld  

verloren en biedt nu  

zijn auto voor 100 dollar 

te koop aan.

Londen tijdens de Tweede Wereld
oorlog: de moeilijkste fase ooit voor  
 J. Henry Schröder & Co. Door de 

oorlog tussen Duitsland en Engeland  
kreeg de EngelsDuitse bank het zwaar te 
verduren: een schuldenmoratorium en  
beperkende regels van de Britse regering 
legden de ves tiging in Londen lam. Na de 
Eerste Wereld oorlog had baron Schröder 
Duits land met financieringstransacties  
geholpen bij de wederopbouw. Zo werd de 
Deutsche Bank met een kapi taalinjectie 
overeind gehouden en verleende Schroders 
verschillende kredieten aan Duitse indus
trie bedrijven. Deze vorderingen drukten 
nu als lood op de balans.

Ook het sterlingblok, dat  in 1931 was 
opgericht, bemoeilijkte de activiteiten van 
de onderneming. Het sterlingblok was 
een samenwerkingsverband van de landen 
waarvan de valuta’s aan de pond sterling 
gekoppeld waren (veelal landen van de 
Commonwealth of Nations) om een ge
meenschappelijk valuta en deviezen
beleid te voeren. Britse banken, dus ook 
J. Henry Schröder & Co., werden ver
plicht bepaalde minimumreserves en 
staatsobligaties in pond sterling aan te 
houden. De bank was er daardoor bijna 
net zo slecht aan toe als de overwonnen 
landen zelf en het bedrijfsresultaat daal
de tot het laagste peil sinds de oprichting.
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Na 1945 wist J. Henry Schröder & Co. er langzaam 
bovenop te krabbelen. Dankzij de succesvolle vestiging 
in New York, Schrobanco1, kon het voortbestaan van 
de dynastie veiliggesteld worden. Schrobanco werd 
een gevestigde naam in de op de Amerikaanse dollar 
gebaseerde bankwereld en daardoor kon de bank in 
Londen zich volledig op de wederopbouw van het  
eigen vermogen richten. Wat daarbij hielp, was dat de 
Londense firma een van de weinige was die na 1946 
weer zaken met Duitse klanten mochten doen.

De wereldeconomie kwam geleidelijk weer op gang, 
het tijdperk van het sterlingblok liep ten einde en de 
uitstaande vorderingen van de EngelsDuitse bank 
werden terugbetaald. Het ging bergopwaarts met J. 
Henry Schröder & Co., en zowel de moeder in Londen 
als de dochter in New York bloeiden op.

In 1959 waagde Helmut Schröder met het familie
bedrijf tenslotte de stap naar de beurs. Het Britse 
Schroders Limited werd in oktober 1959 opgericht  
als houdstermaatschappij om de Londense tak en de 
dochter in New York onder één dak te brengen. De 
grootste aandeelhouder was, en is nog steeds, de  
familie, die het motto huldigt: “De belangrijkste  
in vestering blijft de onderneming“. 

Van de vijf miljoen uitgegeven aandelen waren er 
slechts 750.000 voor de openbare handel bestemd. 
Schrobanco maakte op dat moment 65% van de holding 
uit, de bank in Londen slechts 35%  een gevolg van 
de Tweede Wereldoorlog in GrootBrittannië en de 
sterke economische ontwikkeling in de VS. Maar de 
daarop volgende jaren keerde het tij. Door de steeds 
grotere concurrentie op Wall Street zag Schroders op 
lange termijn geen toegevoegde waarde meer in 
Schrobanco en werd de Amerikaanse bank in 1962 
verkocht.

De aanvankelijke beurswaarde van Schroders Limited 
in 1959 bedroeg 8 miljoen pond. Inmiddels is het  
2,8 miljard pond; en met meer dan 226,1 miljoen uit
staande aandelen behoort Schroders ook in 2012 tot 
de 100 grootste ondernemingen die aan de Londense 
beurs genoteerd zijn.  

1 De geschiedenis van Schrobanco kunt u nalezen in 
Expert nummer 2, op bladzijde 36.

Helmut Schröder (links) en 
Henry Tiarks (tweede van rechts)
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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.

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een beleg
gingsinstelling gevestigd te Luxemburg. De fondsen 
van Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de 
Wet op het financieel toezicht (“Wft”) geregistreerd in 
het op grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit 
Financiële Markten aangehouden register en om die 
reden kunnen rechten van deelneming in Schroder 
ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg 
het volledige prospectus en de essentiële beleggers
informatie indien u meer informatie wenst alvorens u 
belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger 
en de juridische relatie met Schroder ISF worden uit
eengezet in het volledige prospectus. Het volledige 
prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de 
jaar en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen 
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg 
en alle distributeurs of via www.schroders.nl.

Gegevens van derden zijn eigendom van de ver
strekker van de gegevens en mogen niet worden 
verspreid, overgenomen of voor een ander doel  
worden gebruikt zonder toestemming van de ver
strekker. Gegevens van derden worden verstrekt 
zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de 
gegevens noch de uitgever van dit document kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van  
derden. Het prospectus en/of www.schroders.lu 
bevatten aan vullende disclaimers ten aanzien van 
gegevens van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen 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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belegt in wereldwijde aandelen met uitstekende 
koersperpectieven. Daarbij concentreert het 
fonds zich op ondernemingen die de beleggers 
een houdbaar en hoog dividend bieden. Dat 
betekent een dubbele kans: koerswinst en een 
aantrekkelijk dividendrendement.

Schroder ISF Global Equity Yield

* Schroder ISF staat in het gehele document voor Schroder International Selection Fund.
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