
De wereld na Fukushima
De kernramp in Fukushima is uitgeroepen tot het op een na ergste nucleaire ongeluk in 
de geschiedenis en heeft wereldwijde gevolgen. Het is echter moeilijk zich een wereld 
voor te stellen zonder kernenergie in de energiemix. 

stimuleren. In Duitsland daarentegen 
kondigde de regering een moratorium 
van drie maanden voor alle kern cen
trales af. Verder werd besloten alle kern  
centrales van vóór 1980 snel stil te leg
gen. Ook in Frankrijk, Europees kop
loper in kern energie, lijkt de stemming 
om te slaan. Kennelijk komen verschil
lende landen tot totaal verschillende 
conclusies als het om kernenergie gaat.
 

Allereerst willen wij ons medeleven 
betuigen met allen die getroffen zijn 
door de verwoestende gebeurtenissen 
in Japan.

De tragische gebeurtenissen in de re
actor van Fukushima hebben in veel 
landen een negatieve invloed gehad de 
houding van het publiek ten aanzien 
van kernenergie. Maar als de situatie 
straks onder controle is, verwachten we 
dat het debat minder emotioneel zal 
worden. Kernenergie is een zeer be
trouwbare leverancier van baseload 
energie en heeft bovendien tot dusver 
aanzienlijk minder slachtoffers geëist 
dan bijvoorbeeld gas, waterkracht en 
steenkool. Alleen al steenkool is met 
zijn emissies jaarlijks verantwoordelijk 
voor duizenden dodelijke slachtoffers. 
Natuurlijk moeten er lessen getrokken 
worden uit deze jongste ramp, met 
name op het gebied van reactorveilig
heid, de opslag van radioactief afval en 
de reservecapaciteit die nodig is in het 
geval er zich weer een dergelijke ramp 
voordoet bij een kerncentrale. De ex
ploitanten zullen daar meer geld voor 
moeten uittrekken. Maar het is moeilijk 

zich een wereld voor te stellen waarin 
kernenergie geen grote bijdrage aan de 
energiemix levert.  

Uiteenlopende politieke  
reacties
Toen de ramp zich voltrok, was de 
wereld net begonnen aan een uitbrei
ding van de nucleaire opwekkingscapa
citeit. Zo is China alleen al goed voor 
45% van de kerncentrales die sinds 2009 
wereldwijd in aanbouw werden geno
men. Doel is het aantal kolencentrales 
met hun enorme uitstoot van broeikas
gassen drastisch te verminderen. Daar
mee is het Chinese kernenergie pro
gramma nog ambitieuzer dan dat van 
Frankrijk in de jaren 80. Sinds de aard
beving komen er uit China tegenstrij
dige berichten over het al dan niet door
gaan van het programma. Tot nu toe 
zijn er echter geen plannen uitgesteld of 
defini tief afgeblazen. 
De Britse regering heeft verklaard dat de 
geplande bouw van nieuwe kerncen
trales geen vertraging zal oplopen, en 
een nieuwe bodemprijs voor koolstof 
ingevoerd zal worden die tot doel heeft 
de bouw van nieuwe kerncentrales te 
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  Stoom uit kernenergie  1,5%

  Aardolie  2%

  Aardgas  90% 

Warmte, bio-  6% 
massa en afval

Elektriciteit  0,5 %

Bron; CBS, 2011

Fondsportret 
Schroder ISF Global Energy kan 
profiteren van de verschuivingen  
op de wereldwijde energiemarkt. 
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Regulierungen brauchen  

Regulering vergt gevoel  
voor proportie 
Na  het  Lehman-faillissement  en  het   
Madoff-schandaal  was  het  tijd  om  de 
bezem  door  de  financiële  wereld  te   
halen. De Europese autoriteiten gingen 
aan de slag en kwamen met KIID, PIB en 
AIFM  om  de  belegger  te  beschermen: 
tegen bedrog, tegen verwarrende infor-
matie en niet  in de  laatste plaats tegen 
zichzelf. Het KIID ofwel “Key Investor In-
formation Document” (in het Nederlands 
ook wel “Essentiële Beleggers Informa-
tie” genoemd) heeft tot doel de fondsin-
formatie  in  heel  Europa  te  standaardi-
seren en moet  in de plaats komen van 
de financiële bijsluiter. Hierdoor moet het 
voor  beleggers  gemakkelijker  worden 
producten met elkaar te vergelijken. Het 
is echter de vraag of het KIID meer dui-
delijkheid  brengt.  Die  twijfel  geldt  niet 
voor de Europese AIFM  (Alternative  In-
vestment Fund Manager)-Richtlijn. Deze 
richtlijn  inzake de beheerders van alter-
natieve beleggingsfondsen bevat bepa-
lingen  over  de  bewaring  van  fondsgel-
den, de waardering, de administratieve 
werkzaamheden  en  een  adequaat  risi-
cobeheer.  Het  wordt  echter  problema-
tisch als richtlijnen te gedetailleerd wor-
den. Een gevoel voor proportie  is  in dit 
verband  noodzakelijk,  anders  leidt  het 
tot verstarring en wordt de beleggers de 
kans ontnomen om te beleggen in alter-
natieve, UCITS-conforme producten die 
dankzij  hun  flexibiliteit  als  geen  ander 
aansluiten op hun behoeften. Ik wens u 
veel leesplezier.

Energiewinning in Nederland 2010  

Standpunt

Fred van der 
Stappen,  
Head  
Intermediary  
Benelux.

Schroders wint 
Morningstar Award 
voor beste fonds 
binnen de categorie 
‘Best Corporate 
Bonds EUR’.
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De energiefondsen van Schroders

Wereldwijd stijgende energievraag  
schept beleggingskansen 
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Fondsportret

Structurele veranderingen zullen tot hogere olie- en gasprijzen leiden. Dat 
schept beleggingskansen in geselecteerde energieondernemingen wereldwijd.

Fondsbeheerders-
John Coyle (l.) en 
Ben Stanton zijn 
specialisten op het 
gebied van energie-
beleggen. John  
Coyle is sinds 2003 
voor Schroders werk-
zaam. Hij heeft 16 

jaar beleggingservaring en specialiseerde zich al 
vroeg in de energiesector. Ben Stanton kwam in 
2007 bij Schroders en heeft negen jaar ervaring 
in de energiebranche, onder meer als analist 
voor pan-Europese olie- en gasaandelen. 

Schroder ISF Global Energy

ISIN LU0256331488

Fondsvaluta USD

Oprichtingsdatum 30 Juni 2006

Fondsbeheerder John Coyle, Ben Stanton

Fondvermogen 2,042 miljard USD

Aantal titels 32

Benchmark MSCI World Energy Sector  

Net TR USD

Beheersvergoeding 1,50 %

Beleggingsrisico’s

�    De energiefondsen van Schroders richten zich 
voornamelijk op aandelen van kleine en middelgrote 
ondernemingen. Daardoor kunnen sterke koers-
schommelingen optreden. 

�    De waarde van de beleggingen is mede afhankelijk 
van de algemene economische en politieke  
ontwikkeling en de algemene ontwikkeling op  
de aandelenmarkt. 

�    Dalende energieprijzen kunnen tot koersdalingen 
leiden. 

�    De fondsen kunnen in het kader van het 
beleggingsproces gebruik maken van derivaten.  
Dit kan het effect van marktgebeurtenissen  
versterken en daardoor de koersvolatiliteit van  
de fondsen verhogen. 

�    De fondsvaluta (de valuta waarin de fondsen 
intern afrekenen en het merendeel van hun activa 
verwerven) is de USD. Dit betekent dat eurobeleg-
gers, ook als ze voor een euro-aandelenklasse  
kiezen, valutarisico lopen. De fondsen bieden  
geen kapitaalbescherming. 

�    De waarde van fondsaandelen kan op elk moment 
dalen tot onder de prijs waarvoor de belegger ze 
heeft verworven en daardoor tot verlies leiden.

Zonder olie als smeermiddel kan de wereldecono
mie niet draaien. Voor energieopwekking, in het 
transport en als grondstof voor de chemische indu
strie is er vooralsnog nauwelijks een alternatief voor 
het zwarte goud. Olie is een fossiele energiedrager. 
Het aanbod is, net als aardgas en steenkool, niet  
oneindig. De bekende oliebronnen beginnen uitge
put te raken en nieuwe reserves zijn meestal moeilijk 
te winnen omdat ze zich in afgelegen gebieden of  
in de oceaan bevinden. Dat heeft er mede toe geleid 
dat er sinds de jaren 1990 weinig nieuwe olievelden 
ontgonnen en nauwelijks nieuwe raffinaderijen  
gebouwd zijn. De productie is beperkt. Ook de 
wereldwijde gasvoorraden zullen ooit uitgeput  
raken. Het beperkte aanbod is één reden voor de  
stijgende olie en gasprijzen; een andere is de toe
nemende energiebehoefte. Vooral door de aanhoud
ende groei van de opkomende economieën zal de 
vraag ook op lange termijn hoog blijven of verder 
stijgen. Als de productie te laag is terwijl de behoefte 
stijgt, ontstaat er echter een structurele ongelijke 
balans op de energiemarkt, die vooral groeikansen 
creëert voor gespecialiseerde ondernemingen waar
van het ondernemingsmodel is afgestemd op moge
lijke knelpunten in de energievoorziening. Denk 
daarbij aan bedrijven die zich bezighouden met on
derzoek en ontwikkeling, exploratie en exploitatie, 
raffinage en productie, installaties en service alsmede 
transport en opslag.

De energieportefeuille van Schroders 
Op de mondiale energiemarkt zijn enkele van  
‘s werelds grootste ondernemingen actief: zwaar ge
wichten zoals Exxon Mobil, BP en Royal Dutch Shell, 
die met hun beurswaarde de indices en daarmee  
de beleggingsstrategie van veel benchmark gerichte 
aandelenfondsen domineren. Beleggers in energie
aandelen kunnen echter ook heel andere wegen 
bewandelen, zoals Schroder ISF Global Energy al 
jaren met succes bewijst. Het ervaren beheersteam 

kiest overwegend voor aandelen van middelgrote  
energieondernemingen die zij, op grond van een 
grondig selectieproces, als zeer overtuigende kansen 
beschouwen. Ze zoeken daarbij vooral naar onder
nemingen met de volgende kenmerken:  

  een zichzelf financierend ondernemingsmodel 
  productieve reserves 
  sterke ondernemingsresultaten
  liquiditeit
  beperkte geologische risico’s 
  ervaren management 
  technologisch ongecompliceerde producten

Het beleggingsuniversum is met ongeveer 750 on
dernemingen groter dan de MSCI World Energy  
Index, maar uiteindelijk halen slechts zo’n 30  
namen de eindstreep. Hiermee ontstaat een gefocuste 
portefeuille die alleen de beleggingsideeën bevat die 
in de ogen van de beheerders de beste vooruit
zichten bieden. De energiereuzen zijn hierin opval
lend onderwogen. De nadruk in de portefeuille ligt 
op de gebieden exploratie, productie en installatie. 
Daarbij staat de mondiale olie en gasmarkt uiter aard 
op de voorgrond, maar het fonds heeft de flexibiliteit 
om ook in steenkool, kernenergie, her nieuwbare  
energie en energieleveranciers te beleggen. De  
selectie is gebaseerd op fundamentele analyse en  
intensieve contacten met ondernemingsbestuurders: 
zo voerden beheerders John Coyle en Ben Stanton 
alleen al in 2009 maar liefst 250 éénopééngesprek
ken. De beheerders zijn in hun beslissingen niet  
gebonden aan beperkingen ten aanzien van landen 
of sectoren. Beiden hebben vele jaren ervaring op 
de energiemarkt en worden bovendien ondersteund 
door een vierkoppig analistenteam. Het Schroders
team heeft in alle fondsen van Schroders samen in 
totaal 11,1 miljard USD1 onder beheer zodat voor 
hen – anders dan voor de meeste andere beleggers – 
de deuren van de beslissers in de energiebranche  
altijd open staan. 

Vooruitzichten
Door het aanhoudende herstel van de wereldecono
mie stijgt de vraag naar energie. De tragedie in Japan 
en de onrusten in het MiddenOosten en Noord
Afrika zetten het wereldwijde energie systeem verder 
onder druk. Ook worden soms tijdelijk fossiele ener
giedragers zoals aardgas en steenkool ingezet ter  
vervanging van stilgelegde kerncentrales. De ener
gieprijzen zullen daarom voorlopig dynamisch en 
volatiel blijven. Op middellange termijn moet echter 
rekening worden gehouden met enkele andere fac
toren. De wereldwijde voorraden zijn namelijk nog 
steeds relatief hoog en als de onrust in NoordAfrika 
en het MiddenOosten afneemt, kunnen de prijzen 
weer terugvallen. Ook de verwachte vertraging van 
de wereldwijde exportactiviteit zal de olieprijs waar
schijnlijk in toom houden. Voor beleggers die stre
ven naar langetermijnrendement geldt echter nog 
steeds: olie is het smeermiddel van de wereldecono
mie en wij zullen er nog lang van afhankelijk zijn. 
Tijdelijke dalingen van de olieprijs kunnen een  
signaal voor aantrekkelijke 
instapkansen 
zijn. 

Beleggingsargumenten

�    De energiefondsen van Schroders zijn 
aandelenfondsen die wereldwijd beleggen. 
De beheerders zoeken naar perspectiefrijke 
beleggingsideeën onder kleine en middel-
grote ondernemingen in de energiesector 
om te profiteren van de structureel en  
blijvend hoge energiebehoefte wereldwijd. 

�    De fondsen combineren diepgaand 
fundamenteel bedrijfsonderzoek  
met een helder gestructureerd beleggings-
proces en geïntegreerd risicobeheer. 

�    De fondsen kennen geen beperkingen ten 
aanzien van sectoren of landen en kunnen 
daardoor zeer flexibel inspelen op markt-
kansen.

�    De fondsbeheerders beschikken over jaren-
lange ervaring, een uitstekende trackrecord 
en zeer goede contacten in de sector. 

�    Een deel van het fondsvermogen kan 
worden belegd in liquiditeiten om een  
defensieve positionering in te nemen als  
de markten dalen. 

Schroders energiefondsen1

1 Bron: Schroders, per 31-10-2010.

1. Bron: Schroders. Per 31.03.2011.
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De wereld na Fukushima
Energie die moet worden vervangen

Japan moet het nu doen zonder de 
baseloadcapaciteit van de stilgelegde 
centrales, in totaal 13,7 GW. In Duits
land zijn vanwege het moratorium alle 
kerncentrales stilgelegd. Het land zal 
daarom 7,1 GW uit andere energie
bronnen moeten halen, aangezien het  
in 2010 voor ongeveer 11% van zijn  
primaire energie en maar liefst 23%  
van zijn baseloadopwekking van kern
energie afhankelijk was.1 Om het te
kort op te vangen moet het nu elektrici
teit (van zowel kern als gascentrales) 
uit Frankrijk en Tsjechië importeren. 
Welke kant het met de energieprijzen in 
Europa opgaat, hangt voor een groot 
deel af van de Duitse houding tegenover 
kernenergie. Sommige politieke par
tijen willen dat Duitsland tegen 2020 
helemaal stopt met kernenergie. In dat 
geval zouden de bestaande andere 
vormen van energieproductie intensie
ver gebruikt en uitgebreid moeten wor
den. Het toch al hoge aandeel van fos
siele energiedragers in de energiemix 
(zie grafiek) zal stijgen en de energie
efficiëntie ervan zal omhoog moeten. 
En vooral het aandeel hernieuwbare  

energie (2010: 9,4%) zal fors moeten 
stijgen. Beide ontwikkelingen zullen tot 
een stijging van de Europese kool
stofprijzen leiden, aangezien de emis
sieneutrale nucleaire capaciteit moet  
worden vervangen. 

Om verschillende reden, waaronder 
de onrust in NoordAfrika en het  
Nabije Oosten, waren de wereldwijde  
energieprijzen al aan het stijgen. Nu Ja
pan en Duitsland – tijdelijk of definitief 
– kernenergie vervangen door fossiele 
brandstoffen, worden de wereldwijde 
energieprijzen nog verder opgedreven. 
Dit zal binnenkort vermoedelijk kansen 
scheppen voor aardgas, dat de helft 
minder uitstoot veroorzaakt dan steen
kool. Japan is nu al de grootste impor
teur van vloeibaar gas (LNG) en geschat 
wordt dat de wereldwijde vraag door de 
extra behoefte van Japan met zo’n 5% 
zal stijgen. Dit werkt al door in de Euro
pese gasprijzen. Kortom: de aardbeving 
in Japan heeft vergaande gevolgen voor 
de wereldwijde energiemarkt, of het nu 
om fossiele of om hernieuwbare ener
giebronnen gaat. 

1 Bron: AG Energiebilanzen e.V., per 2010.

2 Bron: Schroders, per 31-03-2011.  
Rendement op basis van de netto- 
vermogenswaarde aandelenklasse A, EUR, 
inkomsten herbelegd. Berekening na aftrek 
van de jaarlijkse beheersvergoeding, echter 
zonder rekening te houden met inschrijvings-
vergoeding, eventuele andere vergoedingen, 
transactiekosten en belastingen. Als deze 
zouden worden meegerekend, zou de  
performance lager uitvallen. Beleggingen 
in vreemde valuta’s staan bloot aan wissel-
koersschommelingen. Resultaten in het 
verleden zijn geen betrouwbare leidraad 
voor de toekomstige resultaten.  
3 Bron: BP Statistical Review 2009, 
Vooruitblik op 2009 van de internationale 
energie-autoriteiten, Schroders.

De energievraag, vooral uit 
de zich snel ontwikkelende 
en industrialiserende op-
komende economieën,  
groeit gestaag. 
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Stijgende vraag naar olie in de toekomst3

Schroder ISF Global Energy – Rendement over vijf jaar (per 31-03-2011)2

■	 	Schroder ISF Global 
Energy, A, USD.

■	 	MSCI World Energy 
Sector Net TR USD

80

60

40

20

0

–20

–40

–60

Rendement (USD) in %

8,27
12,84

2007 2008 2009 2010 2011

20,62

–38,29

35,89
28,74

36,02

–49,69

58,70

30,46

Schroders  opedie

 
Baseload – Baseload  of  ba-

sislast is de minimale hoeveelheid 
elektriciteit die door het elektrici-
teitsnet  dagelijks  moet  worden 
geleverd.  Dit  in  tegenstelling  tot 
de  pieklast,  de  maximale  hoe-
veelheid  in  een  jaar. Als  er meer 
wordt verbruikt dan de baseload, 
worden  middellast-  en  pieklast-
centrales ingeschakeld om de ex-
tra behoefte te dekken.

Bron: Bundesministerium für 
Wirt schaft und Technologie.

   Uitkeringen: In het vierde kwartaal van 2010 heeft de uitkerende aan
delenklasse van Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 
(ISIN A, EUR afgedekt, herbel.: LU0499925211) 0,4766 euro (=1,75 %) 
per aandeel uitgekeerd.

   Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value (ISIN A, EUR, herbel.: 
LU0559386015): Het fonds is sinds kort geregistreerd voor verkoop 
in Nederland. Het is gebaseerd op het succesvolle Schrodersfonds 
naar Zwitsers recht, dat in 2003 werd opgericht. Het fonds belegt hoofd
zakelijk in kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa (incl. 
OostEuropa). Fondsbeheerder is Caspar Benz, die meer dan 31 jaar  
beleggingservaring inbrengt, ondersteund door cobeheerder Daniel Lenz. 
Schroder ISF Global Credit Duration 

    Fondsintroductie: Schroder GAIA CQS Credit Schroder GAIA CQS 
Credit is per 13 april 2011 opgericht. Het is een credit long/short fonds 
met een absolute returnfocus dat belegt in bedrijfsobli gaties en liquid 
credit default swaps. Het fonds beoogt de LIBOR te verslaan met +4% tot 
+8%. Schroder GAIA CQS zal het derde fonds zijn dat onderdeel uit
maakt van het hedgefondsen platform dat aan de GAIA UCITS voor
waarden voldoet.

  Het fonds wordt beheerd door het Schroder CQS team, ons met 
prijzen bekroond global MultiStrategy Asset Manager team met meer 
dan $10 miljard vermogen onder beheer. De portolio beheerder, Simon 
Finch, heeft meer dan 16 jaar beleggingservaring. 

  Fondswijzigingen:
    Schroder ISF EURO Dynamic Growth wordt op 12 mei 2011 samen

gevoegd met Schroder ISF EURO Equity (ISIN A, EUR, herbel.: 
LU0106235293). 

    Schroder ISF QEP US Core wordt op 12 mei 2011 samengevoegd 
met Schroder ISF QEP Global Core (ISIN C, USD, herbel.: 
LU0106255481). 

Nieuws



Markten

Olieprijsschokken roepen angst op omdat ze vaak met recessie of stagflatie gepaard gaan. De prijsstijging van de laatste 
tijd is toe te schrijven aan een combinatie van economisch herstel en geopolitieke onrust. Maar naar onze mening is de 
kans klein dat deze tot een nieuwe recessie zal leiden.

1. Bron: Schroders, Datastream, IMF. Stand BBP, inflatie en beleidsrentes en kencijfers per 31-3-2011. De kencijfers voor 2011(e) en 2012(e) hebben betrekking op de stand aan het einde van het 
jaar en zijn een prognose. Onder opkomende economieën wordt verstaan: Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Colombia, Estland, Filippijnen, Hongarije, India, Indonesië, Kroatië, Letland, 
Litouwen, Maleisië, Mexico, Oekraïne, Peru, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Taiwan, Thailand, Tsjechische Republiek, Turkije, Venezuela, Zuid-Afrika, Zuid-Korea. De asset-allocatie heeft  
betrekking op de portefeuille van Strategic Solutions – Schroder Global Diversified Growth Fund. Per 31-3-2011.

Asset-allocatie sinds oktober 2010 Aandelenspreiding
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Olieprijsstijgingen roepen bij het brede publiek  
allerlei schrikbeelden op doordat ze vaak samengaan 
met recessie of stagflatie. De stijging van de afgelopen 
tijd heeft echter zijn oorsprong in een combinatie 
van economisch herstel en geopolitieke onrust in het 
MiddenOosten en NoordAfrika en zal de wereld
economie naar onze mening niet in een recessie stor
ten. De jongste stijging is namelijk minder sterk dan 
voorheen, zoals in 2008/09, en komt deels voor reke
ning van de economische groei, terwijl de energie
intensiteit van de economie afneemt. Pas als de 
olieprijs tot zo’n 150 USD per vat zou stijgen of de 
Amerikaanse centrale bank zijn monetaire beleid 
aanscherpt (zoals de ECB), hoeven we te vrezen voor 
een nieuwe recessie. 

Voor het eerst in twee jaar stellen wij onze prog
nose voor de groei van de wereldeconomie niet naar 
boven bij en handhaven deze op +3,5% voor 2011. 
Dit geeft aan dat het meeste goede nieuws uit de eco
nomie inmiddels is doorgedrongen. Onze visie dat 
de wereldeconomie op de goede weg is, wordt steeds 
breder gedeeld en de angst voor een nieuwe recessie 
is sterk gedaald. Zonder de stijging van de olieprijzen 
zouden we onze groeiprognose dan ook verder ver
hoogd hebben, gesteund door aanhoudende stijging 
van de voorlopende indicatoren zoals de in koop
managersindex. In plaats daarvan hebben we onze  
inflatieverwachting voor 2011 verhoogd van 2,5% naar 
3,5%, vanwege de stijging van de energie en voe

dingsmiddelenprijzen in de afgelopen drie maan
den. Deze stijging tast de reële inkomensgroei en de 
consumptieve uitgaven aan, wat het effect van de  
positieve voorlopende indicatoren grotendeels te
nietdoet. 

Een forse stijging van de olieprijs werkt als een 
rem op de groei en gaat vaak samen met een ver
hoogde inflatie en economische malaise. Sinds 1970 
hebben zich vier van deze recessies voorgedaan: 

  Oliecrisis 1973/74 
  Oliecrisis 1978/79 
  Golfoorlog 1990 
  OPEC productiebeperking 1999/2000 

En het extreem soepele monetaire beleid waar
mee de financiële crisis van 2007/2008 werd bestre
den, had tot gevolg dat de olieprijs onder invloed 
van de overvloedige liquiditeit opliep tot het 
hoogste niveau aller tijden. Sinds de jaren 1970 
hebben olieprijsschokken een enorm effect op de 
economische psyche. Destijds leidde het politiek 
gemotiveerde olieembargo van de OPEC tot een 
fase van stagflatie in de industrielanden en de her
innering aan de hoge werkloosheid en de alsmaar 
oplopende inflatie is nog springlevend. Maar intus
sen is de wereldeconomie – zoals zoveel – sterk  
veranderd. Zo is de energieintensiteit van de  
economie duidelijk gedaald. De eerste oliecrises 

vormden de aanleiding om te zoeken naar manieren 
om efficiënter met energie om te gaan, iets waar we 
nog steeds mee bezig zijn. Terwijl het wereldwijde 
BBP sinds 1971 in reële termen meer dan verdrie
voudigd is, is de vraag naar olie niet eens verdub
beld. Daardoor is de verhouding tussen olievraag 
en BBP sinds 1971 bijna gehalveerd, en dat ondanks 
de groei van de veel energieintensievere op
komende economieën. Olie kan dus niet meer zo’n 
grote schok veroorzaken als vroeger.

Bovendien is de olieprijs duidelijk minder geste
gen dan bij de olieschokken in het verleden (zie  
tabel): ongeveer +60% sinds juli 2010, terwijl de 
prijzen destijds met gemiddeld 174% omhoog ging
en. Ook moeten we beseffen dat alleen de laatste  
25 USD per vat te wijten zijn aan de onrust in het 
MiddenOosten en NoordAfrika. Daarvóór was de 
stijgende vraag in Azië en de VS verantwoordelijk 
voor de prijsstijging. Dit onderscheid is belangrijk, 
want vraaggedreven energieprijzen duiden op een 
toenemende economische activiteit terwijl aanbod
gedreven prijsschokken de vraag niet aanwakkeren, 
maar juist eerder voor stagflatie zorgen.

Daarom gaan wij er al met al van uit dat de jongste 
olieschok niet sterk genoeg zal zijn om een nieuwe 
recessie teweeg te brengen – als de prijs ten  minste 
onder de 150 USD/vat blijft en de onrust niet over
slaat naar SaoediArabië. 

  Liquiditeiten/contanten  4,5 %

 Converteerbare obligaties  0,5 %

 Bedrijfsobligaties   0,0 %

 Grondstoffen  16,2 %

  Infrastructuur  4,9 %

 Vastgoed  2,5 %

 High yield obligaties  15,4 %

 Obligaties van 
  opkomende economieën  7,3 %

 Absolute Return  3,4 %

 Private Equity  2,3 %

 Aandelen  43,1 %
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De aandelenpositie van 43,1% is als volgt  
samengesteld (+/- t.o.v. Expert Q1/2011):

 Aandelen GB 7,79 %  (–1,94 %)

 Aandelen VS 17,33 %  (–1,16 %)

 Aandelen Europa excl. GB 8,93 %  (–0,32 %)

 Aandelen Japan 5,18 %  (+5,18 %) 

 Aandelen Pacific 
  excl. Japan 12,95 %  (+0,54 %)

 Aandelen opkomende 
  economieën 9,43 %  (–2,25 %)

 Aandelen wereldwijd 38,41 %  (+0,21 %)

Olie: smeermiddel of rem op de groei?

Schroders         prognose en portefeuille1

 VS     Eurozone     Japan     Opkomende economieën     Wereld
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Valuta’s/olieprijs

Actueel 12/2011(e) 12/2012(e)

USD/EUR 1,45 1,30 1,25

USD/GBP 1,63 1,60 1,60

JPY/USD 84,2 86,0 90,0

GBP/EUR 0,89 0,81 0,78

Olie (Brent 
Crude) in USD

125,4 111,1 108,1
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Markten

 
Aandelen

VS Arbeidsmarkt ontwikkelt zich positief; 
sterke ondernemingsbalansen; meer fusies/ 
overnames; aandelenmarkt historisch  
gezien aantrekkelijk gewaardeerd. 
Schroder ISF US All Cap

Europa Schuldenproblematiek houdt aan; 
krapper monetair beleid kan herstel af-
remmen, verdere renteverhogingen zijn 
mogelijk; aandelenmarkt gunstig gewaar-
deerd. 
Schroder ISF European Large Cap

Japan Onzekerheid na aardbeving en 
reactorongeval; koersval op aandelenmarkt 
overdreven; waarderingen momenteel zeer 
aantrekkelijk. 
Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Pacific (excl. Japan) Regio profiteert van 
herstel wereldeconomie en opleving VS; 
regio ondervindt deels nadelige effecten 
van aanscherping monetair beleid in  
op komende economieën. 
Schroder ISF Pacific Equity

Opkomende markten Beste groeivooruit-
zichten, maar deze zijn al reeds in de waar-
deringen verwerkt; aanscherping monetair 
beleid om inflatie en speculatieve bubbles 
te voorkomen. 
Schroder ISF Global Emerging Market  
Opportunities

Obligaties

Staatsobligaties Renteverhogingen in 
de industrielanden verwacht; rendementen 
komen daardoor steeds meer onder druk 
te staan. 
Schroder ISF Global Bond

Bedrijfsobligaties Spreads verder ver-
krapt; waarderingen niet meer zo gunstig 
als twee jaar geleden, maar aantrekkelijker 
dan cash. 
Schroder ISF Global Corporate Bond

High yield obligaties Door verkrapping 
van de spreads minder aantrekkelijk maar 
nog steeds in trek; beleggingscategorie 
profiteert van herstel ondernemings-
winsten. 
Schroder ISF Global High Yield

Schulden van opkomende markten 
Veel emittenten van obligaties in lokale  
valuta hebben gezondere overheids-
financiën dan de industrielanden. 
Schroder ISF Emerging Markets Debt  
Absolute Return

Indexgekoppelde obligaties Hogere 
inflatieverwachting wegens stijgende 
grondstofprijzen; krapper monetair beleid 
zorgt voor hogere rendementen. 
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen

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

Grondstoffen Wereldeconomie aan de 
beterende hand, aanhoudende vraag; ver-
hoging beleidsrentes kan bedreiging 
vormen. 

 Positief  Neutral Negatief

      

Ticker

Verwachte waardeontwikkeling:

De inflatie is terug
Stijgende grondstofprijzen leiden wereldwijd tot een hogere inflatie. In de 
eurozone en de opkomende markten grijpen de centrale banken in, en in  
de VS bereidt de Federal Reserve zich voor op het einde van zijn monetaire 
versoepelingsprogramma (QE en QE II).

In het eerste kwartaal werden de markten overval
len door de escalerende onrust in het Midden
Oosten en NoordAfrika en de natuurramp in  
Japan. Ons medeleven gaat uit naar alle slachtof
fers. Dergelijke gebeurtenissen stellen de markten 
altijd voor een uitdaging, aangezien ze buiten de 
ervaring van de meeste beleggers liggen. De grote 
vraag is of ze een nadelige invloed zullen hebben 
op de wereldeconomie – en daarmee ook op de  
risicoactiva die van het herstel profiteren. 
   De aardbeving, tsunami en kernramp in Fuku
shima zijn een nationale tragedie voor Japan.  
Economisch gezien echter zijn de middellange
termijneffecten voor Japan zonder meer positief, 
ook al is de materiële schade ongekend hoog en 
zal de productie op korte termijn duidelijk ach
terblijven bij de verwachtingen. De wederopbouw 
zal de Japanse economie nieuw leven inblazen, de 
aanvankelijke verliezen goedmaken en vervolgens 
tot hogere groei bijdragen. Omdat Japan een  
hoge spaarquote heeft, zal de financiering van de  
wederopbouw geen probleem vormen. De wereld
wijde gevolgen zijn beperkt omdat Japan, nog 
steeds de derde economie van de wereld, relatief 
weinig importeert zodat de vraaguitval beperkt 
blijft. 
    Meer zorgen baart de gestegen olieprijs. Deze 
tast de reële inkomens aan doordat de inflatie 
stijgt waardoor de consumptie en de groei af
nemen. De hogere energie en productiekosten 
zullen uiteindelijk worden doorberekend aan de 
consument. Wel zijn de huishoudens momenteel 
beter bestand tegen een olieprijsschok dan de  
vorige keer, in 2008, wat te danken is aan de  
hogere spaarquote na de financiële crisis. Hoe dan 
ook, de stijging van de energieprijzen is de reden 
waarom we voor het eerst in twee jaar niet onze 
groeiprognose, maar onze inflatieprognose naar 
boven bijstellen. 
   Ook de opkomende economieën hebben te kam
pen met een hoge inflatie. Daar maken de grond
stofprijzen een aanzienlijk deel uit van de con
sumentenprijsindex en is er minder vrije capa
citeit dan in de industrielanden. Daarom reageren 
veel centrale banken met een aanscherping van 
hun monetaire beleid. Dit zou de inflatie moeten 
beteugelen, maar brengt ook het risico mee dat de 
economie (te) hard wordt afgeremd. 
     Inmiddels heeft ook de Europese Centrale Bank 
besloten de beleidsrente te verhogen van 1,0% 
naar 1,25% – en gesuggereerd dat verdere stappen 

mogelijk zijn als de inflatie te hoog blijft. Deze 
monetaire verkrapping zal vooral hard aankomen 
in de perifere eurolanden, die al zeer streng  
moesten bezuinigen en de belastingen hebben 
verhoogd om hun financiën te saneren. 

In het algemeen houden we in onze asset
allocatie een voorkeur voor risicoactiva, met een 
overweging in aandelen en grondstoffen. Wat aan
delen betreft, zijn we voorzichtig ten opzichte  
van de opkomende economieën en geven we de 
voorkeur aan de VS en Japan. Europa is neutraal 
gewogen, maar we vermijden banken waar grote 
extra kapitaalinjecties nodig zijn. In de obligatie
markt zal de yieldcurve afvlakken nu het kwan
titatieve versoepelingsprogramma in de VS zijn 
einde nadert en de Federal Reserve de markten 
voorbereidt op een krapper monetair beleid. Op 
de valutamarkten heeft Azië onze voorkeur omdat 
de centrale banken, gelet op de cyclische ontwik
kelingen en de stijgende inflatie, vermoedelijk een 
opwaardering van hun valuta zullen toestaan. 

 Het meest waarschijnlijke scenario is in onze 
ogen dat de wereldeconomie verder groeit, maar 
tijdelijk afgeremd wordt door de hoge olieprijs.  
De groei valt minder hoog uit omdat de Europese 
landen moeten bezuinigen en de beleidsrentes  
in de eurozone en de opkomende economieën 
worden verhoogd om de inflatiedruk het hoofd te 
bieden. In het minder goede scenario leiden de 
antiinflatiemaatregelen van China ertoe dat de 
groei inzakt en de wereldeconomie verzwakt.  
Bovendien zou de wereldwijde inflatie waarschijn
lijk afnemen omdat de grondstofprijzen door de 
inzakkende vraag dalen, met als gevolg dat de  
centrale banken zich langer terughoudend zullen 
opstellen. In het laatste, slechte scenario slaat de 
onrust in NoordAfrika en het MiddenOosten 
over naar SaoediArabië, wat de olieprijs nog  
verder omhoog stuwt. Dit kan leiden tot stagflatie, 
gekenmerkt door een lage groei en een hoge infla
tie. In dat geval zouden de centrale banken nog 
harder ingrijpen om de inflatie te beteugelen. 

Hoofdscenario en alternatieven
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Bron: Schroders, maart 2011.

Hoofdscenario

Harde landing economie  
in China  

Spanningen in Midden-Oosten 
escaleren

Prognose

Wereldwijd BPP % t.o.v. vorig jaar  
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Special

Een gevaarlijk decennium voor de dollar
Overal in de wereld kunnen Amerikanen de taxi met hun eigen dollar betalen. Maar hoe lang nog? En hoe lang 
wordt olie en goud nog in dollar afgerekend? Barry Eichengreen, Professor Economie aan de Universiteit van Cali-
fornië, gaat ervan uit dat de dollar zijn positie de komende tien jaar zal behouden – zij het met moeite. 

Hoewel de valutaoorlog vorig jaar zonder veel bloed
vergieten is verlopen, is de dollar – die al aangeslagen 
was door de gevolgen van de financiële crisis en het 
daaropvolgende soepele monetaire beleid – niet on
geschonden uit de strijd gekomen. Het ineffectieve 
beleid leidt tot twijfels aan het vermogen van de 
Amerikaanse regering om het uitdijende begrotings
tekort onder controle te krijgen. 

Door de komst van de euro en de ambitie van de 
Chinezen ontwikkelt het wereldwijde monetaire en 
financiële systeem zich snel tot een multipolair mo
del, waarin de dollar ruimte zal moeten maken voor 
zijn rivalen. We koersen dus af op een wereld met 
drie dominante valuta’s, maar het goede nieuws voor 
de dollar is dat zijn rivalen – euro en renminbi – nog 
heel wat problemen op te lossen hebben voor het zo
ver is. 

Het privilege van de dollar...
Voorlopig blijft de dollar ondanks alles de enige echte 
wereldvaluta. Dit ’exorbitante privilege‘ levert de VS 
grote voordelen op. Ze verkeren niet alleen in de po
sitie dat alle anderen hun munt willen, maar genieten 
ook het unieke voorrecht zich zo ongebreideld in de 
schulden te kunnen steken dat ze de wereld ongewild 
aan de rand van de economische afgrond kunnen 
brengen. 

Zoals de Amerikaanse Minister van Financiën 
John Connally in 1971 al zei tegen een Europese de
legatie die zijn zorgen uitte over de wisselkoers
schom melingen: “De dollar is onze munt, maar jullie  
probleem.” Amerikaanse bedrijven hebben er enorm 
veel profijt van dat het internationale financiële  
verkeer in hun valuta wordt afgewikkeld. Het  
bespaart hen niet alleen valuta kosten, maar ook de 
kosten om zich tegen wissel koersrisico in te dekken. 
Deze bevoorrechte positie heeft echter ook een  
schaduwzijde.

...en de schaduwzijde daarvan 
Buitenlanders zijn graag bereid het tekort op de  
lopende rekening van de VS te financieren, meer dan 
voor enig ander land. Daardoor kunnen de Ameri
kanen probleemloos boven hun stand leven. En als  
ze zich aan financiële excessen te buiten gaan – en  

bijvoorbeeld slachtoffer worden van wilde speculaties 
op de vastgoedmarkt – staat het buitenland, zoals  
gebleken is, klaar nog meer krediet te verstrekken en 
de VS daarmee voldoende touw te geven om zichzelf 
op te knopen. 

De dollar en de financiële crisis
Zou de jongste financiële crisis zijn ontstaan als onze 
multipolaire wereldeconomie had gesteund op een 
multipolair monetair en financieel systeem? Vrijwel 
zeker niet, denkt Eichengreen. Want juist door de 
scheve verhouding tussen een zich verbredende wereld
economie en het smalle, op de dollar gecentreerde, 
geldsysteem konden de VS zoveel schuld opbouwen 
als in de jaren voor 2007 het geval was. Hoewel de 
Amerikaanse economie – gemeten aan het aandeel in 
het wereldwijde BBP – het afgelopen decennium  
gekrompen is, verschafte het buitenland de VS 
steeds hogere kredieten, die de Amerikanen op 
een zo betreurenswaardige manier gebruikten. 

Waarom de wereld de dollar nog steeds 
gebruikt 
Hoewel andere economieën hun achterstand op de VS 
in de halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog hebben 
weggewerkt, wordt het monetaire en financiële  
systeem nog steeds gedomineerd door de dollar.  
De reden hiervoor heeft te maken met de zogeheten 
netwerkexternaliteiten die de markt de afgelopen 50 
jaar kenmerkten. Hiermee wordt bedoeld dat onder
nemingen geneigd zijn dezelfde standaard te gebrui
ken als alle andere in hun netwerk. Hoe meer be
drijven dat doen, hoe sterker de druk wordt. Dit geldt 
ook voor de gebruikte valuta. 

Als alle anderen, zowel klanten als concurrenten, in 
dollars betalen is het voor een bedrijf verstandig de
zelfde munt te gebruiken. Zo moet een exporteur die 
op de internationale markt wil doorbreken, duidelijk 
maken dat zijn prijs concur rerend is en moet hij zijn 
product daarom in dezelfde valuta prijzen als alle  
anderen. Dit verschijnsel wordt versterkt door de  
kosten voor het omwisselen van de ene valuta in de 
andere en laat – tot op heden – slechts ruimte voor één 
echt internationale valuta. 

De centrifugale kracht van de dollar  
neemt af 
Tot op heden is de invloed van de netwerkexter
naliteiten groot. Maar volgens Barry Eichengreen is 
het onwaarschijnlijk dat het de valutawereld ook in de 
toekomst blijft beheersen. De gedachte dat impor
teurs, exporteurs en andere groepen dezelfde valuta 
moeten gebruiken om verwarring bij hun klanten te 
voorkomen, verliest volgens Eichengreen aan beteke
nis in een wereld waarin iedereen met zijn smart
phone ter plekke de wisselkoersen kan vergelijken. 
Tien jaar geleden was het voor de meeste mensen  
lastig om actuele wisselkoersinformatie te vinden.  
Tegenwoordig echter staat de wisselkoersapp in de top 
10 van de downloads uit de Apple AppStore. Eichen
green voorspelt dat de dollar tegen 2020 – na bijna een 
eeuw de supervaluta van de wereld te zijn geweest – 
ruimte zal moeten maken voor zijn rivalen. Het meest 
waarschijnlijke scenario over tien jaar is dat er  
drie wereldvaluta’s naast elkaar worden gebruikt:  
de Amerikaanse dollar, de euro en de renminbi – al 
zullen ze misschien niet overal gelijkwaardig zijn. 

Grotere convergentie in een multipolair  
financieel systeem 
Het vooruitzicht op een systeem dat op meer valuta’s 
berust, is geruststellend aangezien de wereld hierdoor 
uiteindelijk financieel veiliger wordt. Er ontstaat een 
grotere convergentie tussen de multipolaire wereld
economie en het monetaire en financiële systeem 
waarop de wereldeconomie steunt. Het monopolie dat 
de VS door hun bijzondere status als enige wereld
valuta genoten, zal verdwijnen. Mochten de VS mis
bruik maken van hun bevoorrechte positie, is het voor 
buitenlandse beleggers gemakkelijker naar alterna
tieven uit te wijken. Schommelingen tussen de drie  
internationale valuta’s zullen volgens Eichengreen 
geen groot probleem vormen, mits ze binnen de  
perken blijven. Scherpe of onverwachte fluctuaties 
zouden echter slecht zijn. Een stabiel beleid is daarom 
in het belang van regeringen en centrale banken.  
Daaruit volgt dat de landen die een reservevaluta  
uitgeven – de VS, de eurozone en China – meer trans
parantie en discipline aan de dag zullen moeten  
leggen, en dat kan alleen maar positief zijn. 

€	 Euro
�    �Ondanks aanhoudende discussies 

over de euro heeft Europa laten zien 
dat het op een crisis reageert met 
verdere integratie. 

   �Een faillissement van Griekenland 
of Ierland is niet het einde van de 
euro. Herstructurering zou de valuta 
kunnen versterken. 

   �Duitsland heeft economisch en 
politiek te veel geïnvesteerd om  
het europroject op te geven.

   �Na voltooiing van het hervormings-
programma (waaronder banken, 
schulden en toezicht) is de euro-
zone een solide monetaire unie en 
is de positie van de euro op het  
internationale toneel veiliggesteld. 

$ Dollar  
�    Hoofdprobleem: de 

overheids financiën moeten 
worden ge saneerd terwijl de 
Amerikaanse politiek nauwe-
lijks functioneert. 

�    Pas na de presidentsverkie-
zingen van 2012 zal er serieus 
kunnen worden gesproken 
over bezuinigingen en belas-
tingverhogingen. 

�    In 2013 willen de markten 
echter snelle maatregelen 
zien; de aanhoudende begro-
tingsproblemen zullen de af-
keer van de dollar mogelijk 
versnellen.

Verbluffende cijfers

Hoewel de VS slechts ongeveer 
20% van de wereldeconomie uit-
maken, wordt de grote meerderheid 
van internationale zakentransacties 
nog steeds in dollar afgewikkeld.  
De dollar is betrokken bij 85% van 
de wereldwijde deviezentransacties 
en vertegenwoordigt 61% van de 
bewezen deviezenreserves van de 
wereldwijde centrale banken. 

Bron: Bank voor Internationale  
Betalingen, 2010.

¥ Renminbi

   �De afhankelijkheid van de dollar is ongunstig 
voor het Chinese bedrijfs leven.

   �Om van de renminbi een wereld valuta te 
maken, moet China nog een aantal ernstige 
problemen oplossen: 

   er moeten liquide financiële markten komen 
die toegankelijk zijn voor niet-Chinezen; 

   de financiële beperkingen, die een vast 
bestanddeel van China’s ontwikkelings - 
model zijn, moeten worden opgeheven; 

   de banken moeten worden 
gecommer cialiseerd;

   er moet een juridisch kader worden ge-
creëerd dat vertrouwen wekt bij de beleggers. 

   �China zou dit hervormingsplan binnen tien 
jaar kunnen uitvoeren.
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Nieuws

Met ingang van 1 maart 2011 is het Benelux team van 
Schroders versterkt met het aanstellen van Tânia Jeró
nimo Cabral als de nieuwe Marketing Manager Bene
lux. Schroders heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt in de  
Benelux. Als verantwoordelijke voor de marketing en PRactiviteiten zal  
Tânia zich richten op het voortzetten van dit succes. Ze zal een impuls geven 
aan de marketingactiviteiten en werken aan de doorontwikkeling van de 
naams bekendheid van Schroders in de Benelux door middel van marketing en 
P.R.

Tânia komt uit de Asset Managment industrie. Zij is werkzaam geweest bij een 
Nederlandse Private Bank in Amsterdam waar zij de marketingactiviteiten van 
de Asset Management divisie verzorgde. Sinds eind 2009 maakte zij bovendien 
onderdeel uit van het Investments Team en hield zich bezig met de selectie van 
externe fondsen en het aanbod van gestructureerde producten voor de private 
banking cliënten.

Fred van der Stappen, Head Intermediary Benelux: “Onze business is de afgelo
pen jaren aanzienlijk gegroeid. Met de aanstelling van Tânia zullen wij onze 
dienstverlening naar onze partners verder kunnen ontplooien. Tânia’s ervaring 
in zowel marketing als fondsenselectie is van grote waarde bij het verder  
uitbouwen van de merkbekendheid van Schroders en de ontwikkeling van  
toekomstige marketingcampagnes”. 

Schroders Benelux 
breidt team uit
Tânia Jéronimo Cabral nieuwe 
Marketing Manager Benelux

Rory Bateman begon in 2008 bij Schroders als beheerder van het Schroder ISF 
European Large Cap fonds. Sinds eind 2010 geeft hij leiding aan het Europese aan
delenteam. Bateman heeft zo’n 24 jaar beleggingservaring: hij werkte 12 jaar lang bij 
Goldman Sachs, waarvan 8 als Europees fondsmanager, en 12 jaar als Europees  
sectoranalist bij andere financiële dienstverleners. Als zijn per
formance net zo goed blijft als tot nu toe, zal Bateman volgens 
het Britse ratingbureau Citywire binnenkort tot de beste fonds
beheerders van Europa behoren. Zijn fonds behaalde het afgelo
pen jaar een performance van 24,65% terwijl het gemiddelde 
van de Europese aandelenfondsen 17,71% bedroeg.2 “Het is 
mijn taak de beste ideeën voor de portefeuille te vinden, niet om 
de benchmark te kopiëren,” zegt Bateman. “En van die ideeën 
moeten wij 100% overtuigd zijn.” Bateman en zijn team berei
ken hun resultaat voor twee derde door de selectie van indivi
duele aandelen op basis van een diepgaande analyse, en voor 
één derde door selectie volgens thematische criteria. In 2010 ging Bateman uit van een 
zeepbel op de obligatiemarkt en richtte zijn portefeuille in op valuecriteria. Aandelen 
uit perifere eurolanden werden daarbij grotendeels gemeden, met uitzondering van 
wereldwijd opererende bedrijven die van het herstel van de wereldeconomie konden 
profiteren.  

1 Bron: Morningstar, Standard & Poor’s, per 31-03-2011. 2 Bron: Citywire, Schroders. 
Periode: 28-02-2010 t/m 28-02-2011. Performance op basis van de netto-vermogens-
waarde aandelenklasse A, EUR, inkomsten herbelegd. Berekening na aftrek van de 
jaarlijkse beheersvergoeding, echter zonder rekening te houden met inschrijvingsver-
goeding, eventuele andere vergoedingen, transactiekosten en belastingen. Als deze 
zouden worden meegerekend, zou de performance lager uitvallen. Resultaten in het 
verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 3 Bron: 
Schroders, per 31-03-2011. Berekening van de performance: zie noot 2.

Beleggingsrisico’s 
  Schroder ISF European Large Cap belegt vooral in aandelen van grote Europe

se ondernemingen. Daardoor kunnen de koersrisico’s hoger zijn dan bij inter
nationale aandelenfondsen. 

  Het fonds kan ook beleggen in ondernemingen buiten de eurozone, waardoor 
er een zeker valutarisico ontstaat. 

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

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

ISIN LU0106236937 (A, EUR, herbel.) LU062647606 (A, EUR, uitk.)

WKN 933378 (A, EUR, herbel.) 986253 (A, EUR, uitk.)

Rendement over 5 jaar (per 31-03-2011)3
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Op weg naar de top: 
Rory Bateman
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10,32 % 13,85 %

52,91 % 53,17 %

13,58 %
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–15,28 %–15,03 %

–40,21 %–39,48 %

Schroders wint nieuw beleg-
gingsmandaat pensioenfonds  
wegens unieke dynamische  
asset-allocatiebenadering
Schroder Investment Management is is door een Nederlands pensioenfonds  
geselecteerd voor het beheer van een EUR 160 miljoen returnportefeuille.  
De selectie is uitgevoerd in samenwerking met consultant TowersWatson.  
Schroders zal het beheer van de returnportefeuille op zich nemen middels het  
beleggen in een breed spectrum aan beleggingscategorieën zoals aandelen,  
obligaties, grondstoffen en infrastructuurbeleggingen. 

De beleggingscommissie van het pensioenfonds heeft Schroders geselecteerd 
vanwege haar unieke dynamische assetallocatiebenadering en geavanceerd 
risicobeheer. Deze structuur stelt het pensioenfondsbestuur in staat om een 
totaaloverzicht te houden van haar dekkingsgraad en risicobudget, door de  
integratie van de matching en returnportefeuilles in een risicodash board. 
Schroders dynamische benadering van Multi Asset Management heeft zich 
reeds internationaal bewezen en is een flexibel beheerinstrument dat rekening 
kan houden met de specifieke beleggingswensen van elk pensioenfonds. Zo kan 
de gewenste dekkingsgraad als uitgangspunt genomen worden, maar ook – af
hankelijk van wat het pensioenfonds zelf wil – bijvoorbeeld Value at Risk. 

Michel Vermeulen, Head of Institutional Sales Benelux: “Wij zijn zeer verheugd 
met dit tailormade mandaat en verwachten dat de gebruikte uitgangspunten 
verder worden overgenomen in Nederland en België. Immers, binnen het con
stant wijzigende kader dat door de toezichthouders wordt gecreëerd, zullen  
beleggingsoplossingen steeds geavanceerder moeten zijn om aan de behoeftes 
van pensioenfondsen te voldoen. De jarenlange ervaring van het multiasset 
team en de LDIspecialisten van Schroders worden hiermee verder uitgerold bij  
Nederlandse en Belgische pensioenfondsen die op zoek zijn naar een daad
werkelijk dynamische beleggingstotaaloplossing.”

Matching & returnportefeuilles en geïntegreerde portefeuilles worden bij 
Schroders beheerd binnen de MultiAsset & Strategic Solutions Group, die met 
meer dan 60 beleggingsprofessionals wereldwijd reeds ruim € 36 miljard beheert.



Service

Baron Bruno Schröder
Schroders Kroniek

Baron Bruno Schröder is de neef en 
erfgenaam van Sir John Henry Schröder. 
Hij werd in 1869 geboren in Hamburg, 
waar hij ook opgroeide. In 1893 begon hij 
bij J. Henry Schröder & Co. in Londen 
om in 1895 vennoot te worden. Vanwege 
de vele schenkingen die hij in Hamburg 
deed, verleende keizer Wilhelm II hem in 
1904 de titel Freiherr (baron). Aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog 
werd zijn positie in Londen als gereno m
meerd Duits bankier door de tegenstelling 
tussen Duitsland en GrootBrittannië 

steeds moeilijker. In 1914 nam hij de Britse nationaliteit aan om te voorkomen dat 
J. Henry Schröder & Co. als vijandelijk eigendom door de Britse regering in beslag 
werd genomen. Na 1918 waren de integriteit en het visionaire beleid van baron 
Bruno Schröder doorslaggevend voor het succes en de groei van de onderneming. 
Zo was de oprichting van J. Henry Schröder Banking Corporation (Schrobanco) in 
1923 in New York zijn idee. 

De Hongaarse schilder Philip de László (1869–1937) trok in 1907 naar 
Engeland, waar hij zich ontwikkelde tot een van de bekendste portretschilders. 

Baron Bruno Schröder,  
1867–1940 geschilderd door Philip 
de László, olie op doek.

Citywire onderscheidt fonds-
beheerders van Schroders 

Schroders winnaar bij de  
Morningstar Awards in Amsterdam

Schroders heeft de meeste Citywireratings voor fondsbeheerders in Europa in de 
wacht gesleept. Eind 2010 kregen 19 beheerders van Schroders de felbegeerde 
AAA, AA of Arating van Citywire. Het gerenommeerde fondsenplatform  
onderscheidt hiermee de fondsbeheerders die de afgelopen drie jaar de beste risico
gecorrigeerde performance in hun sector behaalden. Daarnaast kregen nog eens 12 
Schroders fondsbeheerders een EuroStarrating. Deze worden elk halfjaar toe
gekend aan de beste beheerders in heel Europa. Het meest succesvol was Robin 
Parbrook van Schroder ISF Asian Total Return, die over de afgelopen drie en vier 
jaar de beste performance in zijn vergelijkingsgroep op zijn naam schreef. “Het 
grote aantal Citywireratings voor onze fondsbeheerders bevestigt de uitstekende 
prestaties van ons beleggingsteam en de kwaliteit van onze beproefde beleggings
processen. Bovendien hechten klanten meer belang aan dit kwaliteitskeurmerk 
dan aan jaarlijkse awards, die puur op performance gebaseerd zijn” zegt Fred van 
der Stappen, Head Intermediary Benelux. 

Op 24 maart 2011 zijn de Morningstar 
Awards voor Nederland uitgereikt  
tijdens een galaevenement in het Kras

napolsky hotel in Amsterdam. Schroders werd, binnen de categorie ‘Corporate 
Bonds EUR’, bekroond met een Morningstar Award voor Schroder ISF Global 
Corporate Bond EUR Hedged. 

Award
•   Schroder ISF Global Corporate Bond EUR afgedekt  

(categorie: Corporate Bonds EUR)

Andere categorieën waarvoor Schroders genomineerd is:
•  Best Fixed Income fonds huis
•  Schroder ISF Euro Bond (categorie: Bonds Euro Diversified)  

Fondsbeheerders Citywire-categorie Rating

Robin Parbrook Equity Asia Pacific Ex Japan

Lee King Fuei Equity Asia Pacific Ex Japan

Errol Francis Equity UK

Justin Abercrombie Equity Global & Equity Japan

Jonathan Armitage Equity Global

John Coyle Equity Global & Equity Sector Natural Resource

Matthew Franklin Equity Global

Leon Howard-Spink Equity Europe & Equity Europe ex UK

Jenny Jones Equity Nth America Sm&Mid Cap

Virginie Maisonneuve Equity Global

Ben Stanton Equity Global & Equity Sector Natural Resource

Simon Webber Equity Global

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

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

Schroders.

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

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

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

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

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

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

partimenten verhogen door markt gebeurte  nissen te versterken. 

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

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

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

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

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

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

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

L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.

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

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

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

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

schroders.lu bevatten aan vullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen 

van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat  

beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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