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REdACTionEEL

Van de hoogste bergen naar de diepste dalen

Gezien de huidige marktsituatie hebben veel beleggers 

zich de laatste tijd blijkbaar naar de uitgang gespoed.  

In de afgelopen drie maanden overtroffen zelfs laag-

rentende staatsobligaties de aandelenmarkt. Alles wat 

in het eerste kwartaal met de juiste strategieën kon 

worden opgebouwd, werd in het tweede kwartaal voor 

het grootste deel weer omver geworpen. Vroeger, dat wil 

zeggen vóór de financiële crisis, schakelden beleggers in 

dit soort perioden automatisch over op ‘veilige havens’. 

Aandelen eruit, staatsobligaties en geldmarktproducten 

erin. Nu ligt het echter niet meer zo eenvoudig, want 

één van de twee voormalige steunpilaren wankelt: 

staatsobligaties staan volop in discussie. De 3 grote  

ratingbureaus - Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch – 

hebben vóór de financiële crisis de risico’s van bepaal-

de waardepapieren en financiële constructies absoluut 

onderschat en hebben daarvoor terecht kritiek geoogst. 

Maar ze hebben hun strategie duidelijk gebeterd, door 

nu de obligaties van enkele westerse landen, waaronder 

de VS, Italië en Spanje onder verscherpt toezicht te 

stellen. De obligaties van Griekenland, Portugal en  

Ierland zijn al tot junkstatus gedaald. Omdat niet  

iedereen de feiten onder ogen wil zien, hebben de 

ratingbureaus hiervoor uit Europa opnieuw kritiek

fred van der Stappen | Head Intermediary Benelux

 

te verduren gekregen. In onze ogen is die kritiek ditmaal 

onterecht. Het maakt duidelijk hoe onzeker de Europese 

politieke leiders zijn. Hun wankelende crisisbeleid, het 

openlijke gedraai, de onduidelijkheid over hoe het verder 

moet met de euro… dat alles heeft natuurlijk invloed op 

het marktsentiment. Dat sentiment heeft historisch toch 

al de neiging pijlsnel heen en weer te schieten tussen 

bergen en dalen, tussen euforie en paniek. Maar met 

emoties kom je niet ver als je goede beleggingsbeslis-

singen wilt nemen. Als belegger doe je er het beste  

aan je verstand te blijven gebruiken, nuchter alle kansen 

en risico’s te analyseren en de blik gericht te houden op 

wat echt belangrijk is. Dat is precies wat onze Europese 

aandelenexperts doen. Want aan alle argumenten die 

vóór Europese aandelen pleiten, wordt er nu nog één 

toegevoegd: ze zijn ondertussen bijzonder gunstig  

geprijsd. En dat opent aantrekkelijke mogelijkheden 

voor beleggers die het hoofd koel weten te houden.

Tot slot nog een kort woord over de Schroders Expert 

zelf: dit is het eerste nummer dat als magazine wordt 

uitgegeven. Wij hopen dat het u bevalt en wensen u  

zoals altijd veel leesplezier! 

“Bedwing uw gevoel, want als 
het u niet gehoorzaamt, wordt u 
erdoor beheerst.”

 Horatius, Romeins dichter 



schroders ExpERT Q3 / 2011
4

niEUWs VAn sChRodERs

mededelingen 

+ + + Versterking multi-Asset team + + + 

+ + + Rajeev de mello benoemd tot Head Asian fixed Income + + +

+ + + Obligatie-expert Bob Jolly wordt Head Global macro + + +

het Multi-Asset Team in Londen beheert een totaal vermogen van rond de 38 miljard 
euro en telt ruim 60 medewerkers. Tot de taken van dit team behoort onder meer het 
beheer van de beide “multi-strategieën” van schroders, het op groei gerichte sTs 
schroder Global diversified Growth Fund en het evenwichtige sTs schroder Global 
dynamic Balanced Fund. het team wordt nu versterkt met twee nieuwe functies. 
Aymeric Forest zal naast zijn taak als fondsbeheerder en beheerder van enkele af-
zonderlijke mandaten, werken aan de verdere ontwikkeling van de tactische asset 
allocatie. hij rapporteert aan Johanna Kyrklund, head Multi-Asset investments. in 
augustus wordt het team uitgebreid met Kate Jones als head investment services. 
Zij is afkomstig van BlackRock en krijgt tot taak het wereldwijde beleggings- en  
researchplatform, waarop alle beleggingscategorieën samen komen, verder te ont-
wikkelen. Ze rapporteert aan Chief investment officer Alan Brown. 

Rajeev de Mello geeft met ingang van juli vanuit singapore leiding aan het Aziatische 
fixed-income team (excl. Australië). dit team telt vijf fondsbeheerders, negen analisten 
en andere medewerkers, die werkzaam zijn in singapore, hongkong, Tokio, Jakarta, 
seoul en Taipei. Rajeev de Mello is afkomstig van Western Asset Management, een 
100 procent dochter van Legg Mason, waar hij meerdere jaren werkzaam was als 
landenmanager in singapore, als senior investment officer en als fondsbeheerder. 
how phuang-Goh, de vorige head of Asian Fixed income, gaat in september met 
pensioen en neemt na 22 jaar, waarvan 17 jaar bij schroders, afscheid van de financiële 
wereld.

Vanaf september neemt Bob Jolly de functie op zich van head Global Macro binnen 
het fixed-income team in Londen. in deze nieuwe functie is hij hoofdverantwoordelijk 
voor verschillende macro- en multisector-strategieën, die door het 10-koppige team 
beheerd worden. het team beheert in het kader van breed gespreide obligatieporte-
feuilles en absolute-return-strategieën een totaal vermogen van ca. 15 mld. dollar.1 
Bob Jolly heeft bijna 25 jaar beleggingservaring en is afkomstig van UBs Global 
Asset Management, waar hij aan het hoofd stond van Global sovereign, Currency 
en UK Fixed income portfolio Management. daarvoor werkte hij meer dan twintig 
jaar bij Gartmore, waar hij als laatste functie aan het hoofd stond van Currency en 
Fixed income portfolio Construction. 

1 Bron: Schroders, per 13 juni 2011. 

Aymeric forest

Rajeev de mello

Bob Jolly
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+ + + massimo tosato voor 2 jaar benoemd tot vicevoorzitter Efama + + + 

in juni heeft de branchevereniging voor de asset managementindustrie  Efama 
een nieuw bestuur gekozen voor de komende twee jaar. Een van de twee nieuwe 
vicevoorzitters is Massimo Tosato, die als Executive Vice Chairman deel uitmaakt van 
de Raad van Bestuur van schroders en verantwoordelijk is voor de wereldwijde 
omzet van de groep. naast voorzitter Claude Kremer en vicevoorzitter Christian 
dargnat zal Massimo Tosato zich als vicevoorzitter in de eerste plaats op de beleggers 
richten. Zijn voornaamste aandachtsvelden zijn langetermijnbeleggen, verdieping 
van de beleggersinformatie en -educatie en ontwikkeling van regelgeving die  
gunstig is voor beleggers. daarnaast stelt het bestuur zich tot doel de positie van 
en het vertrouwen in de Europese fonds- en beleggingsadviseurs te versterken.

massimo tosato

 Efama (European Fund and Asset Management Association) is de branche vereniging 
van de Europese asset managementindustrie. De vereniging, die gevestigd is in  
Brussel, is de overkoepelende organisatie van onder meer 27 nationale Europese 
branche-organisaties, zoals de Nederlandse belangenvereniging Dufas. Efama vertegen-
woordigt in heel Europa ruim 900 asset managers, met een totaal beheerd vermogen 
van ca. 14.000 miljard euro, waarvan 8.000 miljard in ca. 53.000 beleggingsfondsen is 
ondergebracht (cijfers per december 2010). Meer informatie op internet: www.efama.org 

Schroders  Expertopedie
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Over Europa gesproken
Er zijn veel redenen om in Europese bedrijven te investeren: 
492 miljoen consumenten en een gezamenlijk BBP van rond 
de EUR 10.900 miljard maken de Europese Unie met zijn 27 
lidstaten tot de grootste binnenlandse markt ter wereld (naar 
BBP gemeten). De meeste grote Europese ondernemingen 
zijn internationaal of wereldwijd actief. Datzelfde geldt voor 
Schroders: onze beleggingsdeskundigen zijn in alle belang-
rijke wereldwijde markten aanwezig en merken het direct  
op wanneer een Europese onderneming met succes een 
nieuwe markt betreedt of een nieuw product introduceert,  
of dit nu in de VS is, in het Midden-Oosten of in Azië. Op die 
manier heeft Schroders sinds halverwege de jaren 1990 een 
stevige positie verworven als Europese beleggingsonder-
neming. Nu is het tijd om Europa, de bekende en onbekende 
‘oude wereld’, met nieuwe ogen te bezien, want Europa 
heeft beleggers veel te bieden.
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Europa: een continent met veel perspectieven
Of het nu gezinsauto’s zijn, energie, bloeddrukmedicijnen, mobiele 
telefonie, milieutechnologie of luxe leren tassen: Europa biedt 
beleggers in vrijwel alle branches volop mogelijkheden. Meer dan 
1.500 ondernemingen met een marktkapitalisatie boven de 500 
miljoen euro en nog veel meer kleinere beursgenoteerde bedrijven 
vormen samen de op een na grootste aandelenmarkt ter wereld. 
Met talloze industriële en dienstverlenende bedrijven, verspreid 
over een groot aantal landen in verschillende stadia van ont
wikke ling en met elk hun eigen kenmerken biedt Europa voor elk 
wat wils. 

Europese aandelen: relatief gunstig geprijsd
De afgelopen 5 jaar, waarin grensmarkten een spectaculaire groei 
doormaakten, bleven Europese aandelen achter bij andere regio’s 
en bij wereldwijde aandelen. Dat komt tot uiting in de waarde
ringen: Europese aandelen zijn in vergelijking met andere mark
ten en beleggingscategorieën, maar ook in historisch opzicht, 
gunstig geprijsd. De koers/winstverhouding volgens de methode 
Graham & Dodd (G&D PE) meet het PEgemiddelde over  
10 voortschrijdende jaren, zodat de pieken, dalen en uitzonde
ringen grotendeels gladgestreken worden. Op dit moment ligt  
de G&D PE voor de Europese aandelenmarkt op 16,5. Voor de 
Amerikaanse en Aziatische aandelenmarkt (zonder Japan) is dit 
26,5. Bovendien ligt de huidige Europese G&D PE van 16,5 ver 
onder het 30jarige gemiddelde van 21.1 

 

Waardeontwikkeling over vijf jaar tot juni 2011

Waardeontwikkeling EUR in % 
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Europa in vergelijking tot andere markten2

EU 27 3 VS Japan China Wereld

Aandeel wereldbevolking 7,1 % 4,5 % 1,8 % 19,4 % 100 %

Aantal inwoners 492 mln. 313 mln. 126 mln. 1.336 mln. 6.928 mln.

Aandeel wereldwijde export 13,1 % 8,5 % 5,1 % 10,1 % 100 %

Aandeel wereldwijd BBP4 19,9 % 19,6 % 5,8 % 13,6 % 100 %

1 Bron: Bloomberg. Graham & Dodd PE, gebaseerd op MSCI Europe 
Index, S&P 500 en MSCI Asia ex Japan, per 31 mei 2011. 2 Bron: CIA, 
The World Factbook, 2010. 3 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, 
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,  
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië, Zweden, zonder de kandidaat-landen Kroatië,  
Macedonië, Montenegro, Turkije en IJsland. 4 Bruto Binnenlands 
Product naar koopkrachtpariteit. 5 Bron: Bloomberg. MSCI- Index, 
per 30 juni 2011. 

Europese aandelen versus andere aandelenmarkten5
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Geworteld in Europa, thuis in de 
hele wereld
Veel bedrijven die in Europa zijn opge
richt, hebben al lang geleden hun vleugels 
uitgeslagen en zijn nu wereldwijd actief. 
Daarvan zijn er voorbeelden te over, zoals 
het energieconcern Total, dat zich vanuit 
Frankrijk naar meer dan 100 landen heeft 
uitgebreid. Of de van oorsprong Zwitserse 
bank UBS, die tegenwoordig tot de wereld
wijde marktleiders in de groeisector Private 
Banking behoort. En in vrijwel alle landen 
over de hele wereld dragen sporters schoe
nen en kleding van de Franse fabrikant 
Adidas. Daarnaast lopen tal van kleinere 
bedrijven op kop in een nichemarkt, zoals 
het Deense Vestas, dat windparken levert 
en het eveneens Deense Novozymes, dat 
enzymen verkoopt. En ga zo maar door…

Europees succes, wereldwijde winst
Het succes dat veel Europese onderneming
en op de wereldmarkt hebben, heeft een 
groot voordeel: de winst is niet meer louter 
afhankelijk van regionale factoren, zoals de 
kooplust van consumenten in een bepaald 
land, een lokale staking of overheidsinves
teringen. De Europese aandelenmarkt weer
spiegelt dan ook eerder de groei van de 
wereldeconomie dan de gezondheid van de 
Europese economie. Dat betekent dat veel 
vooraanstaande Europese ondernemingen, 
zelfs als ze in hun thuismarkt tegenwind 
ondervinden, in staat zijn toch door te 
groeien.

Eurozone VS Japan China Wereld

2010 + 1,7 % + 2,9 % + 4,0 % + 10,4 % + 4,3 %

2011 + 1,9 % + 2,6 % ± 0,0 % + 9,0 % + 3,3 %

2012 + 1,6 % + 2,9 % + 2,8 % + 8,5 % + 3,5 %

Groeiprognose Bruto Binnenlands product6

6 Bron: Schroders, Datastream, Consensus Economics, per juni 2011.
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Aandeel van landen in  triadische 
octrooifamilies in 2007 (in %)7 

n	VS   30,6 % 
n	EU 27  29,0 %
n	 Japan  28,2 %
n	Serige landen  12,3 %

7 Bron: OECD Factbook 2010. 

Het Europese toekomstkapitaal
Europa is relatief arm aan grondstoffen, 
maar rijk aan ideeën en innovaties: die 
vormen dan ook de basis voor het succes 
van Europese ondernemingen op de 
wereld  markt. Van alle octrooifamilies is 
ca. een derde uit Europa afkomstig.  
Opvallend is ook dat 3 van de 4 meest  
innovatieve landen in Europa liggen. 
Wanneer we het aantal triadische octrooi 
families afzetten tegen het aantal in
woners, dan waren Zwitserland, Japan, 
Zweden en Duitsland in 2007 de meest 
innovatieve landen. Zwitserland en Japan 
hadden met 118 resp. 115 octrooifamilies 
per miljoen inwoners de beste score. De 
scores van Denemarken, Finland, Israël, 
Korea, Neder land en Oostenrijk lagen  
ook boven het OESOgemiddelde van 42. 
China heeft daarentegen met minder dan 
0,5 octrooi familie per miljoen inwoners 
een veel lagere score.  

 Een octrooifamilie is een groep 
octrooien die in verschillende landen 
worden aangevraagd (d.w.z. bij ver-
schillende octrooibureaus) om een  
en dezelfde vinding te beschermen 
en te registreren. Een triadische 
octrooifamilie is een groep octrooien 
die tegelijk bij de drie belangrijkste 
octrooibureaus zijn aangevraagd,  
namelijk bij het Europees octrooi-
bureau EPO, het Amerikaanse  
USPTO en het Japanse JPO.

Schroders  Expertikon
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Sterke ‘oude wereld’
Europa? Tegenwoordig draait alles toch om de opkomende 
markten? Zeker, maar ook voor Europa is een sterke rol weg- 
gelegd. Dat geldt vooral voor Duitsland, Nederland, Frankrijk, 
Oostenrijk en de Scandinavische landen, waarvan de export-

sector profiteert van de groeiende economische kracht en  
de kooplust van sommige opkomende markten. 

Europese ondernemingen die wereldwijd  
actief zijn, halen rond de 30% van hun 

winst uit de omzet van hun produc-
ten en diensten in opkomende 

markten. Dergelijke positieve  
effecten zijn in heel Europa te 

vinden en niet alleen in de 
kernlanden. Uit een recent 
onderzoek van het Duitse 
Handelsblatt bleek zelfs 
dat de 500 grootste 
beursgenoteerde onder-
nemingen in Europa 
zelfs winstgevender zijn 
dan de 500 grootste 
Amerikaanse onder-
nemingen. De IRR van  

Europese ondernemingen 
is van 4,8% (2009) naar 

7,3% (2010) gestegen, terwijl 
de stijging bij de Amerikaanse 

concurrenten, van 6,1% naar 
7,2%, beduidend lager uitviel.1

1 Bron: Onderzoek Handelsblatt “Europa 
und Amerika im Firmenvergleich“, 2011.
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Groeiindicatoren zoals de Duitse 
IFOindex en de Europese Pur
chase Manager Index (PMI) 

schetsen een optimistisch beeld en wijzen 
op een voortzetting van het economisch 
herstel in de Europese kernlanden, zoals 
Duitsland, Frankrijk, Nederland en Scan
di navië. In landen als Frankrijk en Duits
land is het aantal nieuw geregistreerde 
personenauto’s aan het stijgen, groeit de 
werkgelegenheid en wordt de bedrijfscapa
citeit beter benut. Ook de orderportefeuilles 
van industriële ondernemingen wijzen erop 
dat de economische activiteit in de euro
zone aantrekt. Dalende loonkosten per 
product en stijgende prijzen zullen waar
schijnlijk tot hogere ondernemingswinsten 
en betere cashflows leiden, zodat de nu al 
gezonde balansen nog beter in evenwicht 
komen. Een winstgroei van 14 tot 15% zou 
voor landen in de kern van de eurozone 
niet eens verrassend zijn. De meest recente 
cijfers voor het Duitse BBP vielen veel 
sterker uit dan verwacht: in het eerste 
kwar taal van 2011 groeide de Duitse eco
nomie op jaarbasis met ca. 6,1%, terwijl 
dit cijfer voor de hele eurozone samen 
rond de 3,8% lag.

 De problemen in een paar landen in de 
periferie van de EU, zoals Griekenland, 
Ierland en Portugal, leiden weliswaar tot 
onzekerheid en zullen de markten nog tot 
2014 beheersen, maar dit zijn moeilijkheden 
waarmee marktpartijen zullen moeten leren 
omgaan. De periferielanden dragen samen 
niet meer dan 12% bij tot het BBP van de 
totale eurozone en vormen minder dan 
7% van de marktkapitalisatie van Europa. 
Schroder ISF European Large Cap belegt op 

dit moment slechts in streng geselecteerde 
aandelen uit deze periferielanden.

De kernlanden van de eurozone bieden 
beleggers echter goede mogelijkheden  
om rendement te behalen, aangezien veel  
Euro pese aandelen  gemeten naar de koers/ 
boekwaarde  nog altijd aantrekkelijk ge
prijsd zijn. Dat geldt zowel in historisch 
opzicht als in vergelijking met andere be
leggingscategorieën of aandelenmarkten, 
zoals de opkomende economieën. Andere 
argumenten voor Europese aandelen zijn de 
dividendrendementen, die met 4,2% hoger 
zijn dan de rente op veel Europese staats
obligaties, en de toename van de fusie en 
overnameactiviteit, die uit de VS naar 
Europa is overgewaaid. De risicopremies 
in de opkomende markten zijn bovendien 
gestegen, waardoor de industrielanden rela
tief gunstiger tegen deze markten afsteken. 
Op dit moment is al duidelijk zichtbaar 
dat beleggers weer meer in Europa gaan 
beleggen. De Europese aandelenporte
feuilles van Schroders zijn in een goede 
positie om van deze trends te profiteren. 
Om een goede variatie te bereiken richten 
ze zich bovendien op ondernemingen 
waarvan de activiteiten wereldwijd breed 
gespreid zijn, zodat beleggers via onze 
Europese fondsen ook kunnen profiteren 
van de structurele groei van de opkomende 
markten. Daarbij is het vooral in het huidige 
marktklimaat van bijzonder groot belang 
om de juiste fondsbeheerders te kiezen. 

Resultaatgerichte teamaanpak 
verhoogt potentiële alpha
Een belangrijk concurrentievoordeel en 
een factor die sterk bijdraagt tot de perfor

mance van Schroder ISF European Large 
Cap is de zeer succesvolle selectie van in
dividuele aandelen. Fondsbeheerder Rory 
Bateman nam het fonds in juni 2008 over 
en voerde een pragmatische beleggings
aanpak in, die tegen de algemene markt in 
gaat. Deze tegendraadse aanpak is erop 
gericht zich van de markt te onderscheiden 
om een zo hoog mogelijke potentiële alpha 
te bereiken. De grafiek laat zien hoe succes
vol deze aanpak is1.

 Door ondernemingen te vinden waar
van de groei, het bedrijfsresultaat en de 
winst door de markt onderschat worden, 
kan overperformance worden behaald. 
Daarom worden in de eerste fase van het 
beleggingsproces diepgaande fundamen
tele analyses uitgevoerd, waarvan de re
sultaten in gestandaardiseerde berichten 
worden samengevat, zodat het mogelijk 
wordt aandelen dwars door de sectoren 
heen met elkaar te vergelijken. Daarbij ligt 
de nadruk op factoren die bepalen in hoe
verre de beleggingsthesis van de analisten 
van invloed is op de ontwikkeling van een 
aandeel. Tot slot geven de analisten hun 
overtuiging in ieder aandeel weer met een 
rating van 1 tot 4, waarbij 1 de hoogste 
rating is. Algemeen geldt dat aandelen 
met de rating 1 of 2 overwogen worden  
en aandelen met de rating 4 niet in de 
portefeuille worden opgenomen.

 Typerend voor de beste beleggings
ideeën is een duurzame, winstgevende  
groei die de verwachtingen van de markt 
overtreft, of een langdurige omzetgroei. 
Het beleggingsuniversum van het fonds 
telt rond de 700 aandelen met een grote 
marktkapitalisatie. De “Large Caps“ waarin 

Schroder ISf2 European large Cap 

Een frisse kijk op Europese 
aandelen
De laatste tijd zijn de berichten over Europa overwegend  
negatief. maar de angst die op dit moment bij veel beleggers 
bestaat, schept ook kansen. De schuldencrisis in Europa en 
de VS staat in het centrum van de belangstelling, het terug-
koopprogramma QE2 is afgelopen en de opkomende markten kampen met een stijgende 
inflatie. De markten reageren op deze combinatie van berichten met de gebruikelijke prijs-
dalingen. Dat levert uitstekende argumenten op om juist nu in deze markt te stappen. 

2 Schroder ISF staat voor Schroder International Selection Fund.
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Aandelenklasse 
A, EUR, herbel.

Aandelenklasse 
C, EUR, herbel

ISIN LU0106236937 LU0106237315

Valuta EUR

Introductie fonds 4 december 1995

Introductie aandelenklasse 17 januari 2000

Fondsomvang EUR 56,3 mln. 

Aantal posities 60

Benchmark-index MSCI Europe Net Return

Inschrijvingsvergoeding Max. 5,0% van het totale 
aankoopbedrag (5,26315 % 
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Schroder ISf European large Cap4

het fonds belegt, zijn aandelen die naar 
marktkapitalisatie gemeten op het moment 
van aankoop tot de bovenste 80% van de 
Europese markt behoren. Dit universum is 
groot en flexibel genoeg om op elk moment 
aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden op 
de Europese markten te vinden. Het fonds 
kan daarnaast ook beleggen in middelgrote 
ondernemingen, als de fondsbeheerder 
daarbij uitzonderlijk groeipotentieel vindt. 
Op dit moment behoort ca. 20% van de 
aandelen in de portefeuille van Schroder 

ISF European Large Caps tot de zoge
naamde Mid Caps. 

 In de tweede fase van het beleggingproces 
worden de analyseresultaten binnen het 
team besproken. Tweemaal per week buigen 
de experts van Schroders zich over één of 
twee beleggingsvoorstellen. In de ontwikke
ling van beleggingsideeën spelen de ana
listen een grote rol. Gebleken is namelijk 
dat een open discussie in een team van 
maximaal 12 experts de kwaliteit van de 
aandelen die in de portefeuille worden op

genomen, verbetert. Zo slaagt het team erin 
keer op keer trefzeker aandelen te ont 
dekken waarvan de beleggingsthesis van 
de analisten van Schroders nog niet inge
prijsd is, zodat het aandeel onder zijn reële 
waarde gekocht kan worden.

 De derde en laatste fase van het beleg
gingsproces is de opbouw van de porte
feuille. Daarbij zijn niet alleen funda men
tele analyses van invloed op de fonds  
positionering, maar spelen ook thema tische 
en macroeconomische factoren een rol.

fig. 1: Waardeontwikkeling Schroder ISf European large Cap versus mSCI Europe Net tR3

Relatief

Sinds najaar 2008 voortdurend beter dan de index

3 Bron: Morningstar, per 31 maart 2011. 
Relatieve waardeontwikkeling van Schroder 
ISF European Large Cap, A, EUR, herbeleg-
gend, versus MSCI Europe Net Return Index. 
Berekening op basis van de netto-vermogens-
waarde, inkomsten herbelegd, na aftrek van 
de jaarlijkse beheersvergoeding en interne 
kosten, echter zonder rekening te houden met 
de inschrijvingskosten, belastingen en overige 
kosten (BVI-methode). 4 Bron: Schroders, per 
30 juni 2011.

Eind juni 2008 
heeft Rory Bate-
man het beheer 
over Schroder ISF 
European Large 
Cap overgenomen. 
Sindsdien heeft het 
fonds een cumula-
tieve outperfor-
mance van 8,9% in 
vergelijking tot de 
benchmark-index.
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Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

n  Schroder ISF European Large Cap zoekt naar de aantrek-
kelijkste beleggingen onder aandelen van grotere Europese 
ondernemingen. 

n  Het fonds volgt geen vastomlijnde beleggingsstijl, maar 
zoekt overal naar de beste beleggingsideeën.

n  Het fonds behoort zowel over het lopende jaar als over 
1, 2, 3 en 5 jaar tot de beste in zijn sector.6

n  Een sterk intern researchteam van ruim 20 analisten en 
fondsbeheerders, gespecialiseerd in Europese aandelen.

n  Beleggingsdoel: de MSCI Europe Net Return Index met 
3% per jr. (voor aftrek van kosten) overtreffen.

n  Beleggingen in aandelen staan bloot aan marktrisico en een 
potentieel valutarisico.

n  Schroder ISF European Large Cap is een fonds dat vooral 
belegt in aandelen van grotere Europese ondernemingen;  
daardoor kan de koers sterker schommelen dan die van 
wereldwijde aandelenfondsen. 

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

n  Het fonds belegt ook in ondernemingen buiten de eurozone en 
staat hierdoor bloot aan valutarisico’s. 

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

Verkoopdiscipline en strikt 
risicobeheer
Als gevolg van de strikte selectiemethode 
ligt het risico van Schroder ISF European 
Large Cap op ongeveer een derde van het 
risico van de individuele aandelen. Sector 
of themaspecifieke risico’s vormen slechts 
een derde van het totale risico. Een strenge 
verkoopdiscipline draagt wezenlijk bij tot 
de beperking van het risico; om die reden 
worden alle aandelen in de portefeuille 

doorlopend gecontroleerd en gewaardeerd. 
Wanneer de oorspronkelijke beleggings
thesis volledig tot uitdrukking komt in de 
koers of als gevolg van een verandering in 
de situatie niet meer klopt, wordt een aan
deel verkocht.

 Om onbedoelde risico’s uit te sluiten wordt 
gebruik gemaakt van het interne software
systeem “Portfolio Risk Investment Strategy“ 
(PRISM). Dit systeem meet en evalueert alle 
bronnen van risico en rendement in een 

portefeuille, zoals de risico’s die verbonden 
zijn met de individuele effecten, sectoren, 
landen of beleggingsstijlen. Bovendien 
worden strikte limieten gehanteerd: indivi
duele effecten mogen maximaal 3% over
wogen zijn; per sector of land mag de 
over of onderweging niet groter zijn dan 
10%. Liquiditeiten mogen maximaal 5% 
van de portefeuille uitmaken; de Tracking 
Error dient tussen 2,5% en 6% te liggen en 
het aantal posities dient 5070 te bedragen.

Waardeontwikkeling over 3 jaar, per 30 juni 20115 

Ontwikkeling in % 6 maanden 1 jaar 2 jaar 3 jaar

Schroder ISF European Large Cap 1,44 16,98 38,67 8,92

MSCI Europe Net TR 0,91 14,92 39,09 2,28

Verschil +0,53 +2,06 –0,42 +6,64

5 Bron: Schroders, per 30 juni 2011; berekend 
zoals aangegeven in noot 3. 

6 Bron: Morningstar; sector “Europe Large-
Cap Blend Equity“; per 30 juni 2011. 
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7 Bron: Schroders, per 30 juni 2011. 
8 Bron voor performancecijfers: Morningstar, 
Schroders, per 30 juni 2011, sector “Europe 
Large-Cap Blend Equity“ (Morningstar). 
Waardeontwikkeling op basis van de netto-
vermogenswaarde van aandelenklasse A, 
EUR, inkomsten herbelegd, na aftrek van  
de jaarlijkse beheersvergoeding en interne 
kosten, echter zonder rekening te houden 
met de inschrijvingskosten, belastingen en 
overige kosten (BVI-methode). 9 Bron: 
Schroders, Q1/2011. 10 Technologie, media, 
telecommunicatie
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fase 2 fase 3

3 fasen van het beleggingsproces

portefeuilleverdeling Schroder ISf European large Cap7 
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Een stabiel rendement in een 
veranderlijk klimaat 
Het beleggingsproces van het fonds legt 
niet de nadruk op 1 bepaalde beleggings
stijl en biedt de flexibiliteit om in ver
schillende marktsituaties een goede per
formance te bereiken. Op jaarbasis rea   li    
seerde Schroder ISF European Large Cap 
per eind juni 2011 een waardestijging van 
16,98%. Voor diezelfde periode ligt de 
gemiddelde groei van Europese aandelen
fondsen op 13,35% en heeft de MSCI  
Europe Net Return Index een rendement 
van 14,92%. Ook op de langere termijn 
realiseert het fonds een outperformance. 
Zowel over 6 maanden als over 1, 2 en 3 
jaar bezien, behoort het fonds tot de beste 
in zijn sector. Ook de volgende cijfers laten 
zien welke resultaten dankzij adequaat 
fondsbeheer bereikt kunnen worden. Rory 
Bateman nam het beheer van Schroder 
ISF European Large Cap op 30 juni 2008 
over. Sindsdien heeft het fonds een ge
middelde waardestijging van 8,92% gerea  
liseerd, terwijl de benchmark MSCI Europe 
Net return slechts 2,28% groeide. Het 
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11 Bron: Datastream, per 5 juli 2011. Berekening in EUR.

Recente veranderingen in de portefeuille9 

Aankoop Verkoop/vermindering Reden
MTU Aero National Express/

Deutsche Post
Ondergewaardeerde winst-
gevendheid in de sector 
industriegoederen

AXA/ING Ondergewaardeerde winst in de 
verzekeringssector

Edenred/Philips Bulgari/Whitbread/
Nestlé

Ondergewaardeerde groei en winst 
in de sector consumptiegoederen

JC Decaux/Infi neon/
Telenor

Telefonica Ondergewaardeerde groei in TMT10 

Tecnicas/EON Wellstream/ 
Iberdrola Renovables

Ondergewaardeerde groei in  
energiesector

SSAB/Weinerberger CRH Ondergewaardeerde winst- 
gevendheid en groei in de grond-
stoffensector

sector gemiddelde liep in dezelfde periode 
zelfs 1,54% terug.8  Omdat alleen aandelen 
waar van de fonds beheerder en de ana listen 
het sterkst over tuigd zijn, in de porte
feuille worden opgenomen, kan Schroder 
ISF European Large Cap optimaal profi
teren van koers af wijkingen. De beste ideeën 
leveren immers de beste performance op 

en het fonds heeft niet tot doel de bench
markindex na te bootsen. De breed ge
spreide portefeuille is zeer geschikt voor 
institutionele beleggers, maar ook voor dak
fondsen, die hun be nodigde kapitaal en 
verplichtingen zo over verschillende aan
delenklassen kunnen afdekken.  

praktijkvoorbeeld: Infineon

Het Duitse Infineon is wereldmarktleider op het gebied van  
halfgeleiders voor de industrie en de automobielproductie.  
Daarnaast is de onderneming een van de grootste aanbieders  
van halfgeleidercircuits voor de energiesector.

Wat wij anders zien dan de markt

–  Infineon heeft zich geheroriënteerd en voor nieuwe kern
activiteiten gekozen. De bedrijfsonderdelen die onder hoge 
volatiliteit leden – geheugenchips en onderdelen voor draad
loze ontvangst – werden verkocht. De nadruk kwam hiermee 
te liggen op de productie van halfgeleiders, waarin Infineon 
wereldwijd marktleider is. 

–  Het team heeft uitgebreid gesproken over de technologische 
kracht van de onderneming en haar nieuwe marktpositie. De 
conclusie was dat Infineon goede vooruitzichten biedt op een 
duurzame winstgroei, aangezien er geen andere bedrijfsonder
delen meer zijn die een deel van de winst afknibbelen.

–  Dankzij nauwe samenwerking merkten de fondsbeheerder en 
de analisten op dat de markt Infineon waarschijnlijk te lang 
verkeerd beoordeeld heeft en pas later zal  opmerken dat de 
vooruitzichten verbeterd zijn. 

 Heroriëntering

Infineon vergeleken met mSCI Europe Index 11
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Hoe denkt u over de Europese 
aandelenmarkten?
Europa is op dit moment erg aantrekkelijk in verge
lijking met de opkomende markten. Jarenlang is veel 
geld naar de aandelenmarkten van de opkomende 
landen gestroomd, zodat die zich in de afgelopen 10 
jaar sterker ontwikkeld hebben dan Europa. Het gevolg 
daarvan is dat deze markten niet meer zo gunstig 
geprijsd zijn. Europa heeft de laatste jaren overwegend 
aan de zijlijn gestaan en biedt nu juist kansen. Veel 
van onze internationale cliënten zien dat ook. 

Schrikt de Griekse schuldencrisis 
beleggers niet af? 
Er bestaat natuurlijk onzekerheid over Griekenland 
en de manier waarop Europa met deze crisis omgaat. 
De financiële markten zien uiteraard het liefst dat er 
bij moeilijkheden, zoals de Griekse staatsschuld, knopen 
worden doorgehakt. Maar die onzekerheid is in onze 
ogen al grotendeels in de huidige koersen verrekend. 
We houden rekening met de mogelijkheid dat de  
Europese aandelenmarkten de komende maanden 
iets zullen verzwakken. De beëindiging van QE2, het 
programma van monetaire versoepeling in de VS, zal 
daar waarschijnlijk toe bijdragen. Maar daaruit ont
staan voor ons goede koopmogelijkheden. 

De Europese groei gaat in verschillend tempo: de 
Duitse economie blaakt van vitaliteit terwijl Zuid
Europa wankelt. Wat heeft dat voor gevolgen voor uw 
beleggingsstrategie?

Frankrijk, Duitsland, Nederland en Scandinavië staan 
voor ons op dit moment duidelijk op de voorgrond. 
Bedrijven in deze landen hebben volle orderporte
feuilles, aangezien veel ervan profiteren van export 
naar de opkomende markten, wat voor ons van groot 
belang is. Bovendien is de binnenlandse vraag in veel 
van deze landen relatief hoog. Naar onze verwachting 
zullen de kernlanden van de eurozone dit en komend 
jaar aanzienlijk gaan groeien, met bedrijfswinsten die 
rond de 14 tot 15% liggen. Omgekeerd betekent dit 
niet dat er in de periferie van Europa geen goede  
beleggingsmogelijkheden te vinden zullen zijn. We 
mijden alleen ondernemingen die voor hun winst 
hoofdzakelijk van deze markten afhankelijk zijn, omdat 
ze daarmee blootstaan aan de bezuinigingen in die 
landen. 

Aan welke exportsectoren geeft u de voor-
keur? Consumentenaandelen zoals Nestlé 
en l’Oréal of fabri kanten van industrie- of 
kapitaalgoederen, zoals michelin of BASf?

De afgelopen jaren hebben we de voorkeur gegeven 
aan fabrikanten van industriegoederen en dat heeft ons 
geen windeieren gelegd. Sommige waarderingen zijn 
echter op dit moment niet langer aantrekkelijk. Consu
mentenaandelen komen nu juist uit de reservebank. 
Sinds een half jaar hebben we de weging van defensieve 
consumentenaandelen, zoals Unilever, in de porte
feuille verhoogd. Nestlé heeft daarentegen juist een 
onderwogen positie. In het algemeen neigen we ook 
eerder naar defensieve aandelen, zoals verzekeringen.

Europa verdient 
een frisse blik 

“Onze beleggingsaanpak is 
volkomen pragmatisch”
Interview met Rory Bateman over de beleggingskansen 
in Europa en zijn beleggingsaanpak.
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Hoe staat u tegenover de bankensector?
Op dit moment hebben we hier een onderweging en 
aandelen uit de periferie van Europa mijden we, onder 
meer omdat de binnenlandse economie van deze 
landen in onze ogen zwak is en de kredietbehoefte 
gering blijft. Het kan zijn dat deze situatie in de loop 
van de komende 2 jaar verbetert en dan zullen we 
zeker weer over banken in deze landen gaan nadenken. 
Onze portefeuille bevat nu aandelen van goed gekapi
taliseerde Scandinavische banken, zoals Swedbank  
of Danske Bank.

Hoeveel Europese aandelen volgt u? 
Voor ons beleggingsuniversum is het van groot  
belang dat er voldoende vrij verhandelbare aandelen 
aanwezig zijn. Van een onderneming moeten aandelen 
ter waarde van minstens 1 miljard euro vrij verhandel
baar zijn. Is dat niet het geval, dan komt dat aandeel 
voor ons niet in aanmerking. Dit levert een beleggings
universum van rond de 700 ondernemingen op. Hier
van volgen we er ruim 300 continu, die van ons een 
interne rating krijgen. De portefeuille van Schroder 
ISF European Large Cap telt ongeveer 50 tot 60 posities. 
Dat is in onze ogen een adequaat aantal om een af
spiegeling van de Europese markt te vormen en een 
alpha te bereiken van 3% (voor aftrek van kosten) in 
vergelijking tot de index. 

Volgt u een bepaalde beleggingsaanpak? 
Als stockpickers baseren we ons op fundamentele 
analyse en doelgerichte selectie van individuele aan
delen. We zoeken aandelen waarvan de koers in 
vergelijking met het potentieel ondergewaardeerd is. 
Daarbij gaan we volkomen pragmatisch te werk: het 
maakt voor ons niet uit of het rendementspotentieel 
afkomstig is van groei of van waardeaandelen. Aan 
technische analyse doen we niet. We verwachten dat 
ongeveer een derde van onze performance afkomstig 
is van de sectorverdeling en twee derde van de selectie 
van individuele aandelen. 

Welke aandelen zijn op dit moment in uw 
ogen aantrekkelijk?
De grootste overwogen positie in ons Schroder ISF 
European Large Cap fonds zijn het BritsNederlandse 
consumentenconcern Unilever, de Zwitserse farma
ceutische onderneming Novartis, de Noorse telecom
provider Telenor en Danske Bank. Overwogen aan
delen mogen bij ons maximaal 3% afwijken van de 
benchmarkindex. Op sectorniveau zijn we over
wogen in materialen, industrie en gezondheidszorg. 
We zijn onderwogen in financials, massaconsumptie
goederen, nuts en energiebedrijven.

De aantrekkelijk-
heid van Europa 
ligt in de combi- 
natie van veel  
factoren, zoals 
sterke onder- 
nemingen, de  
mogelijkheid te 
profiteren van  
de groei van  
opkomende  
markten, aantrek-
kelijke koersen en 
hoge dividenden.

Rory Bateman geeft leiding aan 
het 20-koppige Europese aan- 
delenteam van schroders en  
beheert schroder isF European 
Large Cap. hij werd in 2008  
benoemd tot fondsbeheerder bij 
schroders. daarvoor werkte hij  
12 jaar bij Goldman sachs Asset 
Management, waar hij onder meer 
als analist verschillende Europese 
sectoren volgde en als portefeuille-
beheerder verantwoordelijk was 
voor continentaal-Europese 
aandelen. 

“Onze beleggingsaanpak is 
volkomen pragmatisch”
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Een waardeontwikkeling van 16,6% 
per jaar en maar liefst 6,66% beter 
dan de index – dat imponerende 
resultaat heeft het in Zwitserland 
gevestigde Schroder European 
Small & mid Cap Value fund sinds 
zijn introductie in november 2003 
onder uw leiding weten te bereiken.1 
Hoe heeft u dat gedaan en volgt u 
nu met het recentelijk geïntrodu-
ceerde Schroder ISf European 
Small & mid-Cap Value dezelfde 
aanpak?
Caspar Benz: We volgen inderdaad con
se quent dezelfde traditionele, bewezen 
effec tieve beleggingsaanpak als bij ons 
Zwitserse fonds. Onze filosofie berust in 
feite op 4 pijlers: een sterke focus op waar
de en kwaliteit, een lange beleggings
horizon, brede spreiding en een porte
feuilleopbouw die niet afhankelijk is van 
een benchmark. We geven de voorkeur 
aan weinig geanalyseerde namen en zoeken 
ondernemingen met een aantrekkelijk  
risicorendementprofiel. Tot slot streven 
we naar een langdurige hoge absolute en 
relatieve waardeontwikkeling gecombi
neerd met een vola  ti liteit die onder het 
gemiddelde ligt, met als doel in verschillende 
marktsituaties goede resultaten te boeken. 
Ons Zwitserse fonds heeft tot nu toe, met 
zijn sterke outperformance in dalende of 
zijwaarts bewegende markten bewezen 
over uitstekende defensieve eigenschappen 
te beschikken, terwijl het ook in een stij
gende markt bovengemiddeld presteert. 
Datzelfde verwachten we uiteraard van 
Schroder ISF European Small & MidCap 
Value.

met welke factoren houdt u  
rekening bij uw beleggings- 
beslissingen?
Daniel Lenz: Zoals het woord “value” in de 
naam al zegt, is dit een beleggingsproduct 
dat op waarde gericht is. Bij onze beleg
gingsbeslissingen houden we echter naast 
waardeontwikkeling ook rekening met 
kwaliteitscriteria. Een van de belangrijkste 
dingen is voor ons de mate waarin een 
onderneming in staat is shareholder value 
te bieden. We kijken naar waarderings
maatstaven als de koers/winst en de koers/
boekwaarderatio en het dividendrende
ment. We zijn er bijvoorbeeld van over
tuigd dat hoge, duurzame dividendrende
menten bescherming kunnen bieden in 
een dalende markt, maar ook bijdragen 
tot een hoger totaalrendement. We hechten 
veel waarde aan de kwaliteit van de be
drijfsvoering, de balans en het management, 
die alle 3 van invloed zijn op het vermogen 
van een onderneming om shareholder  
value te creëren en op peil te houden. In de 
kern zoeken we naar stabiele, goed  
gespreide ondernemingen met een lage 
nettoschuldenlast en een lage of geen 
goodwill. Net zo belangrijk is de concur
rentieomgeving van een onderneming. 
We vragen ons af: hoe uniek zijn de pro
ducten of diensten die de onderneming 
aanbiedt? Zijn ze gemakkelijk te vervangen? 
Heeft de onderneming een groot markt
aandeel? Heeft ze pricing power? Is ze  
actief in een branche met een hoge toe
tredingsdrempel? Is de onderneming in 
handen van een ervaren, behoudende  
directie, die ernaar streeft duurzame share
holder value te creëren? Al deze factoren 
spelen naast de intrinsieke waarde van de 
onderneming een rol in onze beoordeling 
van de kwaliteit ervan.

kijkt u bij het opbouwen van de 
portefeuille ook naar de macro-
omgeving?
Caspar Benz: De waardeontwikkeling van 
de portefeuille is hoofdzakelijk afhankelijk 
van de selectie van afzonderlijke onderne
mingen. Maar daarbij kijken we ook naar 
de macroeconomische omgeving ervan. 
Want alleen als we de dynamiek van de 
bredere omgeving en de conjunctuurcyclus 
doorgronden, kunnen we inschatten hoe 
deze van invloed kunnen zijn op het poten
tiële rendement van de ondernemingen 
waarin we beleggen.
Daniel Lenz: Hierbij komt de 31 jaar be
leggingservaring van Caspar Benz goed 
van pas. Dankzij zijn expertise en inzicht 
profiteren we bij onze beleggingsbeslis
singen van een ongeëvenaard ruim blikveld 
en een onovertroffen discipline.

De portefeuille is breed gespreid 
over sectoren en landen, maar 
geeft u in zekere zin toch de voor-
keur aan cyclische waarden uit 
Europese kernmarkten als Duits-
land en Oostenrijk?
Caspar Benz: We beleggen inderdaad 
flink in landen met een sterk macroeco
nomisch klimaat. In Duitsland, dat voorop 
loopt in het Europese herstel, profiteren de 
ondernemingen van een sterke vraag, het 
hoge ondernemers en consumenten
vertrouwen en van positieve economische 
ontwikkelingen. Oostenrijk is een weinig 
geanalyseerde markt, met relatief gunstig 
geprijsde aandelen. Deze markt biedt de 
mogelijkheid te profiteren van de vraag uit 
OostEuropa, zonder het risico waarmee 
directe beleggingen in deze regio gepaard 
gaan. Op sectorniveau vinden we steeds 
meer waardevolle cyclische namen en zijn  

Waarde vinden dicht bij huis
Natuurlijk lukt het niet elk It-bedrijfje om zich te ontwikkelen 
tot de nieuwe microsoft, maar in theorie bieden kleine en  
middelgrote ondernemingen een enorm potentieel. Caspar 
Benz en Daniel lenz zoeken in Europa naar dit soort parels, 
waarvan er in het Duitse taalgebied veel te vinden zijn. 

1 Bron: Schroders, per 30 juni 2011. Zie voor 
de waardeontwikkeling de tabel op blz. 20.

Schroder ISf European Small & mid-Cap Value
Interview met Caspar Benz en Daniel Lenz



Fonds

19
schroders ExpERT Q3 / 2011

Caspar Benz 
Fondsbeheerder van 
schroder isF European 
small & Mid Cap Value. 
Caspar Benz is al 31 
jaar met succes werk-
zaam in de beleggings-

branche. hij is sinds de oprichting in 2003 
beheerder van het in Zwitserland gevestigde 
schroder European small & Mid Cap Value 
Fund en hanteert nu voor schroder isF Euro-
pean small & Mid-Cap Value consequent  
dezelfde traditionele, bewezen effectieve  
beleggingsfilosofie.

Daniel Lenz 
Co-fonds- 
beheerder van 
schroder isF 
European small 
& Mid Cap Value. 
daniel Lenz 

heeft 12 jaar beleggings ervaring en 
beheert het fonds samen met Caspar 
Benz. daarnaast is hij fondsbeheerder 
van schroder isF swiss Equity en 
schroder isF swiss small & Mid Cap.

we relatief sterk belegd in de sectoren  
in dustrie en grondstoffen. Verder zien we 
goede beleggingsmogelijkheden in de  
financiële sector, vooral onder verzeke
raars, en in traditioneel meer defensieve 
sectoren als basisconsumentengoederen. 
Over de technologiesector zijn we minder 
enthousiast, vooral vanwege het ontbreken 
van namen die uitzicht geven op lang
durige stijging van dividenden en vanwege 
de traditioneel met deze sector verbonden 
hoge groeiverwachtingen.

Het fonds belegt op dit moment 
niet in Groot-Brittannië. Belegt u 
alleen in continentaal Europa?
Daniel Lenz: Ons beleggingsuniversum is 
panEuropees en omvat dus ook Groot
Brittannië, Centraal en OostEuropa en 
Rusland. We beleggen, zoals Caspar Benz 
al zei, steeds daar waar we de meeste waarde 
vinden. Dat is vaak in weinig geanaly
seerde markten als Oostenrijk. De Britse 
markt is de afgelopen jaren juist intensief 
geanalyseerd. In combinatie met de zwakke 
nationale munt heeft dat ertoe geleid dat 
we niet erg dol zijn op deze markt. Dat 
betekent niet dat we in het verleden nooit 
in GrootBrittannië geïnteresseerd zijn 
geweest of dat we verwachten daar ook  
in de toekomst geen goede beleggings
mogelijkheden te vinden.

maakt u gebruik van de expertise 
van de Europese sectoranalisten 
van Schroders?
Caspar Benz: Ja. Na de eerste schifting van 
ons beleggingsuniversum en de screening 
op waarde en kwaliteit, genereren we zelf 
een groot aantal beleggingsideeën, waarbij 
we onder meer gebruik kunnen maken van 
de omvangrijke expertise van de Europese 
sectoranalisten.

Hoe bepaalt u de weging van indivi-
duele effecten in de portefeuille?
Daniel Lenz: De weging van een aandeel 
in de portefeuille hangt af van de mate 
van onze overtuiging, de liquiditeit en  
de volatiliteit. Wij geven een positie aan
vankelijk doorgaans een gewicht van 0,5%, 
waarna we de positie verder kunnen uit
breiden. De ideeën waarvan we het sterkst 
overtuigd zijn, hebben een weging rond 
de 3,0%.

kunt u iets zeggen over uw  
verkoopdiscipline?
Caspar Benz: We doen dit gefaseerd en 
zonder emoties. In het algemeen gaan we 
over tot stapsgewijze beëindiging van een 
belegging wanneer deze naar onze mening 
zijn fair value nadert, of als er een verande
ring is opgetreden die van invloed is op 
de geldigheid van onze beleggingsthesis. 
Daarnaast houden we een positie extra 
goed in de gaten wanneer de omgeving, 
het management of de positionering van 

de onderneming verandert. Op porte
feuilleniveau controleren we regelmatig 
of het de moeite waard is over te stappen 
op aandelen met aantrekkelijkere karakte
ristieken.

Bouwt u de portefeuille op aan de 
hand van een benchmark-index?
Daniel Lenz: Nee, dankzij onze onaf
hankelijke beleggingsaanpak kunnen we 
ver mijden dat we aan een index “vast zitten”. 
We willen beleggen in de beste beleggings
mogelijkheden, in plaats van ons te beperken 
tot de namen in de index. Onze portefeuille 
heeft tot doel de MSCI Europe Small and 
Mid Cap Index, elke daarvan afgeleide  
Europese small en midcapindex en con
currerende fondsen te overtreffen. Daarbij 
staat voorop dat we dat proberen te berei
ken met een ondergemiddelde volatiliteit. 
Om dat te bereiken stellen we een breed 
gespreide portefeuille van 70 tot 100 aan
delen van kleine en middelgrote onder
nemingen samen, die in staat zijn lang
durig shareholder value te creëren en vast 
te houden.

let u bij de keuze van small- en 
midcaps ook op de liquiditeit van 
de aandelen?
Caspar Benz: We willen nadrukkelijk geen 
onnodig risico aangaan. Daarom filteren 
we aan het begin van ons beleggingsproces 
allereerst de namen uit ons beleggings
universum die in onze ogen te klein of  

Dankzij onze onaf- 
hankelijke beleggings-
aanpak kunnen we 
vermijden dat we aan 
een index “vastzitten”. 
We willen beleggen in 
de beste beleggings-
mogelijkheden, in 
plaats van ons te  
beperken tot de  
namen in de index.

 Daniel Lenz
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illiquide zijn. De aandelen die we in de 
portefeuille opnemen, zijn diepgaand ge
analyseerd en hebben naar onze inschat
ting een aantrekkelijk risicorendement
profiel. Zoals hiervoor al is uitgelegd,  
bouwen we de posities vervolgens stap voor 
stap op, om onnodig risico te vermijden. De 
portefeuille bestaat overwegend uit aan
delen met een marktkapitalisatie tussen de 
500 miljoen en 5 miljard euro. We kunnen 
daarnaast ook beleggen in grotere onder
nemingen, met een marktkapitalisatie tot 
10 miljard euro. Op dit moment zijn we 
licht overwogen in midcaps, maar beleggen 
we ook aanzienlijk in smallcaps. Verder 
kan het fonds tot 10% van het vermogen 
aan liquiditeiten aanhouden.

twijfelt u wel eens of de concen-
tratie van de portefeuille op kleine 
en middelgrote Europese value-
ondernemingen het rendements-
potentieel in de weg zou kunnen 
staan?
Daniel Lenz: Absoluut niet. We hebben 
een breed universum van zo’n 4.000 onder
nemingen, dat ons meer dan genoeg flexi
biliteit biedt om in Europa overtuigende 
valueaandelen te vinden. Dat blijkt wel uit 
het jarenlange succes van ons Zwitserse 
European Small & Mid Cap Value Fund. 
Dat heeft de index, die zowel growth als 
valueaandelen bevat, sinds zijn intro
ductie op 1 november 2003 tot 30 april 2011 
op jaarbasis met 7,75% overtroffen. Boven

dien tonen de cijfers aan dat valueaandelen 
op de lange termijn beter presteren dan 
growthaandelen.

Is het fonds geschikt voor  
insitutionele beleggers?
Caspar Benz: Schroder ISF European 
Small & MidCap Value is gericht op een 
brede groep beleggers. Het fonds biedt  
bovendien verschillende aandelenklassen, 
om voor zowel institutionele beleggers en 
financiële tussenpersonen als voor particu
liere beleggers aantrekkelijk te zijn. Het 
Zwitserse product, waarin maar eens per 
maand gehandeld kan worden, heeft tot nu 
toe vooral “tragere” institutionele beleggers 
getrokken. In dit fonds laten we echter  
wekelijkse transacties toe, om onze cliënten 
meer flexibiliteit te bieden.

Voorziet u als de omvang van  
het fonds groeit capaciteits- 
problemen?
Daniel Lenz: De omvang van het fonds is 
sinds zijn introductie snel gegroeid en we 
verwachten nog meer instroom. Maar aan
gezien het hier gaat om een nieuw fonds, 
voorzien we geen capaciteitsproblemen. 
Met het oog op een zo goed mogelijke per
formance zullen we de fondsomvang wel 
op een werkbaar niveau willen houden. Op 
dit moment gaan we ervan uit dat we een 
fondsomvang tot EUR 1 miljard probleem
loos kunnen verwerken.

Aandelenklasse A, EUR, herbel. Aandelenklasse C, EUR, herbel

ISIN LU0559386015 LU0559389977

Valuta EUR

Introductie fonds 1 november 2003 

Introductie aandelenklasse 30 november 2010

Fondsomvang EUR 92 mln. 

Aantal posities 88

Benchmark-index MSCI Europe Small & Mid Cap TR Net

Inschrijvingsvergoeding Max. 5,0% van het totale intekenbedrag (5,26315 %  
van de netto-vermogenswaarde per aandeel)

Max. 3,0% van het totale intekenbedrag (3,09278 %  
van de netto-vermogenswaarde per aandeel)

Beheersvergoeding per jr. 1,50 % 1,00 %

Minimuminleg EUR/USD 1.000 EUR/USD 500.000 

Schroder ISf European Small & mid-Cap Value2

Ons Zwitserse fonds heeft tot nu toe,  
met zijn sterke outperformance in  
dalende of zijwaarts bewegende markten 
bewezen over uitstekende defensieve 
eigenschappen te beschikken, terwijl 
het ook in een stijgende markt boven- 
gemiddeld presteert. Datzelfde ver-
wachten we uiteraard van Schroder  
ISF European Small & Mid-Cap Value.

 Caspar Benz

2 Bron: Schroders, per 30 juni 2011.
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Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

n  Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value zoekt 
onafhankelijk van een benchmark-index naar de aantrek-
kelijkste beleggingen in aandelen van kleine en middel- 
grote ondernemingen in heel Europa.

n  Het fonds volgt een value-georiënteerde beleggingsstijl 
en zoekt naar ondergewaardeerde ondernemingen met 
potentieel dat door de markt onderschat wordt.

n  Het identieke Zwitserse fonds heeft sinds zijn introductie in 
november 2003 succes en heeft zijn benchmark in 25 van 
de 30 kwartalen overtroffen.4

n  Een sterk intern researchteam van ruim 20 analisten en 
fondsbeheerders, gespecialiseerd in Europese aandelen.

n  Beleggingen in aandelen staan bloot aan marktrisico en een 
potentieel valutarisico.

n  Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value is een fonds 
dat vooral belegt in aandelen van kleine en middelgrote  
Europese ondernemingen; daardoor kan de liquiditeit minder 
zijn en de koers sterker schommelen dan bij breder gespreide 
aandelenfondsen. 

n  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.

n  Het fonds belegt ook in ondernemingen buiten de eurozone en 
staat hierdoor bloot aan een valutarisico. 

n  Het fonds biedt geen kapitaalbescherming. De waarde van 
fondsaandelen kan op elk moment dalen tot onder de prijs waar-
voor de belegger ze heeft verworven, wat tot verlies kan leiden.

3 Bron: Schroders, periode 1 november 2003 tot 30 april 2011. Waardeontwikkeling Schroder European Small & Mid Cap Value Fund in EUR. 
Benchmark-index: DJ STOXX 200 Mid Cap TR. Berekening op basis van de netto-vermogenswaarde, inkomsten herbelegd, na aftrek van de 
jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten, echter zonder rekening te houden met de inschrijvingskosten, transactiekosten, belastingen en 
overige kosten (BVI-methode). In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige waardeontwikkeling.

looptijd (jaar) 2010 2009 2008 Sinds introd. p.jr.

Schroder European Small & Mid Cap Value Fund 0,28 % 33,63 % 48,40 % –35,82 % 16,06 %

DJ STOXX 200 Mid Cap TR –1,06 % 22,67 % 44,92 % –46,04 % 8,44 %

Schroder European Small & mid Cap Value fund – Waardeontwikkeling per 30 april 20113

4 Vergelijking tussen Schroder European Mid Cap Value Fund en DJ 
STOXX 200 Mid Cap TR. Periode: 1 november 2003 tot 30 april 2011, 
berekening volgens BVI-methode.

Beleggingsproces
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2. Ideeën vinden 
Waardering en  
kwalitatieve  
screening; input  
van Europese sec-
toranalisten; focus 
op weinig geanaly-
seerde aandelen

3. Eigen research
Diepgaande analyse, 
waardering van on-
dernemingen, bedrijfs-
bezoeken

4. portefeuille-
opbouw en risico- 
beheer 
Fundamentele  
monitoring en interne  
risicocontrole

5. Verkoop
discipline 
Stapsgewijze  
verkoop van aan- 
delen, zodra de fair  
value bereikt wordt  
of de situatie in- 
grijpend verandert

1. filteren van be-
leggingsuniversum 
Uitsluiten van aan-
delen die te klein  
of illiquide zijn;  
landenfilter
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HoofdpuntenHoofdpunten

n  Een zuiver staatsobligatiefonds, dat voornamelijk 
belegt in obligaties die zijn uitgegeven door over- 
heden uit de eurozone. 

n  Volledige flexibiliteit om te beleggen in de landen 
die wij kredietwaardig achten, en de landen waarin 
wij geen vertrouwen hebben, te mijden. 

n  Het fonds neemt alleen actief risico als dit 
beloond wordt. 

Waarom beleggen in dit fonds?
Een zuiver staatsobligatiefonds
EURO Government Bond is een zuiver 
staatsobligatiefonds en belegt zodoende 
niet in bedrijfsleningen of valuta’s. Het 
fonds wordt volledig afgedekt naar de euro, 
zodat de beleggers worden beschermd 
tegen de volatiliteit die het gevolg is van 
wisselkoersschommelingen. De beleggings
stijl is actief, zodat het fonds niet ver
plicht is te beleggen in elke uitgevende 
instelling in de benchmark. Daardoor kan 
het landen met ernstige financiële pro
blemen mijden. 

Actief beheerd
Als actieve beheerders zijn we niet verplicht 
in alle landen in de benchmark te beleggen. 
We concentreren ons op het genereren van 
rendement door middel van sturing van de 
rentegevoeligheid en door spreiding over 
uiteenlopende looptijden op de yieldcurve.  

Opportunistisch
We zoeken kansen op markten die, gezien 
de fundamentele en cyclische vooruitzichten 
voor de lange termijn, in onze ogen onder

gewaardeerd zijn. Doorslaggevend daarbij 
is een adequate beloning van het genomen 
risico. 

De obligaties worden geselecteerd op basis 
van hun rentegevoeligheids en loop tijd
kenmerken, de kwaliteit van de emittent 
en de bijdrage van elke obligatie aan de 
rentegevoeligheid van het fonds als ge
heel. Indien de beheerder kansen ziet, 
switcht hij actief tussen de eurozone
staatsobligaties om een zo hoog mogelijk 
rendement voor het fonds te behalen. 
Het fonds belegt in uitgevende instellingen 
van de hoogste kwaliteit binnen het vast
rentende universum, en vermijdt emit
tenten die te riskant worden geacht.

Een heldere beleggingsfilosofie
Wij zijn actieve obligatiebeleggers 
De obligatiemarkten worden beheerst 
door mondiale ontwikkelingen, zijn on
derling gecorreleerd en in het algemeen 
efficiënt. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het onderkennen van marktthema’s de 

EURO Government Bond
Schroder ISf* EURO Government Bond belegt voornamelijk in 
obligaties die zijn uitgegeven door overheden uit de eurozone. 

Schroder ISf 

“De recente ontwikkelingen in de perifere 
eurolanden hebben beleggers bewust 
gemaakt van de gevaren van een passieve 
benadering van deze beleggingscate-
gorie. Er zijn goede kansen voor beheer-
ders die in staat zijn de juiste keuzes  
te maken in het volatiele klimaat voor 
staatsleningen.”

 David Scammell, fondsbeheerder
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Risico’s

n  Het kapitaal is niet gegarandeerd en de waarde van de 
beleggingen kan zowel stijgen als dalen.

n  Beleggingen in obligaties en andere schuldinstrumenten 
staan bloot aan rente- en kredietrisico. De waarde van obli-
gaties en andere schuldinstrumenten kan schommelen en 
beweegt zich daarbij tegengesteld aan de verandering in 
rente. Als de rente stijgt, zal de waarde van obligaties in het 
algemeen dalen en omgekeerd. Het fonds staat bloot aan 
deze marktbewegingen. 

n  Beleggingen die gedenomineerd zijn in een andere valuta 
dan die van de aandelenklasse zijn mogelijk niet afgedekt 
naar de valuta van de aandelenklasse. De aandelenklasse 
kan positieve of negatieve gevolgen ondervinden van de  
wisselkoersschommelingen tussen die valuta’s.

n  Door het geconcentreerde karakter van de portefeuille is de ruimte 
voor spreiding beperkt. Het fonds kan aanzienlijke ver liezen lijden 
als het een positie aanhoudt in een specifieke belegging die in 
waarde daalt of anderszins nadelig wordt getroffen, bijvoorbeeld 
bij wanbetaling door de uitgevende instelling. 

n  De kans bestaat dat de uitgever van een schuldpapier niet in 
staat is tijdig aan zijn rente- en terugbetalingsverplichtingen te 
voldoen. Dit zal de waarde en kredietwaardigheid van deze 
effecten aantasten. 

n  Het fonds staat bloot aan de marktbewegingen in het beperkte 
aantal sectoren en/of landen waarin het belegt. 

n  Het fonds kan met een hefboom werken, wat de performance 
van het fonds zowel positief als negatief kan beïnvloeden.

sleutel is om rendement te genereren. 
Als actieve beheerders maken wij gebruik 
van de kansen die ontstaan doordat markten 
door gebeurtenissen worden beïnvloed. 

Schroders werkt met een wereldwijd ge
ïntegreerd beleggingsteam dat bestaat uit  
lokaal gevestigde obligatiespecialisten. Re
search vormt de basis van hun beslissingen. 
Dit is naar onze mening de ideale structuur 
om deze kansen te benutten. Het doel is het 
genereren van stabiele en consistente excess 
returns.

Beleggingsaanpak
• Schroders’ vastrentende beleggings

strategie is gebaseerd op een wereldwijd 
platform.

•  We hebben expertise in alle marktseg
menten waardoor wij in staat zijn in te 
spelen op marktinefficiënties.

•  We beschikken over diepgaande 
onder zoeksexpertise op het gebied 
van vastrentende beleggingen en  
hebben daardoor een bewezen in
formatievoorsprong. 

•  Wij geloven in een adaptief proces.

fondskenmerken
• Rendementsdoel: benchmark* +50bp 

p.j. (bruto) gedurende een marktcyclus.
•  Duration portefeuille als geheel: bench

mark +/– 2 jaar.
•  Voornamelijk belegd in staatsobligaties 

van eurolanden, maar derivaten zijn 
toegestaan en worden gebruikt voor af
dekkingsdoeleinden en om actief risico 
in het fonds te verkrijgen. 

•  Niet in euro gedenomineerde exposure 
wordt normaal gesproken volledig naar 
de euro afgedekt. 

David Scammell
david scammell is hoofd Europese en Britse rente- 
strategieën en heeft 21 jaar beleggingservaring. hij  
trad in 2004 bij schroders in dienst als fondsbeheerder  
Britse vastrentende beleggingen. Voordat david bij 
schroders kwam werken, was hij werkzaam bij  
Anchorage Capital partners waar hij verantwoordelijk 
was voor de gehele strategie en productrange op het 
gebied van wereldwijde vastrentende beleggingen en 
rentederivaten. david is associate van de CFA society  
in het VK (Asip). hij studeerde statistiek en econometrie 
aan de Universiteit van helsinki.

ISIN-code LU0106235962

Bloombergcode SCHIBAALX

Introductiedatum 13 september 1994

Fondsvaluta EUR

Benchmark
Bank of America Merrill Lynch 
EMU Direct Government Index

Inschrijvingsvergoeding 5,26%

Beheersvergoeding p.j. 0,5%

Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking op A  
Accumulatieaandelen. Meer informatie over de aandelenklassen 
vindt u in het prospectus.  
 
Bron: Schroders, per 31 maart 2011.

*  Benchmark is de Bank of America Merrill 
Lynch EMU Direct Government Index.
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Onderstaande tabel geeft een selectie van de fondsen van 
Schroders die over 1, 3 en 5 jaar tot de best presterende 
fondsen in hun sector behoren.

topperformers

Schroder ISf ISIN % Rangorde/sector kwartiel-classificatie morningstar sector %

YtD – 33 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel

EURO Equity (A, EUR, thes.) LU0106235293  5,04  17 / 164 1 Eurozone Large-Cap Equity  2,34

EURO Equity (A, EUR, herbel.) LU0180781048  4,14  8 / 56 1 EUR Inflation-Linked Bond  2,70

Global Infl ation linked Bond (A, EUR, herbel.) LU0106236937  1,44  46 / 292 1 European Large Cap (A, EUR, herbel.)  –0,48

1 jaar - 35 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel 

Global Resources Equity (A, USD, herbel.) LU0507597176  22,72 / 45,25*  11 / 51 1 Sector Equity Natural Resources  15,43 / 36,63*

Global High Yield (A, EUR hedged, herbel.) LU0189894842  15,20  13 / 83 1 Euro High Yield Bond  13,03

Global Climate Change Equity (A, USD, herbel.) LU0302445910  6,75 / 26,36*  13 / 51 1 Sector Equity Ecology  1,43 / 20,05*

3 jaar – 41 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel

Asian total Return (A, USD, herbel.) LU0326948709  67,38 / 54,03*  1 / 27 1 Asia Allocation  25,76 / 15,73*

Global Bond (A, USD, herbel.) LU0106256372  36,38 / 25,50*  12 / 94 1 Global Bond  28,13 / 17,91*

Global Emerging market Opportunities (A, USD; herbel.) LU0269904917  35,55 / 24,74*  14 / 156 1 Global Emerging Markets Equity  15,14 / 5,96*

5 jaar – 21 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel 

Global Energy (A, USD, herbel.) LU0256331488  25,54 / 42,35*  1 / 16 1 Sector Equity Energy  8,35 / 22,86*

EURO Corporate Bond (A, EUR, herbel.) LU0113257694  24,24  10 / 78 1 EUR Corporate Bond  14,93

Greater China (A, USD, herbel.) LU0140636845  59,82 / 81,21*  14 / 29 2 Greater China Equity  55,94 / 76,81*

* Performance in basisvaluta USD 
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Schroder ISf ISIN % Rangorde/sector kwartiel-classificatie morningstar sector %

YtD – 33 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel

EURO Equity (A, EUR, thes.) LU0106235293  5,04  17 / 164 1 Eurozone Large-Cap Equity  2,34

EURO Equity (A, EUR, herbel.) LU0180781048  4,14  8 / 56 1 EUR Inflation-Linked Bond  2,70

Global Infl ation linked Bond (A, EUR, herbel.) LU0106236937  1,44  46 / 292 1 European Large Cap (A, EUR, herbel.)  –0,48

1 jaar - 35 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel 

Global Resources Equity (A, USD, herbel.) LU0507597176  22,72 / 45,25*  11 / 51 1 Sector Equity Natural Resources  15,43 / 36,63*

Global High Yield (A, EUR hedged, herbel.) LU0189894842  15,20  13 / 83 1 Euro High Yield Bond  13,03

Global Climate Change Equity (A, USD, herbel.) LU0302445910  6,75 / 26,36*  13 / 51 1 Sector Equity Ecology  1,43 / 20,05*

3 jaar – 41 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel

Asian total Return (A, USD, herbel.) LU0326948709  67,38 / 54,03*  1 / 27 1 Asia Allocation  25,76 / 15,73*

Global Bond (A, USD, herbel.) LU0106256372  36,38 / 25,50*  12 / 94 1 Global Bond  28,13 / 17,91*

Global Emerging market Opportunities (A, USD; herbel.) LU0269904917  35,55 / 24,74*  14 / 156 1 Global Emerging Markets Equity  15,14 / 5,96*

5 jaar – 21 fondsen van Schroders in het eerste kwartiel 

Global Energy (A, USD, herbel.) LU0256331488  25,54 / 42,35*  1 / 16 1 Sector Equity Energy  8,35 / 22,86*

EURO Corporate Bond (A, EUR, herbel.) LU0113257694  24,24  10 / 78 1 EUR Corporate Bond  14,93

Greater China (A, USD, herbel.) LU0140636845  59,82 / 81,21*  14 / 29 2 Greater China Equity  55,94 / 76,81*

* Performance in basisvaluta USD 

Bron: Schroders, Morningstar, per 30 juni 2011. Waardeontwikkeling op basis van de netto-vermogenswaarde van aandelenklasse A, herbel. 
in EUR resp. EUR afgedekt (event. omgerekend in EUR) en in de basisvaluta (tussen haakjes, wanneer EUR niet de basisvaluta is). Berekend na 
aftrek van jaarlijkse beheersvergoeding en interne fondskosten, alle inkomsten herbelegd (BVI-methode). Beleggingen in vreemde valuta’s staan 
bloot aan wisselkoersschommelingen. Resultaten in het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Informatie 
over fondssectoren en ratings: Morningstar. 

De hoogste ratings

Schroder ISf ISIN morningstar Rating morningstar Qualitative Rating 

Asian total Return (A, USD, herbel.) LU0326948709  –

Global Emerging market Opportunities 
(A, USD, herbel.)

LU0269904917  Goed

QEp Global Quality (A, EUR, herbel.) LU0323591833  –

US Dollar Bond (A, EUR hedged, herbel.) LU0291343597  –

StS Balanced portfolio (EURO)  
Schroders multi-manager (A1,  
EUR, herbel.)

LU0265054451  –

StS Conservative portfolio (EURO) 
Schroders multi-manager (A1, EUR,  
therbel.)

LU0265110899  –
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De Europese regeringsleiders 
hebben er in juni bij het IMF  
op aangedrongen om de vijfde 

tranche van het noodkrediet aan Grieken
land vrij te geven. Daaraan vooraf ging 
echter een moeizame discussie over het 
vertrouwen in de Griekse regering, ge
volgd door een nipte instemming met het 
nieuwe, strengere pakket van bezuini
gingen. Het IMF streeft naar een duur
zame oplossing voor Griekenland, maar 
voorlopig biedt dit nieuwe krediet de 
Europese regeringsleiders weer even  
respijt, totdat Griekenland opnieuw geld 
nodig heeft. Want dat is precies waar de 
schoen wringt. De Europese leiders denken 
dat een volgende termijn pas over 2 tot 3 
maanden nodig zal zijn, zodat ze gedu
rende de zomer de kans krijgen om te 
discussiëren over een mogelijke verlen
ging van de looptijd van Griekse staats
obligaties of schuldsanering. In realiteit 
lijken beleggers echter, door het gebrek 
aan duidelijkheid en sturing in deze  
crisis, hun geduld zo langzamerhand te 
verliezen.  

Verscherpt toezicht 
Wij waarschuwen al enige tijd dat ook 
Italië en België in aanmerking komen 
voor verscherpt toezicht op hun staats
schulden. En dat terwijl Spanje ook on
der druk staat en misschien genoodzaakt 
zal zijn om als vierde land na Portugal, 
Ierland en Griekenland om financiële 
hulp te vragen. De Europese Commissie 
raamt de staatsschuld van Italië tot het 
eind van dit jaar op 120% van het BBP. 
Voor België wordt de schuld op 100% 
van het BBP geraamd. Deze immense 
uitstaande schulden maken Italië en  
België vatbaar voor aanhoudend stijgen
de kredietkosten, zelfs als ze tijdelijk zo 
weinig mogelijk krediet opnemen. Op 
dit moment is de situatie nog beheers
baar, maar als de rente in Italië en Spanje 
boven de 7% stijgt, wordt het kritiek. 
Volgens onze berekeningen kunnen de 
kosten van de reddingsmaatregelen voor 
alle bovengenoemde landen samen meer 

De euro onder druk
De staatsschuldencrisis legt een zware druk op de eurozone. Na Griekenland 
zijn nu ook Ierland, portugal, Spanje en Italië zorgenkindjes geworden.

dan 3.000 miljard euro bedragen. Daarmee 
zou het vat wel eens kunnen overlopen. 
Dit is niet ons hoofdscenario, maar vormt 
toch een zeer reële bedreiging voor de 
huidige samenstelling van de monetaire 
unie. Dat zou voor de Europese politici 
voldoende aanleiding moeten zijn om, 
niet alleen wat Griekenland betreft, maar 
voor Europa in zijn geheel, ferme stappen 
te zetten.
 Ons hoofdscenario is nog steeds dat de 
eurocrisis uiteindelijk opgelost wordt en 
dat de spreads tussen obligaties van  
Euro pese kernlanden en landen in de 
periferie in de loop der tijd verder zullen 
verkrappen. Dat zou voor de ECB weer 
mogelijkheden bieden voor een scherper 
monetair beleid, zodat de rentes in de 
Europese kernlanden weer kunnen stijgen. 
Daarvoor is politieke inzet, groei en ver
trouwen van de beleggers nodig. Op de 
korte termijn blijft het probleem dat de 
markt op die 3 punten sterk wankelt, zodat 
in de komende maanden nog rekening 
moet worden gehouden met volatiliteit.

 De groei is sterk afhankelijk van de 
wereldwijde conjunctuur. Wij zijn van 
mening dat we ons op dit moment slechts 
in een zwakke fase van een ingehouden 
wereldwijd herstel bevinden. De meest 
recente cijfers geven echter wel aan dat er 
op dit moment een aanzienlijk risico is 
op een dalende trend. Vooral de Ameri
kaanse economie is kwetsbaar, gezien de 
dreigende economische bezuinigingen 
voor volgend jaar. Hoe de uitkomst ook 
zal zijn, de ontwikkeling in ZuidEuropa 
zal waarschijnlijk onder het gemiddelde 
blijven. De laatste onderzoekscijfers laten 
zien dat de Spaanse economie, ondanks 
de grotere belasting die het gevolg is van 
de overheidsbezuinigingen en de aan
houdende correcties op de vastgoedmarkt, 
beter standhoudt dan de meeste andere 
markten. De berichten uit andere delen 
van de regio zijn daarentegen ontstellend. 
Wanneer de groeiverwachtingen niet  
uitkomen, zullen landen als Italië op
nieuw getroffen worden door een nega
tieve nieuws stroom en zullen landen als 

Griekenland schipbreuk leiden, want ook 
nu al is het zelfs na de laatste bezuini
gingsmaatregelen moeilijk voor te stellen 
hoe de doelen voor dit jaar gehaald moeten 
worden. 

Griekenland als model
De politiek blijft zich vooralsnog sterk 
maken voor de euro, maar beleggers vrezen 
steeds meer dat de politici daarmee een 
fout begaan. De discussie over schuld
sanering en de rol van de particuliere 
sector verloopt moeizaam en is in de ogen 
van veel beleggers ook misplaatst. Wij zijn 
het eens met de argumenten van ECB
voorzitter Trichet: geen kredietgebeurte
nis en geen onvrijwillige bijdrage van de 
particuliere sector. De politiek lijkt zich 
er niet van bewust te zijn welke gevaren 
er bij schuldsanering op de loer liggen. 
De manier waarop de Griekenlandcrisis 
wordt aangepakt, zal model staan voor 
de rest van Europa. De markten zullen 
de landen in de Europese periferie be
straffen wanneer de politiek de verkeerde 
beslissingen neemt. Bovendien zal het 
vertrouwen van beleggers pijlsnel dalen. 
Het probleem is hier niet alleen Grieken
land. Ook Portugal en Ierland hebben 
mogelijk nog jarenlang ondersteuning 
nodig en Spanje blijft overduidelijk kwets
baar voor een verdere achteruitgang van 
de vastgoedsector en/of verdere verliezen 
van de banken. Ondertussen wordt Italië, 
dat met een kleiner begrotingstekort 
kampt, door structurele economische 
problemen bedreigd. De beleggers vallen 
meer en meer in twee kampen uiteen: 
aan de ene kant degenen die hopen dat 
de euro de moeilijkheden op de een of 
andere manier wel te boven zal komen 
en aan de andere kant degenen die ervan 
overtuigd zijn dat de euro in zijn huidige 
samenstelling niet kan overleven. Hoe 
langer de politici aarzelen, des te meer 
munitie geven ze aan de tweede groep. 

Azad Zangana, econoom Europa, en 
David Scammell, hoofd Europese en 
Britse rentestrategieën
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1 Bron: Schroders, Datastream, IMF. BBP-cijfers, inflatie, beleidsrentes en kencijfers per 30 juni 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 markten 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, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Zuid-Afrika, Zuid-Korea. De asset-allocatie (totaal en aandelen) heeft betrekking op 
de portefeuille van Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund, per 30-06-2011; deze is niet bedoeld als aanbeveling of advies.

Schroders  Expert-prognose en portefeuille1

Actuele aandelenspreiding

BBp-groei in % Inflatie in % Beleidsrente in %

Verandering asset-allocatie sinds mei 2006 
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De aandelenpositie van 47,5% is als volgt  
samengesteld (+/- t.o.v. Expert Q2/2011):

 Aandelen GB 5,68 % (–2,11 %)
 Aandelen VS 21,05 % (+3,72 %)
 Aandelen Europa excl. GB 14,52 % (+5,59 %)
 Aandelen Japan 3,79 % (–1,39 %) 
 Aandelen Pacific excl. Japan 10,52 % (–2,43 %)
 Aandelen opkomende markten 6,73 % (–2,70 %)
 Aandelen wereldwijd 37,68 % (–0,73 %)

Valuta’s/olieprijs

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

USD/EUR 1,43 1,45 1,40

USD/GBP 1,60 1,68 1,60

JPY/USD 80,9 81,9 90,0

GBP/EUR 0,89 0,86 0,88

Olie (Brent 
Crude) in USD 105,8 113,3 110,1

 Liquiditeiten/contanten 5,9 %
 Opties 0,4 %
 Converteerbare obligaties 1,0 %
 Bedrijfsobligaties 0,0 %
 Grondstoffen 12,7 %
 Infrastructuur 4,2 %
 Vastgoed 2,0 %
 High-yield obligaties 12,6 %
 Obligaties opkomende markten 7,0 %
 Valuta’s 0,0 %
 Absolute Return  3,8 % 
 Private Equity  2,9 % 
 Aandelen 47,5 %
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De markten in vogelvlucht

VS De economische cijfers daalden 
in vergelijking met de verwachtingen 

net zo sterk als tijdens de financiële  
crisis van 2008. De meeste negatieve 
verrassingen zijn inmiddels bekend en 
in de aandelenkoersen ingeprijsd. De 
fusie- en overnameactiviteit neemt weer 
toe, net als de investeringen van onder-
nemingen. Het sentiment ten opzichte 
van de VS is relatief optimistisch. De 
meeste grote beleggers overwegen 
voor de komende 12 maanden een 
overweging van deze markt. 

Schroder ISf US large Cap 

Europa In vergelijking met alle 
andere wereldwijde markten 

heerst hier grote onzekerheid. De 
staatsschulden van de landen in de 
periferie van de eurozone leggen nog 
steeds grote druk op de vooruitzichten 
van deze regio. Mogelijke nieuwe rente-
verhogingen kunnen het herstel van de 
eurozone in de weg staan. Het senti-
ment ten opzichte van deze regio is  
het minst optimistisch.

Schroder ISf European large Cap 

Japan Japanse aandelen bleven 
tot nu toe achter bij aandelen uit 

andere markten, maar dat zou wel eens 
voorbij kunnen zijn. De cijfers voor de 
industriële productie zijn ondanks de tijde-
lijke onderbreking van de aanbodketen 
als gevolg van de aardbeving aanzienlijk 
sterker gestegen dan verwacht werd. 
Gestimuleerd door dergelijke gunstige 
berichten zouden Japanse aandelen wel 
eens positieve verrassingen kunnen 
brengen. Omdat de basisrente in andere 
regio’s gestegen is, zou ook de yen weer 
zwakker kunnen worden, wat gunstig is 
voor de export en de brede aandelen-
markt. Japanse aandelen zijn zeer 
gunstig geprijsd, zowel historisch bezien 
als in vergelijking met andere markten.

Schroder ISf Japanese Equity Alpha 

pacific (excl. Japan) Landen als Hongkong, 
Singapore en Australië worden beïnvloed door de  

rente-verhogingen in de nabijgelegen opkomende markten, 
wat nadelig is voor de perspectieven van deze regio. Aan de 
andere kant profiteren de ontwikkelde markten in de regio 
van hun koppeling met het Amerikaanse monetaire beleid, 
dat waarschijnlijk nog langere tijd soepel zal blijven. 

Schroder ISf pacific Equity 

Opkomende markten De regio heeft vanwege de 
structurele voordelen de beste groeiperspectieven op 

de lange termijn. Die zijn echter al gedeeltelijk in de aandelen-
koersen ingeprijsd. Het monetaire beleid zal in deze regio 
waarschijnlijk sneller verscherpt worden dan eerder verwacht 
werd, om de inflatiedruk tegen te gaan en speculatieve zeep-
bellen te voorkomen. 

Schroder ISf Global Emerging market Opportunities

Aandelen
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Staatsobligaties Centrale banken, 
zoals de Fed en de Bank of England, 

zullen hun basisrente waarschijnlijk tot 
2012 onveranderd laten. Het einde van 
het terugkoopprogramma (QE2) in de  
VS en de reeks negatieve economische 
verrassingen zou het rendement op 
staatsobligaties in toenemende mate 
onder druk kunnen zetten. Staatsobliga-
ties uit de VS lopen het gevaar het ver-
trouwen van beleggers te verliezen, vooral 
wanneer de Amerikaanse regering en het 
Congres het niet eens kunnen worden 
over verhoging van het schuldplafond en 
wanneer een duidelijk beleid ontbreekt. 
Ondertussen heeft de staatsschulden-
crisis in Europa een negatieve invloed op 
obligaties van Europese periferielanden. 
Want ook al heeft het Griekse parlement 
toegestemd in omvangrijke bezuiniging-
maatregelen, daarmee is het eigenlijke 
probleem niet opgelost. 

Schroder ISf Global Bond 

Bedrijfsobligaties Ondanks de laatste 
verhoging van de risicopremie lijken 

hoogwaardige bedrijfsobligaties 
qua waardering nog altijd niet erg 

gunstig. Ze zijn echter aantrekkelijk in  
vergelijking met geldmarktproducten.

Schroder ISf Global Corporate Bond

High yield obligaties Deze 
beleggingscategorie heeft zijn 

sterkste waardeontwikkeling waarschijnlijk 
voorlopig achter zich gelaten. Veel onder-
nemingen zijn begonnen meer obligaties 
uit te geven, om nog van de gunstige rente 
te kunnen profiteren. De sector blijft even-
wel aantrekkelijk, omdat beleggers nog 
steeds op zoek zijn naar mogelijkheden 
om hogere rendementen te genereren. 

Schroder ISf Global High Yield   

Staatsobligaties opkomende 
markten 

Veel opkomende markten die obligaties 
uitgeven, hebben gezondere overheids-
financiën dan ontwikkelde markten. Uit 
waarderingsoogpunt lijken obligaties van 
opkomende markten eerder duurder. 
Hierdoor komen de rendementen ervan, 
als gevolg van de hoge inflatie in deze 
landen, onder druk te staan. 

Schroder ISf Emerging Europe Debt 
Absolute Return 

Indexgekoppelde obligaties 
Hogere inflatieverwachting wegens 

stijgende grondstofprijzen; dit zal echter 
voorlopig nog geen invloed hebben op de 
kerninflatie. In het Verenigd Koninkrijk zal de 
inflatie naar verwachting tot boven de 4%  
stijgen en daarna in 2012 boven de 4% blijven.

Schroder ISf Global Inflation linked Bond

Vastgoed De groei in de eurozone 
en het Verenigd Koninkrijk wordt 

tegengewerkt door de bezuinigingspolitiek 
van de regeringen. Te meer omdat de 
liquiditeitsproblemen van de landen in de 
periferie van Europa waarschijnlijk zullen 
voortduren. De waardering van vastgoed 
en vastgoedaandelen in Europa is in ver-
gelijking met andere beleggingen redelijk. 
In het Verenigd Koninkrijk lijkt het reële 
rendement iets minder aantrekkelijk, als 
gevolg van de gestegen inflatie.

Schroder ISf Global property Securities 

Grondstoffen Een mogelijke 
opleving van de wereldwijde con-

junctuur in de tweede helft van het jaar  
zou tot een stijging van de grondstofprijzen 
kunnen leiden. Maar er bestaat ook een 
risico van een harde landing in de opko-
mende markten, wat een rem op de vraag 
zou kunnen veroorzaken. Door de geleide-
lijke afname van de spanning in het Midden-
Oosten kan de olieprijs dalen. Edelmetalen, 
en vooral goud, zijn nog steeds aantrekke-
lijk, onder meer doordat de Amerikaanse 
rente waarschijnlijk tot in 2012 laag zal 
blijven. De behoefte van beleggers aan 
veiligheid en bescherming tegen inflatie 
kan ook gunstig zijn voor de waardeont-
wikkeling van goud. 

Schroder ISf Global Resources Equity 

Obligaties Alternatieve beleggingen

Verwachte waardeontwikkeling:

Positief Neutraal Negatief

Allocatie Verandering t.o.v. 
Q2 2011

positieve factoren Negatieve factoren

liquiditeiten/
geldmarkt- 
producten

Onderwogen Onveranderd Liquide, rente stabiliseert, 
bescherming tegen risico’s

Reëel rendement is nul

Staatsobligaties 
van industrie- 
landen 

Sterk onder- 
wogen

Onveranderd Klein rendement op kortlopende 
schulden, steile rentecurves en 
beperkte groei

Reëel rendement is laag, veel nieuwe 
emissies, default-risico is gestegen

Bedrijfs-
obligaties

Neutraal Verminderd ten op- 
zichte van overwogen

Behoefte aan hogere rende-
menten, sterke bedrijfsbalansen

Rendement relatief laag, meer fusies 
en overnames

Aandelen  
industrielanden

Overwogen Onveranderd Sterke bedrijfsbalansen, hogere 
cashflows, meer fusies en  
overnames

Groeirisico’s, marges staan door  
stijgende grondstofprijzen onder druk

Aandelen  
opkomende  
markten

Neutraal Gestegen ten 
opzichte van 
onderwogen

Groeiend aandeel aan  
verscherping wereldwijd 
monetair beleid heeft effect

Risico van oververhitting, stijgende 
inflatie en rente, speculatieve zeepbel

Grondstoffen Neutraal Verminderd ten 
opzichte van 
overwogen

Spanningen in Midden-Oosten en 
Noord-Afrika, lage reële rente, 
structureel hoge vraag

Prijzen zijn op recordhoogte

De waarderingen van de beschreven beleggingscategorieën hebben geen betrekking op concrete fondsportefeuilles en zijn niet bedoeld als 
advies of aanbeveling.
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2,4 miljard
redenen voor een
grotere planeet

2050
9,3 Mrd.

Menschen

Maar uitbreiding 
is helaas niet  
mogelijk…
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2051
9,3 mld. mensen

2011
6,9 mld. mensen 

1999
6 mld. mensen

1960
3 mld. mensen 

1800
1 mld. mensen 

1000
310 mln. mensen 
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Tot het jaar 2050 zal de wereldbevolking met 
zo’n 2 miljard groeien. Deze bevolkingsgroei 
zal voor 98% in de opkomende markten 

plaatsvinden. 85% van de wereldbevolking zal dan in 
landen leven die nu nog als “economisch minder ver 
ontwikkeld” te boek staan. Tegenover elke consument 
in de westerse wereld zullen straks zes consumenten 
staan in Azië, Afrika of ZuidAmerika.

Demografische verschuivingen in 
opkomende markten
Toch groeit de bevolking in de opkomende landen al 
veel langzamer dan vroeger, omdat het geboortetal 
overal terugloopt, met uitzondering van de landen 
die het ergst onder oorlog te lijden hebben, zoals 
Afghanistan (6,53 kind per vrouw) of Somalië (6,52).1 
De drijvende kracht achter de bevolkingsgroei is 
vooral de levensverwachting, die in de ontwikkelings
landen vanaf 1950 van 41 naar 65 jaar gestegen is en 
in 2050 op ca. 75 jaar zal liggen. In de industrielanden 
heeft deze verandering tweehonderd jaar geduurd. 
Toch zal de bevolking in de meeste opkomende 
markten nog een flinke tijd sneller blijven groeien 
dan in de industrielanden. 

Vergrijzing niet alleen in het westen
Er zijn echter uitzonderingen, zoals Rusland, waar 
de bevolking eind jaren 1990 begon te krimpen en 
tot 2050 met 30 miljoen (meer dan 20%) zal dalen. 
Nog vreemder is dat dit niet samenhangt met een 
sterk gedaald geboortecijfer, aangezien dit al 50 
jaar lang relatief laag is, maar met een ongekende 
daling van de gemiddelde levensverwachting sinds 
het midden van de jaren 1960. 

 Opmerkelijk is ook China: de bevolking groeit hier 
nu al langzamer dan in veel industrielanden (en 
vooral langzamer dan in de VS) en zal al in ca. 2030 
zijn hoogtepunt bereiken. De oorzaken daarvoor 
zijn ook hier de stijgende levensverwachting en  

“Economisch minder ver ontwikkeld” – 
opkomende markten door de ogen van 
een wereldwijde belegger
In de nabije toekomst zullen de opkomende markten 3 keer zo snel groeien als de  
industrielanden. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de  
regio, onder meer met betrekking tot de conjunctuurgroei, de consumentenvraag en  
de financiële dienstverlening. Dat schept mogelijkheden die beleggers niet over het 
hoofd zouden moeten zien.

het dalende geboortecijfer, maar hier hebben deze 
een ongeëvenaard effect. Deels als gevolg van de 
éénkindpolitiek is het geboortecijfer van zes  
kinderen per vrouw in de jaren 1960 gedaald naar 
1,79 kinderen per vrouw nu, wat niet voldoende is 
om het bevolkingsaantal op 
het huidige peil te houden. 
Onder tussen is de levensver
wachting sinds 1950 bijna ver
dubbeld tot 73,5 jaar.2

 Maat schappelijk gezien een 
geweldig resultaat, maar het 
gevolg is dat de Chinese arbeidsbevolking naar 
verwachting van 970 miljoen (2010) zal dalen naar 
870 miljoen (2050) (zie fig. 1 en 2). Al even specta
culair zijn de demografische veranderingen in de 
Asian Tiger landen Korea, Singapore, Hongkong 
en Taiwan. 

 Een ander gevolg van demografische veranderingen 
is de snelle vergrijzing, die vaak vooral met de  
industrielanden wordt geassocieerd. Tot 2050 zullen 
enkele opkomende landen in Azië en OostEuropa 
demografisch bezien tot de oudste ter wereld behoren. 
China vergrijst zelfs sneller dan Japan; de verhouding 
tussen de actieve en nietactieve bevolking zal er 
binnenkort ongunstiger zijn dan in de VS of het 
Verenigd Koninkrijk. 

 Maar in de meeste opkomende markten is eerder 
sprake van rijping van de bevolking dan van vergrijzing. 
De dalende geboortecijfers leiden er eerst toe dat er 
minder jonge, economisch afhankelijke mensen zijn, 
zodat het deel van de bevolking in de arbeidzame 
leeftijd stijgt. Deze landen groeien naar een optimaal 
punt toe, waarop dit aandeel zijn maximum bereikt, 
voordat het teruglopende kindertal ingehaald wordt 
door het stijgende aantal ouderen. Zoals figuur 3 laat 
zien zullen Rusland en China dit punt binnenkort 
overschrijden, gevolgd door ZuidAmerika, India en 
(aanzienlijk later) Afrika.

„Een groeiende arbeidsbevolking houdt 
nauw verband met de stijging van het 
BBP per hoofd. Hieruit is meer dan een 
kwart van het economische succes van 
Oost-Azië te verklaren.“ 

1, 2 Bron: 
Welt auf einen  
Blick, 2009. 
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Economische gevolgen
Uit onderzoek blijkt dat de groei van het deel van de 
bevolking in de arbeidzame leeftijd nauw samen
hangt met een stijging van het BBP per hoofd. 
Hieruit is meer dan een kwart van het economische 
succes van OostAzië te verklaren. Dit “demografische 
dividend” is een van de oorzaken dat de ontwikke

lingslanden in de nabije toe
komst ca. drie keer zo snel 
kunnen groeien als de industrie
landen. In China zal de econo
mische groei doordat het tijd
perk van de lage lonen ten 

einde loopt, onder druk komen te staan. Maar het 
land heeft nog altijd de grootste arbeidsbevolking 
ter wereld en zal mede daardoor een van de snelst 
groeiende economieën ter wereld blijven. 

 De bevolkingsgroei en de economische vooruit
gang zullen de vraag naar bepaalde consumptie
goederen en diensten aanwakkeren. Met de stijging 
van de inkomens verschuift de consumptie van 
vooral dagelijkse behoeften, met name voedings
middelen, naar nietbasisgoederen, bijvoorbeeld in 
samenhang met scholing en vrije tijd. In de industrie
landen is 10% van de uitgaven voor ontspanning en 
cultuur, tegenover 6% in China, 2% in India en 
minder dan 1% in het grootste deel van Afrika. 
Ook de gezondheidsuitgaven zullen toenemen, als 
gevolg van de stijgende inkomens, maar ook door 
het snel groeiende aantal ouderen.

 Ook de sector financiële dienstverlening zal van 
de rijping van de bevolking profiteren. Het aantal 
zogenaamde “Prime Savers“ (spaarders tussen 40 en 
65 jaar die vermogen opbouwen) zal in de opkomende 
markten waarschijnlijk meer dan verdubbelen en 
in Afrika en het MiddenOosten zelfs verdrie
voudigen. Dat leidt niet alleen tot een groei van  
de spaartegoeden, waardoor kredietmiddelen ter 
beschikking komen, maar kan ook de vraag naar 
levensverzekeringen en beleggingsfondsen stimu
leren – een markt die op dit moment nog weinig 
ontwikkeld is. De spaarquote in de opkomende 
markten is nu al hoog, door het ontbreken van  
sociale verzekeringen, ziektekostenverzekeringen 
en oudedagvoorzieningen. Daarin zal, gezien de 
kosten die met dit soort voorzieningen verbonden 
zijn, waarschijnlijk ook weinig veranderen. Het  
ligt het meest voor de hand dat de regeringen  
collectieve of particuliere ouderdomspensioenen  
zullen instellen of subsidiëren. Daarvan zullen waar
schijnlijk vooral levensverzekeraars en vermogens
beheerders profiteren. 

Conclusies voor beleggers
Gezien de geweldige groeiperspectieven en het 
demografische profiel van de opkomende markten, 
lijkt het voor de hand te liggen beleggers aan te 
raden flink in deze markten te investeren. Er zijn 
echter een paar belangrijke punten om rekening 
mee te houden. 

„Demografie is geen loterij. Zelfs de 
gunstigste demografische ontwikke-
lingen vertalen zich niet automatisch  
in economische groei.“

fig. 1: China 2010 – Beroepsbevolking 970 mln.       China 2050 – Beroepsbevolking 870 mln.

Leeftijd Leeftijd
Vanaf 2015 krimpt 
de Chinese arbeids-
bevolking; een gevolg 
van de 1-kind-politiek. 
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fig. 2: geboortequote, bevolkingsgroei in China fig. 3: Deel van de bevolking in de arbeidzame leeftijd
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 Ten eerste zijn er over de hele wereld meer dan 
150 opkomende markten en ontwikkelingslanden, 
met elk een verschillend demografisch en economisch 
profiel. In sommige opkomende markten zal de 
bevolking in de komende jaren snel vergrijzen en 
krimpen. In vergelijking daarmee bieden bepaalde 
industrielanden, met name de VS, betere vooruit
zichten, dankzij gunstigere immigratiecijfers of  
betere geboortecijfers. 

 Ten tweede is demografie geen loterij. Zelfs de 
gunstigste demografische ontwikkelingen vertalen 
zich niet automatisch in economische groei. Of één 
bepaald land erin slaagt het genoemde demografische 
dividend voort te brengen, is afhankelijk van veel 
factoren, zoals de inkomens, het opleidingsniveau 
en het regeringsbeleid. Dat betekent dat sommige 
opkomende markten moeite zullen hebben om hun 
demografische voordelen te benutten. De huidige 
gebeurtenissen in het MiddenOosten laten zien 
dat een waardevol demografisch dividend ook snel 
tot een onberekenbaar jongerenoverschot kan leiden.

 Ten derde is het vanwege de globalisering minder 
van belang om bij de selectie van effecten voor be
paalde ontwikkelingslanden of opkomende markten 
te kiezen. De demografische verschuivingen hebben 
wereldwijd gevolgen voor de consumptie en de 
omzetmogelijkheden. Beleggingsbeslissingen dienen 
eerder gebaseerd te zijn op fundamentele gegevens 
dan op het land waar een onderneming gevestigd 
is. We moeten niet vergeten dat veel opkomende 

markten te maken hebben met een gebrek aan trans
parantie, twijfelachtige ondernemingsstructuren 
en beperkte bescherming van beleggers en bovendien 
soms moeilijk toegankelijk zijn. 

 Wij adviseren om te beleggen in opkomende 
markten via een combinatie van hoogwaardige lokale 
ondernemingen en in industrielanden gevestigde 
ondernemingen met een aanzienlijke exposure naar 
opkomende markten. Ook al gelden buitenlandse 
merken in opkomende markten op dit moment 
nog als begerenswaardiger, de merkenhiërarchie 
zal naar onze mening in de loop der tijd verschuiven. 
Wij geven de voorkeur aan ondernemingen die in 
staat zijn hun bedrijfsmodel aan te passen aan een 
veranderende wereldwijde vraag en op die manier hun 
concurrentievoordeel ten opzichte van opkomende 
lokale markten kunnen behouden. 

Jürgen Lanzer, fondsbeheerder 

van Schroder ISF Global 

Demographic Opportunities 

3 Bron voor alle 
grafieken: UN World 
Population  
Prospects, 2008  
Revision. 
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Mehr als 200 Jahre Investments für Ihre Zukunftwww.schroders.de

S C H R O D E R  I S F  G L O B A L  D E M O G R A P H I C  O P P O R T U N I T I E S

Te weinig geboortes in 

          Europa 

Quelle: UN World Population Prospects, 2010 Revision.

2,1 kind per vrouw nodig om de huidige bevolking op peil te houden. 

IndiaVenezuelaJordaniëKenia

4,80

3,27
2,55 2,54

DuitslandEngeland ItaliëFrankrijk

1,361,38
1,831,97

Stoort u zich aan kinderlawaai?
Beter van niet! 
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Actief versus passief beheer

Als water en vuur of 
een perfecte combinatie? 
Onverenigbare elementen zoals water en vuur met elkaar verbinden – dat was 500 jaar 
geleden het streven van alchemisten. Over het algemeen gesproken lijken actief en passief 
beheer net zo onverenigbaar als die beide oerelementen. Of zijn ze toch met elkaar te 
combineren? Alan Brown, CIO van Schroders, laat zijn gedachten hierover gaan.

De vraag of actief dan wel passief beheer 
beter is, levert in de meeste gevallen weinig 
op. Vooral omdat het bij dit soort discus

sies vaak om een geloofsovertuiging lijkt te gaan. 
Maar wie weet zijn we nu toch een stap dichter bij 
de oplossing van dit probleem gekomen. Want op dit 
moment ontstaat op de fondsmarkt onder beheer
ders een duidelijke trend om te kiezen voor een 
tweepolige aanpak. Passieve principes worden ge
combineerd met strategieën die erop gericht zijn 
een hoge alpha te behalen en niet aan een bepaalde 
benchmark gekoppeld zijn. Deze aanpak drijft sterk 
geconcentreerde kernstrate
gieën naar de achtergrond.

 Wie als een passieve be
heerder in een naar markt
kapitalisatie gewogen index
product belegt, zal achteraf 
onvermijdelijk tot de conclusie 
komen dat dure aandelen 
overwogen zijn en gunstiger 
geprijsde aandelen onder
wogen. Passieve beheerders 
nemen dat voor lief, omdat 
ze er niet van overtuigd zijn 
dat het mogelijk is van tevoren 
de dure en de aantrekkelijker 
geprijsde effecten van elkaar 
te onderscheiden, of in elk geval dat er niet genoeg 
zekerheid is dat de hogere kosten gecompenseerd 
worden door extra inkomsten.

 Actieve beheerders zijn overtuigd van het tegen
deel: zij geloven juist wel dat ze de gunstig geprijs
de aandelen kunnen onderscheiden van de duurder 
geprijsde. En er zijn vast ook fondsaanbieders die 
kiezen voor een combinatie van beide beheers
stijlen. Niet vanwege een diepere overtuiging, maar 
louter om de praktische reden dat ze hun actieve 
risicobudget willen concentreren op de ineffi
ciëntere marktsegmenten, waar hun vermogen de 
meeste kans heeft om rendement te genereren.

 Maar hoe gaat dat bij een kernstrategie? Daar 
zien we vaak dat beide geloofsrichtingen samen
gaan, zij het niet altijd even systematisch. Wanneer 
beheerders een risicoarme strategie volgen, kiezen ze 
opnieuw voor een indexgebaseerde passieve methode, 
waarbij duurdere aandelen overwogen en gunstiger 
geprijsde onderwogen zijn, Dat staat echter lijn
recht tegenover de bewering van dezelfde beheerder 
dat het mogelijk is vooraf onderscheid te maken 
tussen dure en gunstiger geprijsde effecten.

 Een polarisering van strategieën, dat wil zeggen 
een scherpe keuze maken tussen een zuiver actief of 

zuiver passief beheer, ten kosten 
van kernstrategieën, is misschien 
de beste weg om beide tegen
strijdige beleggingsstijlen in 
één portefeuille te combineren.

 Daarnaast heeft de beleggings
wereld zich in de afgelopen  
30 jaar steeds meer gespecia
liseerd. Een beleggingsmaat
schappij levert verschillende 
producten, die cliënten en ad vi
seurs als bouwstenen kunnen 
gebruiken om een gewenste  
totaaloplossing te creëren. Dit 
heeft geleid tot verschillende 
ongunstige consequenties, zoals 

een relatief weinig flexibele assetallocatie en tame 
lijk hoge beheerskosten. Een ander gevolg is dat veel 
fondsbeheerders zich vooral gingen concentreren  
op de relatieve waarde van hun beleggingen in ver
gelijking met de index, in plaats van op de intrinsieke 
waarde van de effecten te letten. Gezien de grote  
veranderingen in de markten en de risicopremies de 
laatste tien jaar is het nu echter gewenst de blik te 
verbreden. De toenemende populariteit van “nieuwe 
evenwichtige” beleggingsconcepten zou hier wel 
eens een logisch gevolg van kunnen zijn. 

Alan Brown, Chief Investment Officer 

Het doel van de 
alchemie was 
schijnbaar on-
verenigbare  
elementen, zoals 
water en vuur, met 
elkaar te verenigen. 
Die versmelting 
van tegenstellingen 
zou gepaard gaan 
met een omzetting 
van het lagere in 
het hogere, met 
een zoektocht 
naar diepere  
wijsheid, die uit-
eindelijk de steen 
der wijzen zou op-
leveren. Misschien 
vormt de verbinding 
van actief en  
passief beheer 
ook zo’n begerens-
waardige combi-
natie voor beleg-
gers.
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In mei 2011 hield Schroders een en
quête onder vermogende particuliere 
beleggers uit tien Europese landen  

en vroeg hen hoe ze hun beleggingen 
gespreid hadden en waar ze het grootste 
groeipotentieel zagen. Het doel was een 
beeld te krijgen van de stemming onder 
Europese beleggers. Van alle ondervraag
den gaf 52% aan dat volgens hen Chinese 
aandelen in de komende 12 maanden het 
grootste groeipotentieel zouden bieden.  
In mindere mate genoemd werd wereld
wijde aandelen (45%), Europese aandelen 
(42%), goud (39%) en grondstoffen (34%).1 
Uit de enquête bleek daarnaast duidelijk 
dat beleggers een voorkeur hebben voor 
hun eigen land en daar ook het minste 
risico zien: 44% van de ondervraagden 
zei de eigen markt als minst risicovol te 
beschouwen, terwijl 29% resp. 21% het 
kleinste risico zag in WestEuropa en 
Azië. Daar stond tegenover dat 61% Afrika 
als de meest risicovolle regio noemde, 

gevolgd door het MiddenOosten met 
54%.2 

Asset-allocatie en groei- 
verwachtingen zijn niet in lijn 
De enquête onder 2.200 vermogende 
particuliere beleggers uit 10 Europese 
landen liet daarnaast zien dat de beleg
gingsplannen van de ondervraagden soms 
tegengesteld waren aan hun risicoopvat
tingen en hun beoordeling van de beleg
gingscategorieën.3 Van alle respondenten 
belegde 79% ten tijde van de enquête  
in de thuismarkt, terwijl slechts 33% ge
loofde dat het eigen land de komende 
twaalf maanden de beste groeiperspec
tieven zou bieden. Opvallend was vooral 
dat 95% resp. 84% van de Britse en 
Spaanse respondenten in hun thuismarkt 
belegde, terwijl slechts ca. 25% verwachtte 
dat hun eigen markt in de komende 12 
maanden de beste groeiperspectieven 
zou bieden. 

Massimo Tosato, Executive Vice Chairman van schroders, 
zegt over de uitkomsten van de enquête: “het herstel van de 
wereldeconomie wordt in 2011 door verschillende factoren  
afgeremd en de vooruitzichten voor beleggers blijven uiterst 
onzeker. ons onderzoek laat zien dat er een verrassende  
tegenstelling bestaat tussen het beleggerssentiment van  
vermogende particulieren en hun beleggingsplannen. de  
resultaten bevestigen echter duidelijk dat beleggers op zoek 
zijn naar mogelijkheden om te profiteren van het groei- 
potentieel van landen als China. Aan spreiding wordt na  
de wereldwijde kredietcrisis weer meer belang toegekend.  
Beleggers kiezen daarom voor wereldwijde aandelen, zodat  
ze van verschillende hersteltrends kunnen profiteren.”

Hoe is de stemming?

1 Aan de beleggers werd gevraagd uit in 
totaal 20 beleggingscategorieën de 5 met 
het beste groeipotentieel in de komende 
twaalf maanden te kiezen. 2 Aan de beleggers 
werd gevraagd diverse regio’s te ordenen 
aan de hand van het verwachte beleggings-
risico. 3 Aan de beleggers werd gevraagd 
uit in totaal 8 regio’s de 3 te kiezen met  
het beste groeipotentieel in de komende  
12 maanden. 
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Antwoorden uit Beste groei- 
perspectieven in 
12 maanden

Eén na beste groei- 
perspectieven in 
12 maanden

Oostenrijk Vastgoed Goud

België Wereldwijde aandelen Chinese aandelen

Frankrijk Vastgoed Wereldwijde aandelen

Duitsland Grondstoffen Europese aandelen

Italië Chinese aandelen Wereldwijde aandelen

Nederland Chinese aandelen Wereldwijde aandelen

Spanje Chinese aandelen Europese aandelen

Zweden Chinese aandelen Aandelen opkomende 
markten

Zwitserland Chinese aandelen Wereldwijde aandelen

Verenigd Koninkrijk Chinese aandelen Goud

Regio Huidige verdeling over 
de regio’s (in %)

percentage respon-
denten dat hier in de 
komende 12 maanden de 
grootste groei verwacht 

Eigen land 79 % 33 %

West-Europa 38 % 12 %

Azië/Pacific 24 % 28 %

Noord-Amerika 22 % 5 %

Centraal en Oost-Europa 14 % 7 %

Zuid-Amerika 12 % 7 %

Afrika 10 % 6 %

Midden-Oosten 8 % 3 %

Veel beleggers hebben een groot 
deel van hun vermogen in de eigen 
markt belegd, maar dat betekent niet 
dat ze hier ook de grootste groei ver-
wachten. 

Chinese aandelen hebben bij beleggers 
een grote voorspring, maar de beste 
groeiverwachtingen verschillen van 
land tot land. 

• 38% resp. 22% van de ondervraagden 
belegde in WestEuropa en Noord
Amerika, terwijl slechts 12% resp. 5% 
van mening is dat deze regio’s voor de 
komende twaalf maanden de beste 
groeiperspectieven bieden.

•  De groeiverwachtingen voor Azië zullen 
in de komende 12 maanden waarschijn
lijk nauwelijks veranderen, hoewel be
leggers zeggen dat Chinese aandelen de 
beste groeiperspectieven bieden en Azië 
als een van de minst risicovolle regio’s 
beschouwen. 

Enquêtemethode: 
Het Europese beleggersonderzoek van 
Schroders werd in mei 2011 uitgevoerd 
door FTI in de vorm van een online en
quête. In totaal namen 2.200 vermogende 
particuliere beleggers boven de 18 jaar, 
met een belegd vermogen van minstens 
GBP 30.000 (EUR 50.000/CHF 50.000/
SEK 300.000 SEK) aan het onderzoek 
deel. De enquête had tot doel de stem
ming onder particuliere beleggers uit tien 
Europese landen te analyseren: België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, 
Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden en Zwitserland. 

Groeiperspectieven

Huidige vermogensverdeling
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sERViCE

Schroders kroniek

tussen londen en New York 

Edward Halliday studeerde van 1923 tot 1925 aan de Royal Academy of Arts in 
Londen en vervolgens in Parijs. Hij ontwikkelde zich tot een succesvolle portretschilder, 
die onder meer leden van het koninklijk huis portretteerde. Hij exposeerde regelmatig  
in de Royal Academy of Arts. Daarnaast maakt hij veel muurschilderingen, hield voor-
drachten over kunst en design en was een succesvol spreker op radio en televisie.

Helmut W. B. Schroder, , 
1901–1969 Geschilderd  
door Edward Halliday 
(1902–1984), olie op doek. 

De zoon van baron Bruno Schröder, 
Helmut (1901–1969), speelt als telg 
van de vierde generatie een belang

rijke rol in de richting die de onderneming 
inslaat. Baron Bruno ziet al snel het belang 
van New York als een nieuw financieel cen
trum dat kan concurreren met Londen. Hij 
richt de Schroders Banking Corporation 
(Schrobanco) op in New York. Oorspronkelijk 
is het plan dat dit net als J. Henry Schröder & 
Co. een besloten vennootschap zal worden. 
Om fiscale redenen gaat de onderneming 
echter direct als naamloze vennootschap van 
start, waarvan de aandelen in 1923 voor het 
eerst op Wall Street verhandeld worden. Hier 
doet Helmut Schroder zijn eerste grote erva
ringen op in de bankwereld. In 1926 wordt hij 
juniorvennoot in Londen en in 1940, na de 
dood van zijn vader, seniorvennoot. In de 
jaren 1930 en 1940 heeft J. Henry Schröder & 
Co. het in Europa bijzonder moeilijk om het 
hoofd boven water te houden, vooral tijdens 
de tweede wereldoorlog en de eerste jaren 
daarna. Het is vooral aan het doorzettings

vermogen en de strategische vooruitziende 
blik van Helmut Schroder te danken dat de 
firma met behulp van het florerende Schrob
anco in leven kan blijven. Vanaf halverwege 
de jaren 1950 breekt voor de Schroderfirma’s 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
weer een bloeitijd aan. In 1957 wordt de 
naam van J. Henry Schröder & Co. verengelst 
tot Schroders. In 1959 krijgt Schroders een 
Brits wapen, dat tot op de dag van vandaag 
een kenmerkend onderdeel van het logo vormt. 
In hetzelfde jaar wordt de firma Schroders 
omgevormd tot een NV, die genoteerd is aan 
de beurs van Londen en waarvan de familie 
Schroder nu nog 47,7% van de aandelen be
zit. Helmut Schroder geeft als eerste bestuurs
voorzitter leiding aan Schroders, tot hij zich 
eind 1965 uit het openbare leven terugtrekt. 
Lord Cobold, de toenmalige voorzitter van de 
Bank of England, sprak over Helmut Schroder 
als “de topbankier van de City“, die erin  
geslaagd was een succesvolle overgang van 
een besloten naar een naamloze vennoot
schap gestalte te geven. 
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Fonds

  We helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Het team

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

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

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een be-
leggingsinstelling geves tigd te Luxemburg. De 
comparti  menten van Schroder ISF zijn op grond van 
artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht  
opgenomen in het register dat wordt gehouden door 
de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het vol-
ledige prospectus en het vereenvoudigd 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 vers-
trekker van de gegevens en mogen niet worden ver-
spreid, overgenomen of voor een ander doel worden 
gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. 
Gegevens van derden worden verstrekt zonder 
enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens 
noch de uitgever van dit document kunnen aan-
sprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. 
Het prospectus en/of www.schroders.lu bevatten 
aan vullende disclaimers ten aanzien van gegevens 
van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen be-
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegene-
reerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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T R U S T E D  H E R I T A G E  A D V A N C E D  T H I N K I N G

De ontwikkelde markten worstelen met dalende geboorte

cijfers en een stijgende levensverwachting. Opkomende 

markten kennen juist een snelle bevolkingsgroei en een 

toenemende welvaart. Demografische trends zijn voor

spelbaar, maar worden nauwelijks doorgrond en vaak 

over het hoofd gezien.

Maar wat zijn de implicaties van deze structurele trends 

voor u als belegger? Welke bedrijven weten te profiteren 

van deze ontwikkelingen? En welke profiteren het meest? 

Vragen die voor de belegger van vandaag belangrijk zijn 

voor de toekomst. 

Schroder ISf* Global Demographic Opportunities 

biedt diepgaand inzicht in demografische trends en de  

invloed ervan op de resultaten van bedrijven. Kennis die  

u kunt inzetten om te beleggen in een van de grootste 

kansen die een snel veranderende wereld biedt. 

Meer informatie? Bezoek www.schroders.nl of neem 

contact op met uw adviseur.

Demografische veranderingen 

   bieden kansen


