
* Schroder International Selection Fund wordt in deze advertentie aangeduid als Schroder ISF. ** Bron: Schroders, per 31 december 2013. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroder 
International Selection Fund Frontier Markets Equity (hierna het “Schroder ISF Frontier Markets Equity”) is een subfonds van Schroder ISF, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder ISF 
en Schroder ISF Frontier Markets Equity zijn op grond van artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) geregistreerd in het op grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit Financiële Markten 
aangehouden register en om die reden kunnen rechten van deelneming in Schroder ISF en Schroder ISF Frontier Markets Equity in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg het volledige prospectus en 
de essentiële beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met Schroder ISF worden uiteengezet in het volledige 
prospectus. Het volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of via www.schroders.nl. 

Frontier markten bevinden zich in een nog priller ontwikkelingsstadium dan 
op komende markten en zijn in potentie ‘s werelds meest dynamische en 
snelst groeiende economieën. Gunstige demografische trends, lage loon-
kosten en over vloedige voorraden natuurlijke grondstoffen vormen de basis 
voor veelbelovend beleggingspotentieel.

Schroder ISF* Frontier Markets Equity belegt puur en alleen in frontier 
markten en kent uitstekende rendementen. Het fonds wordt beheerd door 
een eigen, zeer ervaren team van 39 beleggingsprofessionals met gemiddeld 
13 jaar ervaring**. Zij volgen de lokale markten van dichtbij en bieden met  
hun expertise innovatieve en onderscheidende beleggingsoplossingen voor 
de portefeuille van onze cliënten.

Op www.schroders.nl/frontiermarkets vindt u meer informatie.

6 
maanden YTD 1 

jaar
2 

jaar
Sinds 

introductie

Schroder ISF Frontler 
Markets Equity

14,6% 3,2% 34,2% 45,6% 42,1%

MSCI Frontler Markets 8,6% 0,9% 18,1% 12,3% 14,0%

Relatief rendement 6,0% 2,3% 16,1% 33,3% 28,1%

Bron: Schroders, per 31 januari 2014. Rendement gegeven voor C accumulatieaandelen in USD, 
op NAV to NAV basis, inkomsten herbelegd. De introductiedatum van het fonds is 15 december 2010.

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

Schroder ISF en Schroder GAIA zijn beleggings-
instellingen gevestigd te Luxemburg. De fondsen van 
Schroder ISF en Schroder GAIA zijn op grond van 
artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht 
(“Wft’) geregistreerd in het op grond van artikel 1:107 
Wft door de Autoriteit Financiële Markten aange-
houden register en om die reden kunnen rechten  
van deel neming in Schroder ISF en Schroder GAIA 
in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg het  
volledige prospectus en de essentiële beleggers infor-
matie en het meeste recente (jaarverslag, jaarrekening 
en overige gegevens (waaronder de accounts ver-
klaring), alsmede daaropvolgende halfjaar cijfers, al-
vorens u belegt. De rechten en verplichtingen van  
de belegger en de juridische relatie met Schroder 
ISF en Schroder GAIA worden uit eengezet in het  
volledige prospectus. Het volledige prospectus, de 
essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaar-
verslagen van Schroder ISF en Schroder GAIA kunnen 
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxem burg 
en alle distributeurs of via www.schroders.nl.

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

In het verleden behaalde resultaten bieden geen  
garantie voor de toekomst. De koersen van aandelen 
en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel 
dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het 
oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document is geen aanbod of een uitnodiging tot het 
doen van een aanbod, aan wie dan ook, tot het kopen 
van aandelen in Schroder ISF of Schroder GAIA (de 
“Vennootschap”). Niets in dit document dient opgevat 
te worden als advies of een aanbeveling tot de koop 
of verkoop van aandelen.

Dit document bevat de huidige visie en mening van 
Schroders die aan verandering onderhevig kunnen 
zijn en is opgesteld door Schroder Investment  
Management (Luxembourg) S.A. Netherlands branch, 
World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 
521, 1077 XX Amsterdam).

U wordt erop gewezen dat alle telefoongesprekken 
om veiligheids  redenen worden opgenomen.
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Diversificatie 
Schroders is een asset manager met een breed aan-

bod aan beleggingsproducten en -oplossingen. Het 

fondsenpalet van Schroders wordt gekenmerkt door 

een grote mate van diversificatie en omvangt een breed 

spectrum aan beleggingsfondsen; van vastrentende  

beleggingen, tot aandelen, alternatives en multi-asset 

fondsen. Diversificatie en spreiding staan bij Schroders 

hoog in het vaandel. Voor menig retailbelegger ligt hier 

nog een uitdaging en is variatie vaak nog ver te zoeken. 

Naast aandelen en obligaties is er vaak nauwelijks iets 

“exotisch” in de portefeuilles van de retailbeleggers te 

vinden. Daarentegen gaan grote beleggers, pensioen-

fondsen maar ook family offices, zo blijkt uit onderzoek, 

al lang buiten het traditionele aanbod op zoek naar  

interessante beleggingskansen en vooral rendementen. 

Dat zal voor niemand echt als een verrassing komen, 

want al jaren lang bewijzen wetenschappelijke studies 

naar portefeuille-optimalisatie hoe belangrijk niet- 

correlerende beleggingscategorieën voor het succes 

van een portefeuille zijn. En onder invloed van de lage 

rentes van de laatste tijd is de druk toegenomen om 

verder te kijken, wat dan ook steeds meer grote,  

–voorheen eerder traditioneel ingestelde– beleggers 

doen. De professionele beleggers zijn daarentegen  

gewend om op zoek te gaan naar diversificatie en 

spreiding. Het gehele spectrum aan alternatieve be-

leggingen is ongekend populair: van beleggingen in 

landbouw of infrastructuur, private equity, convertibles, 

absoluut rendement en catastrofe-obligaties tot echt 

exotische zaken als kunst of zelfs oldtimers. En de 

markt voor alternatieve beleggingen heeft nog veel  

potentieel en zal verder groeien: recente enquêtes 

 

voorspellen een groei tot ver boven de 600 miljard  

dollar in 20171. Voor de particuliere belegger zijn deze 

beleggingsklassen echter vaak ontoegankelijk. Hetzij 

omdat hij gewoonweg niet in staat is om de benodigde 

research te doen, hetzij omdat de zeldzame UCITS- 

conforme fondsen die er zijn, een minimale inleg van 

100.000 euro eisen, wat het budget van de meesten 

overstijgt. Wie nu echter denkt dat de particuliere  

belegger zich uitsluitend kan wenden tot aandelen en 

obligaties en tevreden moet zijn met een mager rende-

ment, heeft het bij het verkeerde eind. Want behalve 

enkele beleggingsfondsen zonder voor de kleine belegger 

onbetaalbare minimuminleg zijn er ook nog multi- asset 

fondsen. Die kunnen, zoals hun naam al zegt, het  

vol ledige beleggingsspectrum benutten en hun asset- 

allocatie als de marktsituatie dat vraagt ook richten op 

het alternatieve segment – een niet te onderschatten 

pluspunt in het huidige marktklimaat. Multi-asset  

fondsen zijn namelijk zo opgezet dat ze ongeacht de 

marktsituatie kortdurende marktturbulenties kunnen 

opvangen of desgewenst zelfs regelmatige en betrouw-

bare inkomsten kunnen genereren. De fondsbeheer-

ders nemen de beleggingsbeslissingen over van de  

belegger, zodat die er niet meer wakker van hoeft te  

liggen. Particuliere beleggers hoeven zodoende niet 

langer toe te kijken hoe de grote jongens de rendementen 

opstrijken terwijl hun eigen aandelen of obligaties  

erachteraan sukkelen. Variatie in de portefeuille is  

hiermee voor iedere belegger weggelegd.   

Veel leesplezier! 

Michel Vermeulen   

Michel Vermeulen 
Algemeen Directeur Schroders Benelux

1  Morningstar, per 
31 augustus 2013.

REDACTIONEEL
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Nieuws
 + + + Nieuwe expert voor opkomende markten in Global Economics-team + + +

Het Global Economics-team onder leiding van hoofdeconoom Keith Wade is versterkt 
met Craig Botham, die voor een nog dieper inzicht in de opkomende markten zal 
zorgen. Botham is als geen ander deskundig op dit terrein. Hij is afkomstig van de 
Financial Conduct Authority (FCA), de Britse toezichthouder op de financiële markten, 

waar hij als lid van het Macroprudential-Analyse-team van de 
“Prudential Regulatory Authority” (PRA) vooral landenrisico’s 
analyseerde. Daarvóór was hij door de FCA bij het Inter nationaal 
Monetair Fonds (IMF) gedetacheerd om daar markt relevante 
gebeurtenissen in de EMEA-regio en de indus trie landen te 
analyseren. De ervaring die Botham in zijn werk als analist bij 
de FCA heeft opgedaan, zal nu ten goede komen aan het 
economen team van Schroders dat daardoor in zijn analyses 
nog dieper op de opkomende markten kan ingaan.

Craig Botham

  + + + Schroders breidt GAIA-platform uit + + +

Schroders breidt het productaanbod op zijn succesvolle 
UCITS-conforme GAIA-platform - GAIA staat voor Global 
Alternative Investor Access - uit met een nieuw fonds.
Nieuwkomer op het GAIA-platform is Schroder GAIA Avoca 
Credit, een fundamenteel long-short obligatie fonds, gebaseerd 
op een beproefde strategie van Avoca Capital Management 
LLP (Avoca) die al 13 jaar bestaat en daarmee tot de Europese 
credit-strategieën met de langste trackrecord behoort.
Het succesvolle beheerdersduo Simon Thorp en James 
Scalater zoekt specifiek naar zich herstellende, onder-
gewaardeerde namen aan de long-zijde en achter uitgaande, 
overgewaar deerde namen aan de short-zijde. Het doel is een 
absoluut rendement tussen 7% en 10% per jaar te behalen door 
te beleggen in marktneutrale, liquide all-weather strategieën 
met focus op Europese namen.

James Scalater

Simon Thorp

  + + + Schroders breidt multi-asset team uit + + +

Op 1 januari 2014 is het multi-asset team van Schroders uit-
gebreid met een nieuw lid: Ugo Montrucchio. Met zijn komst 
wordt het inmiddels ruim 40-koppige team ver sterkt met een 
erkende expert op het gebied van risicobeheer. Montrucchio 
komt van BlackRock, waar hij ongeveer 5 jaar als directeur en 
hoofdportefeuillebeheerder deel uitmaakte van het multi-asset 
team. Daarvoor werkte Montrucchio als obligatie-analist bij 
Baring Asset Management, waar hij in 2004 begon. De risico-
specialist begon zijn carrière bij MSCI-dochter Barra Interna-
tional Ltd als senior consultant.Ugo Montrucchio
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1 Schroder ISF staat in de gehele tekst voor Schroder International Selection Fund. 2 Bron: Morningstar Direct: één jaar van 27-08-2012 
(toen Patrick Vogel als fondsbeheerder aantrad) t/m 27-08-2013 (EUR, A Acc, NAV to NAV). 3 Bron: Schroders, per 6 januari 2014.

Voortaan is een vierkoppig in-house team van Schroders, vanuit het kantoor in 
Zürich, verantwoordelijk voor het beheer van het in converteerbare obligaties 
belegde vermogen van onze klanten, ter waarde van 2.0453 miljard USD. Drie van de 
vier nieuwe convertible-specialisten zijn afkomstig van Fisch Asset Management, 
dat al sinds 2008 samen met, en voor Schroders twee convertibles-fondsen beheert. 
Het zijn Dr. Peter Reinmuth, fondsbeheerder van Schroder ISF Global Convertible 
Bond en Schroder ISF Asian Convertible Bond, Dr. Martin Kühle, productspecialist 
voor de beide Schroders-fondsen, en Urs Reiter, senior convertibles trader. Dit 
bestaande convertibles-team wordt aangevuld met Damien Vermonet als fonds-
beheerder. Hij is afkomstig van de Franse vermogensbeheerder Acropole, waar hij in 
zijn laatste functie wereldwijde long-only convertible-portefeuilles beheerde met 
focus op de Amerikaanse markt. Vermonet heeft in totaal 8 jaar ervaring op het 
gebied van converteerbare obligaties, die hij onder meer ook opdeed bij Fortis 
Investments. Verder kan het team een beroep doen op de 32 kredietanalisten en de 
omvangrijke aandelenanalyse van Schroders. Het convertibles-team rapporteert 
aan Philippe Lespinard, Chief Investment Officer Fixed Income bij Schroders.

Dr. Peter  
Reinmuth

Dr. Martin  
Kühle

Urs  
Reiter

Damien  
Vermonet

  + + + Schroders breidt uit met een convertibles-team + + +

  + + + Patrick Vogel succesvol van start + + +

Hoewel Patrick Vogel nog maar ruim een jaar aan het roer van Schroder ISF1 EURO 
Corporate Bond staat, heeft hij zich met zijn fonds nu al in het hoogste kwartiel van 
zijn vergelijkingsgroep genesteld. Een topprestatie, die mogelijk werd door een  
verhoogde weging van Britse emittenten en beleggingskansen buiten de benchmark 

op de USD-markt. Met deze strategie wist de Schroders- 
expert een cumulatief rendement van 5,27%2 neer te zetten. 
De thema’s die voor Vogel en Schroder ISF EURO Corporate 
Bond in de toekomst belangrijk worden, zijn enerzijds de  
afnemende groei in de opkomende markten en anderzijds het 
uitblijven van een definitief herstel in perifeer Europa.

Patrick Vogel
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  + + + Schroders verandert beleggingsstrategie van Schroder ISF Global 
  Dynamic Balanced + + +

Voortaan kunnen ook fund-of-funds in Schroder ISF Global Dynamic Balanced 
beleggen. Dit is mogelijk geworden dankzij een aanpassing van het fondspros-
pectus. Op grond hiervan belegt het Schroders-product in de toekomst nog maar 
maximaal 10% van het fondsvermogen in andere fondsen. Schroders reageert 
hiermee op de sterke vraag van beleggers. Vooral fund-of-funds beheerders blijken 
zeer geïn te resseerd te zijn. Tot nu toe was Schroder ISF Global Dynamic Balanced 
voor hen niet toegankelijk, aangezien het zelf als fund-of-fund werd aangemerkt. 
Door de aanpassing van de strategie staat het populaire Schroders-fonds nu open 
voor een aanzienlijk bredere groep beleggers.
De verandering van het beleggingsaccent zal geen gevolgen voor het rendement 
hebben. Met meer dan 300 miljoen euro vermogen onder beheer (VOB) zullen de 
beheerders nu ook aanzienlijk meer beleggingen rechtstreeks kunnen doen in plaats 
van via fondsen, zonder dat dit afbreuk doet aan de opbrengsten. Schroder ISF 
Global Dynamic wordt beheerd door het succesvolle multi-asset team, dat inmiddels 
meer dan 40 beleggingsexperts telt op alle gebieden van portefeuille- tot en met 
risicobeheer.

  + + + Schroders ISF Global Demographic Opportunities krijgt vier 
  sterren van Morningstar + + +

Al bij zijn eerste beoordeling heeft ratingbureau Morningstar vier sterren toegekend 
aan Schroder ISF Global Demographic Opportunities. Daarmee kreeg het door 
Charles Somers beheerde aandelenfonds, dat inspeelt op wereldwijde demografische 
trends, meteen de op één na hoogste beoordeling die Morningstar geeft. Een reden 
voor het succes van het fonds, dat in november 2010 van start ging, is vermoedelijk de 

omvangrijke wetenschappelijke databank over demografische 
trends, die Schroders sinds een aantal jaren aan het opbouwen 
is en die de spil van de beleggingsstrategie van het fonds 
vormt. Fondsbeheerder Somers benut deze kennis door te 
beleggen in die ondernemingen die het beste voorbereid zijn 
op de uitdagingen die de demografische veranderingen met 
zich meebrengen, of er nu al van profiteren. Op deze wijze wil 
hij de waardeontwikkeling van de MSCI All Countries World TR 
Index binnen een jaar overtreffen.

Charles Somers



Eenmaal per kwartaal ontvangt u als exclusieve relatie de Schroders Expert, met onder 
andere actuele informatie over de beleggingsmarkten wereldwijd, achtergronden bij de 
Schroders-fondsen, interviews en columns. Omdat we graag willen weten hoe u het 
magazine waardeert en hoe we de inhoud nog beter kunnen afstemmen op uw behoeften, 
vragen we u mee te werken aan een korte enquête. Deelname neemt niet langer dan 
5 minuten in beslag, al uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Bovendien maakt u 
hiermee kans op een iPad Mini.

Win een iPad Mini 
met de Schroders Expert Magazine lezersenquête

Doe mee met de Schroders 
Expert lezersenquête  
en maak kans op een  
iPad Mini: ga naar 
bit.ly/schroders-survey
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De afgelopen 3 decennia waren voor 
traditionele obligatiebeleggers uit
 ge sproken lucratief. Door de voort

  durende daling van de rentes, de globali
sering en de veelal gunstige wet en 
regel   geving betaalde de bèta van obligaties 
zich in meer dan een opzicht uit. Insti tu
tionele beleggers, die van oudsher een groot 
deel van hun portefeuille in binnenlandse 
staatsobligaties beleggen (maar ook degenen 
die zich op wereldwijde obligaties met focus 
op de G7 concentreren), hebben flink 
geprofiteerd van de daling van de rentes 
tot het huidige zeer lage niveau. Bovendien 
waren er weinig wanbetalingen en schuld
herstructureringen, en als ze er al waren 
hadden ze nauwelijks invloed, zodat hun 
actieve beheerders met schijnbaar risico
arme strategieën extra alpha konden gene
reren. Obligatieportefeuilles waren geschikt 

voor inkomensgerichte of reëelrendement 
strategieën, voor het afdekken van verplicht
ingen of als diversificatie bij riskantere 
beleggingen.

In het verleden kozen veel beleggers voor 
staatsobligaties om de zekerheid te hebben 
dat ze toekomstige betalingsverplichtingen 
kunnen nakomen – vaste verplichtingen 
zijn heel goed aan vastrentende waarde
papieren te koppelen, omdat het krediet
waardigheidsrisico gering werd geacht. 
Maar de negatieve reële rendementen in 
veel markten tonen aan, dat simpelweg 
beleggen in obligaties van industrielanden 
niet meer volstaat om aan de behoeften 
van de beleggers tegemoet te komen. 
Misschien zijn de beleggers daarom over
gestapt naar “veilige” beleggingen, zoals 
contant geld. Er waren er heel wat die dit 
deden, ook al zorgden de maatregelen van 
de centrale banken ook hier voor slinkende 
opbrengsten. Vaak verloor dit spaargeld 
daardoor koopkracht.Simon Thorp James Scalater

Fondsbeheerders bij Avoca.

“ De vele voordelen van traditionele obligatie-
beleggingen behoren binnenkort tot het  
verleden. De beleggers hebben nog maar 
weinig tijd om over hun volgende stappen  
te beslissen”.

Vastrentende oplossingen

uu

  Afb. 1: 30 jaar lang de wind mee dankzij dalende rentes

Bron: Robert Shiller, lange rente tot 1961. Federal Reserve, 10 jaar. 
Constant Maturity Series vanaf 1962. Per december 2012.
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In afb. 2 zijn de gevolgen van de financiële 
crisis van 2008 duidelijk zichtbaar. In 
sommige gevallen daalde het reële 
rendement zelfs onder nul. Als de reële 
rente negatief is, moeten obligatiehouders 
in feite betalen om geld te mogen lenen 
aan de regeringen van de industrielanden. 
Dat is natuurlijk geen goed idee; vooral  
nu de politieke risico’s toenemen en de 
economische situatie relatief onzeker is, 
hebben staatsleningen nauwelijks nog 
voordelen.

Maar wat gaat er nu gebeuren?
Dat zouden veel beleggers graag willen 
weten. Vooral sinds de Fed heeft aange
kondigd dat het kwantitatieve versoepe
lingsprogramma op een zeker moment zal 
worden beëindigd. Over het begin van de 
tapering, de geleidelijke afbouw van de 
maandelijkse obligatieaankopen, houdt 
de machtige centrale bank van de VS zich 
echter op de vlakte.
De gedachte achter het soepele monetaire 
beleid – “kwantitatieve verruiming” – is 
gemakkelijk uit te leggen. De beleidsrente 
in de VS werd verlaagd naar een band
breedte tussen 0% en 0,25%. Daarom 
kocht de Fed extra US Treasuries met 

langere looptijd en hypotheekobligaties 
op. Het doel hiervan was de rendementen 
laag te houden, de Amerikaanse economie 
te stimuleren en de aankoop van vastgoed 
te bevorderen.
In Europa werd de beleidsrente begin 
november verlaagd van 0,5% naar 0,25% 
en bereikte daarmee eveneens de laagste 
stand ooit. Bovendien pompte de ECB 
goedkoop geld in de markt door middel 
van gunstige langeretermijnherfinan
cieringstransacties (de zogeheten LTRO’s) 
ter waarde van een biljoen euro, die  
eind 2011/begin 2012 voor 3 jaar aan de 
commerciële banken werden verleend.  
Nu het grootste deel hiervan weer terug
betaald is, wordt bij de ECB al weer 
nagedacht over nieuwe LTRO’s. Want de 
bedoeling was eigenlijk dat de banken de 
beschikbaar gestelde liquiditeit zouden 
gebruiken om kredieten te verlenen. Maar 
het komt allemaal maar zeer langzaam op 
gang en heeft tot dusver nog niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. De maat
regelen van de regeringen om de crisis te 
bestrijden hebben echter tot torenhoge 
staatsschulden in de ontwikkelde econo
mieën geleid.
Hierdoor is een langetermijnproblematiek 
van ongekende omvang ontstaan. De staten 
hebben grote moeite om hun schulden
last onder controle te krijgen en zullen 
vermoedelijk nog lange tijd met een te 
hoge schuld opgezadeld blijven, die weer 

tot een aanhoudend hoge volatiliteit en 
regelmatige paniekacties zal leiden. Het 
begrotingsbeleid is niet anticyclisch en 
hindert de groei. Wij zijn van mening dat 
de terugkeer tot een normale situatie voor 
de meeste landen en rentemarkten een 
lange, moeizame weg zal zijn. Tegen die 
achtergrond zijn de traditionele buyand
hold strategieën op de obligatiemarkten 
riskant en niet meer toereikend. Het 
(vermeend) risicoarme alternatief van 
weleer zijn ze niet meer.

Aanpassing is onvermijdelijk
Meer dan 30 jaar lang is het de obli
gatiemarkten voor de wind gegaan. Maar 
het zou overmoedig zijn om te denken  
dat het de komende 5 of 10 jaar nog  
zo door kan gaan. En dat heeft funda
mentele gevolgen voor de manier waarop 
moet worden omgegaan met vastrentende 
beleggingen.
In beginsel zijn de rendementen die met 
een beleggingscategorie worden behaald, 
het resultaat van het klimaat voor deze 
categorie en de beleggingsaanpak. Als het 
marktklimaat verandert, is het niet logisch 
te veronderstellen dat dezelfde aanpak 
dezelfde resultaten zal opleveren. De 
afgelopen 20 jaar werden de meeste vast
rentende mandaten gekenmerkt door de 
“core plus”stijl, vooral bij institutionele 
beleggers. Daarbij wordt het risico beheerd 
ten opzichte van de benchmark, en 

“ Terwijl de rentes daalden, leenden de  
regeringen steeds geld.”

uu

Bron: Rendementen 10 jaars Amerikaanse staatsobligaties: Schroders, Bloomberg, tot december 2012.

  Afb. 2: Reële rendementen na de financiële crisis ingezakt

n  Reëel rendement einde maand 1986–2007 (%)
n  Reëel rendement einde maand 2008-2012 (%)
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worden afwijkingen zeer strikt onder 
controle gehouden. In feite hoopt men het 
rendement van de benchmark plus een 
beetje te behalen. Dergelijke strategieën 
doen het prima in een markt met dalende 
rentes, als ze de wind mee hebben. Als een 
belegger echter vindt dat de wind niet 
meer gunstig staat, maar zelfs is omge
slagen en recht van voren komt, doet hij er 
verstandig aan over te schakelen op een 
totaalrendementstrategie, in plaats van 
aan de benchmark vast te houden.
Inmiddels zijn actievere benaderingen, 
die gericht zijn op het genereren van 
alpha, beter toegesneden op het heersende 
klimaat. In dit verband zijn er allerlei 
mogelijkheden: long/shortstrategieën of 
relativevalue strategieën bijvoorbeeld 
doen het beter dan zuivere longonly 
strategieën.

Schroders heeft een uitgebreid 
aanbod aantrekkelijke oplossingen 
op vastrentend gebied 
Schroder GAIA Avoca Credit is er 
slechts één van
Mede daarom heeft Schroders zijn in  
2009 gelanceerde UCITSplatform GAIA 
(Global Alternative Investor Access) uit

ge breid met enkele veelbelovende fondsen: 
Een daarvan is Schroder GAIA Avoca Credit, 
een UCITSconform long/short obligatie
fonds waarin fundamenteel onderzoek 
centraal staat. Het fonds is gebaseerd op 
een reeds 13 jaar bestaande strategie van 
Avoca Capital Management LLP (Avoca), 
die wordt beheerd door Simon Thorp en 
James Scalater en tot de Europese credit
strategieën met de langste trackrecord 
behoort.
Het biedt de beleggers toegang tot een 
marktneutrale, liquide “all-weather”bena
dering, met het accent op Europese namen. 
Het fonds heeft tot doel een absoluut 
rendement tussen 7% en 10% per jaar te 
verschaffen, gecombineerd met een effec
tieve kapitaalbescherming. Kern van het 
beleggingsproces is het opsporen van 
onder gewaardeerde obligaties van onder
nemingen met aantrekkende funda mentals 
aan de longzijde, en overgewaardeerde 
obligaties van bedrijven met verslechter
ende fundamentals aan de shortzijde.
Doorslaggevend hiervoor zijn een diep
gaande bottomup creditanalyse en waar
derings modellen, die aantonen of waar
deringsaanpassingen al ingeprijsd zijn.  
De portefeuille van Schroder GAIA  
Avoca Credit kan bedrijfsobligaties, CDS, 
obligatieindices, opties op investment-
grade en high yield indices en staats
obligaties bevatten. Het fonds wordt 
onafhankelijk van een benchmark beheerd. 

Uit een beleggingsuniversum ter waarde 
van 875 miljard euro selecteert het beheers
team een aantal ideeën, die worden 
verdeeld in 5 categorieën: macro, onder
nemingsresearch, waarderingen, events en 
externe factoren. Vervolgens kunnen via 
een in eigen huis ontwikkeld technologie
platform de momentumindicatoren worden 
afgelezen, waarna een diepgaande krediet
analyse wordt uitgevoerd.
Op dit moment gaan Thorp en zijn team 
ervan uit dat de markt zich aan het einde 
van de kredietcyclus bevindt. Dit zou 
blijken uit allerlei factoren, zoals de 
aantrekkende macroeconomische cijfers, 
een positieve trend op de aandelenmarkten, 
toenemende fusie en overnameactiviteit 
en het begin van een langdurige IPOmarkt 
in Europa. 

“ De wind op de obligatiemarkten  
draait – wie zich nu aanpast, kan tot  
de winnaars van morgen behoren.”

uu

Bron: Gewogen gemiddelde van de staatsschuld in % van het bbp van de 22 landen in de Citi World Gouvernement Bond Index; cijfers van 1902–1990, 
verzameld door Reinhart, Rogoff & Madisons, Schroders; *Cijfers voor Groot-Brittannië na aftrek van de staatsschuld in deze periode; 1990–2012 
Thompson Reuters Datastream, Oxford Economics, Schroders

n  VS  n  Groot-Brittannië  n  Europa (excl. Groot-Brittannië)  n  Japan  n  Overige

  Afb. 3: Staatsschuld op recordniveau
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Kl. C, EUR, acc.

ISIN LU0972983513

Introductie 06-11-2013

Agio 3,09278%

Beheerkosten p.j. 2,0%

Benchmark FTSE All-Share Index

Prestatievergoeding 15% van de outperformance van het fonds, met  
inachtneming van het high watermark-beginsel.

Fondsbeheerders Simon Thorp & James Scalater

  Schroder GAIA Avoca Credit

n  Het fonds belegt hoofdzakelijk  
in Europese bedrijfsobligaties en 
daarop gebaseerde financiële  
derivaten, en heeft daarnaast  
de flexibiliteit om wereldwijd te  
beleggen, ook in de opkomende 
markten. 

n  De long/short strategie van het 
fonds maakt het mogelijk in alle 
markt omstandigheden positieve 
resultaten te behalen.

n  Fiscaal transparant en liquide 
dankzij UCITS-IV-kader.

n  Lage volatiliteit.

n  Beoogd rendement van 7% - 12% 
over een marktcyclus.

n  Het fonds is gebaseerd op de 
ver gelijkbare offshore-strategie 
van Avoca Capital, die kan bogen 
op een uitstekende trackrecord 
van meer dan 13 jaar. 

n  Het fonds gebruikt afgeleide financiële instrumenten als onderdeel van het  
beleggingsproces, voor portefeuillehedging en/of voor een efficiënt portefeuille-
beheer.

n  Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten kan het fonds blootstellen aan 
andere en mogelijk hogere risico‘s, waaronder tegenpartijrisico, dan de risico‘s 
die gepaard gaan met beleggingen in traditionele beleggingen zoals obligaties.

n  Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten kan de koersvolatiliteit van het 
fonds verhogen omdat dit het effect van marktgebeurtenissen mogelijk versterkt.

n  Beleggingen in schuldeffecten zijn voornamelijk onderhevig aan rentetarief-,  
krediet- en wanbetalingsrisico‘s en mogelijk aan valutakoersrisico.

n  Beleggingen in absoluut-rendementfondsen zijn voornamelijk onderhevig aan 
rentetarief-, markt-, liquiditeits-, krediet- en wanbetalingsrisico‘s en mogelijk aan 
valutakoersrisico.

n  Beleggingen in opkomende markten staan in het algemeen bloot aan hogere  
politieke, juridische en operationele risico‘s en tegenpartijrisico‘s.

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

De kans bestaat dan ook dat de cyclus nog 
dit jaar of misschien in de eerste helft van 
2015 omslaat. Maar zodra de volatiliteit op 
de markten toeneemt, kunnen ook de 
defaultcijfers gaan stijgen waardoor er 
vervolgens uitstekende shortmogelijk
heden kunnen ontstaan. Het beleggings
proces van Schroder GAIA Avoca Credit 
is reproduceerbaar en zodanig vorm
gegeven dat het van zowel de ontwikke
lingen op de wereldwijde obligatiemarkt 
als cyclus veranderingen kan profiteren.
Schroder GAIA Avoca Credit is inmiddels 
het zesde product op het GAIAplatform 

van Schroders, dat in 2009 van start ging 
en waarop een vermogen van in totaal  
2,5 miljard euro1 wordt beheerd. GAIA is 
een gereguleerd en transparant platform 
voor UCITSfondsen, dat institutionele en 
parti  culiere beleggers toegang biedt tot 
alter natieve beleggingen. Schroders combi
 neert op dit platform zijn expertise als 
erkend aanbieder van UCITSconforme 
beleggings  strategieën met een wereldwijd 
distributie netwerk. 
Voor het platform worden uitsluitend 
alter natieve vermogensbeheerders van 
topkwaliteit geselecteerd, die beschikken 

over een uitmuntende trackrecord en in 
staat zijn hun beleggingsstrategie binnen 
een UCITSconform kader uit te voeren. 
Andere fondsen in deze reeks zijn Schroder 
GAIA Sirios US Equity, Schroder GAIA 
CQS Credit, Schroder GAIA Egerton Equity 
en het onlangs gelanceerde Schroder GAIA 
Cat Bond. 

uu
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Een overzicht van de 
fixed income oplossingen 
van Schroders

Schroder GAIA: een selectie van onze fixed income oplossingen in alternatieve beleggingen 

Alternatieve beleggingen – obligaties wereldwijd

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

CQS Credit C EUR herbelegging 13-04-2011 LU0616010400

Global Macro Bond C USD herbelegging 01-10-2012 LU0827487413

C EUR afgedekt herbelegging 01-10-2012 LU0827488734

Avoca Credit C EUR herbelegging 06-11-2013 LU0972983513

Schroder International Selection Fund: een selectie van onze fixed income oplossingen in alternatieve beleggingen 

Absoluut en totaal rendement – Azië

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

Asian Bond Absolute Return C USD herbelegging 17-01-2000 LU0106251068

C USD vaste uitkering van 5% p.j.,  
in maandelijkse termijnen

20-10-1998 LU0091253616

C EUR afgedekt herbelegging 09-11-2007 LU0327382064

Absoluut en totaal rendement – opkomende markten

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

Emerging Markets Debt  
Absolute Return

C USD herbelegging 17-01-2000 LU0106253437

C USD vaste uitkering van 5% p.j.,  
in kwartaaltermijnen

17-11-1997 LU0080735540

C EUR afgedekt herbelegging 30-09-2003 LU0177222394

C EUR afgedekt vaste uitkering van 5% p.j.,  
in kwartaaltermijnen

13-13-2010 LU0546251033

Absoluut en totaal rendement – wereldwijd

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

Strategic Bond C USD herbelegging 30-09-2004 LU0201322640

C USD vaste uitkering van 3% p.j.,  
in maandelijkse termijnen

14-01-2005 LU0209719755

C EUR afgedekt herbelegging 30-09-2004 LU0201323960

Global Unconstrained Bond C USD herbelegging 17-04-2013 LU0894413078

C EUR afgedekt herbelegging 24-04-2013 LU0894413664
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Een overzicht van de fixed income oplossingen van Schroders

Obligatiefondsen - Azië

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

Asian Convertible Bond C USD herbelegging 14-03-2008 LU0351441612

C EUR afgedekt herbelegging 28-03-2008 LU0352097272

Asian Local Currency Bond C USD herbelegging 09-05-2008 LU0358730231

C USD uitkering 09-05-2008 LU0358731478

C EUR afgedekt uitkering 31-07-2013 LU0953476222

RMB Fixed Income C EUR herbelegging 07-11-2012 LU0845699338

C USD herbelegging 07-11-2012 LU0845699684

Obligatiefondsen - Europa

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

EURO Bond C EUR herbelegging 17-01-2000 LU0106235889

C EUR vaste uitkering van 3% p.j.,
in kwartaaltermijnen

18-12-1998 LU0093472917

EURO Corporate Bond C EUR herbelegging 30-06-2000 LU0113258742

EURO Corporate Bond  
EUR Duration Hedged

C EUR herbelegging 04-05-2011 LU0607220646

EURO Credit Conviction C EUR herbelegging 18-12-2013 LU0995119822

C EUR uitkering 18-12-2013 LU0995120838

EURO High Yield C EUR herbelegging 14-11-2012 LU0849400030

C EUR uitkering 14-11-2012 LU0849400972

Obligatiefondsen - opkomende markten

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

Emerging Market Bond C USD herbelegging 11-07-2012 LU0795633071

C EUR afgedekt herbelegging 11-07-2012 LU0795634475

Emerging Market Corporate 
Bond

C USD herbelegging 11-07-2012 LU0795635795

C EUR afgedekt herbelegging 11-07-2012 LU0795636926

Emerging Market Local  
Currency Bond

C USD herbelegging 11-07-2012 LU0795638203

C EUR afgedekt herbelegging 11-07-2012 LU0795639789

Schroder International Selection Fund: een selectie van onze fixed income oplossingen



15

Schroders ExpErt 1 | 2014

FondS

Obligatiefondsen - wereldwijd

Fondsnaam Aandelen-
klasse

Valuta Gebruik inkomsten Introductie-
datum klasse

ISIN

Global Bond C USD herbelegging 17-01-2000 LU0106257180

C USD uitkering 06-11-1995 LU0062905582

C EUR afgedekt herbelegging 02-11-2011 LU0694809939

Global Convertible Bond C USD herbelegging 14-03-2008 LU0351442933

C EUR afgedekt herbelegging 28-03-2008 LU0352097942

C EUR afgedekt vaste uitkering van 3% p.j., 
in kwartaaltermijnen

12-10-2011 LU0686062687

Global Corporate Bond C USD herbelegging 17-01-2000 LU0106258741

C USD uitkering 31-10-1995 LU0062905079

C EUR afgedekt herbelegging 14-12-2011 LU0713761251

C EUR afgedekt vaste uitkering van 3% p.j., 
in kwartaaltermijnen

12-12-2012 LU0856522817

Global Credit Duration Hedged C EUR herbelegging 30-09-2005 LU0227789863

C EUR vaste uitkering van 3% p.j., 
in kwartaaltermijnen

07-09-2011 LU0671502796

Global High Yield C USD herbelegging 16-04-2004 LU0189893794

C EUR afgedekt herbelegging 16-04-2004 LU0189895658

Global Inflation Linked Bond C EUR herbelegging 28-11-2003 LU0180781394

C EUR uitkering 13-04-2007 LU0294150569

Schroder International Selection Fund: een selectie van onze fixed income oplossingen
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In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige resultaat en het is mogelijk dat de belegger het oor-
spronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. Wij wijzen u op het risico van koers- en wisselkoersverliezen. Aandelen in het fonds kunnen uitsluitend 
worden gekocht op basis van het meest recente prospectus en het laatste gecontroleerde jaarverslag en het daaropvolgende ongecontroleerde 
halfjaarverslag, indien gepubliceerd.

Het Schroder 
GAIA-platform 

       Een volmaakte compositie  
van alternatieve 

beleggingsstrategieën
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In de tabel vindt u een selectie van fondsen van Schroders die 
over 6 maanden en over 1, 3 en 5 jaar tot de best presterende 
van hun vergelijkingsgroep behoren. 

Topperformers

Schroder ISF Kwartiel Rang/
Vgl.-groep

Vgl.-groep
Morningstar

 Performance
(omgerekend  
in euro)

6 maanden: 69 Schroders fondsen in eerste en tweede kwartiel

Schroder ISF European Equity Yield
A, EUR, herbel., LU0106236267

1  2 / 27 Aandelen Europa Dividend +18,21 %

Schroder ISF Frontier Markets Equity
A, USD, herbel., LU0562313402

1  2 / 14 Aandelen Frontier Markets +11,89 %

Schroder ISF Korean Equity
A, USD, herbel., LU0195148118

1  1 / 16 Aandelen Korea +15,23 %

Schroder ISF Global Small Cap Energy 
A, CHF, herbel., LU0507598810

1  1 / 36 Aandelen Sector Energie +24,54 %

1 jaar: 76 Schroders fondsen in eerste en tweede kwartiel

Schroder ISF European Equity Yield
A, EUR, herbel., LU0106236267

1  4 / 27 Aandelen Europa Dividend +25,78 %

Schroder ISF Frontier Markets Equity
A, USD, herbel., LU0562313402

1  1 / 12 Aandelen Frontier Markets +33,81 %

Schroder ISF Korean Equity
A, USD, herbel., LU0195148118

1  1 / 16 Aandelen Korea +3,75 %

Schroder ISF UK Equity
A, GBP, herbel., LU0106244527

1  4 / 49 Aandelen VK Equity Large  
Cap Gemengd

+24,93 %

3 jaar: 61 Schroders fondsen in eerste en tweede kwartiel

Schroder ISF European Equity Yield
A, EUR, herbel., LU0106236267

1  4  / 21 Aandelen Europa Dividend +12,16 %

Schroder ISF Frontier Markets Equity
A, USD, herbel., LU0562313402

1  12 / 7 Aandelen Frontier Markets +9,68 %

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

1  1 / 48 Aandelen Opkomend Europa +1,10 %

Schroder ISF UK Equity
A, GBP, herbel., LU0106244527

1  18 / 41 Aandelen VK Equity Large 
Cap Gemengd

+12,33 %

5 jaar: 62 Schroders fondsen in eerste en tweede kwartiel

Schroder ISF Asian Total Return
A1, EUR Hedged, herbel., LU0372740893

1  1 / 29 Mixfonds Overig +20,22 %

Schroder ISF Middle East
A, USD, herbel., LU0314587907

1  1 / 14 Aandelen Afrika & Midden 
Oosten

+14,63 %

Schroder ISF Emerging Europe
A, EUR herbel., LU0106817157

1  12 / 47 Aandelen Opkomend Europa +19,66 %

Schroder ISF UK Equity
A, GBP, herbel., LU0106244527

1  2 / 33 Aandelen VK Equity Large 
Cap Gemengd

+20,60 %

Bron: Schroders, Morningstar per: 31 december 2013. Performance op basis van de netto-vermogenswaarde van de aangegeven aandelen-
klasse op EUR-basis of omgerekend in EUR. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten en bij herbelegging 
van alle inkomsten (BVI-methode). Beleggingen in vreemde valuta zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde  
resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Gegevens over vergelijkingsgroepen en ratings: Morningstar.
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Eind 2013 besloot de Chinese regering de 
éénkindpolitiek af te schaffen omdat in de 
afgelopen jaren was vastgesteld dat deze in  

de toekomst tot zeer grote problemen gaat leiden en 
ook nu al problemen veroorzaakt.
Denk bijvoorbeeld aan de sociale voorzieningen,  
de bevolkingsopbouw of het dreigende tekort aan 
arbeidskrachten, consumenten en partijleden. Een 
nog veel groter probleem is het verhoudingsgewijs 
onnatuurlijk hoge aantal jongens dat wordt geboren: 
tegenover 118 levend geboren jongens staan slechts 
100 meisjes2. Een mannelijke nakomeling wordt in 
China nog steeds veel hoger gewaardeerd dan een 
vrouwelijke. Daarom is het voor artsen in China  
sinds kort strafbaar om voor de geboorte het geslacht 
van de baby aan de ouders bekend te maken; dit  
om te voorkomen dat abortus wordt gepleegd als  
het om een meisje gaat. Want als gevolg van het 
systematisch aborteren van meisjes in de afgelopen 

decennia is het inmiddels zo ver dat naar schatting  
23 miljoen Chinese mannen geen vrouwelijke partner 
zullen vinden3. Er zijn al enkele streken in China  
waar de geboorte van meisjes extra wordt gestimu
leerd (bijvoorbeeld door toekenning van een premie, 
een woning of gewoon een financiële oudedags
voorziening).

Om deze trend te keren, werd op het laatste congres 
van de politieke leiding besloten tot een aanzienlijke 
versoepeling van de eenkindpolitiek. Dit gebeurde 
niet alleen om de bovengenoemde, voor de hand 
liggende redenen. Er waren ook enkele maat schappe
lijkpolitieke argumenten om het beleid aan te passen. 
Als gevolg van de eenkindpolitiek concentreren de 
ouders zich zeer sterk op hun enige kind en doen ze 

In 1979 werd in China de zogeheten éénkindpolitiek 
ingevoerd om de explosieve bevolkingsgroei af te 
remmen. Deze dwangmaatregel heeft zijn uitwerking  
niet gemist: volgens de jongste schattingen zou China 
zo’n 300 miljoen meer inwoners hebben als de éénkind-
politiek niet was ingevoerd. Sinds 1971 zijn er 336 miljoen 
abortussen uitgevoerd en werd bij naar schatting 403 
miljoen vrouwen een spiraaltje ingebracht.1 

1 Bron: Deutsche 
Wirtschafts Nachrich-
ten, per 04-03-2013. 
2 Bron: Internationa-
le Gesellschaft für 
Menschenrechte, 
per 30-12-2013. 3 
Bron: Internationale 
Gesellschaft für 
Menschenrechte, 
per 30-12-2013.

“ Zonder de éénkindpolitiek van 1979 zou China nu  
zo’n 300 miljoen inwoners meer hebben”

“ China wordt het 
grootste bejaarden-
huis ter wereld”
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al het mogelijke om te zorgen dat voor hun zoon of 
dochter alle mogelijkheden openstaan.
Ze investeren enorme bedragen in de vroegtijdige 
ontwikkeling en de opleiding van hun kroost. Onder 
invloed van de ambitieuze ouders vindt er op de 
scholen een ware concurrentiestrijd plaats, waardoor 
de kinderen zwaar onder druk worden gezet. Want 
voor Chinese echtparen komt het schoolsucces op de 
eerste plaats, nog vóór de gezondheid en morele 
ontwikkeling van hun oogappel. Om te voldoen aan 
de hoge verwachtingen van hun ouders, die al hun 
geld en hun eigen dromen in het leven van hun 
kinderen investeren, staan deze onder een enorme 
prestatiedruk. Daarbij komt dat de meeste kinderen 
opgroeien zonder broers of zussen, met als gevolg dat 
ze zich egoïstisch en zelfzuchtig gedragen. En doordat 
ze door hun ouders als prinsjes en prinsesjes worden 
behandeld, zijn veel kinderen en ook jongeren 
verwend en onzelfstandig. Om iets te doen aan dat 

gedrag zijn er intussen al vakantiekampen waarin 
kinderen sociale vaardigheden worden aangeleerd  
en ze die samen moeten oefenen. Er is hier nu 
zodoende een belangrijke stap gezet. Tegelijkertijd is 
ook duidelijk dat de effecten van demografische 
veranderingen pas op zeer lange termijn waar neem
baar zijn terwijl de kortetermijneffecten vaak nauwe
lijks zichtbaar zijn. Maar zoals een wijze ooit heeft 
gezegd: “Elke weg begint met de eerste stap”; en deze 
eerste stap in de goede richting is nu ook door de 
Chinese politiek gezet. We zijn dan ook benieuwd 
naar de verdere ontwikkelingen op dit gebied in China. 
We zullen ze nauwgezet volgen en natuurlijk ook uit
kijken naar mogelijke beleggingskansen die ontstaan 
door deze en alle andere veranderingen in de demo
grafische trends.  

“ Sinds 1971 zijn er in China 336 miljoen abortussen en 
196 miljoen sterilisaties uitgevoerd”
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VK Voor het VK zijn we, ondanks 
onze lichte onderweging, optimistisch 

gestemd aangezien de economische 
cijfers opnieuw positief verrasten. Hoewel 
de Bank of England niet verwacht de 
beleidsrente vóór 2016 te verhogen, doet 
de economie het zo goed dat de veronder-
stelling gerechtvaardigd is dat het monetaire 
beleid eerder vroeger dan later zal worden 
aangescherpt. Toch zou het VK met tegen-
wind te kampen kunnen krijgen vanwege 
de hoge concentratie van energie en 
productiebedrijven in de FTSE 100 en  
de sterk dalende vraag van China naar 
industrieproducten.  

Schroder ISF UK Equity

De markten in vogelvlucht
Aandelen

VS De VS blijft onze favoriete 
regio, maar we hebben de over-

wogen positie iets afgebouwd aangezien 
de uitzonderlijke vooruitzichten nu beginnen 
door te werken in de koersen. De winst-
marges in de VS zijn nog steeds historisch 
hoog. Maar dankzij het hoge prijszettende 
vermogen van de bedrijven en de gunstige 
conjunctuurontwikkeling kunnen ze naar 
onze mening op peil worden gehouden. 
Ook zal de corporate activity in de toekomst 
vermoedelijk toenemen, omdat vrijkomend 
kapitaal steeds vaker voor M&A-activiteiten 
en aandeleninkoop wordt ingezet.

Schroder GAIA Sirios US Equity

Europa (excl. VK) Er zijn 
nog steeds waardevolle 

kansen op de Europese aandelen-
markt te vinden, temeer omdat de 
rendementen ver onder de histo-
rische trends liggen. Bovendien is 
de kans groot dat Europa zal 
profiteren van het herstel in de VS. 
De Europese economie groeit wel, 
maar het herstel blijft zwak. 
Verwacht wordt dat de ECB een 
nieuwe versoepelingsronde aan-
kondigt om de schuldenafbouw 
van de Europese banken te facili-
teren, vooral met het oog op de 
asset quality review. 

Schroder ISF  
European Special Situations

Japan De door premier Abe beoogde stimulering 
van de economie, onder meer met behulp van een 

zwakke yen, lijkt te werken. Wij zijn echter van mening dat 
verdere structurele hervormingen nodig zijn om op lange 
termijn een houdbare groei te waarborgen. Er zijn tekenen 
dat de zwakke yen geleidelijk resultaten oplevert. Een 
geplande btw-verhoging zou roet in het eten kunnen 
gooien, maar de regering heeft een nieuw financieel 
stimuleringspakket in petto om de effecten daarvan te 
temperen. Bovendien zal de Bank of Japan hoogst 
waarschijnlijk reageren met extra obligatie-aankopen.

Schroder ISF Japanese Opportunities

Opkomende markten Wij houden vast aan onze 
neutrale positie. We zien geleidelijk wel een zeker 

winstpotentieel ontstaan, maar het momentum en de 
winstherzieningen in de opkomende markten zijn nog steeds 
zwak. Ook de gevolgen van de afbouw van het obligatie-
opkoopprogramma van de Fed en de aanhoudende structurele 
problemen van veel opkomende landen baren ons zorgen.

Schroder ISF Emerging Europe 
Schroder ISF Frontier Markets Equity
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Staatsobligaties  
Wij handhaven onze korte duration, 

vooral bij staatsobligaties uit de VS en 
Japan (waarover wij nu nog somberder 
gestemd zijn) alsmede Groot-Brittannië. 
Tegenover Duitse staatsobligaties staan 
wij neutraal. Voor 2014 houden wij rekening 
met volatiliteit en een zijwaartse beweging 
van de obligatiekoersen, aangezien 
carry trades en roll-down strategieën 
het stijgingspotentieel vermoedelijk 
zullen beperken.

Schroder ISF  
EURO Government Bond 

High yield obligaties  
High yield obligaties doen het nog 

steeds beter dan hun tegenhangers van 
beleggingskwaliteit, zodat de waarde-
ringen opgerekt beginnen te lijken. Wij 
blijven high yields verkiezen boven invest-
ment grade papieren. Dit vanwege hun 
lagere durationrisico en de hogere carry  
in een klimaat dat nog steeds wordt 
gekenmerkt door lage default-percentages. 
De hele beleggingscategorie zal profiteren 
van de aantrekkende wereldwijde groei. 
Bovendien krijgen de beleggers er steeds 
meer vertrouwen in dat renteverhogingen 
in gecontroleerde vorm zullen plaatsvinden. 
We blijven positief gestemd over Europa, 
maar beseffen dat de politieke onzekerheid 
weer toe kan slaan.

Schroder ISF Global High Yield 
Schroder ISF EURO High Yield 

Bedrijfsobligaties  
De spreads van investment  

grade obligaties uit de VS en Europa 
bewegen weer parallel aan elkaar.  
Door de aanhoudende rally zijn de 
bedrijfsobligaties van beleggings-
kwaliteit weer duurder geworden,  
zodat we hun rendementspotentieel  
nu voorzichtiger beoordelen. Het 
conjuncturele klimaat is echter gunstig 
en het aanhoudende herstel van de 
wereldeconomie zal de bedrijfsobligaties 
ondersteunen.

Schroder ISF EURO Corporate Bond 
Schroder ISF Global Convertible Bond 

Indexgekoppelde obligaties 
Wij blijven bij onze neutrale 

houding ten opzichte van de inflatie-
premie, aangezien onze voorlopende 
indicatoren wijzen op een beperkte 
inflatiedruk in de industrielanden.

Schroder ISF  
Global Inflation Linked Bond 

Obligaties van opkomende  
landen   

Wat waarderingen betreft, ziet het huidige 
niveau van de obligatiespreads er aan-
trekke lijk uit. Toch zijn onze verwachtingen 
voor opkomende schuldpapieren in  
USD negatief. Dit hangt samen met de 
structurele problemen, de hoge inflatie  
en de zwakkere groei in deze landen, 
maar vooral met onze inschatting voor  
de Amerikaanse staatsobligatiemarkt. Bij 
de in lokale valuta genoteerde obligaties 
hebben wij nog steeds een korte 
durationpositie in Zuid-Koreaanse 
staatspapieren. 

Schroder ISF Wealth  
Preservation EUR

Grondstoffen  
Wij handhaven onze negatieve 

inschatting voor de grondstoffen en daar-
mee bedoelen we nu ook de energie-
markten. Wij verwachten dat het aanbod 
hier groter zal worden dan de vraag, wat 
de prijzen gaat drukken. We zijn vooral 
negatief over de industriemetalenmarkt, 
waar de vraag onder invloed van de 
verandering van het Chinese economische 
model verder zal afzwakken. De forse 
productiestijgingen van de afgelopen  
10 jaar hebben bij de meeste basismetalen, 
vooral koper, tot een overaanbod geleid. 
Ook de landbouwsector beoordelen wij 
negatief, omdat wij op de sojabonenmarkt 
na de oogst in Zuid-Amerika komend 
voorjaar een overschot verwachten. Dit 
zal de hoge prijzen in de VS drukken, wat 
zijn weerslag zal hebben op de brede 
landbouwindex.  
 

Vastgoed 
In het vastgoedsegment blijven wij 

licht optimistisch gestemd. Het herstel van 
de Britse economie in 2013 zal dit jaar 
vermoedelijk doorzetten. De Britse markt 
voor commercieel vastgoed zal naar 
verwachting voor positieve rendementen 
zorgen en ook de belangstelling van 
buitenlandse investeerders trekken. Op 
de Europese huurmarkt, met name in de 
kantoorsector, zien we tekenen van herstel. 
Dit zal echter van stad tot stad variëren 
en sterk afhankelijk zijn van de algemene 
economische ontwikkeling. Want al met 
al is er nog te veel leegstand. Toch zijn 
er enkele steden in Duitsland en Noord-
Europa waar wij in elk geval groei in de 
huurmarkt verwachten.

Schroder ISF  
Global Property Securities 

Verwachte ontwikkeling:

Positief Neutraal Negatief

Obligaties Alternatieve beleggingen
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Hoe ziet de Japanse economie 
eruit?
Ook Japan werd hard getroffen door de 
wereldwijde economische en financiële 
crisis, hoewel de Japanse financiële in
stellingen nauwelijks belegd waren in de 
crisissegmenten van de Amerikaanse markt. 
Toch is de Japanse economie onder in
vloed van de crisis sterk gekrompen. In 
2009 daalde het reële bruto binnenlands 
product (bbp) met 5,2% ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Het land herstelde 
zich echter relatief snel en profiteerde 
vervolgens vooral van het herstel in China 
en ZuidoostAzië. Al in 2007 groeide  
China uit tot de belangrijkste handels
partner van Japan en sinds 2009 is het 
land de grootste afnemer van Japanse 
producten, nog vóór de VS.
Daarom was de tsunami van 11 maart 
2011 natuurlijk een bittere tegenslag voor 
de inspanningen van de Japanse regering 
om het land weer op het spoor van een 
langdurige en stabiele groei te zetten. De 
catastrofe leidde tot een tijdelijke in
storting van de economie en een stijging 
van de staatsschuld. Daarom moet het 
begrotingsbeleid in de komende jaren in 
het teken staan van maatregelen om de 
traditioneel lage overheidsinkomsten te 
verhogen, met name door een flinke 
verhoging van de btw (die nu maar 5% 
bedraagt). Premier Abe heeft bevestigd 
dat hij wil vasthouden aan de voorgenomen 
verhoging van de btw: die gaat in april 
2014 in eerste instantie van 5% naar 8%.  
Op korte termijn zullen de effecten 
hiervan eerder nadelig zijn (want het gaat 
de consument naar schatting jaarlijks  
8 biljoen yen kosten), maar wij verwachten 
niet dat het economische herstel erdoor  

in gevaar zal komen. Verder streeft Abe 
naar beëindiging van de deflatie, verdere 
afwaardering van de yen, en stimulering 
van de economie door een “driepijler
strategie” (ambitieus monetair beleid, 
flexibel begrotingsbeleid en een groei
strategie). Ook is de nieuwe regering 
bereid nog meer schulden te maken. In 
januari 2013 diende het kabinet al een 
aanvullende begroting van bijna 13 biljoen 
yen in, die een conjunctuurpakket van 
zo’n 10 biljoen yen omvatte. Verder is de 
inflatiedoelstelling naar 2% verdubbeld en 
wordt gestreefd een verdere versoepeling 
van het monetaire beleid.

Beleggen in Japanse aandelen?
Deze plannen, en ook het besluit de 
Olympische Spelen in 2020 in Japan te 
houden, hebben ervoor gezorgd dat de 
Japanse aandelenmarkt aan een ware 
inhaalrace is begonnen. Zowel beleggers 
als de Japanse regering verwachten dat  
de derde economie van de wereld een 
flinke groeiimpuls zal krijgen. Verder is 
de nieuwe gouverneur van de centrale 
bank, Haruhiko Kuroda, van plan de geld
hoeveelheid in 2014 te verdubbelen om  
de economie van extra liquiditeit te 
voorzien. Tegelijkertijd wil de regering 
meer geld investeren in infrastructuur
projecten waar onder scholen, wegen en 
onderzoek. Alleen al van januari tot april 
dit jaar is voor omgerekend meer dan 100 
miljard dollar aan extra uitgaven voorzien. 
Bovendien zullen ondernemingen die 
hogere salarissen betalen, in de toekomst 
beloond worden met belastingvoordelen. 
Dit alles heeft tot doel de conjunctuur te 
stimuleren en voor een gezonde inflatie  
te zorgen.

Op naar Japan!
Japan is ontegenzeggelijk een van de belangrijkste industrienaties in Azië. 
Het reële bbp bedroeg in 2012 5.964 miljard USD, wat betekent dat het land 
met een bevolking van 127,6 miljoen inwoners circa 8,3% van het wereldwijde 
bbp produceerde. Hoewel de gevolgen van de driedubbele ramp van 11 maart 
2011 (aardbeving, tsunami en nucleair ongeval) grotendeels overwonnen zijn, 
hebben de zwakke groei in de eurozone en de onzekere situatie in de opkomende 
markten (waar 50% van de Japanse export naar toe gaat) tot gevolg dat de 
Japanse economie nog steeds onder druk staat.

Vooruitlopend op deze ontwikkeling is de 
Japanse aandelenmarkt sinds de afgelopen 
zomer al met ongeveer 50% gestegen. 
Vooral exportgerichte ondernemingen 
zoals de autofabrikanten hebben hiervan 
geprofiteerd. Hoewel de Japanse aandelen
markt momenteel pas op de plaats maakt, 
zijn er naar onze mening nog goede 
kansen om succesvol te beleggen in het 
land. Veel beleggers die rechtstreeks in 
Japanse aandelen willen investeren, komen 
echter voor een probleem te staan: want 
de aandelen van veel kleine, kansrijke 
ondernemingen worden niet aan de 
Europese beurzen verhandeld. Zodoende 
moeten beleggers die van een zo breed 
mogelijk spectrum aan Japanse aandelen 
willen profiteren, naar bijvoorbeeld een 
fonds uitwijken. Daarbij komt dat een 
diepgaande kennis van de plaatselijke 
situatie onontbeerlijk is om de Japanse 
bedrijven te vinden die beste kansen 
bieden. Ook dat is een reden om aan te 
kloppen bij een fondsbeheersteam dat al 
jarenlang actief is op de Japanse markt en 
de daar heersende gewoonten als geen 
ander kent.  
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Shogo Maeda is hoofd Japanse aandelen in Tokio. Hij is sinds januari 2006 aan Schroders 
verbonden. Daarvoor werkte hij bij Goldman Sachs Asset Management, waar hij begon als 
hoofd Japanse aandelen en daarna als managing director en chief investment officer leiding 
gaf aan het beheer van aandelenfondsen gericht op de regio Azië-Pacific. Shogo Maeda is 
Chartered Financial Analyst (CFA) en studeerde af als Master in International Affairs van de 
School of International Affairs aan de Universiteit van Columbia. Daarnaast bezit hij een BA 
economie van de Wesleyan University.

Wat kunnen we in 2014 van Japanse 
aandelen verwachten?

Onder invloed van het veelgeprezen economische beleid van de nieuwe 
premier Shinzo Abe (“Abenomics”) boekten de Japanse aandelen dit jaar 
flinke winsten. De Japanse groei is de laatste tijd versneld en de strijd van 
de regering tegen de deflatie lijkt vruchten af te werpen.

Recente cijfers duiden op stijgende prijzen. 
Hoewel dit gedeeltelijk kan worden toege
schreven aan de hogere energiekosten na de 

tsunami van 2011 en aan de daling van de yen, is de 
algemene inflatietrend een bemoedigend signaal voor 
de Japanse economie. De Japanse consumentenprijzen 
(exclusief voedingsmiddelen en energie) stegen in 
oktober met 0,3% ten opzichte  
van het voorgaande jaar en kwamen 
daarmee op de hoogste stand sinds 
15 jaar. Bovendien verhoogt het 
aanhoudende herstel van de ar
beidsmarkt de kans op toekomstige 
loon en salarisstijgingen, die voor 
een continu en stabiel inflatie
niveau noodzakelijk zijn. Premier Abe heeft welis
waar besloten volgend jaar de btw te verhogen, maar 
de effecten daarvan zullen vermoedelijk worden  
verzacht door een conjunctuurprogramma van naar 
schatting 6 biljoen yen, dat naar verwachting vóór  
het einde van het jaar van start gaat.
 

Winsten blijven stijgen
Rond de jaarwisseling lieten de winsten van Japanse 
ondernemingen al een duidelijke stijging zien, die 
deels op de zwakkere yen, maar ook op de hogere 
export en consumptiecijfers terug te voeren is.  
Gezien al deze ontwikkelingen verwachten wij dat  
de ondernemingswinsten in het boekjaar 2014 tot  

een recordniveau zullen stijgen. 
Winsten en rentabiliteit, weer
gegeven door het rendement op 
eigen vermogen (ROE), zullen 
hun opgaande lijn waarschijnlijk 
voortzetten aangezien de vooruit
zichten voor het algemene econo
mische klimaat gunstig zijn.

Tegelijk met de duidelijk stijgende winsten nemen ook 
de bedrijfsinvesteringen toe. De economische groei in 
de VS, de belangrijkste markt voor Japan, blijft op peil. 
De recente spanningen met China, eveneens een  
belangrijke markt voor veel Japanse bedrijven, kunnen 
als risico voor 2014 worden beschouwd.
  uu

“ Rond de jaarwisseling lieten de  
winsten van Japanse ondernemingen 
al een duidelijke stijging zien, die 
deels op de zwakkere yen, maar ook 
op de hogere export- en consumptie-
cijfers terug te voeren is.”



  De winstgroei zal in 2014 vermoede-
lijk worden ondersteund door het 
einde van de deflatie, hogere 
investeringen en stijgende exporten.

   De eerste twee pijlers van de 
Abenomics leverden snel resultaat 
op, maar de derde - de groei-
strategie - stelde de markt teleur. 
Toch bestaat er kans op een 
onverwachte opgaande trend.

  De invoering van een nieuwe index 
in Japan, waarin het zwaartepunt 
op corporate governance ligt, kan 
leiden tot een stijging van het 
rendement op eigen vermogen  
en de aanzet geven tot verdere 
koerswinsten.
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Naar onze mening zijn de regeringen van beide landen 
het er echter over eens dat de bilaterale handels
betrekkingen te belangrijk zijn om verwaarloosd te 
worden. Dankzij het geleidelijke einde van de deflatie, 
dat wordt ondersteund door de toenemende spanning 
op de arbeidsmarkt, ontstaat er een macroeconomisch 
klimaat dat bevorderlijk is voor de krachtige groei van 
de ondernemingswinsten. 

Opwaarts potentieel voor Abenomics
De regering onder premier Abe kreeg de nodige  
kritiek te verduren over de laatste van de drie pijlers 
van zijn economische beleid. De eerste twee pijlers, 
monetaire versoepeling in combinatie met een inflatie
doelstelling van 2% en grootschalige conjunctuur
stimulering, droegen al bij tot de aandelenrally in 
2013. De derde pijler, de groeistrategie, is echter zeer 
omstreden en stelt de markt enigszins teleur. 
Wij denken echter dat de regering in dit opzicht op de 
goede weg is en al enkele vorderingen heeft gemaakt. 
Omdat de regering Abe pas aan het tweede jaar van 
zijn termijn begint en zich van de meerderheid in de 
beide kamers van het Japanse parlement heeft weten 
te verzekeren, zullen de politieke verhoudingen de 
komende 3 jaar naar alle waarschijnlijkheid stabiel 
blijven. Zodoende bestaat de kans dat er in 2014 een 
voor de markt onverwachte opwaartse trend begint. 
Groeibevorderende strategieën, zoals de onder
handelingen over het vrijhandelsakkoord van het 
Transpacifisch Partnerschap, zullen meer tijd nodig 
hebben om effect te sorteren.

Impuls voor corporate governance
Een van de jongste marktontwikkelingen in Japan die 
onze belangstelling heeft gewekt, is de invoering van 
een nieuwe index: de JPXNikkei Index 400. Deze 
nieuwe index zal bestaan uit de ondernemingen die het 
beste scoren op aspecten als rentabiliteit en corporate 
governance. Met deze stap, die moet leiden tot een 
efficiënter en doelmatiger kapitaalgebruik, zal de aan
trekkelijkheid van Japanse aandelen voor zowel binnen 
als buitenlandse beleggers naar onze mening toenemen. 
De invoering van de nieuwe index is op zich een  
goed teken voor de verbetering van de corporate 
governance in Japan dit jaar. Ook kan deze een extra 
katalysator vormen voor een langdurige opwaartse 
trend van de markt. Of de grote Japanse pensioen
fondsen deze index zullen accepteren, is een van de 
sleutelfactoren voor de verbetering van de corporate 
governance in Japan. Deze ontwikkeling kan zowel 
het vertrouwen versterken als de directies van bedrijven 
onder druk zetten beter rekening te houden met de 
belangen van de aandeelhouders te houden.

Wij houden vast aan onze principes
Ondanks de markthype houden wij bij onze aandelen
selectie vast aan het bottomup principe. We concen
treren ons daarbij op het aantrekkende winstgroei
profiel, dat komend jaar vermoedelijk door zal zetten, 
zonder daarbij afstand te doen van onze waarderings
discipline, die vooral op koerswinstverhoudingen 
berust. De yen zal een van de bepalende factoren  
op de markt blijven en mogelijk dalen ten opzichte 
van de USD, zij het binnen een smalle bandbreedte. 
Wij blijven beleggen in ondernemingen die een boven
gemiddelde groei en rendement op middellange termijn 
kunnen genereren. Bovendien hebben wij een voor
keur voor aandelen met speciale groeidrivers, die door 
de markt nog niet volledig gewaardeerd worden. 

Belangrijke informatie:  
De meningen en standpunten in deze tekst zijn afkomstig van Shogo Maeda en vertegenwoordigen niet 
noodzakelijkerwijs de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of 
fondsen van Schroders. Dit document dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als reclamemateriaal. 
Het materiaal is geen aanbod of verzoek om een aanbod om waardepapieren of andere in dit document 
beschreven instrumenten te kopen. Niets in dit document mag als advies worden opgevat. Individuele 
beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen kunnen niet worden genomen op basis van de 
opvattingen en informatie in dit document. Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited,  
31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Groot-Brittannië. Toegelaten en gecontroleerd door de Financial 
Conduct Authority.

“ Een van de jongste marktontwikkelingen in Japan die 
onze belangstelling heeft gewekt, is de invoering van een 
nieuwe index: de JPX-Nikkei Index 400.”

uu



S c h r o d e r  I S F  F r o n t I e r  m a r k e t S  e q u I t y

Schroder ISF staat voor Schroder International Selection Fund. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige resultaat en het is mogelijk dat de 
belegger het oor spronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. Wij wijzen u op het risico van koers- en wisselkoersverliezen. Aandelen in het fonds kunnen uitsluitend worden gekocht op 
basis van het meest recente prospectus en het laatste gecontroleerde jaarverslag en het daaropvolgende ongecontroleerde halfjaarverslag, indien gepubliceerd.

Beleggen in de

winnaars  
     van  
   morgen

Met Schroder ISF  
Frontier Markets Equity  
krijgt u toegang tot een 
aantal van ’s werelds meest 
dynamische en snelst groei-
ende economieën.

Meer dan 200 jaar beleggen voor uw toekomstwww.schroders.nl/frontiermarkets
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Hoe heeft u uw studie betaald?
Ik heb het geluk gehad dat ik 4 jaar studie 
aan een dure liberale kunstacademie en 2 
jaar graduate school in de VS alleen met 
een beurs heb kunnen bekostigen. Ik ben 
deze Japanse universiteiten en de Japanse 
stichtingen waarvan ik die beurs kreeg, 
zeer dankbaar.

Hebt u een voorbeeld in beroepsmatig 
opzicht?
Ik ken in de branche niemand goed genoeg 
om als voorbeeld te kunnen zien. 

De onzinnigste beurswijsheid of  
zegswijze?
Het is nog steeds een kernaandeel, maar...

Wie zou u graag eens de les lezen?
Ik wil mij liever niet hoeven veront
schuldigen.

Welk boek moet elke fondsbeheerder 
gelezen hebben?
“Les Misérables” van Victor Hugo  van alle 
boeken die ik in mijn jeugd heb gelezen 
het enige dat ik me kan herinneren. 

Hoe motiveert u zich als de perfor-
mance van uw fonds achterblijft? 
Met de blik naar voren gericht.

Hoe beloont u zichzelf als uw fonds het 
beter doet dan de andere fondsen?
Ik schakel mijn Blackberry uit, ga vroeg 
naar huis, trakteer mezelf op een goede 
maaltijd en slaap vervolgens diep en zacht.

Waar bent u trots op?
Ik heb bijna 30 jaar lang standgehouden 
als fondsbeheerder.

Waaraan heeft u zich de laatste tijd 
het meest geërgerd?
Aan een man die in een rustige lounge op 
het vliegveld luidruchtig zat te telefoneren. 
Ik moet er niet aan denken hoe rumoerig 
het zal worden als de Amerikaanse lucht
vaartmaatschappijen het verbod op mobiele 
telefoons in het vliegtuig opheffen.

Bent u een verzamelaar?
Zo ja, wat verzamelt u?
Het enige wat ik nog verzamel, zijn oude 
Japanse zwaarden. Sommige daarvan komen 
uit de vijftiende eeuw.

Wat hebt u het laatst op eBay verkocht?
Ik heb nog nooit iets op Ebay gezet of 
gekocht. Wel heb ik via Yahoo Auction 
oude Japanse zwaardsieraden gekocht.  
Bij de ver vaardiging daarvan komen ver
schillende traditionele ambachten kijken, 
bijvoorbeeld hout en metaalbewerking, 
lakkunst en breitechnieken.

VRAGEN  
AAN  
SHOGO  
MAEDA

Shogo Maeda,
hoofd Japanse aandelen
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Facebook is…
...iets wat ik misschien in de toekomst ga 
gebruiken. Ik vind het een onaangenaam 
idee geen controle over de verspreiding 
van mijn persoonlijke gegevens te hebben.

Wanneer zet u de tv uit - bij welk  
programma?
Bij talkshows waarin bekende schrijvers, 
professoren of experts naïeve, bevooroor
deelde uitlatingen doen.

Wat heeft uw voorkeur: een voetbal-
wedstrijd of rockmuziek?
Een voetbalwedstrijd.

Welk concert of welke wedstrijd heeft 
u het laatst bezocht?
Een liefdadigheidsconcert van Ryu Goto, 
een getalenteerde jonge violist.

Welke modezonden staat u zichzelf en 
anderen toe?
Zo ongeveer allemaal. Ik let er gewoon 
niet op.

Drinkt u liever bier of wijn bij het eten?
Bier, absoluut. Wijn is mij te gecompliceerd.

Waar gaat u wonen als u straks geen 
fondsbeheerder meer bent?
Ofwel in Tokio, waar ik nu woon, ofwel in 
de stad waar ik vandaan kom, die maar  

2 uur rijden van Tokio ligt. Ik heb soms 
het gevoel dat Tokio te vol is. Maar de stad 
biedt heel veel comfort, cultuur en goede 
restaurants.

Welk goed doel hebt u de afgelopen 
tijd ondersteund?
Ik geef regelmatig aan de stichting waar
van ik destijds mijn studiebeurs kreeg en 
die nog steeds Japanse studenten de kans 
geeft te studeren aan een kleine, liberale 
kunstacademie in de VS. 



Bij Schroders zijn wij er vast van 
overtuigd dat fondsen niet onge
breideld kunnen groeien. Het gaat 

per slot van rekening om het geld van 
beleggers die op grond van specifieke be
leggingskeuzes, bijvoorbeeld een duide
lijke small en mid cap focus, voor een fonds 
van Schroders hebben gekozen. Maar er 
zijn ook strategieën die in kleine, maar 
snel groeiende opkomende markten be
leggen. Daar worden te grote fondsen al 
gauw marktbepalend. Anders gezegd: wij 
willen waarborgen dat onze klanten ook 
na vele jaren nog steeds in een small cap 
fonds belegd zijn en niet plotseling een 
fonds met vooral large caps in hun porte
feuille aantreffen.
Per saldo is sluiting van een fonds bij het 
bereiken van de maximale omvang dan 
ook een even zinvolle als belangrijke 
beslissing. Hierdoor wordt een ongecon
troleerde groei van het fonds voorkomen 
en kan het fonds ook in de toekomst 
efficiënt en conform zijn beleggings doel
stelling worden beheerd. De bedoeling is 
te voorkomen dat de fondsperformance op 
een zeker moment negatief wordt beïnvloed. 

Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als 
een aanzienlijk deel van het fondsrende
ment volgens de strategie uit middelgrote 
bedrijven zou moeten komen. Want naar
mate het fonds groter groeit, wordt de bij
drage van mid caps aan de performance 
steeds minder merkbaar.
In het algemeen wordt de maximale om
vang van een fonds door een reeks factoren 
bepaald. Daarbij dient men te bedenken dat 
de mogelijkheden om alpha te gene reren, 
afhankelijk van de strategie, niet oneindig 
op te schalen zijn. Bovendien worden om
vangsbeperkingen niet simpel weg afgeleid 
van een vooraf vastgesteld percentage van 
de totale markt. Naast de beleggingsstrategie 
(bv. small caps) spelen vooral factoren als 
het moment en de hoogte van de in en 
uitstromen, de omzet snelheid en natuurlijk 
de liquiditeit van de markt een doorslag
gevende rol. Daarom is de capaciteits
analyse bij Schroders een vast onderdeel 
van het fondsontwikke lingsproces. Een 
andere belangrijke maat regel voor alle 
fondsen van Schroders is bovendien het 
toezicht door een externe instantie  
onafhankelijk van het fonds beheer. 
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Al geruime tijd woedt er een 
verhit debat over de voor-  
en nadelen van het sluiten 
(hard closure) van fondsen 
om te voorkomen dat hun 
omvang te groot wordt. In 
het algemeen kan worden 
gezegd dat fondssluitingen 
onaangenaam zijn - vooral 
voor beleggers die de des-
betreffende fondsen al 
langer volgen in afwachting 
van een geschikt instappunt. 
Om maar niet te spreken  
van de fondshuizen die hun 
“bestsellers” uit de markt 
moeten halen.

Zijn omvangsbeperkingen 
echt nodig?

Door Tobias Eppler, 
beleggingsanalist bij 
Schroders in Frankfurt



Daarbij worden onze fondsen voortdurend 
onder extreme omstandig heden getest. Het 
optimale resultaat: de portefeuille moet 
binnen zeer korte tijd (doorgaans enkele 
dagen) volledig kunnen worden geliqui
deerd. Op deze manier wordt gegarandeerd 
dat verliesgevende posities in crisisperiodes 
snel kunnen worden verkocht.
Fondsen die geen maximale omvang han
teren, staan bloot aan een aantal niet te 
onderschatten risico’s. Denk aan landen 
of sectorrisico’s of de risico’s van afzonder
lijke aandelen. Dit zou het geval kunnen 
zijn bij strategieën waarin het zwaartepunt 
bijvoorbeeld op de Aziatische opkomende 
markten ligt. Als de fonds omvang steeds 
groter wordt, hebben de beheerders vaak 
geen andere keuze dan steeds riskantere 
en agressievere posities in te nemen om de 
rendementen van de voorgaande jaren te 
kunnen evenaren. Het grootste risico van 
agressieve posities is dat afzonderlijke 
landen, sectoren of zelfs aandelen vaak 
een te hoge weging krijgen. Het gevolg is 
dat de portefeuille niet meer voldoende 
gediversifieerd is en dat er bovendien grote 
liquiditeitsrisico’s ontstaan. Zodoende kan 

de performance vooral in moeilijke en 
volatiele marktfasen ernstig in het ge
drang komen als de fondsbeheerder verlies
gevende posities snel wil afstoten en dit 
niet meteen, maar pas een aantal dagen  
of zelfs weken later mogelijk is. Deze 
situatie wordt vaak nog verergerd doordat 
beleggers hun geld uit het fonds willen 
terug trekken en de beheerder extra liqui
di teit beschikbaar moet stellen. Zeer be
denkelijk vinden wij strategieën die meer 
dan een jaar nodig hebben om zelfs maar 
50% van de porte feuille te liquideren. Dit 
zou volgens onze marktanalyses kunnen 
gebeuren bij op komende markten fondsen 
die tot een omvang van bv. meer dan 10 
miljard EUR zijn gegroeid. Vaak zien we hier 
een duide lijke afzwakking van de perfor
mance, gepaard gaand met zeer onstabiele 
kwartielposities binnen de ver gelijkings
groep van het desbetreffende fonds.
Schroders gaat bij sluiting van een fonds 
(hard closure) volgens een duidelijk concept 
te werk. Als het risicobeheer signaleert dat 
de positie van het fonds op zijn specifieke 
markt te groot of de markt te krap 
geworden is, gaat Schroders eerst over tot 

een “soft closure”. Dit betekent dat het 
fonds geen nieuwe beleggers meer toelaat, 
maar bestaande cliënten wel blijft bedienen. 
Mocht een soft closure niet het gewenste 
effect hebben, zullen we in een volgende 
stap het fonds sluiten voor de inleg van 
nieuw kapitaal. Ook bij een hard closure 
hebben beleggers de mogelijkheid hun 
fondsaandelen terug te geven.
De reden om een fonds bij het bereiken 
van de maximale fondsomvang te sluiten 
is altijd: bescherming van de beleggers. 
Het is de enige manier zeker te stellen dat 
we de verwachtingen ten aanzien van de 
geldende beleggingsdoelstellingen waar 
kunnen maken. Beleggers moeten zodoende 
niet uitsluitend afgaan op het in het 
verleden behaalde rendement, maar ook 
kritisch kijken naar de omvang van het 
fonds. Dit is vooral aan te raden bij 
nichefondsen die bijvoorbeeld een small 
en mid cap focus hebben, en fondsen die 
in nog kleine maar snel groeiende op
komende markten en frontier markten 
beleggen. 
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Ontvangst in de Spiegelzaal
Voorafgaand aan het concert ontmoetten de gasten 
van Schroders elkaar in de informele setting van de 
Spiegelzaal. Twee violistes traden hier voor ons op. 
Ook werden de genodigden uitgenodigd voor het 
Walking Dinner. 

Unieke combinatie van stemmen
Bij aanvang van het concert daalden de solisten één 
voor één af over de trappen van de Grote Zaal. 
Sabrina Starke was de eerste solist die haar opwachting 
maakte; zij bracht een medley van bekende en 
onbekende kerstnummers. Daarna was het de beurt 
aan Wouter Hamel. De charismatische showman wist 
de harten van vele aanwezigen te stelen met zijn 
warme stemgeluid. 

Routinier Mathilde Santing, ten slotte, behoeft nauwe
lijks introductie. De gelouterde artieste vertolkte 
repertoire uit haar rijke oeuvre, naast verschillende 
internationale kerstliederen. 
De solisten traden apart op, maar ook samen, en 
werden op swingende wijze begeleid door het Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw. 

Na afloop in de Spiegelzaal
Nadat het slotapplaus klonk, vond er in de Spiegelzaal 
nog een afsluitende borrel plaats voor onze genodigden. 
Schroders kijkt terug op een bijzonder geslaagd 
Kerstconcert. Wij danken alle gasten voor hun komst 
en hopen dat u genoten heeft van de optredens en het 
samenzijn. 

Schroders Kerstconcert 2013 
met Sabrina Starke, Wouter Hamel en Mathilde Santing

Het Schroders Kerstconcert heeft in de loop van de jaren al heel wat  
verrassende duo’s bijeengebracht op de bühne van het Amsterdamse  
Concertgebouw. Tijdens het Schroders Kerstconcert van december 2013 
was het zelfs een trio dat de genodigden van Schroders in muzikale  
kerstsferen onderdompelde. 
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Robert Farago, hoofd Asset Allocation, Schroders Private Bank
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De globaliseringsparadox: 
conclusies voor onze 
beleggingsstrategie
Robert Farago, hoofd Asset Allocation bij Schroders Private 
Bank, legt uit welke conclusies hij trekt uit Dani Rodriks 
analyse over de toekomst van de globalisering. 
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Geen enkel ander aspect van ons universum is 
zo onbegrepen als het verloop van de tijd. 
Tot dusver is het noch de natuurkunde noch 

de kosmologie gelukt deze fundamentele natuurwet 
te verklaren, zo stelt theoretisch fysicus Lee Smolin. 
Tijd wordt vaak voorgesteld als een extra dimensie 
van de ruimte. Maar anders dan de drie dimensies die 
de fysieke ruimte beschrijven, verloopt de tijd slechts 
in één richting. In de vergelijkingen waarmee we licht 
en andere natuurkundige verschijnselen beschrijven, 
wordt hiermee geen rekening gehouden. De onom
keerbaarheid van de tijd vereist een radicaal andere 
manier van denken dan de standaardfysica.
 

Is de globalisering op de terugtocht?
De globalisering daarentegen zou zich heel goed weer 
kunnen omkeren, nu we de tweede grote globalise 
rings fase achter de rug hebben. De eerste fase eindigde 
abrupt in 1914 met het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog, gevolgd door de hyperinflatie van de jaren  
’20, de wereldwijde economische crisis, de op komst 
van het nationalisme en communisme en de Tweede 
Wereldoorlog. De eigenlijke vraag is zo doende: kan 
de globalisering doorgaan of op gecon tro leerde  
wijze teruggedraaid worden? Of zal dat laatste een 
wezenlijk andere manier van denken in politiek en 
economie vergen?

� uu
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In “De Globaliseringsparadox” toont 
professor Dani Rodrik met overtuigende 
argumenten aan dat de globalisering te  
ver doorgeschoten is. Volgens Rodrik staat 
het beleid van regeringen wereldwijd 
tegenwoordig in het teken van hyper
globalisering, ten koste van het binnen
landse beleid van nationale staten of de 
wensen van de burgers. Maar als er een crisis 
uitbreekt, staan de nationale belangen 
plotseling weer bovenaan de agenda.

De vijf conclusies voor onze 
beleggingsstrategie, die wij uit 
Rodriks boek afleiden, luiden: 

1   De eurocrisis is een klassiek voorbeeld 
van het trilemma dat in Rodriks bena
dering centraal staat. Het Europese project 
is van meet af aan een project van de 
politieke elite geweest. Maar “uit de World 
Values Survey is gebleken, dat mensen 
zich allereerst als burgers van hun land 
be schouwen, daarna als leden van hun 
plaatse  lijke gemeenschap en pas in de 
laatste plaats als ‘wereldburger’ ”. Er is geen 
enkele reden om te denken dat dit in 
Europa anders zou zijn. En wie krijgt de 
schuld als er iets misgaat? “De achilleshiel 
van global governance is het ontbreken 
van verant woordingsplicht.”

De crisis in de eurozone zal pas eindigen 
als de lidstaten het eens kunnen worden 
over een gezamenlijk institutioneel kader 
om de gemeenschappelijke valuta in stand te 
houden, of als de monetaire unie uiteenvalt.

2   Rodrik gaat ervan uit dat de wereld
economie de komende 10 jaar zwaar te 
lijden zal hebben onder de hoge schulden, 
de lage groeicijfers en het omstreden 
binnenlandse beleid in veel industrie
landen. De opkomende econo mieën zullen 
niet in staat zijn dit te compenseren. De 
landen “die het relatief goed zullen doen, 
zullen drie dingen gemeen hebben. Ten 
eerste gaan ze niet gebukt onder een  
hoge staatsschuld. Ten tweede zijn ze niet 
overmatig afhankelijk van de wereld
economie en ligt de drijvende kracht achter 
hun economische groei eer der in het 
binnen dan in het buiten land. Ten derde 
gaat het om stabiele demo cratieën.” Er  
zijn maar weinig landen die aan alle drie 
deze criteria voldoen, maar Brazilië, India 
en ZuidKorea staan er op lange termijn 
beter voor dan de meeste andere.

3   Opkomende economieën die vanwege 
hun hoge staatsschuld niet aan deze 
criteria voldoen, zoals Turkije, kunnen op 
korte termijn ook kwetsbaar zijn. 

Door de discussie over de afbouw van de 
kwantitatieve versoepeling in de VS zijn 
de rendementen van Amerikaanse staats
papieren gestegen, maar de grootste ver
liezen zijn geleden door de bezitters van 
schuldpapieren van opkomende landen. 
De afzwakking van de economische activi
teit, die de afgelopen maanden in de meeste 
opkomende markten werd waargenomen, 
gaat nog steeds onverminderd door. Zelfs 
in landen die de afgelopen jaren een 
robuuste groei doormaakten, beginnen zich 
problemen af te tekenen. Een voor beeld is 
Indonesië. Daar heeft de economie, zo 
blijkt uit de jongste cijfers, veel te lijden 
onder de zwakke buitenlandse handel  
en de hoge inflatie. Daarom lopen de  
op komende markten ook gevaar als de 
kwan ti tatieve versoepeling inderdaad af
ge bouwd wordt.

4   Ook China is ondanks zijn handels
overschot en zijn immense deviezen
reserves niet immuun voor de komende 
uitdagingen. Het hoge Chinese overschot 
is de keerzijde van de tekorten in de 
industrielanden en zodoende een deel van 
het probleem. Bovendien, zo stelt Rodrik 
in 2011 “hebben paradoxaal genoeg juist 
die landen van de globalisering van de 
laatste 20 jaar geprofiteerd, die zich niet 

uu

  Om de groei aan te zwengelen voert 
de nieuwe regering van Japan een 
agressief monetair beleid waardoor 
de yen is gedaald. Ook is het land 
toegetreden tot de Transatlantische 
Partnerschap en heeft het speciale 
economische zones (tokku) opgericht.

  De instorting van een textielfabriek in 
Bangladesh, waarbij arbeid(st)ers die 
goedkope kleding voor westerse 
con sumenten maakten, om het leven 
kwamen, maakt pijnlijk duidelijk hoe 
de wereldhandel gebruik maakt van 
verschillen in veiligheidsnormen.

Wie de grote vraagstukken van onze tijd wil begrijpen, moet zich verdiepen  
in de economische en politieke aspecten van de globalisering.

  De Tobin-taks waarover in Europa 
wordt gesproken, is meer dan een 
belastingverhoging. Het voornaamste 
doel achter deze belasting is, de 
wereldwijde kapitaalstromen doel-
gericht te vertragen.

  De in Cyprus ingestelde kapitaal-
controles laten zien hoe kapitaal-
bewegingen in de praktijk door aan-
passing van de regels worden 
inge damd.

  De strijd tegen de klimaatverande-
ring is een kwestie waarbij een 
wereldwijde aanpak wenselijk maar 
zo goed als onhaalbaar is.

  Multinationals die slechts minimale 
belastingen betalen, haalden in het af-
gelopen jaar de voorpagina’s. De Ierse 
vestiging van Apple is een voorbeeld 
van zo’n bedrijf dat profiteert van de 
concurrentie tussen landen om de 
laagste vennootschapsbelasting.

  Ook de toenemende ongelijkheid, de 
oprukkende automatisering die goed-
kope buitenlandse arbeidskrachten 
overbodig maakt, en de door de 
kwantitatieve versoepeling opgewekte 
kapitaalstromen zijn economische ont-
wikkelingen die samenhangen met de 
globalisering.
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Belangrijke informatie: 
De meningen en standpunten in deze tekst zijn afkomstig van Robert Farago, hoofd Asset Allocation bij Schroders Private Bank, en vertegen-
woordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

aan de spelregels ervan hielden: landen als 
China en India die in feite Bretton Woods 
toepasten in plaats van de sinds 1990 
geldende regels (financiële controles, de
viezencontroles, industrie normen, grote 
handelingsvrijheid in eigen land). Maar 
wanneer dergelijke landen tot de voorste 
gelederen oprukken, worden de spanningen 
te groot om ze nog te kunnen negeren.” De 
sterke groei van China is in hoge mate te 
danken aan de devaluatie van de yuan in 
1994. Politiek gezien zou deze weg nu niet 
meer acceptabel zijn.

5   Een radicale omkering van de globali
sering is uiteindelijk niet te verwachten. 
Het gevaar voor een drastische beperking 
van de wereldhandel als gevolg van protec
tionistische maatregelen is minimaal. De 
gevolgen van de SmootHawley Tariff Act, 
die tot tijdens de Grote Depressie een 
totale instorting van de wereldhandel leidde, 
zijn nog niet vergeten. Toch hebben de 
risico’s momenteel de overhand, aangezien 
een verdere versoepeling van de handels
beperkingen slechts minimale impulsen 
aan de groei zou geven. Daarentegen zou 
een uiteenvallen van de eurozone, de ont
binding van de communistische partij in 
China of een chaotische regimewissel in 
SaoediArabië – ook al zijn die allemaal 
vrij onwaarschijnlijk – een grote bedreiging 
voor de wereldhandel vormen.

Uit onze gesprekken met Dani 
Rodrik hebben wij vier gedachten 
afgeleid over de overeenkomsten 
tussen goede economen en goede 
fondsbeheerders:

1   Tegen de consensus ingaan is in 
feite open deuren intrappen. Waarom? 
De waar schijnlijkheid van consensus-

prognoses wordt overschat. De repu-
tatie van Rodrik is juist gegroeid toen 
de problemen van de ongebreidelde 
globa lisering zichtbaar werden. 
Een fondsbeheerder moet in principe  
pro beren succesvol tegen de consensus in 
te beleggen.

2   “Een van de dingen die deskundigen 
weten en nietdeskundigen niet weten,  
is dat ze minder weten dan de niet
deskundigen menen te weten.” Rodrik 
citeert hier Kaushik Basu, hoofdeconoom 
van de Wereldbank. Journalisten, politici 
en het grote publiek zijn geneigd de 
uitspraken van deskundigen meer juist
heid en nauwkeurigheid toe te dichten 
dan de deskundigen lief zou moeten zijn.
De deskundigen zouden hieraan dus tegen
wicht moeten bieden, wat overduidelijk 
ook voor fondsbeheerders geldt. Porte
feuillestrategieën die op zeer gedetailleerde 
toekomstvoorspellingen berusten, lopen 
vaker uit op een teleurstelling omdat de 
toekomst nu eenmaal onbekend is. Daarom 
is diversificatie een onontbeerlijke voor
waarde om de portefeuille te beschermen 
tegen gebeurtenissen die van het basis
scenario van de belegger afwijken. Het 
ver klaart ook waarom een waardegerichte 
benadering op lange termijn werkt: be
leggers overschatten namelijk meestal hun 
ver mogen om toekomstige winnaars te voor
 spellen.

3   Rodrik verwijst in zijn boek naar Sir 
Isaiah Berlin, die onderscheid maakt 
tussen twee soorten denkers. “De vos 
weet veel dingen, maar de egel weet 
één groot ding.” De egel ziet de wereld 
uitsluitend tegen de achtergrond van 
dit ene idee. Vossen daarentegen staan 
sceptisch tegenover grote theorieën, 

omdat de complexiteit van de wereld in 
hun ogen geen ver algemenisering toe-
laat. Daarom zijn ze volgens Rodrik 
beter geschikt om in de praktijk met  
de politieke en economische aspecten 
van de wereldhandel om te gaan, omdat 
ze een bredere blikveld hebben en reke-
ning houden met veel eventualiteiten. 
Egels daarentegen – in de persoon van 
zogeheten beleidsdeskundigen – zijn 
geen betrouwbare voorspellers omdat 
ze in hun denken vastzitten aan dat éne 
idee. 
Analoog hieraan hebben gespecialiseerde 
beleggers soms niet voldoende afstand  
tot hun markt om hun portefeuille in de 
bredere context van andere beleggings
kansen te zien. Een Britse aandelen be
heerder zal in de regel niet het objec tiefste 
oordeel vellen over de vraag of dit het 
juiste moment is om in Britse aandelen te 
beleggen. Als wereldwijd generalist ben ik 
geneigd deze conclusie te onder schrijven.

4   Tot slot vroegen wij Rodrik naar  
zijn inschatting van de wereldwijde 
voor uit zichten op de zeer lange termijn. 
Sommige deskundigen zijn van mening 
dat de vooruitgang van de automa-
tisering in de komende generatie tot een 
enorme productiviteitsgroei kan leiden. 
Anderen zien parallellen tussen de toe-
nemende ongelijkheid en groeiende 
staats schulden in onze tijd en de in-
storting van hele wereldrijken in het 
verleden. Rodrik is van mening dat  
de langetermijnvoor spellingen van een 
eco noom meer over het karakter van 
de econoom zeggen dan over de voor-
uitzichten voor de wereld.
Ook het overwinnen van gedragspatronen 
behoort uiteindelijk tot de geheimen van 
het succes van een fondsbeheerder.  
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Door Mark Callender, 
hoofd Property Re-
search, Schroders

1 Bron: Eurostat 2010.
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Leidt de demografische ontwikkeling tot 
hogere huren voor commercieel 
vastgoed in Europa?

Sinds het uitbreken van de eurocrisis zal zelfs 
de grootste optimist één ding moeten toege-
ven: de verschillen binnen Europa zijn groot. Dat 
geldt ook voor de bevolking van de verschillende 
landen. En dan hebben we het niet over taalbarriè-
res en culturele verschillen, maar over de demogra-
fische ontwikkeling, die in de  
landen van de Europese Unie zeer verschillend  
verloopt en die een grote invloed op de markten 
voor commercieel vastgoed heeft. 

Verwacht wordt dat de totale bevolking van  
de EU tot 2030 4% zal groeien, waarmee de 
unie dan ongeveer 522 miljoen inwoners zou 

tellen.1 Achter dit cijfer gaat echter een grote kloof 
tussen de afzonderlijke landen schuil. Zo moet 
Luxemburg de komende 20 jaar rekening houden met 
een bevolkings groei van 23%, terwijl de bevolking van 
bijvoorbeeld Bulgarije met ongeveer 11% zal krimpen.
Er zijn twee redenen voor deze zeer tegenstrijdige 
ontwikkeling: hogere geboortecijfers dan het Europese 
gemiddelde en een hoge immigratie. Het is natuurlijk 
altijd lastig om de motieven voor immigratie te veral
ge meniseren. Binnen de EU is echter duidelijk te  
zien dat landen zoals Oostenrijk of België, waar het 
bbp zo’n 20% tot 30% boven het EUgemiddelde  
ligt, veel meer immigranten aantrekken dan minder 
wel varende landen zoals de Baltische staten, Bulgarije  
of Roemenië, waar het bbp circa 40% tot 50% onder  
het gemiddelde ligt. Daarnaast is er een noordzuid  
ver lopende immigratiestroom, die mogelijk met 
klimaat factoren samenhangt. Want een warmer, 
milder klimaat trekt welgestelde ouderen aan  waar 
landen als Italië en Spanje van profiteren. 

 

Welke gevolgen heeft deze demografische 
ontwikkeling voor de commerciële 
vastgoedmarkt in de EU?
Om te beginnen doen beleggers er natuurlijk ver
standig aan regio’s met een krimpende bevolking  
te mijden. Voorbeelden zijn Midden en Oost
Duitsland, NoordwestSpanje, NoordFrankrijk en 
ZuidItalië. Naarmate de bevolking krimpt, zal hier 
vooral de vraag naar winkelpanden dalen. Hetzelfde 
geldt voor de vraag naar kantoorruime, want bedrijven 
zullen hun vestigingen verplaatsen naar locaties waar 
ze een betere toegang tot werknemers hebben. De 
enige uitzonderingen op deze regel zijn steden die 
veel toeristen trekken, zoals Potsdam of Rostock in 
Duitsland en Reims in NoordFrankrijk. Ook overal 
waar de levensstandaard stijgt, bijvoorbeeld in Polen 
en andere MiddenEuropese landen, zijn de huren 
van commercieel vastgoed waarschijnlijk beschermd 
tegen de gevolgen van een bevolkingskrimp.
Hoe plausibel het ook is de beleggingsstrategie te 
richten op regio’s met een hoge bevolkingsgroei, er  
zit ook een “maar” aan: want deze steden en regio’s 
werken als een magneet op projectontwikkelaars.  
In landen die een strikte planologische regelgeving 
kennen, is dat geen probleem. In Duitse steden zoals 
Frankfurt, München, Bonn of Tübingen bijvoorbeeld, 
waar het aantal inwoners stijgt, stijgen de laatste jaren 
ook de huren voor winkelpanden. uu



Belangrijke  
informatie:  
De meningen en 
standpunten in deze 
tekst zijn afkomstig 
van Schroder  
Property Investment 
Management Limited, 
en vertegenwoordigen 
niet noodzakelijker-
wijs de meningen  
die worden uitgedrukt 
of weerspiegeld in 
andere berichten, 
strategieën of fond-
sen van Schroders.
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In Spanje of GrootBrittannië daarentegen is de plano
logische sturing relatief soepel waardoor project
ontwikkelaars hun gang kunnen gaan. Daardoor is de 
typische correlatie tussen bevolkingsgroei en stijgende 
huren hier nauwelijks waarneembaar.
Uit de demografische ontwikkeling valt echter nog 
een andere strategie af te leiden voor vastgoedbeleggers. 
Op hun boodschappenlijstje staan dan golfterreinen, 
jachthavens, verpleeg en verzorgingstehuizen, terwijl 
ze zich moeten ontdoen van bioscopen, nachtclubs, 
scholen en studentenhuisvesting. Iets soortgelijks geldt 
voor de beheerders van winkelcentra: zij moeten in  
de toekomst niet alleen hun huurdersstructuur aan
passen aan de demografische trend, maar ook maat
regelen nemen om de senioren een obstakelvrije 
winkelbelevenis te bieden.
Maar ook voor deze trend geldt: beleggers, doe uw 
huiswerk voordat u belegt. Wie succes wil hebben, 
moet niet alleen het ondernemingsmodel van bijvoor
beeld bejaarden en verzorgingshuizen begrijpen, 
maar ook kunnen anticiperen op de gevolgen van 
toekomstige overheidsuitgaven en veranderingen in 
de regelgeving. Illustratief in dit verband is het 
faillissement van de Britse VVTaanbieder Southern 
Cross in 2011.
Oorzaak van het faillissement was een maatregel van 
de Britse regering waardoor de tarieven van de dienst

verlener werden gemaximeerd. Maar omdat Southern 
Cross de loonkosten niet kon verlagen en de huur
kosten stegen, raakte het bedrijf in de problemen. 
Bovendien is het gevaar groot dat de overheidsfinanciën 
in Europa, ondanks het economisch herstel, als gevolg 
van de vergrijzing onder druk komen te staan vanwege 
de stijgende pensioenuitgaven. Een daling van de over
drachtsbelasting op vastgoed en grond is dan ook 
onwaarschijnlijk – integendeel.
 
Onze conclusie: 
Op dit moment is de verandering in de bevolkings-
opbouw nog gering, zodat de gevolgen nog niet 
duidelijk waarneembaar zijn. Het gaat echter om een 
ontwikkeling die niet tegen te houden is en op lange 
termijn aanzienlijke gevolgen voor het commerciële 
vastgoed zal hebben. Tot de winnaars gaan vermoede-
lijk behoren: winkel-, kantoor- en industriepanden in 
Oostenrijk, de Benelux, Zuid- en West-Frankrijk, de 
grote Duitse steden, Ierland, Noord-Italië, Scandi-
navië, Zuid- en Oost-Spanje, Zwitserland en Groot-
Brittannië. In de andere regio’s zal de vraag duidelijk 
afzwakken en, voor zover aanwezig, op de grote 
steden geconcentreerd zijn. En ook de vergrijzing 
zal de vastgoedbeleggers kansen bieden - bijvoor-
beeld op het gebied van verpleeg- en verzorgings-
tehuizen. 

uu

  Voorspelde bevolkingsgroei en immigratie in de EU (2010 - 2030)

Bron: Eurostat. Per 2010.
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Schroders Kroniek

J. Henry Schröder & Co. 
in de Eerste Wereldoorlog

Het begon met de aanslag in Sarajevo op 28 juni 1914. De 
dag waarop de wereld in duister werd gehuld: het tijdperk 
van het imperialisme kwam ten einde, de gouden standaard 
werd afgeschaft en de financiële sector in Europa kwam 
abrupt tot stilstand. De Eerste Wereldoorlog was begonnen.

Londen 1914
Britse burgers staan voor  
een gesloten bank.
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1914–1918
Met de aanslag wilden de door Rusland  

gesteunde Servische panslavisten hun 
streven naar een van OostenrijkHongarije 

onafhankelijke Servische staat kracht bijzetten. In 
Wenen drongen de militairen aan op een snelle 
vergeldingactie tegen Servië, en zo ontstond er eerst 
een lokale oorlog tussen beide machten. Maar onder 
invloed van de grootmachten en de Duitse militaire 
plannen (het Schlieffenplan) escaleerde de lokale 
strijd al binnen enkele dagen tot een continentale 
oorlog. Zo kwam het dat Duitsland en Oostenrijk
Hongarije vanaf augustus 1914 in oorlog waren met 
de Ententestaten Frankrijk, Engeland en Rusland.  
De oorlog woedde echter niet alleen op de slagvelden 
in Europa, maar had ook zijn weerslag op de wereld
wijde financiële ondernemingen, die moesten vechten 
voor hun voortbestaan. Één daarvan was J. Henry 
Schröder & Co. in Londen. 
Het uitbreken van de oorlog zorgde al na enkele 
dagen voor een crisis bij J. Henry Schröder & Co. 
Want hoewel directeur Bruno Freiherr von Schröder 
in Londen woonde en van daaruit zijn onderneming 
leidde, was hij nog steeds Duits staatsburger. Boven
dien werd zijn oudste zoon Rudolph Bruno II. voor de 
Duitse krijgsdienst opgeroepen. Hij bevond zich bij 
het uitbreken van de oorlog namelijk in Hamburg, 
waar hij werkzaam was bij zusterbedrijf Schröder 
Gebrüder. Boze tongen beweerden dat Bruno Freiherr 
von Schröder de Duitsers heimelijk steunde. Zodoende 
vreesden de twee eigenaars Bruno Schröder en Frank 
Tiarks voor het voortbestaan van hun bedrijf omdat 
het vermogen, als Duits vijandelijk vermogen, gecon
fisqueerd zou kunnen worden en Bruno alles kwijt 
zou raken. Frank Tiarks, die goede contacten met  
de Bank of England en andere belangrijke Britse 
financiële instellingen onderhield, stelde alles in het 
werk om te zorgen dat Bruno het Britse staatsburger
schap kreeg. Bovendien kreeg Bruno van koning 
George V hoogst persoonlijk toestemming om in 
GrootBrittannië te blijven wonen en zijn onder
neming voort te zetten.
De vrees voor inbeslagname van de onderneming was 
daarmee uitgebannen, maar nu begonnen de econo
mische problemen pas echt.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werd de 
inwisselbaarheid van bankbiljetten in goud – de 
gouden standaard – in de oorlogvoerende staten 
afgeschaft. Niemand kon nog van de banken eisen, 
dat de tegenwaarde van zijn bankbiljetten in goud 

werd uitgekeerd. Binnen de kortste keren overtrof  
de groei van de geldhoeveelheid de groei aan 
geproduceerde goederen waardoor een hoge inflatie 
ontstond. Een nog veel groter probleem was dat de 
betaling van wisselkredieten in de eerste dagen na 
uitbraak van de oorlog uitbleef. Dit was helaas wel het 
geld dat nodig was voor de dagelijkse bedrijfsvoering 
van veel Londense handelsbedrijven. In een klap 
werden ze bijna allemaal insolvent en zakte de hele 
Londense city als een kaartenhuis in elkaar.
De ramp kon alleen worden afgewend doordat  
de Britse regering op 2 augustus bepaalde dat de 
handelsfirma’s een maand betalingsuitstel kregen. 
Drie dagen later kwamen 21 vertegenwoordigers van 
de handelshuizen bij elkaar om een weg uit de 
uitzichtloze situatie te vinden. Er werd een comité 
opgericht dat nauw met de Britse regering en de Bank 
of England ging samenwerken: het Accepting House 
Committee. De drie instanties kwamen overeen  
alle nog uitstaande vorderingen van de Londense 
handelshuizen te betalen, om te zorgen dat er genoeg 
liquiditeit op de markt was en de overleving van veel 
bedrijven veilig te stellen.
Deze maatregelen hielpen J. Henry Schröder & Co., 
maar het ongenoegen over de Duitse origine van de 
onderneming bleef. Bedrijven die handel dreven met 
buitenlandse, en vooral Duitse firma’s, werden bij 
opdrachten van de Britse regering vaak gewoon 
overgeslagen. In Londen leden de van oorsprong 
Duitse firma’s Kleinwort en Schröders de grootste 
verliezen. J. Henry Schröder & Co. verloor tijdens de 
Eerste Wereldoorlog meer dan 1 miljoen pond, wat 
overeenkomt met meer dan 25 miljoen pond vandaag 
de dag. 
Bruno Schröder en Frank Tiarks deden al het mogelijk 
om hun onderneming draaiende te houden. Ze ver
laagden hun eigen salaris tot het minimum en legden 
elk jaar geld uit eigen middelen bij. Het waren zware 
jaren voor het bedrijf, maar de enorme energie die  
de twee mannen in de onderneming staken, werd 
uiteindelijk beloond. In tegenstelling tot andere mede
oprichters van het Accepting House Committee 
overleefde J. Henry Schröder & Co. de Eerste Wereld
oorlog en speelde hij vanaf 1919 een belang rijke rol 
bij de wederopbouw van veel Europese bedrijven. 
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  We helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Het team

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

Schroder ISF en Schroder GAIA zijn beleggings-
instellingen gevestigd te Luxemburg. De fondsen van 
Schroder ISF en Schroder GAIA zijn op grond van 
artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht 
(“Wft’) geregistreerd in het op grond van artikel 1:107 
Wft door de Autoriteit Financiële Markten aange-
houden register en om die reden kunnen rechten  
van deel neming in Schroder ISF en Schroder GAIA 
in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg het  
volledige prospectus en de essentiële beleggers infor-
matie en het meeste recente (jaarverslag, jaarrekening 
en overige gegevens (waaronder de accounts ver-
klaring), alsmede daaropvolgende halfjaar cijfers, al-
vorens u belegt. De rechten en verplichtingen van  
de belegger en de juridische relatie met Schroder 
ISF en Schroder GAIA worden uit eengezet in het  
volledige prospectus. Het volledige prospectus, de 
essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaar-
verslagen van Schroder ISF en Schroder GAIA kunnen 
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxem burg 
en alle distributeurs of via www.schroders.nl.

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

In het verleden behaalde resultaten bieden geen  
garantie voor de toekomst. De koersen van aandelen 
en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel 
dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het 
oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document is geen aanbod of een uitnodiging tot het 
doen van een aanbod, aan wie dan ook, tot het kopen 
van aandelen in Schroder ISF of Schroder GAIA (de 
“Vennootschap”). Niets in dit document dient opgevat 
te worden als advies of een aanbeveling tot de koop 
of verkoop van aandelen.

Dit document bevat de huidige visie en mening van 
Schroders die aan verandering onderhevig kunnen 
zijn en is opgesteld door Schroder Investment  
Management (Luxembourg) S.A. Netherlands branch, 
World Trade Center, Tower A, Level 5, Strawinskylaan 
521, 1077 XX Amsterdam).

U wordt erop gewezen dat alle telefoongesprekken 
om veiligheids  redenen worden opgenomen.
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* Schroder International Selection Fund wordt in deze advertentie aangeduid als Schroder ISF. ** Bron: Schroders, per 31 december 2013. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroder 
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Frontier markten bevinden zich in een nog priller ontwikkelingsstadium dan 
op komende markten en zijn in potentie ‘s werelds meest dynamische en 
snelst groeiende economieën. Gunstige demografische trends, lage loon-
kosten en over vloedige voorraden natuurlijke grondstoffen vormen de basis 
voor veelbelovend beleggingspotentieel.

Schroder ISF* Frontier Markets Equity belegt puur en alleen in frontier 
markten en kent uitstekende rendementen. Het fonds wordt beheerd door 
een eigen, zeer ervaren team van 39 beleggingsprofessionals met gemiddeld 
13 jaar ervaring**. Zij volgen de lokale markten van dichtbij en bieden met  
hun expertise innovatieve en onderscheidende beleggingsoplossingen voor 
de portefeuille van onze cliënten.

Op www.schroders.nl/frontiermarkets vindt u meer informatie.

6 
maanden YTD 1 

jaar
2 

jaar
Sinds 

introductie

Schroder ISF Frontler 
Markets Equity

14,6% 3,2% 34,2% 45,6% 42,1%

MSCI Frontler Markets 8,6% 0,9% 18,1% 12,3% 14,0%

Relatief rendement 6,0% 2,3% 16,1% 33,3% 28,1%

Bron: Schroders, per 31 januari 2014. Rendement gegeven voor C accumulatieaandelen in USD, 
op NAV to NAV basis, inkomsten herbelegd. De introductiedatum van het fonds is 15 december 2010.

www.schroders.nl/frontiermarkets

Pioniers vandaag
winnaars van morgen

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

 Fondsen

Schroder GAIA Avoca Credit

Fixed Income oplossingen 
van Schroders 

 Beleggingsgedachten

Zijn omvangsbeperkingen 
echt nodig? 

 Markten

Op naar Japan! 

 Special

De globaliseringsparadox: 
conclusies voor onze  
beleggingsstrategie

Leidt de demografische  
ontwikkeling tot hogere huren 
voor commercieel vastgoed  
in Europa?

Marketing materiaal. Exclusief voor onze relaties  NuMMEr 1 |  2014


