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Schroder ISF  
Global Multi-Asset Income: 

De fondsbeheerder streeft naar een 
vaste uitkering van 5% per jaar, bij een 
rendement op lange termijn van 7%.  
Om dit te bereiken, beleggen wij in aan
delen, obligaties en andere beleggings
categorieën. Zo kunnen wij flexibel  
inspelen op de marktontwikkeling  
en kansen benutten.

www.schroders.nl

Schroder ISF staat voor Schroder International Selection Fund.  

*  Het doelinkomen is vóór aftrek van kosten, wordt niet gegarandeerd en kan jaarlijks worden herzien. Er is geen zekerheid dat dit doel wordt bereikt. Als het rendement van het fonds lager 
is dan het bedrag van de beoogde uitkeringen, worden de uitkeringen betaald uit het vermogen van de aandelenklasse. Uitkering vindt plaats in maandelijkse termijnen. In het verleden 
behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige resultaat en het is mogelijk dat de belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. Wij wijzen u op 
het risico van koers en wisselkoersverliezen. Uitgegeven in april 2015 door Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA.
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Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit document ver
tegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die 
worden uitgedrukt of weer spiegeld in andere be rich t
en, strategieën of compartimenten van Schroders.
Schroder International Selection Fund is een beleg
gingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder Inter
national Selection Fund is op grond van artikel 2:66 
van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) geregi
streerd 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 International Selection Fund in Nederland 
worden aangeboden. Raadpleeg het vol ledige pros
pectus en de essentiële beleggersinformatie in dien u 
meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten 
en verplichtingen van de belegger en de juridische 
relatie met Schroder International Selection Fund 
wor den uit een gezet in het volledige prospectus. Het 
volledige prospectus, de essentiële beleggersinfor
matie en de jaar en halfjaarverslagen van Schroder 
International Selection Fund kunnen kosteloos worden 
verkregen bij Schroder Investment Management (Lux
embourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senninger
berg, Groothertogdom Luxemburg en alle distribu
teurs of via www.schroders.nl. 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. De koersen van aan-
delen en de daaruit gegenereerde inkomsten 
kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk 
dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde 
bedrag niet terug krijgen. Gegevens van derden zijn 
eigendom van de ver strekker van de gegevens en 
mogen niet worden ver  spreid, overgenomen of voor 
een ander doel wor den gebruikt zonder toestemming 
van de ver strekker. Gegevens van derden worden 
verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker 
van de gegevens noch de uitgever van dit document 
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens 
van derden. Het pros  pectus en/of www.schroders.
lu bevatten aan vullende disclaimers ten aanzien van 
gegevens van derden. Uit gegeven in april 2015 door 
Schroder Investment Mana gement GmbH, Taunustor 1, 
60310 Frankfurt/Main.
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Michel Vermeulen 
Algemeen Directeur Schroders Benelux

De digitale wereld
De mobiele telefoon is tegenwoordig niet meer weg te 

denken uit ons dagelijks leven. Zodra hij van zich laat 

horen, zijn we geneigd alles te vergeten en gaat al onze 

aandacht uit naar het nieuwste bericht, de actueelste 

tweet of de real-time tickermelding. De digitale wereld  

is al lang geen nieuwe wereld meer. Verkoopexperts, 

PR-professionals en marketing deskundigen weten het: 

in welke branche je ook werkt, je kunt niet meer zonder 

digitale aanwezigheid. Het web ‘leeft’. En wat nog veel 

belangrijker is: het is de plek waar bedrijven hun klanten 

ontmoeten, zowel die van vandaag als die van morgen. 

Ook de financiële sector kan er niet omheen. De  

nieuwe generatie klanten die op zoek is naar geschikte 

beleggings producten, oriënteert zich snel en flexibel 

online. Nu al bieden wij op de website van Schroders 

een onvoorstelbare hoeveelheid informatie aan. Via de 

zoek machines zijn maar liefst 6.700 pdf- documenten te 

vinden, waarmee een hoeveelheid kennis beschikbaar 

is die in gedrukte vorm meters boekenplank zou vullen. 

Dat is geen slecht resultaat, maar wij zijn nog niet te-

vreden. Samen met een hoog gekwalificeerde partner 

gaan we de website van Schroders compleet nieuw 

vorm geven. Dat betekent, naast een frisse ‘look’, ook 

concrete verbeteringen, waardoor bezoekers op de  

site nog gemakkelijker hun weg kunnen vinden en nog 

sneller bij de juiste informatie komen. Deze stap zetten 

wij zeer bewust. 

Of het nu gaat om een snel overzicht of juist om zeer 

gedetailleerde informatie: de bezoeker krijgt precies  

wat hij of zij wil. En de multimediale opzet geeft ons de 

kans de informatie met beelden, grafieken, animaties  

en video’s tot leven te wekken. 

Op deze manier wordt het mogelijk complexe onder-

werpen op een begrijpelijke manier over te brengen. 

Dat de informatiestroom heel anders verloopt dan voor-

heen, betekent overigens niet dat ‘zelfbediening’ het per-

soonlijke advies in de toekomst geheel gaat verdringen. 

Eén op één contact zal onvervangbaar blijven. Het zal 

alleen anders gaan.

Nu we het toch over ‘de toekomst’ en ‘anders’ hebben: 

‘Big data’ blijkt ook voor de financiële sector een infor-

matiebron van onschatbare waarde te zijn. Want je kunt 

met al die gegevens veel nuttigere dingen doen dan ze 

alleen beheren en opslaan. Wie ze analyseert en ont-

sluit, op relevantie rangschikt en individueel selecteert, 

vindt in die nullen en enen een schat aan informatie.  

Big data is een onuitputtelijke bron van informatie: voor 

analyse, en in de volgende stap voor het portefeuille-

beheer. Mede daarom worden we sinds kort onder-

steund door een gespecialiseerde analist die Big data al 

heeft gebruikt om de levensmiddelen- en auto-industrie 

waardevolle impulsen te geven. Hij gaat bij Schroders 

een nieuwe research-databank opbouwen gericht  

op het tot stand brengen van synergieën. Daardoor 

krijgt de selectie van de beleggingen door de fonds-

beheerders een geheel nieuwe basis, nog gerichter, 

hoogwaardiger en duurzamer. Zeker, het is een grote 

uitdaging om de razendsnelle digitale ontwikkeling bij  

te houden. Zoals ze in de consu mentenmarkten zeggen: 

“Go with the flow”. Dat moeten we in de financiële wereld 

ook doen. 

Veel leesplezier!

Michel Vermeulen
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Nieuws vaN schroders

+ + +  Drie nieuwkomers voor Schroders research + + +

rory Bateman, Head of UK and european equities, heeft twee nieuwe teamleden 
mogen verwelkomen: Henrik nyblom en roger Doig, twee senior onderzoeks analisten 
die zijn team in Londen komen versterken. 

nyblom is afkomstig van Nomura en gaat zich bij Schroders richten op het onderzoek 
van europese telecom- en mediawaarden. Hij is al 17 jaar in de branche werkzaam en 
vormt voor het team, vooral door zijn ervaring aan de verkoopkant, een waardevolle 
bron van kennis over het bedrijfsleven en de regelgevingsaspecten van de telecommu-
nicatie sector. roger Doig stapt binnen Schroders over. Hij was als analist europese 
financiële waarden verbonden aan het Credit research team in Londen, en gaat zich 
nu bezig houden met het onderzoek van europese verzekeraars en verschillende 
finan ciële waarden voor het Britse en europese aandelenteam. Doig begon in 2007 bij 
Schroders en was daarvoor als analist voor europese verzekeringsaandelen werkzaam 
bij JP Morgan.

De derde nieuwkomer is robert Kendrick, die het Fixed income Credit research 
team in Londen gaat versterken. Hij is afkomstig van Legal and General Investment 
Manage ment, waar hij als Senior Credit analyst verantwoordelijk was voor het onder-
zoek van banken en verzekeraars wereldwijd.

Henrik Nyblom

Robert Kendrick

Roger Doig

Mededelingen
+ + +  Denis Parisien nieuwe portefeuillebeheerder voor Emerging Markets Debt Relative Return  + + +

Het emerging markets Debt relative return team van Schroders in new York verwel-
komt Denis parisien als nieuwe portefeuillebeheerder. Hij gaat zich bezighouden 
met de analyse van bedrijfsobligaties uit opkomende markten en, onder leiding van 
James Barrineau, Co-Head of emerging markets Debt relative return, ondersteuning 
bieden bij het beheer van bestaande portefeuilles. parisien is afkomstig van Deutsche 
Bank Securities in new York, waar hij vier jaar als Head of emerging markets Corporate 
Debt research and Strategies werkzaam was. Daar hervormde hij het analyseproces 
en ontwikkelde hij een uniek research-platform voor opkomende markten, waarin funda-
mentele gegevens worden gecombineerd met een relative value analyse. Daar vóór 
was hij werkzaam bij Santander Investment Securities als executive Director en Head 
of Latin american Fixed income research. eerder in zijn carrière werkte hij bij Standard 
New York Securities in miami, waar hij circa vijf jaar Senior Vice president en Head 
of research was.

Denis Parisien

1 Bron: Towers Watson, 31 januari 2015.

+ + +  Schroders groeit het snelste  + + +

Het new Yorkse adviesbureau towers Watson heeft Schroders uitgeroepen tot de 
snelst groeiende vermogensbeheerder in de afgelopen vijf jaar. Samen met het 
amerikaanse vakblad pensions and investments publiceert towers Watson elk jaar 
een ranglijst met de 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld. Schroders steeg 
daarop 44 plaatsen, van 87 naar 43. Daarmee maakte Schroders van de 500 fonds-
huizen op de lijst de grootste sprong richting de top. een bijna even grote vooruitgang 
boekte de affiliated managers Group, die 43 plaatsen steeg. De lijst van ’s werelds 
grootste asset managers wordt voor de vierde achtereenvolgende keer aangevoerd 
door Blackrock. Het amerikaanse Vanguard steeg eveneens gestaag en eindigde 
als tweede, waardoor allianz naar plaats drie zakte. Het totale vermogen onder beheer 
van alle 500 vermogens beheerders op de lijst be droeg 76,5 miljard USD, een stijging 
van 11,8%1.
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Nieuws vaN schroders

City Tower in Manchester.

+ + +  Schroders koopt City Tower in Manchester  + + +

Schroders koopt voor omgerekend 162 miljoen euro het hoogste kantoorgebouw in 
manchester. Het aanvangsrendement ligt op 7%. De 107 meter hoge City tower is 
daarmee eigendom van drie beleggingsvehikels. Schroder UK property Fund bezit 
een aanzienlijk belang in het markante gebouw.

Verkoper van de dertig verdiepingen tellende tower, die een oppervlak van 57.175 m2  
en 456 parkeerplaatsen heeft, is het Britse vastgoedbedrijf Bruntwood. Het in 1967 
gebouwde ikonische gebouw is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar, en biedt 
daardoor ideale voorwaarden voor de circa 115 huurders, waartoe behalve winkels, 
hotelaccomodatie en recreatieve voorzieningen vooral grotere bedrijven be horen. tot 
de hoofdhuurders van de kantoorruimten behoren het national institute for Health 
and Care excellence, het ministerie van Justitie en de University of Law.

+ + +  Schroders verkozen tot ‘Investment Group of the Year’  + + +

Fondsenspecialist ‘investment europe’ heeft Schroders verkozen tot ‘investment 
Group of the Year’2 onder de grote vermogensbeheerders. De onderscheiden fondsen 
Schroder ISF Emerging Europe, Schroder ISF Asian Equity Yield en Schroder 
GAIA Egerton Equity blonken zowel kwantitatief als kwalitatief uit in de categorieën 
‘Frontier’, ‘asia pacific’ en ‘Hedge’. Schroders wist de meeste onderscheidingen voor 
zijn fondsen in de wacht te slepen en eindigde daardoor als de uiteindelijke winnaar. 
in het beoordelingsproces werd in eerste instantie gekeken naar de performance van de 
beheerders en hun fondsen over de drie afgelopen jaar, waarbij de waardeontwikkeling 
in het tweede jaar vanwege de toestroom van nieuw kapitaal het zwaarst woog. De 
fondsen op de hieruit resulterende shortlist werden vervolgens door tien onafhanke lijke 
experts individueel beoordeeld. 

2 Bron: Investment Europe, 31 december 2014.

+ + +  Convertibles-team viert eerste verjaardag  + + + 

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Dr. peter reinmuth, nu Head of  
Convertible Bonds, aan de slag ging met zijn kernteam Urs reiter en martin Kühle. 
Urs en martin brachten destijds de twee extern beheerde convertibles-fondsen bij 
Schroders onder.
in middels is het team volledig geïntegreerd en kan het terugkijken op een succesvol 
eerste jaar, want met zijn solide rendement wist het de benchmark en een groot deel 
van de concurrentie te verslaan.
Deze succesvolle performance resulteerde ook in de rechtstreekse verwerving van een 
mandaat van een Zwitsers pensioen fonds. tegelijkertijd slaagde het team erin nieuw 
kapitaal voor het wereldwijde en het aziatische convertibles-fonds aan te trekken. 
Vooral particuliere cliënten uit italië en institutionele beleggers uit Chili zorgden voor een 
duidelijke diversificatie van de klantenkring van de fondsen. De positieve ontwikkeling 
van het afgelopen jaar belooft veel goeds voor de voortzetting van de fondsenrange.

Dr Peter Reinmuth Urs Reiter

Martin Kühle
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Le Schroder ISF Global 
Multi-Asset Income
vise une distribution fixe de 
5 % par an conjuguée à 
un objectif de performance 
annuelle de 7 % sur le long 
terme. Le compartiment 
investit directement dans 
des actions, des obligations 
et d'autres classes d'actifs, 
procurant aux investisseurs 
un portefeuille largement 
diversifié.

www.schroders.be

   Schroder ISF signifie Schroder International Selection Fund. L'évolution passée des valeurs n'est pas un indicateur fiable des performances futures et le 

montant investi peut être supérieur à la valeur de rachat. L'attention est attirée sur le risques relatifs aux pertes sur les cours et les pertes de change. Des 

souscriptions d'actions des fonds peuvent uniquement être réalisées sur la base du prospectus de vente actuel et du dernier rapport annuel vérifié ainsi 

que du dernier rapport intermédiaire non vérifié suivant, dans la mesure où ce dernier à été publié.

*  Distribution trimestrielle de 1,25 % dans la catégorie d'actions A, couvertes en EUR, ISIN LU0757360960 ; Distribution mensuelle de 0,416 % dans la 

catégorie d'actions A, Dollar US, ISIN LU0757359954
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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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FOndS

Over Aymeric Forest
aymeric Forest is sinds mei 2011 
werkzaam als Head of multi-
asset investments europe bij 
Schroders. Daarvoor werkte hij 
onder meer bij Banco Bilbao 
Vizcaya aBn agentaria, Fortis 
investments en aBn amro  
asset management. Hij bezit een 
master-titel van de Universiteit 
van nancy. Zijn spaarzame vrije 
tijd be steedt aymeric het liefst 
aan voetbal en moderne kunst.

Interview met Aymeric Forest, Head of Multi-Asset Investments Europe

Houdbare inkomsten  
waarborgen: een vast  
inkomen – ook onder lastige 
markt  omstandig heden

1 Bron: Schroders, Bloomberg.  
18 april 2012 – 27 februari 2015. De 
waardeontwikkeling heeft betrekking 
op C-accumulatieaandelen in USD.

Schroder ISF Global Multi-Asset Income streeft naar een 
brede spreiding over alle beleggingscategorieën, sectoren en 
regio’s. Het fonds heeft een beleggingsuniversum van ruim 
25.000 effecten, verdeeld over 20 beleggingscategorieën en 
meer dan 40 landen, en onderscheidt zich door drie essen-
tiële kenmerken: het is wereldwijd, flexibel en onafhankelijk 
van een benchmark. Het fonds heeft sinds zijn oprichting in 
april 2012 een waardestijging van in totaal 21,6% gerealiseerd 
en heeft momenteel ruim 6,3 miljard USD vermogen onder 
beheer1.

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Zou u voor onze lezers de basis-
kenmerken van het fonds nog eens 
kort willen beschrijven? In welke be-
leggingscategorieën belegt het en hoe 
ziet het beleggingsuniversum er uit?
Aymeric Forest: Schroder ISF Global 
Multi- Asset Income is een breed gespreide, 
flexibele en op inkomsten gerichte oplos-
sing. Inmiddels hebben wij een vermogen 
van meer dan 6,3 miljard USD onder beheer. 
De beheerders kunnen beleggen in maar 
liefst 20 beleggingscategorieën, verspreid 
over 40 landen. Dat kunnen aandelen 
zijn, obligaties maar ook alternatieve beleg-
gingen zoals beursgenoteerde infrastruc-

tuureffecten of vastgoed. Onze aanpak is 
erop gericht beleggingskansen met houd-
bare hoge rendementen op te sporen. 
Daarbij zijn we niet gebonden aan een 
benchmark. Wij hebben een beleggings-
universum van circa 25.000 effecten, waar-
uit wij aandelen en obligaties inclusief  
nevenwaarden selecteren. Er geldt echter 
altijd een absolute voorwaarde: namelijk 
dat elke van de ongeveer 1400 effecten in 
de portefeuille zijn plek echt verdient. 
Daarnaast omvat onze filosofie ook een 
robuust risicobeheer, dat tot doel heeft 
ongewenste risicobronnen consequent te 
minimaliseren. uu
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we, na aftrek van kosten, een jaarlijks totaal-
rendement van ruim 7% gerealiseerd bij 
een volatiliteit van 4,2%. Zoals ik al zei ligt 
de streefwaarde voor de volatiliteit tussen 
5 en 7% – daar zitten we een stuk onder.

Wat onderscheidt u van de con-
currentie bij de verwezenlijking van  
de doelstellingen?
Centraal in onze filosofie staat het gene-
reren van een houdbaar inkomen. Daarom 
houden we ons bij de samenstelling van de 
portefeuille gedisciplineerd aan onze uit-
gangspunten: wereldwijd, flexibel en bench-
markonafhankelijk. Dit is echter niet het 
enige waarmee we ons van de concurrentie 
onderscheiden; ook de uitkering van de in-
komsten en het risicoprofiel dragen hier aan 
bij. Daarnaast zijn er nog drie andere fac-
toren die voor ons van fundamenteel belang 
zijn: diversificatie, liquiditeit en kwaliteit.

Wat betekent dat concreet?
Diversificatie betekent dat wij onze in-
komstenbronnen kunnen spreiden over  
20 beleggingscategorieën. Liquiditeit houdt 
in dat wij alleen in goed verhandelbare, 
beursgenoteerde effecten beleggen. En wat 
kwaliteit betreft, beleggen wij alleen in solide 
ondernemingen: die hebben niet alleen een 
gezonde balans, ook de fundamentals ver-
tonen een positieve trend. Onderdeel van 
onze filosofie is dat we op het punt van 
kwaliteit geen compromissen sluiten enkel 
en alleen om rendement te behalen. Ander-
zijds zijn we ook niet bereid elke prijs voor 
kwaliteit te betalen.

Als onderscheidende kenmerken 
noemde u ook de uitkering en het  
risicoprofiel van het fonds.
Precies. Wij streven ernaar de uitkering 
van 5% geheel te betalen uit de inkomsten 
uit de onderliggende beleggingen, en dus 
niet uit het fondsvermogen. Een ander 
verschil met de concurrenten betreft het 
risicoprofiel van het fonds. In het alge-
meen zijn de waardeschommelingen bij 
ons minder. Wij willen de effecten van de 
marktvolatiliteit beheersbaar houden en 
door middel van een actief risicobeheer zo 
veel mogelijk beperken.

Hoe ziet een typische Global Multi- 
Asset Income portefeuille er uit?
Het fonds heeft een long-only portefeuille. 
Om houdbare inkomsten te genereren, 
spreiden wij onze beleggingen bewust over 
een brede variatie aan beleggingscate-
gorieën. De portefeuille bevat meer dan 
1400 effecten, met de beperkingen die ik 
eerder al noemde. Weegt de dividend- of 
rente opbrengst van een effect niet op tegen 
het risico? Is het te duur? Draagt het niet 
bij aan de diversificatie van de portefeuille? 
In die gevallen wordt de belegging zonder 
pardon afgestoten. Ook het actieve risico-
beheer levert een beslissende bijdrage aan 
het succes van het fonds. Niet alleen voor 
het waarborgen van houdbare inkomsten, 
maar ook en vooral om vermogensgroei  
te genereren en deze tegen neerwaartse 
risico’s te beschermen. Wij proberen onge-
wenste risicobronnen en ook het wissel-
koersrisico zo efficiënt mogelijk af te dekken. 
Voor dat doel gebruiken we beursgenoteer-
de derivaten zoals aandelen- of obligatie- 
futures, opties en andere instrumenten.

Als u de kenmerken van het fonds op 
een volledige marktcyclus toepast, 
welk beeld zien we dan?
Wij willen een houdbaar inkomen gene-
reren onder de meest uiteenlopende markt-
omstandigheden. Met het oog hierop stre-
ven wij ernaar ongewenste risicobronnen 
en risico’s die het gevolg zijn van concen-
tratie in de portefeuille, te minimaliseren. 
De centrale motor voor de waardeont-
wikkeling zijn de inkomsten; die zijn het 
minst volatiele deel van het totaalrendement. 
Dankzij dit inkomen van 5% kunnen wij een 
behoorlijk stabiel totaalrendement genere-
ren, zelfs als de markten zijwaarts bewegen. 
Het fonds kent een lagere bèta dan de aan-
delenmarkten en is defensiever ingericht 
dan een cyclisch fonds. En mocht zich een 
herhaling van de gebeurtenissen in 2008 
voordoen, verwachten wij dat het fonds 
slechts een derde van het vergelijkbare 
aandelenverlies zou lijden. Ook zal het 
slechts twee derde van het gemiddelde 
verlies van de high yield markten te ver-
duren krijgen. Dankzij onze flexibiliteit 
kunnen wij steeds de voorkeur geven aan 

Om meteen even in te haken op het 
onderwerp risicobeheer: als u de risico-
premies vóór de gebeurtenissen van 
2008 vergelijkt ...
Tja, dat was toen... Voor de crisis kon ook 
een particuliere belegger gemakkelijk 5% 
rendement behalen door te beleggen in 
een obligatie met een looptijd van tien jaar. 
Maar die tijden zijn voorbij. Toen de rentes 
daalden, gingen beleggers op zoek naar 
nieuwe bronnen van inkomsten en waren 
daarbij genoodzaakt hogere risico’s te ne-
men. Ze zijn als het ware de risico ladder 
opgeklommen door emerging markets 
debt, high yield obligaties en hoog dividend-
aandelen te kopen. Derge lijke beleggingen 
passen echter niet altijd bij het eigenlijke 
risicoprofiel van zo’n belegger. Daarom 
bieden wij een oplossing, die gericht is op 
inkomsten. Deze heeft tot doel de gebruike-
lijke rendementen te behalen, terwijl het 
risico aanvaardbaar blijft.

Wat moeten we concreet verstaan  
onder ‘gebruikelijke rendementen’? 
Wat zijn precies uw beleggings-
doelstellingen?
Met onze op inkomsten gerichte oplossing 
willen wij voor de belegger drie doelen 
bereiken. Ten eerste  willen wij een regel-
matig, gediversifieerd inkomen van 5% per 
jaar genereren. Dit wordt per maand of per 
kwartaal uitgekeerd. Ten tweede willen wij 
het verliesrisico beperken. Wij streven naar 
een maximale waardeschommeling van 5 
tot 7% per jaar. En ten derde hopen wij de 
beleggers te laten profiteren van vermogens-
groei. 
Overigens heeft het fonds deze doelstellin-
gen sinds zijn introductie ruimschoots 
overtroffen. Het heeft een jaarlijks inkomen 
van 5% na belasting behaald, dat uitsluitend 
afkomstig was uit de opbrengsten van de 
onderliggende beleggingen. Verder hebben 

Interview met Aymeric Forest, Head of Multi-Asset Investments Europe
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die beleggingscategorieën, die het beste 
geschikt zijn voor onze doelen. In 2009 
zouden wij vermoedelijk ondergewaar-
deerde papieren zoals converteerbare of 
high yield obligaties hebben gekozen als 
basis voor een sterk herstel.

Hoe is uw team samengesteld?
Ons team bestaat uit zes beheerders: twee 
experts voor wereldwijde obligaties, twee 
specialisten voor kwantitatieve aandelen 
en twee multi-asset experts, dat zijn mijn 
co-beheerder Iain Cunningham en ikzelf 
als lead manager. Wij worden bij ons werk 
ondersteund door onze eigen teams.  Hierin 
zitten fondsbeheerders en analisten voor 
wereldwijde obligaties, die in Azië, Europa 
en Noord-Amerika gevestigd zijn. Om het 
succes van ons fonds te verzekeren, combi-
neren wij de top-down capaciteiten van 
ons multi-asset team met de bottom-up 
expertise van het Global Fixed Income  
en het QEP-team. In totaal zijn dus meer 
dan 100 beleggingsprofessionals direct of 
indirect aan het werk voor onze klanten.

Kunt u tot slot nog eens de  
belangrijkste voordelen van het  
fonds samenvatten?
Zeker. Er zijn drie goede redenen om in 
Global Multi-Asset Income te beleggen.  
Ten eerste is het fonds geschikt als kernbe-
legging in een portefeuille, die klanten 

kunnen gebruiken om hun inkomsten te 
verhogen en, dankzij onze brede spreiding, 
hun risico duidelijk te verlagen. Een tweede  
reden om in het fonds te beleggen, naast 
de flexibele asset allocatie, is dat wij bij de 
selectie van effecten niet gebonden zijn 
aan een benchmark. Daarmee geven wij 
de beleggers toegang tot een ongekend 
breed universum beleggingskansen. En 
last but not least is het gematigde risico-
profiel een reden om in Global Multi- 
Asset Income te beleggen. Want terwijl het 
risico beheersbaar blijft, biedt het fonds 
een regelmatig, positief inkomen en de 
keuzevrijheid om de opbrengsten opnieuw 
te beleggen of te laten uitkeren. 

Interview met Aymeric Forest, Head of Multi-Asset Investments Europe

2 De hoogte van de uitkering wordt jaarlijks geëvalueerd en kan hierzien worden. 
Indien de inkomsten van het fonds niet voldoende zijn om deze uitkeringen te 
betalen, kunnen deze betalingen het fondskapitaal verlagen. 

Fondsgegevens Kl. C, USD,  
inkomsten  
herbelegd

Kl. C, USD,  
uitkerend

Kl. C, EUR afgedekt, 
inkomsten herbelegd

Kl. C, EUR  
afgedekt,  
uitkerend

ISIN LU0757359871 LU0757360374 LU0757360705 LU0757361265

Introductie 18-04-2012 18-04-2012 18-04-2012 18-04-2012

Uitkering – Vaste uitkering van 5%2 
p.j., in maandelijkse  
termijnen

Vaste uitkering van 
5%2 p.j., in kwartaal-
termijnen

Beheerskosten p.j. 0,75%
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Wat was de eerste ervaring met geld 
die u bijgebleven is?
Ik moet een jaar of zes zijn geweest, toen  
ik voor het eerst een idee van de waarde 
van geld kreeg. Op een dag ging ik met 
mijn tante mee boodschappen doen. Zij 
wist dat ik dol was op marshmallows, maar 
in plaats van die voor mij te kopen, gaf ze 
mij een munt van 50 pence en ze stelde me 
voor een moeilijke keuze: ik kon het snoep 
kopen, maar ik kon het geld ook sparen. 
En als ik besloot het geld te sparen, zou  
ik de volgende maand weer een munt van 
50 pence krijgen. Als ik die ook zou sparen, 
de maand daarop weer één ... enzovoort. 
Na lang wikken en wegen besloot ik de 
munt te bewaren – maar alleen als ik dan 
een knalroze spaarvarken kreeg, want ik 
moest mijn munten natuurlijk wel veilig 
kunnen bewaren. Dat roze spaarvarken heb 
ik nog steeds! Maar de munten heb ik in-
tussen blijkbaar uitgegeven ...

Hoe heeft u uw studie betaald?
Ik had een studielening en daarnaast kreeg 
ik gelukkig een bijdrage van mijn ouders. 
Verder had ik allerlei vakantiebaantjes om 
de sociale kant van het studentenleven te 
bekostigen. 

Heeft u een beroepsmatig voorbeeld?
In mijn functie heb ik het voorrecht nauw 
te mogen samenwerken met de kundigste 
en succesvolste mensen in de branche.  
Elk van hen heeft mijn denken gevormd en 
beïnvloed en een blijvend positief stempel 
op mijn loopbaan als fondsbeheerder ge-
drukt.

De onzinnigste beurswijsheid die u 
ooit hebt gehoord? 
Diversificatie is een middel om risico te 
elimineren...
Als mult-asset beheerder ben ik natuurlijk 
een sterk voorstander van een gediversi-
fieerde portefeuille. Maar ik weet ook dat 
je hiermee niet alle risico’s kunt uitsluiten. 
Diversificatie is een goed uitgangspunt, 
maar een effectieve spreiding is naar mijn 
mening alleen mogelijk door ‘kwaliteit in 
plaats van kwantiteit’ te kiezen. 

VRAGEN AAN  
REMI AjEWOlE

Remi Ajewole 
Fondsbeheerder 
multi-asset

remi ajewole is lid van de Strategic investment 
Group multi-asset (SiGma), waar ze zich 
speciaal bezighoudt met de waardering van 
aandelenbeleggingen en volatiliteitsanalyse. 
Samen met Johanna Kyrklund is ze verant-
woordelijk voor het fondsbeheer van Schroder 
iSF Global Diversified Growth. remi is Char-
tered Financial analyst en werkt sinds 2006 
bij Schroders.
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Welk boek moet elke fondsbeheerder 
gelezen hebben?
‘Security Analysis’ van Benjamin Graham 
en David Dodd. Deze klassieker uit 1923 
zou voor alle fondsbeheerders verplichte 
literatuur moeten zijn,  of ze het nu wel of 
niet eens zijn met het beginsel ‘waarde-
beleggen’.

Hoe motiveert u zich wanneer uw 
fonds achterblijft op de concurrenten? 
Om te beginnen onderzoek ik tot in de 
kleinste details wat er misgegaan is. Ik wil 
alles weten. Vervolgens zorg ik ervoor dat 
de fouten die tot de achterstand hebben 
geleid, worden verholpen en er lering uit 
getrokken wordt. Daarna ga ik mijn huis-
werk overdoen om nieuwe beleggings-
ideeën en -strategieën te vinden die de 
porte feuille weer op de goede weg zetten 
om de resultaten te leveren die onze klanten 
van ons verwachten. En uiteraard onze con-
currenten te verslaan ... 

En de beloning, als u alle anderen van 
u hebt afgeschud?
De grootste beloning voor mij is de lof van 
onze klanten. Positieve feedback over de 
performance krijgen is zeer motiverend en 
geeft een fantastisch gevoel.  

Waarop bent u extra trots als fonds-
beheerder?
Ook dat heeft alles met performance te 
maken. Ik ben altijd trots als we de doelen 
die we voor onze klanten hebben gesteld, 
bereiken of overtreffen.

Waaraan hebt u zich de laatste tijd 
vooral geërgerd?
Dat is een lastige vraag, want de beleggings-
wereld is bijzonder vluchtig, in de ware zin 
van het woord. Zodoende probeer ik mij 
niet te laten afleiden door ergernisjes, want 
ik heb gezien hoe snel die weer onbelang-
rijk worden. Ik besteed mijn energie liever 
aan zaken die mij in staat stellen langeter-
mijnresultaat voor onze klanten te boeken.

En wie zou u graag eens flink de  
les lezen?
Eigenlijk niemand. Zoals ik al zei, ben ik het 
niet eens met zo ongeveer de helft van wat 
ik lees of hoor in onze branche. Maar dat 
maakt ons werk juist zo interessant. Ik hecht 
juist waarde aan verschillende meningen: 
die helpen mij om beter gefundeerde be-
slissingen te nemen. Ook wanneer ik het er 
niet mee eens ben, respecteer ik de stand-
punten van anderen. 

Wat verzamelt u?
Ik verzamel knopen. Daarmee leef ik mijn 
kunstzinnige aspiraties uit. Ik gebruik die 
knopen namelijk om collages en kunst-
werken te maken die ik aan familie of vrien-
den cadeau doe. Hoewel ik moet toegeven 
dat de meningen onder de ontvangers 
nogal uiteen lopen. Dat lijkt een constante 
in mijn leven te zijn... 

Wanneer schakelt u uw mobiele  
telefoon uit?
Bij vergaderingen en als ik in het vliegtuig 
zit. Of als de batterij bijna leeg is, om stroom 
te sparen.

Wie volgt u op Twitter?
Eerlijk gezegd, ik heb geen Twitter-account. 
Om de één of andere reden ben ik er nooit 
toe gekomen er één aan te maken. Nu is 
het niet meer echt de moeite waard, dus nu 
wacht ik gewoon tot het ‘cool’ wordt om 
geen Twitter te hebben.

Uw favoriete tv-serie?
‘House of Cards’, absoluut. Ik ben dol op 
politieke thrillers.

En waarbij zapt u meteen weg?
Sportprogramma’s. Die vind ik saai. Vooral 
snooker.

Wat wekt bij u het meeste enthou-
siasme: voetbal of rock-muziek?
Dat is gemakkelijk: rock-muziek

Welk concert hebt u het laatst bezocht?
Dat is al een tijdje geleden: Born This Way 
Ball van Lady Gaga in het Twickenham- 
stadion hier in Londen.

Welk luxe artikel zou u niet graag  
missen?
Daarop is maar een antwoord mogelijk: 
mijn verlovingsring.

Wat is een absolute must-have, zelfs 
als u er rood voor zou moeten staan?
Twee kaartjes voor de herenfinale op 
Wimbledon: de beste plek ter wereld om 
aardbeien te eten.

Wijn of bier bij het eten?
Rode wijn. Het liefst een mooie Malbec.

Wat is het laatste hulpproject waaraan 
u geld heeft gegeven?
Ik heb een vriend gesponsord die mee-
deed aan een marathonloop voor een 
kinder zieken huis, het Great Ormond Street 
Hospital.

Waar wilt u wonen als u straks geen 
fondsbeheerder meer bent?
Het liefst zou ik in Londen blijven. Ik vind 
het belangrijk mijn familie en vrienden in 
de buurt te hebben. Maar als ik een beetje 
mag dromen: ik zou het geweldig vinden 
de winter op Barbados door te brengen.  
Of in een wijngaard in Argentinië: de  
Malbec-druif gedijt uitstekend in de regio 
Mendoza. En ik moet toch iets te doen 
hebben… 
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Engagement voor alfa:  
Hoe meer engagement tot  
betere rendementen voor  
iedereen kan leiden

Peter Harrison  
Head of Investment
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“Kortetermijndenken, kortzichtig gedrag: mensen zijn geneigd 
zich bij hun beslissingen te laten leiden door het streven naar 
onmiddellijke beloning, ten koste van toekomstige rendementen. 
Dit leidt tot beslissingen waar we later spijt van krijgen: we 
zeggen of doen dingen in een impuls, we eten en drinken te 
veel of we sparen niet genoeg. Bij bedrijven is er sprake van 
kortetermijndenken als ze te weinig investeren, hetzij in fysieke 
activa of in de immateriële vermogenswaarden die meestal de 
basis van hun concurrentievoorsprong zijn: hun reputatie, hun 
innovatievermogen of de vaardigheden en competenties van 
hun medewerkers.”

Prof. john Kay, ‘Kay Review of UK Equity Markets 
and long-Term Decision Making’, juli 2012 uu
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De problemen van de afgelopen jaren 
hebben actieve beheerders tot een 
diepgaand gewetensonderzoek ge - 

dwongen. Want in veel gevallen hebben ze 
niet alleen hun klanten teleurgesteld, maar 
heeft hun handelen hen ook in diskrediet 
gebracht bij de samenleving. Al te vaak 
hebben ze de belangen van hun klanten 
(en zichzelf) gelijkgesteld aan onmiddel-
lijke beloning en buitensporige bonussen, 
vooral in de ‘Angelsaksische’ markten. Dit 
ging ten koste van goede ondernemingen, 
aandeelhoudersrendementen en de branche-
strategie. Wij denken dat er een betere ma-
nier is. Een manier die tot betere resultaten 
voor klanten, bedrijven en de samen leving 
kan leiden. Maar het is geen gemakke lijke 
weg, want hij vereist een eerlijke analyse 
van wat er fout gegaan is en wat er moet 
veranderen. Ondanks hoge marktrende-
menten gaan we nog steeds gebukt onder 
de nasleep van de jaren 2008 en 2009, toen 
de op kortetermijnwinst gerichte markt tot 
de inmiddels welbekende leverage-cultus 
leidde. Sterke bedrijven werden verkocht 
aan bieders die met te veel vreemd kapitaal 
gefinancierd waren. Dit leverde de verko-
pers onmiddel lijke ‘shareholder value’ op; 
maar soms ont stonden er ook structuren 
die zo instabiel waren dat ze gedoemd  

waren te mislukken. Ook werden onderne-
mingen onder druk gezet om de ‘efficiency’ 
van hun balans te verbeteren.  Om dividend 
te kunnen betalen of aandelen te kunnen 
terugkopen, hadden ze geen andere keuze 
dan leningen aan te gaan. Daardoor konden 
ze weliswaar meer uitkeren aan de beleg-
gers, maar sloop er soms ook een verkeerd 
element in de onder nemingsdoelstellingen 
en stegen de koersen van hun aandelen tot 
een onhoudbaar niveau. De kern van het 
probleem is naar onze mening dat risico’s 
door de markt steeds weer verkeerd worden 
gewaardeerd. Maar al te vaak sluiten we 
onze ogen voor het feit dat de reële, intrin-
sieke waarde van de ondernemingen af-
wijkt van de koers – tijdens de financiële 
crisis soms zelfs in ongekende mate. Voor-
dat Lehman Brothers bezweek onder een 
schuld van meer dan 600 miljard USD, 
had het een nettover mogen van ruim 26 
miljard USD. Elders werd het vertrouwen 
van de beleggers in Citigroup zwaar ge-
schokt toen bekend werd dat het bedrijf een 
belang van 1,2 miljard USD had in zogehe-
ten ‘special purpose vehicles’1, die bedoeld 
waren om leningen aan het oog te onttrek-
ken. Inmiddels is het verhaal over de onge-
controleerde opbouw van biljoenen aan 
schulden welbekend. 

De aandeelhouders zijn de grote verliezers 
van deze onjuiste waarderingen. Tot onge-
veer 2010 leverden aandelen minimale 
ren dementen op; pas daarna begonnen de 
aandelenrendementen de groei van het 
bbp weer bij te houden. Collectief gezien 
blijft het rendement van de meeste fonds-
beheerders regelmatig achter bij de brede-
re markt, vooral wanneer rekening wordt  
gehouden met de kosten (zie figuur 1). Het 
is dan ook geen wonder dat veel beleggers 
hun toevlucht elders hebben gezocht, bij-
voorbeeld bij hedgefondsen, high frequency 
trading of indexfondsen. Maar de nieuwe 
risico’s, hoge kosten en ontnuchterende op-
brengsten kunnen worden samengevat in 
een woord: desillusie. Wij denken dat er 
een verandering op til is. Want hand over 
hand neemt het gevoel toe dat het neolibe-
ralisme, dat tot de problemen van 2008 en 
2009 heeft geleid, niet meer werkt. Er is 
een nieuwe, progressievere vorm van kapi-
talisme nodig. In de praktijk zien we al een 
ontwikkeling in de richting van een actie-
vere en constructievere dialoog met onder-
nemingen, die vruchten voor de beleggers 
begint af te werpen.2 Naar onze mening 
moet dit proces nog veel verder gaan. Ster-
ker nog, wij zijn ervan overtuigd dat er een 
directe samenhang bestaat tussen een gro-
tere betrokkenheid (vaak aangeduid met 
het Engelse woord ‘engagement’) en houd-
bare alfarendementen, in een vorm die voor 
de meeste beheerders – en niet alleen op de 
korte termijn gefixeerde hedge fondsen – 
tot nog toe onhaalbaar is. Maar om verder 
te komen, moeten alle spelers bereid zijn 
korte metten te maken met een aantal ver-
keerde prikkels, die de huidige obsessie 
met de korte termijn in stand houden.  

Verkeerde beoordelingstermijnen
Een van de belangrijkste verkeerde prikkels 
is het feit dat het succes van fondsbeheerders 
nog vaak op kwartaalbasis wordt gemeten, 
terwijl de meeste klanten een veel langer 
perspectief hanteren. Velen hebben al op ge-
merkt dat het onjuist is dat bedrijven die 
belast zijn met het beheer van spaar gel den, 
pensioenregelingen, erfenissen of staats-
fondsen, de prestaties van hun portefeuilles 
en fondsbeheerders per kwartaal beoordelen. 

uu
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Bron: Morningstar. De grafiek geeft het percentage fondsen weer dat in de tien jaar tot en met 
31 december 2013 een hoger rendement behaalde dat hun primaire vergelijkingsindex.

Afbeelding 1: Track record actieve beheerders is gemengd

1 Bron: Extraordinary Financial Assistance Provided to Citigroup, Inc., Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program, 13 januari 2011.  
2 Bron: Uit een onderzoek van adviesbureau Cambridge Associates naar 14 activistische beheerders blijkt dat de mediane beheerder in de vijf jaar tot juni 
2012 een jaarlijks samengesteld rendement van 2,1% behaalde tegenover een daling van 3,0% voor de MSCI World Index en van 0,7% voor de HFRI Equity 
Hedge (Total) Index. 
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In het VK wordt ook de tegenvallende 
prestatie van sommige bedrijfs takken aan 
deze soms buitensporige focus op de korte 
termijn door vermogensbeheerders ge-
weten. Daarom gaf de Britse regering in 
2011 professor John Kay, een gerenom-
meerd economisch commentator, opdracht 
onder zoek te doen naar de invloed van de 
aan delenmarkten op de langetermijnpres-
taties en het bestuur van Britse beursgeno-
teerde bedrijven. De kern van het probleem, 
zo stelde hij, was:

“De discrepantie tussen de prikkels voor 
de vermogensbeheerders, wier bedrijfs-
model meestal gebaseerd is op de rela-
tieve waarde ontwikkeling op korte termijn, 
en de belangen van spaarders en onder-
nemingen, die juist gericht (zouden moeten) 
zijn op de absolute waardeontwikkeling 
op lange termijn. Deze discrepantie is het 
gevolg van [...] een focus op kortetermijn-
winst en relatief rendement: vermogens-
beheerders streven naar alfa, maar de totale 
alfa voor de sector als geheel is nul. Een 
hoger rendement voor alle spaarders ge-
zamenlijk kan alleen worden verkregen door 
middel van activiteiten die de prestatie van 
de ondernemingen als geheel verhogen.”3

Tekenend voor dit kortetermijndenken is 
de gemiddelde aanhoudtijd voor aandelen, 
die sinds 1980 is gedaald van bijna vijf jaar 
naar nog geen vijf maanden.4 Terwijl pro-
blemen in een onderneming voorheen vaak 
via informele contacten tussen aandeel-
houders en ondernemingsbestuur werden 
opgelost, stemmen ook de grotere beleggers 
tegenwoordig steeds vaker met de voeten. 
In de diepere, meer liquide markten is het 
veel gemakkelijker geworden om onder-
presterende aandelen te verkopen. Dus 
waarom zou je er tijd, moeite en geld in 
steken om de problemen direct bij de  
ondernemingen op te lossen? Naar onze 
mening is deze trend ook op andere markten 
waarneembaar, vooral in de VS maar ook 
in Europa. 
Dit proces wordt nog eens versterkt door 
de opkomst van de passieve strategieën. 
Door de hogere liquiditeit en de onvrede 
met onderpresterende actieve beheerders 
zijn veel beleggers overgestapt op index-
gebaseerde oplossingen. Een mogelijkheid 

daarbij is de openlijke indexkoppeling: 
hierbij wordt het succes afgemeten aan de 
mate waarin de performance van de porte-
feuille overeenkomt met die van de markt 
als geheel, vertegenwoordigd door de index. 
Een andere variant is de verborgen index-
koppeling. Deze beheerders noemen zich-
zelf weliswaar actief, maar zijn in de prak-
tijk toch aan een index gebonden. Hoewel 
dit op korte termijn best bevredigende 
rende menten kan opleveren, zijn de resul-
taten op langere termijn heel anders. Want 
als het kapitaal alleen op basis van de koers-
dynamiek wordt verdeeld, leidt dit uit-
eindelijk tot een enorme verstoring in de 
kosten van het eigen vermogen. Ook hier 
zijn onjuiste doelstellingen de kern van het 
probleem. De index is maar zelden een 
geschikte maatstaf voor langetermijn re-
sul taten. De meeste klanten beleggen voor 
de middellange tot lange termijn: om in-
komsten voor zichzelf te gene reren, ver-
zekeringsclaims te betalen, pensioenen uit 
te keren of gewoon de inflatie bij te houden. 
Toch worden fondsbeheerders nog vaak 
beloond op grond van hun performance ten 
opzichte van de aandelenmarkt (of van hun 
concurrenten, wat op hetzelfde neerkomt) 
in plaats van de doelstellingen van hun 
klanten. Als beheerders hun blik op de 
langere termijn zouden richten, zouden ze 
niet alleen weer hetzelfde perspectief krijgen 

als hun klanten, maar zouden ze ook houd-
baardere rendementen kunnen genereren.

Verkeerde beloningsprikkels 
Maar verkeerde prikkels bestaan niet al-
leen op de financiële markt. We zien ze ook 
bij de ondernemingen die op die markt 
verhandeld worden. In de VS bijvoorbeeld 
zijn de salarissen van bestuursvoorzitters 
de af ge lopen tijd omhoog geschoten. Toch 
hebben de Amerikaanse ondernemingen 
het over het geheel genomen niet veel beter 
gedaan dan hun Europese tegenhangers, die 
hun bestuurders veel minder extra vagant 
beloonden (zie afbeelding 2). Op de lange-
termijnresultaten van de bedrijven lijkt 
deze snelle stijging van de beloning voor 
Amerikaanse topmanagers nauwelijks effect 
te hebben gehad, maar op het kortetermijn-
gedrag van de ondernemingen des te meer. 
Aandelenopties en bonussen die aan koers-
ontwikkeling op korte termijn gekoppeld 
zijn, hebben de druk op de ondernemingen 
om snelle koerswinsten te genereren, ver-
hoogd. Het genereren van rendementen die 
jaar op jaar worden opgebouwd, is minder 
aantrekkelijk geworden. En het ergste is 
misschien nog wel dat fouten nauwelijks 
consequenties hebben. Daarmee is het  
leiden van een bedrijf voor de topmanagers 
een loterij zonder nieten geworden, op 
kosten van de aandeelhouders. 

3 Bron: Toespraak van prof. Kay bij de presentatie van de ‘Kay Review of UK Equity Markets and Long-term Decision Making’, 23 juli 2012.  
4 Bron: John Bogle, ‘Restoring Faith in Financial Markets’, Wall Street Journal, 19 januari 2010.
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Afbeelding 2: Rendement op geïnvesteerd vermogen Amerikaanse en 
Europese bedrijven ontwikkelt zich vrijwel parallel

Bron: Citigroup en MSCI t/m 31 december 2012. Het rendement op geïnvesteerd vermogen is 
berekend op basis van de winst vóór interest en belastingen (EBIT) gedeeld door het totale vermogen 
minus kortlopende verplichtingen. De grafiek heeft betrekking op meer dan 6.000 ondernemingen 
die in de MSCI All Country Index vertegenwoordigd zijn of waren, uitgezonderd financials.
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Maar dat de schuld voor een deel in  
de directiekamers moet worden gezocht, 
neemt niet weg dat veel van wat er de afge-
lopen vijf of tien jaar fout gegaan is, te 
wijten is aan het ontbreken van effectieve 
controlemechanismen bij de beleggende 
organisaties, bijvoorbeeld om op een ade-
quaat risicomanagement toe te zien. Om 
het even wicht tussen kapitaal, beleggers en 
mana gement te herstellen, is een veelge-
hoorde conclusie, zouden vermogensbe-
heerders zich meer moeten opstellen als 
‘rentmeesters’. Met andere woorden, ze 
moeten zichzelf zien als eigenaars, met alle 
verantwoordelijkheden van dien. 
Beleggingen mogen niet slechts als poker-
fiches worden beschouwd en dat vergt een 
nieuwe mentaliteit, die misschien het beste 
kan worden ontleend aan Warren Buffett. 
Zijn stelregel: “Als je een aandeel koopt, stel 
je dan voor dat je het hele bedrijf koopt.”
Als sector zullen we ons goed moeten  
beraden op de manier waarop wij omgaan 
met wat letterlijk onze ‘handelswaar’ is. 
Vaak heeft de ‘engagement’ van fonds-
beheerders met bedrijven slechts één doel: 
ontdekken hoe de financiële prestatie ver-

beterd kan worden. Routinezaken zoals het 
stemmen over beloningen op de algemene 
vergadering van aandeelhouders worden 
zelfs vaak aan aparte teams overgelaten – 
om over een kritische beoordeling van het 
ondernemingsbestuur, milieueffecten of de 
behandeling van werknemers maar niet te 
spreken. Volgens ons zouden veel van deze 
onderwerpen standaard onderdeel moeten 
vormen van het normale beleggingsproces 
en dus tot de taken van de fondsbeheerder 
moeten behoren.
Wat moeten we nog meer doen om onze 
blik succesvol naar de langere termijn te 
verleggen? We moeten het management 
van de bedrijven overtuigen. Dit betekent 
dat we de regels voor de dialoog met de 
ondernemingen moeten herschrijven zodat 
hen een nieuw operationeel kader wordt 
geboden. We moeten ophouden alle finan-
ciële ge gevens door de bril van de kwartaal-
cyclus te bekijken. Ook zullen we waar-
schijnlijk wat geduldiger moeten zijn als 
de resul taten eens niet aan onze maatsta-
ven voldoen. Soms moeten we misschien 
meer bescherming bieden aan bedrijven 
die worden bedreigd door bieders, die niet 

worden gedreven door de strategische voor-
delen voor de gecombineerde bedrijven 
maar door de kortetermijnwinst op de aan-
delenmarkt. En we moeten bereid zijn de 
managers die we vertrouwen, meer ruggen-
steun te geven, vooral in moeilijke tijden.
Uiteraard kan dit geen eenrichtingsverkeer 
zijn. Als wij de managers van ondernemin-
gen meer ruimte geven, verwachten wij ook 
enkele tegenprestaties. We willen dan een 
frequentere, minder formele en ook minder 
confronterende dialoog. 
De driemaandelijkse roadshow voor de 
be leggers is dan geen acceptabel communi-
catie middel meer: in plaats daarvan wensen 
we een meer inhoudelijke gedachtenwisse-
ling met de vertegenwoordigers van de  
eigenaars. Verder zullen wij de bedrijven 
vragen een adequater beloningsbeleid in  
te voeren. En we verwachten duidelijk ge-
formuleerde, meetbare strategische doelen 
in plaats van ‘wollige’ mission-statements. 
Of, zoals John C. Wilcox van het advies-
bureau voor ondernemingsbestuur Sodali 
onlangs zei: “Nu het speelveld verandert, 
wordt van ondernemingen en hun be-
stuurders verwacht dat ze hun onder-

uu
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Binnen dit totaal zijn er enkele grote 
markten die nu voor meer dan de helft in 
buitenlandse handen zijn. In Duitsland is 
dit percen tage sinds 1997 bijna verdubbeld 
en wordt nu op 55% gesteld.7 
In het VK, waar het aandeel binnen landse 
deelnemingen sinds 1963 is gehalveerd, 
bedraagt het 53%.8 En zelfs bij de 47% 
Britse aan delen die eind 2012 daadwerke-
lijk in Britse handen waren, is het beeld 
ontnuchterend. Slechts 6,2% werd aange-
houden door verzekeringsmaat schappijen 
en krap 4,7% door pensioenfondsen. 
Tot dusver was de regulering voornamelijk 
gericht op onderwerpen zoals liquiditeit, 
transparantie en koersvorming als op zich-
zelf staande doelen. De gebeurtenissen  
van de laatste tijd hebben echter duidelijk  
gemaakt dat deze ‘doelen’ in feite slechts 
minimale ‘hygiënenormen’ zijn die nodig 
zijn voor een efficiënte werking van de markt. 
Wat het eigenlijke doel zou moeten zijn, is 
een adequate verdeling van het kapitaal 
tussen ondernemingen – wat uiteindelijk 
ook één van de primaire doelen van de aan-
delenmarkten is. Dat dit principe in 2007 
en 2008 gefaald heeft, heeft andere regu-
leringskwesties naar de achtergrond ver-
drongen en toont in onze ogen aan hoe 
belangrijk het is dat de toezichthoudende 
autoriteiten zich op het grote geheel richten. 
De hele financiële sector moet zijn klanten 
duidelijk maken dat een actievere betrokken-
heid en een langere tijdshorizon niet alleen 

juist zijn, maar ook tot hogere ren de -
menten leiden. Enkele ‘activistische’ fond-
sen boeken hier al succes mee. Deze werken 
met sterk geconcentreerde portefeuilles, 
waarin ze grote posities in individuele be-
drijven aanhouden en zich aanzien lijk in-
tensiever bemoeien met het be stuur en de 
gang van zaken in de onderneming dat tot 
dusver gebruikelijk was. Tot dusver zijn de 
resultaten zeer veel belovend. De beleggers 
in deze fondsen moeten echter bereid zijn 
hun kapitaal voor een aantal jaren vast te 
leggen – maar dat zouden ze bij hedge-
fondsen ook moeten. Zo ver hoeven we 
volgens ons niet te gaan. Wij denken name-
lijk dat traditionele vermogensbeheerders 
soortgelijke rendementen kunnen behalen 
zonder het kapitaal zo lang te binden. Wel 
zouden ze lering moeten trekken uit de be-
leggingsprocessen waarmee deze activis-
tische beheerders succes hebben. Onlangs 
waarschuwde John Wilcox van Sodali onder-
nemingen die zich voorbereidden op de 
jaarlijkse AvA van 2014 voor een nieuwe 
uitdaging op het vlak van ondernemings-
bestuur: “Verzet tegen de verkiezing van 
afzonderlijke bestuursleden wordt een po-
pulaire strategie, niet alleen bij activisten, 
maar ook bij ‘verantwoordelijke’ beleggers 
die veranderingen bij ondernemingen in 
hun portefeuille willen zien.”9 Bij Schro-
ders zien we de confrontatie beslist niet als 
voorkeursmiddel in de benadering van 
onderpresterende beleggingen. 

nemingsstrategie herformuleren en perfor-
mance-criteria ontwikkelen die gebaseerd 
zijn op houdbaarheid en langetermijn-
resultaten in plaats van aandelenkoersen 
en kwartaalwinsten.5 

Ondernemingen zonder eigenaar
Dit nieuwe speelveld kunnen wij niet  
alleen tot stand brengen. Als gevolg van  
de internationalisering van de beleggings-
markt zijn er maar weinig institutionele 
be leggers met een individueel belang dat 
groot genoeg is om voorwaarden te kunnen  
stellen aan grote onderneming. Zo ver-
tegen  woordigt Schroders, dat toch een 
grote speler is in Londen, slechts circa 1,8% 
van de markt. Het aandelenbezit is wereld-
wijd zo versnipperd dat veel grote onder-
nemingen in de praktijk geen eigenaar 
hebben. Hiermee bedoelen we dat geen  
enkele aandeelhouder of aandeelhouders-
groep voldoende aandelen bezit om in-
vloed op het management van de onder-
neming uit te oefenen. Om een indruk te 
krijgen hoe versnipperd de eigendom van 
ondernemingen in de praktijk is, hebben we 
de Europese Unie onder de loep ge nomen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat het percentage 
binnenlandse aandelen dat in handen van 
buitenlandse beleggers is, in één generatie 
verviervoudigd is: van 10% in 1975 naar 
ergens tussen 38 en 45%, afhankelijk van 
hoe in Luxemburg en Ierland gevestigde 
fondsen worden geclassificeerd.6 

5 Bron: Directors and Boards E-Briefing, vol. 11, nr. 1, januari 2014. 6 Bron: ‘Who Owns European Quoted Shares?’, Didier Davydoff, World Federation of 
Exchanges Focus, nr. 249, Nnovember 2013. 7 Bron: Handelsblatt en Dresdner Kleinwort Benson. 8 Bron: Ownership of UK Quoted Shares, 2012, Office 
for National Statistics, 25 september 2013. 9 Bron: Directors and Boards E-Briefing, vol. 11, nr. 1, januari 2014. 
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Engagement van institutionele beleggers, zoals Schroders 
met Unilever, heeft in de afgelopen tien jaar een grote 
verandering bij de producent van consumenten goe de-
ren teweeggebracht. Begin 2000 werd Unilever geleid 
door een log, uit twee nationali teiten bestaande bestuurs-
structuur. Het management ethos paste beter bij het  
koloniale verleden van de twee landen waaruit 
het voort  kwam, het VK en Nederland, dan bij een 
moderne, multi nationale onderneming.
Toch is het gelukt het management te stroom-
lijnen, het productaanbod terug te snoeien en 
het operationele resultaat fors te verbeteren. 
Hoe dit kan? Wij zijn ervan overtuigd dat dit ge-
heel te danken is aan de nieuwe, constructieve relatie 
die de aandeelhouders met het concern hebben opge-
bouwd, een relatie die is gebaseerd op vertrouwen en 
wederzijds respect. Dit heeft de weg gebaand voor een 
intensieve, uitdagende dialoog waarin eigenaars en  
management de grote strategische ‘wat als...’ kwesties 

kunnen bespreken, in alle openheid en zonder de eer dere 
beperkingen. Het verloop van dit engagement- traject 
sinds 2003 is in het onderstaande tijdschema weer-
gegeven. Net als andere grote aandeel houders had 
Schroders regelmatig meetings met de CEO en de finan-
ciële top, waarin openhartig werd gesproken over zaken 

zoals de operationele performance, investeringen 
in de onderneming en de merkenportefeuille van 
het concern.
In de loop van deze nauwe samenwerking werd 
steeds duidelijker dat Unilever een soort ‘super-
tanker’ was, die slechts langzaam kon worden 
bijgestuurd. Tijdens ons laatste gesprek met de 

bestuursvoorzitter was de tanker echter onmiskenbaar 
een nieuwe koers ingeslagen: als een aanzienlijk sterker 
concern met een aanzienlijk dyna mischer cultuur. Deze 
positieve ontwikkelingen werden bevestigd en versterkt 
door de benoeming van een externe bestuursvoor zitter 
in 2008.

Unilever: 10 jaar om de koers van een supertanker te veranderen

Bron: Schroders, per 31 januari 2014.

De koersverandering van Unilever

2003 2004 2007 2008 2009 2013

n   Duale structuur met 
twee raden van bestuur

n   Beide bestuursvoor-
zitters zijn tevens chief 
executive 

n   Adviserende leden  
RvB hebben geen 
non-executive  
bevoegdheden

n  Herschikking management 
maakt einde aan doublures 
in raden van bestuur

n  Patrick Cescau wordt  
eerste chief executive

n  Adviserende leden worden 
volwaardige non-executives

n   Lord Simon wordt 
benoemd tot Senior 
Independent Director 

n  Via Simon oefenen 
de aandeelhouders 
druk uit om een 
onafhankelijke  
bestuursvoorzitter  
te benoemen

n  Michael Treschow wordt 
Independent Chairman

n   Hij staat open voor de  
door de aandeelhouders 
gewenste rationalisering 
van de merkenportefeuilles

n   Outsider (Paul Polman) 
benoemd tot chief 
executive

n   Dit nieuws wordt  
verwelkomd door  
de aandeelhouders

n  Tijdens de laatste ontmoeting 
van Schroders met de bestuurs-
voorzitter wordt bevestigd dat 
vooruitgang is geboekt met 
zowel de herstructurering als de 
performance van het bedrijf

n  Aandeelhouders steunen het  
management in het streven de 
kwartaalsgewijze rapportage af  
te schaffen

n  Beide vinden dat deze te veel  
nadruk legt op kortetermijndenken 
en geen juist beeld van de onder-
neming geeft

uu
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Conclusie

Volgens ons zijn velen inmiddels tot het inzicht gekomen dat het oude bestuursmodel niet heeft gewerkt. Wij zijn 
er echter van overtuigd dat wij samen met de ondernemingen een beter model kunnen ontwikkelen. Niet alleen 
om een efficiëntere verdeling van het kapitaal mogelijk te maken, maar ook om financiële rampen te kunnen 
voorzien en voorkomen. 

Dit betekent niet perse dat high-frequency traders van het toneel zullen verdwijnen. Er blijft voor hen een rol weg-
gelegd omdat zij in staat zijn cijfers snel te interpreteren en de resultaten te vertalen in kortetermijnvoordelen op 
de markt. Maar wat moeten de aandelenbeheerders die verder kijken, doen? Zij moeten zorgen dat ze in staat 
zijn de kortetermijndynamiek en de ruis, die eigen zijn aan de markt, weg te filteren uit de langetermijnwaarde van 
een onderneming. En ze moeten hun klanten ervan overtuigen dat deze waarde, die vaak pas na verloop van tijd 
zichtbaar wordt, voor hen veel relevanter is dan snelle winst.

Om zo ver te komen, moet het actieve beheer zich verder ontwikkelen. De weinige fondsbeheerders die positieve 
alfa kunnen genereren, moeten worden bevrijd van beperkingen zoals de binding aan een benchmark zodat ze 
de vrijheid hebben om te beleggen zoals hen het beste lijkt. De portefeuilles zouden geconcentreerder zijn met 
minder aan- en verkoop transacties, wat weer een grotere betrokkenheid bij het management van de onder-
nemingen zou bevorderen. Een systematische vermindering van de aandelenomzet zou niet alleen leiden tot een 
verlaging van de ‘frictieverliezen’ zoals handels- en koersspreads, maar ook helpen het koersmomentum, dat in 
de afgelopen paar jaar tot zoveel problemen heeft geleid, te dempen.

Deze verandering zal tijd nodig hebben. Maar als wij als financiële sector onze klanten in de toekomst echt van 
dienst willen zijn, moet actief beheer naar onze mening steeds meer ook actieve betrokkenheid betekenen. Wij 
moeten een langdurige partnerschapsrelatie met ondernemingen aangaan om hen te helpen hun performance 
over een termijn van vijf tot tien jaar te verbeteren. Hiervan zullen niet alleen de ondernemingen profiteren, het zal 
ook ten goede komen aan ons, onze klanten en uiteinde lijk de hele samenleving.

Peter Harrison, Global Head of Equities

10 Verslag van de Collective Engagement Working Group, Investment Management Association, december 2013.

Onze case-study over Unilever geeft een 
goed voorbeeld van wat kan worden be reikt 
door een nauwere en constructievere 
samen werking met een bedrijf. Maar we 
zijn er vast van overtuigd dat deze dialoog 
sterker moet worden verweven in onze 
dagelijkse werkzaamheden; we moeten ons 
inzetten om zowel toezicht houders als 
klanten hiervan te doordringen. We zijn al 
met andere partijen in de branche in ge-
sprek over de manier waarop we dit vorm 
kunnen geven. In het VK werd naar aan-
leiding van het rapport van professor Kay 
een ‘Collective Engagement Working 
Group’ in het leven geroepen, waarin fonds-
   beheerders en kapitaal eige naars (bv. pensi-

oenfondsen) van gedachten wisselen. Een 
van de aanbevelingen uit deze ronde tafel-
gesprekken is dat er meer formele pro ce-
dures nodig zijn; bijvoorbeeld om in stitu-
tio nele beleggers om de tafel te krijgen als 
er problemen bij een onder neming zijn die 
door een grotere be trokken heid van de aan-
 deelhouders moeten worden aangepakt.10 
Daarbij zullen we allereerst vertrouwen 
moeten opbouwen: tussen de verschillen-
de beleggers (vooral die uit het buiten-
land), tussen beleggers en bedrijven en 
tussen beleggers en toezicht houders. Maar 
we zullen ook de steun van onze klanten 
voor deze aanpak moeten winnen.  
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Waarom zijn risicopremies zo belangrijk? 
Mogelijkheden en beperkingen van de  
traditionele asset-allocatie

De afgelopen 20 jaar hebben steeds meer beleggers vastgesteld dat een  
traditionele portefeuille met aandelen en obligaties weinig bescherming tegen 
verliezen biedt  – een pijnlijke constatering, vooral in crisisperioden. Daarom  
zijn ze begonnen stap voor stap andere beleggingscategorieën toe te voegen, 
zoals grondstoffen, private equity of absoluut-rendementstrategieën. 

Hoewel deze portefeuilles een verbetering ten opzichte van hun traditionele tegenhangers 
zijn, brachten gebeurtenissen zoals de financiële crisis in 2008 en de schuldencrisis in de 
eurozone aan het licht dat ze een ernstig mankement hebben: de (vermeende) spreiding 
neigt ertoe steeds tekort te schieten wanneer die het hardst nodig is. Hoezo ‘vermeend’? 
Daarmee bedoelen we dat de genoemde beleggingscategorieën in de praktijk helemaal 
niet zo ongecorreleerd blijken te zijn als de beleggers hadden gehoopt. 
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Dat is eigenlijk ook logisch, want  
al deze beleggingscategorieën die  
de belegger eigenlijk diversifi-

catie voordelen zouden moeten opleveren, 
kennen een zeer hoge liquiditeitspremie. 
Daarmee staan ze allemaal bloot aan het-
zelfde risico, en dat kan zich wreken. 

Een vergelijking tussen kapitaal-
allocatie en risico-allocatie
Traditionele asset-allocatie benaderingen 
zijn doorgaans gericht op de vraag hoe  
het vermogen moet worden verdeeld over 
de afzonderlijke beleggingscategorieën. 
Veel beleggers gebruiken alleen deze een-
voudige methode om hun portefeuille te 
spreiden. De portefeuille rechts is een goed 
voorbeeld: 60% aandelen en 40% obligaties 
lijkt op het eerste gezicht een goed gespreide 
portefeuille op te leveren. Hierbij wordt 
echter geen rekening gehouden met het 
relatieve volatiliteitsrisico van de afzonder-
lijke componenten. Ook de vraag hoeveel 
elke afzonderlijke positie aan het totale risico 
van de portefeuille bijdraagt, wordt niet 
beantwoord. 
Uit de grafiek rechts blijkt echter overdui-
delijk dat een portefeuille met een 60/40 
verdeling tussen aandelen en obligaties nog 
steeds een risicoallocatie heeft waarbij het 
aandelenrisico meer dan 90% van het totale 
risico uitmaakt. Dat komt doordat beide 
beleggingscategorieën aan dezelfde econo-
mische (resp. systematische) risico’s bloot-
staan. Want zowel aandelen als bedrijfs-
obligaties (investment grade en high yield) 
zijn afhankelijk van het systematische risico 
‘economische groei’ als bepalende factor 
voor rendement en risico.
Kortom, een portefeuille die op het eerste 
gezicht evenwichtig en goed gespreid lijkt, 
blijkt bij nader inzien een extreem oneven-
wichtige risico-exposure te hebben. Het 
grootste deel van het totale risico waaraan 
de vermeend evenwichtige portefeuille 
bloot staat, is afkomstig van de aandelen-
markt. En dat kan fatale gevolgen hebben, 
want de kapitaalallocatie geeft een be-
drieglijk gevoel van veiligheid. De beleg-
ger die uitsluitend naar de kapitaalalloca-
tie kijkt, is er rotsvast van overtuigd dat 

zijn portefeuille goed gespreid is, terwijl dat 
in werke lijkheid niet zo is. Wie echter van 
de risico allocatie uitgaat, ziet ook de bloot-
stelling aan de onderliggende economische 
ont wikkelingen en risico’s. Dat is waarde-
volle informatie, die in de kapitaalallocatie 
on zichtbaar blijft.

lonende risico’s aangaan, niet- 
lonende risico’s spreiden
Wie onderscheid maakt tussen kapitaal- en 
risicoallocatie, komt al snel bij de volgende 
vraag terecht, namelijk hoe de beleggingen 
gecategoriseerd of gegroepeerd zijn. Beleg-
gers vinden het in het algemeen gemakke-
lijk om in beleggingscategorieën te denken. 
Deze indeling is zeker niet onzinnig of wille-
keurig, maar laat de vraag naar de risico-
kenmerken onbeantwoord. Wie beleggingen 
puur op kapitaalbasis verdeelt, ziet aandelen 
als een aparte categorie, en bijvoorbeeld 
high yield obligaties als een andere, duide-
lijk afgebakende categorie. Maar zoals ge-
zegd, staan de beide groepen in werkelijk-
heid bloot aan dezelfde risico’s (zoals de 
economische groei).
Wie een portefeuille op zinvolle manier 
wil spreiden, moet het risico juist niet uit-
sluitend op basis van beleggingscategorie-
en verdelen. Het is veel effectiever om in 
termen van systematische risico’s  en 
risicopremies te denken. 
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 Systematisch risico
Het systematische risico dient als basis om het verwachte rendement van een be-
legging te bepalen. Alle beleggingscategorieën staan bloot aan risico’s, maar niet alle 
beleggingscategorieën zijn even gevoelig voor risico’s. Met spreekt in dit verband wel 
over risicogevoeligheid met betrekking tot de onderliggende rendements-drivers. 
Deze drivers zijn systematische risico’s zoals de economische groei, de renteont-
wikkeling of de liquiditeit van de markt. Systematisch risico wordt ook wel portefeuille- 
of marktrisico genoemd, omdat alle oorzaken terug te voeren zijn tot risico’s die voor 
alle beleggingen in de markt in gelijke mate gelden.

Schroders  Expertopedie

uu

* Uitsluitend ter illustratie
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Kort gezegd: op deze manier bezien worden 
de beleggingscategorieën in de eerste plaats 
gebruikt om de risicopremies te beoor-
delen. Alleen de beleggingscategorieën met 
lonende risico’s worden in de portefeuille 
opgenomen. De portefeuille wordt dus op-
gebouwd rondom een individueel risico-
budget. Dat gebeurt in drie stappen, die 
hun waarde bewezen hebben:
1.  Het totale risico van de portefeuille  

bepalen.
2.  Beslissen hoeveel risico precies in elke 

risicopremie wordt opgenomen. De  
risicopremies worden dus toegankelijk 
via de diverse beleggingscategorieën.

3.  Niet-lonende risico’s spreiden.

Wat zijn risicopremies en hoe  
worden ze gebruikt?
Vergelijken loont, ook bij risicopremies. 
Risicopremies belonen de belegger voor 
het feit dat zij zich blootstellen aan ver-
schillende risicofactoren. Wie risicopremies 
betrouwbaar wil beoordelen, zet ze af tegen 
de verwachte winst: aan de ene kant het 
risicovolle financiële instrument, aan de 
andere kant een de facto risicovrije beleg-

ging, bijvoorbeeld een staatsobligatie met 
een zeer hoge rating. Het bekendste voor-
beeld is waarschijnlijk de risicopremie van 
aandelen; deze biedt compensatie voor de 
onzekerheid vergeleken met een ‘risicovrije’ 
belegging. Daarbij moet overigens worden 
aangetekend dat aandelen daarnaast nog 
andere risicopremies kunnen bevatten, bij-
voorbeeld voor inflatie- of liquiditeitsrisico’s. 
Dit hangt echter sterk af van de individuele 
kenmerken van het desbetreffende aandeel. 
Inzicht in de manier waarop en de mate 
waarin bepaalde risicofactoren de afzonder-
lijke beleggingscategorieën beïnvloeden, 
levert direct voordeel op. Want dit maakt het 
ook mogelijk te voorspellen hoe bepaalde 
beleggingscategorieën kunnen reageren op 
bepaalde gebeurtenissen in de markt. Met 
deze kennis kunnen de beleggers hun porte-
feuille, aan de hand van de beoogde risico- 
rendementsverwachting en een gegeven 
porte feuillerisico, optimaliseren. 

Risicopremies groeperen en  
analyseren
Bij Schroders verdelen we de risicopremies 
in acht groepen: aandelen, duration, bedrijfs-

obligaties, volatiliteit, valuta’s, grondstoffen, 
inflatie en strategieën. Deze indeling stelt 
ons in staat de desbetreffende premies te 
analyseren en de aantrekkelijkheid van het 
risico te beoordelen. 
 
De analyse van Schroders is gericht op drie 
componenten of hoofdfactoren:
–  Waardering: 
  analyseert de actuele rendementskansen 

van verschillende risicopremies. Daarbij 
zijn de afzonderlijke risicopremies be-
palend voor de te gebruiken indicatoren. 
Bij de beoordeling van bijvoorbeeld de 
rendementskansen en risicopremie van 
een aandeel kijken we naar het dividend-
rendement en de K/W-verhouding.

–  Cyclus: 
  Dit deel van de analyse is gericht op fac-

toren zoals marktdynamiek of macro- 
economische indicatoren.

–  Momentum: 
  Deze laatste component analyseert de 

rendementstrend van de afzonderlijke 
risicopremies. Op deze wijze kan worden 
bepaald of de premie een opwaartse of 
neerwaartse trend vertoont. 

uu

Risicopremies onder de loep: 
de risicofactoren van afzonderlijke beleggingscategorieën, uitgesplitst in hun bestanddelen

De risicofactoren worden links naar rechts bij elkaar opgeteld. Vastrentende obligaties staan bloot aan de risicofactoren ‘duration’  
en ‘inflatie’. IG bedrijfsobligaties staan daarnaast nog bloot aan het wanbetalingsrisico voor de categorie investment grade.

Looptijdrisico 
(duration)

= Indexgekoppelde 
obligaties

Looptijdrisico 
(duration)

+ inflatierisico = Vastrentende 
obligaties

Looptijdrisico 
(duration)

+ inflatierisico + risico van  
investment  
grade obligaties 

= IG Bedrijfs-
obligaties

Looptijdrisico 
(duration)

+ inflatierisico + risico van  
investment  
grade obligaties 

+ risico van high 
yield obligaties

= High yield  
obligaties

Looptijdrisico 
(duration)

+ inflatierisico + risico van  
investment  
grade obligaties 

+ risico van high 
yield obligaties

+ risico eigen  
vermogen

= Aandelen van 
large caps

Looptijdrisico 
(duration)

+ inflatierisico + risico van  
investment  
grade obligaties 

+ risico van high 
yield obligaties

+ risico eigen  
vermogen

+ risico van  
ondernemings-
omvang

= Aandelen 
van small 
caps

Bron: Schroders, 31 januari 2015
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Van beleggingscategorie naar  
risicopremie: inzicht in risico- en 
rendementsfactoren
De op risicopremies gebaseerde beleggings-
aanpak helpt ons de kenmerken te vinden 
die verschillende beleggingscategorieën 
met elkaar gemeen hebben (correlatie). 
Zo kunnen verschillende beleggingscate-
gorieën met elkaar worden vergeleken en 
systematische risico’s (als rendements-
bepalende factor) worden opgespoord. Het 
eerste voordeel: wij kunnen portefeuilles 
zodanig samenstellen dat ze niet door één 
beleggingsthema of één risicofactor worden 
gedomineerd. Het tweede voordeel: anders 
dan bij de traditionele verdeling over be-
leggingscategorieën zijn we in onze be-
nadering niet afhankelijk van een juiste 
markttiming.

n  in normale markten     n in rustige markten     n  in turbulente markten
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Waarom richten wij ons op risicopremies?
Ze maken een betere spreiding mogelijk dan beleggingscategorieën

Samengevat betekent dit alles voor de  
belegger:
–  Een groepering op basis van beleggings-

categorieën is zeer onnauwkeurig. 
–  Beleggingscategorieën zijn onder te ver-

delen in componenten, ook wel risico-
premies genoemd.

–  De risicopremie komt overeen met de 
verwachte compensatie of beloning voor 
de blootstelling aan het risico.

Welke voordelen biedt een op risicopremies 
gebaseerde benadering juist in turbulente 
perioden? Om deze vraag te beantwoorden 
helpt het om de nadelen van een groepering 
volgens beleggingscategorieën nog eens te 
bekijken. Uitgerekend in crisisperioden 
nemen de correlaties tussen die verschil-
lende categorieën sterk toe. Achteraf ge-
zien heeft juist dat in de financiële crisis 
van 2008 tot hoge verliezen geleid. Wie in 
plaats daarvan uitgaat van risicopremies, 
houdt automatisch rekening met de corre-
latie tussen de afzonderlijke beleggings-
categorieën, en dat zorgt voor echte diver-
sificatie. 

Samenvatting
De analyse van risicopremies is een 
cruciaal onderdeel van de multi- 
asset strategie van Schroders. Want 
de risicopremies van de afzonder-
lijke beleggingscategorieën zijn  
de belangrijkste factoren voor het 
rendement. Ze belonen de beleg-
gers met ‘extra rendement’ voor de 
risico’s die ze nemen. Bij een nauw-
keurige blik op de afzonderlijke be-
leggingscategorieën blijkt dat hun 
onderliggende risico’s en rende-
ments-drivers vaak sterk overeen-
komen. als daarmee geen rekening 
zou worden gehouden, zou de porte-
 feuille onvoldoende gespreid zijn – 
en daarmee ook minder beschermd 
zijn tegen dalingen.
Bij een op risicopremies gebaseer-
de benadering wordt dit effect ge-
compenseerd. De correlatie tussen 
de risicopremies over alle beleg-
gingscategorieën gezamenlijk is 
duidelijk lager dan die tussen de be-
leggingscategorieën zelf. Dat geldt 
vooral in turbulente marktperioden, 
waarin de correlatie tussen de af-
zonderlijke beleggingscategorieën 
doorgaans nog sterker wordt. Wie 
deze correlatie al bij voorbaat onder-
vangt, heeft goede kans onaange-
name verrassingen te vermijden.

Bron: Schroders, 31 januari 2015
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De markten in vogelvlucht

UK Gezien de afzwakkende 
wereldwijde groei zou de Britse 

markt het moeilijk kunnen krijgen 
vanwege zijn gevoeligheid voor de 
opkomende markten en de grond-
stoffenprijzen. Wij blijven neutraal ten 
aanzien van Britse aandelen omdat 
deze dit jaar tot dusver achterblijven 
bij de wereldwijde aandelenmarkt, 
wat erop wijst dat de beleggers  
het slechte nieuws al voor een deel 
hebben ingeprijsd.

Schroder ISF UK Opportunities

Aandelen

VS De VS blijven één van onze 
voorkeursmarkten omdat ze nog 

steeds een motor voor de wereldwijde 
groei zijn. Gezien de beperkte inflatie-
druk en de enigszins haperende con-
junctuur bij de belangrijkste handels-
partners van de VS worden voorlopig 
geen renteverhogingen door de Federal 
Reserve (Fed) verwacht. De sterke 
ondernemingswinsten in het derde 
kwartaal bevestigen ons standpunt  
dat er fundamentele steun is voor de 
redelijke tot hoge waarderingsratio’s  
in de markt.

Schroder ISF US large Cap

Europa (excl. VK) Europa 
blijft teleurstellen, zowel wat 

economisch herstel als wat bedrijfs-
winsten betreft. Zodoende berusten 
argumenten voor een koersstijging 
van Europese aandelen veelal op de 
waarderingen en de maatregelen 
van de Europese Centrale Bank 
(ECB). Bij de Europese bedrijven  
is waarde te vinden in de sectoren 
industrie, grondstoffen en energie. 
Maar hoewel deze exportgerichte 
sectoren waarschijnlijk zullen profi-
teren van de goedkopere euro, zal 
hun waarde voorlopig niet volledig 
tot zijn recht komen vanwege de 
zwakte van de wereldwijde handel. 

Schroder ISF EURO Equity

Opkomende markten Wij blijven neutraal. Hoewel er 
waardekansen bestaan in de grondstoffen- en de inves-

teringssector, ondervinden de opkomende aandelenmarkten 
tegenwind van de sterke dollar.

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

japan Hoewel het optimisme over de drie economische 
‘pijlen’ van premier Shinzo Abe wat is weggezakt, stemt 

de grotere aandacht voor aandeelhouderswaarde en een  
efficiënt kapitaalgebruik positief voor de toekomst. Anders dan 
bij eerdere dalingen van de yen hebben de Japanse bedrijven 
hun exportprijzen en hun investeringen nog niet verhoogd. Dit 
betekent dat ze nog ruimte hebben om winst te boeken en hun 
marges te verhogen, wat kansen schept om waarde aan de 
aandeelhouders terug te geven.

Schroder ISF japanese Opportunities



Schroders Expert 1 |  2015

MarK TEN

25

Staatsobligaties  
Wij blijven positief over staatsobli-

gaties vanwege de lage inflatie, de extra 
monetaire stimulering en een positief 
momentum. De forse correctie van de 
olieprijzen zal de inflatieverwachtingen 
wereldwijd drukken, terwijl de centrale 
banken in de opkomende markten de 
verruimingsmaatregelen van hun tegen-
hangers in Japan, China en Europa ver-
moedelijk zullen navolgen. Dit alles zal 
verdere steun bieden aan de staats-
obligaties.

Schroder ISF EURO Government Bond  

Inflatiegekoppelde obligaties  
De inflatie blijft laag. Gezien de  

stijging van de dollar en de deflatiedruk  
in rest van de wereld, verwachten wij  
dat de inflatiedruk in de VS beperkt blijft. 
De breakeven-inflatie is gedaald tot een 
niveau dat aantrekkelijk begint te worden, 
maar voorlopig zien wij nog geen kataly-
satoren die een positieve houding tegen-
over inflatiegekoppelde obligaties recht-
vaardigen. 

Schroder ISF Global Inflation  
linked Bond 

Obligaties uit opkomende 
markten  

Over het geheel genomen blijven we 
negatief ten aanzien van in USD luidende 
obligaties uit opkomende markten. De 
verhouding tussen inflatie en groei wordt 
ongunstiger en de valuta’s verzwakken, 
vooral in veel grondstoffenproducerende 
landen. We blijven voorzichtig omdat de 
volatiliteit in het brede opkomende uni-
versum de komende tijd zal toenemen; 
tege lijkertijd erkennen we dat de funda-
mentals van veel opkomende markten aan 
de beterende hand zijn en dat hun staats-
obligaties aantrekkelijker gewaardeerd 
zijn dan andere vastrentende beleggingen.

Schroder ISF Emerging Markets Debt 
Absolute Return

Bedrijfsobligaties  
De spreads op Amerikaanse in vest-

ment grade bedrijfsobligaties zijn gevoeliger 
geworden voor renteschommelingen, en 
staan onder druk door de toegenomen 
M&A-activiteit. Die is voor de houders 
van investment grade credits doorgaans 
ongunstig en kan nog toenemen als de 
rentes te lang laag blijven. Bij stijgende 
rentes zouden de spreads aanzienlijk 
kunnen uitlopen als de kapitaalstroom 
negatief wordt. De Europese bedrijfs-
obligaties hebben geprofiteerd van de 
steun van de ECB, die zich geconfronteerd 
zag met een glansloze groei en dalende 
inflatie. Ondanks de plannen van de ECB 
om zijn balans uit te breiden, is de kans 
op teleurstellende beleidsbeslissingen niet 
uit te sluiten. Daarom hebben we Europa 
in oktober verlaagd naar neutraal.

Schroder ISF EURO Credit Conviction 

High yield obligaties  
De spreads op Amerikaanse high 

yields zijn gevoelig voor dalende energie-
prijzen. De energiesector, die de hoogste 
weging in de Amerikaanse HY-index heeft, 
is de afgelopen maanden ingestort. Dit 
kwam door de bezorgdheid over een toe-
name van het defaultrisico bij schalie- 
olieproducenten. Ook de liquiditeit blijft 
een groot risico als de Fed de rente gaat 
verhogen. Gezien de verwachte toename 
van de volatiliteit en de relatief lage risico-
premie zijn we weer negatief geworden 
tegenover Amerikaanse high yield obli-
gaties. Omdat er weer kapitaal naar de 
wereldwijde high yield fondsen stroomt, 
zijn de technische indicatoren de laatste 
tijd verbeterd. Dat neemt niet weg dat  
het markt sentiment wordt beheerst door 
zorgen over de onderliggende groei en 
idiosyncratische gebeurtenissen. Boven-
dien is de steun van de ECB al ingeprijsd 
en gaan de groeivooruitzichten achteruit.

Schroder ISF EURO High Yield 

Grondstoffen  
Wij blijven neutraal tegenover grond-

stoffen, omdat we verwachten dat de 
prijzen zich rond hun huidige niveau  
stabiliseren. De uitzondering is goud,  
dat zijn neerwaartse trend vermoedelijk 
zal vervolgen.

Schroder ISF Global Energy 

Vastgoed  
Na een sterk eerste halfjaar zakte 

de vraag op de Europese kantorenmarkt 
in het derde kwartaal van 2014 in, mede 
onder invloed van de crisis in Oekraïne. 
De enige grote Europese stad die hier 
niet onder te lijden had, was Brussel 
waar de vraag naar kantoren hoog was, 
vooral dankzij de ECB. Verwacht wordt 
dat de vraag naar kantoorruimte in het 
eerste halfjaar van 2015 gering blijft, maar 
in de tweede helft van het jaar opleeft als 
de groei in de TMT-sector (telecom, media 
en technologie) en de zakelijke dienst-
verlening aantrekt. Bovendien zal tegen-
over die vraag waarschijnlijk een gering 
aanbod staan, aangezien het aantal 
nieuwbouwprojecten in de pijplijn gering 
is. De trend om oude kantoorgebouwen 
te verbouwen tot woningen en hotels, 
houdt aan. Wij gaan ervan uit dat de 
kantoormarkten in Berlijn, Frankfurt, 
München, Oslo en Stockholm aan de 
vooravond van een huurverhoging staan; 
Brussel, Paris-La Défense en andere 
grote Duitse steden zullen in 2016 volgen.

Schroder ISF Global Property Securities 

Obligaties Alternatieve beleggingen

Verwachte ontwikkeling:

Positief Neutraal Negatief
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Special

Via de strikte uitgangspunten van 
deze richt lijn verklaart Schroders 
dat verantwoord beleggen een be-

langrijk item is in het dagelijks beheer van de 
Schroders fondsenrange. Binnen het MVO- 
beleid steunt Schroders in Nederland de 
Stichting Alternatives 4 Children en brengt 
zij de stichting en haar specifieke projecten 
onder de aan dacht. Vrijwilligers uit de finan-
ciële en alter native investments-industrie, 
zetten zich met Alternatives 4 Children in 
voor betere leefomstandigheden van kinde-
ren wereld wijd. Een doelstelling die Schro-
ders eveneens van harte kan onder schrijven. 

Hein Kuijpers,  

Head Inter mediary Sales 

Schroders in Nederland: 

“ESG-factoren (Envi  ron  men tal, 

Social and Corpo rate Gover-

nance) vor men een essentieel 

onderdeel van ons beleggingsbeleid. Zo kunnen 

bedrijven worden uitgesloten op morele en 

ethische gronden, zijn we ook vanuit maat-

schappelijk oogpunt betrokken bij de bedrijven 

waarin we beleggen en brengen we jaarlijks 

rapportage uit over ons ESG- beleid. Binnen deze 

con text zijn wij trots om Alternatives 4 Children 

te steunen. De stichting wordt gerund door pro-

fessionals uit de financiële industrie en maakt 

het voor de sector moge lijk om haar sociale 

betrokkenheid te manifes teren en daadwerke-

lijk een bijdrage te leveren aan het welzijn van  

de kinderen waar A4C zich voor inzet!” 

Schroders voert een actief beleid op het gebied van ESG-investing (environmental, social, 
governance) en heeft van oudsher een beleid waarin maatschappelijk verantwoord onder-
nemen en duurzaamheid essentiële onderdelen uitmaken van de bedrijfsvoering en het  
beleggingsproces van haar fondsen. Zo is Schroders één van de asset managers die de 
richtlijn van de Verenigde Naties voor verantwoord beleggen heeft ondertekend. 
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Special

Stichting Alternatives 4 Children: 
duur zame hulp aan kinderen door 
onderwijs
Stichting Alternatives 4 Children (A4C) is 
een Nederlandse non-profit organisatie, 
opgericht in 2011 door een groep profes-
sio nals uit de financiële en alternative 
investments- industrie. De stichting zet 
zich in voor betere leefomstandigheden 
van kinderen wereldwijd. Dit doet zij door 
middel van het ondersteunen van klein-
schalige projecten, het inzamelen van geld 
en het geven van zichtbaarheid aan deze 
projecten. A4C legt de nadruk op ont wik-
keling door onderwijs, waarmee kinderen, 
hun families en de gemeen schappen waarin 
zij leven ook op lange termijn hun voor-
deel doen. 
Alle projecten worden strak gemonitord 
en aangestuurd op blijvend resultaat – met 
minimale kosten. Vrijwel alle gedoneerde 
gelden komen direct ten goede aan de ge-
selecteerde projecten. 

A4C netwerkevenementen 
A4C verbindt de financiële sector door het 
organiseren van benefiet netwerk evene-
menten. Alle evenementen van A4C staan 
geheel in het teken van het in zamelen van 
donaties voor de verschillen de projecten 
van de stichting. 
Momenteel steunt de stichting onderstaan-
de projecten:
•	ABC	Edelweiss	School	in	India
•	 Tiny	Miracles	in	India
•	Kamitei	in	Tanzania
•	Macheo	in	Kenya
•	Kuychi	in	Peru	
•	Kanaka	in	Ghana

Marc de Kloe, 

Head of Alternatives  

and Funds ABN Amro  

Private Banking, en mede

oprichter van Alternatives 

4 Children: 

“A4C richt zich op kleine tot middelgrote  

projecten die direct impact hebben op het 

dage  lijkse leven van met name kinderen en hun 

omgeving. We benaderen projecten op de-

zelfde manier als onze beleggingen: strenge 

selectie, mede gebaseerd op een due dili gence, 

volledige transparantie van geldstromen, strakke 

monitoring en altijd ge richt op maximaal en 

duurzaam resultaat met minimale middelen. 

Het Kamitei-project is hier een goed voorbeeld 

van; we zien de resultaten elk jaar vooruit gaan!”

uu

Wilt u meer weten over Stichting Alternatives 4 Children, de activiteiten en evene menten? 
Bezoek www.a4c.nl of email info@a4c.nl

Meer informatie
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Stichting Alternatives 4 Children draagt bij aan 
meer en beter onderwijs voor plattelandskinderen 
in Tanzania. Ze doet dit dankzij haar samen-

werking met de Stichting Kamitei, die onder meer 
voorziet in studiebeurzen en opleidingsmogelijk heden 
voor talentvolle leerlingen. Het Eagle Scholarship  
Program en Community Scholarship Program zijn 
aan toonbaar succesvol. Bovendien: ‘elke dollar die naar 
een school gaat, is deels betaald door de gemeenschap 
zelf.’

Sommige kinderen lopen uren voordat ze het klas-
lokaal bereiken. Trots dragen ze hun uniform: witte 
bloes en rode trui met daaronder een blauwe rok of 
kaki-broek. Heel af en toe, als de rivier door regen 
buiten haar oevers is getreden, zien ze hun weg ver-
sperd en keren ze terug naar huis. Het excuus van een 
open brug werkt niet in Tanzania. Het is gewoon een 
lange en vaak moeizame weg naar school.

Ongeletterdheid
Tanzania in Oost-Afrika is zo groot als Frankrijk, 
Duitsland en België samen. De scholen zijn er gecon-
centreerd in de steden of liggen verspreid en afgelegen 

in de dorpjes op het platteland. Daar waar de boeren 
lopen met hun koeien en geiten of hun ajuinveld  
bewerken, wonen veruit de meeste mensen en is de 
ongeletterdheid hoog. Tanzania kent een leerplicht, 
maar de leerresultaten op de lagere school zijn bij 
ruim de helft van de kinderen beneden niveau. Van de 
platte landskinderen die het niveau wel halen, gaat 
slechts ongeveer de helft vervolgens naar een middel-
bare school. Die lokale scholen zijn stuk voor stuk 
‘commu nity schools’, gebouwd door en voor de ge-
meen schap. 

Goed onderwijs
De Stichting Kamitei (Kamitei Foundation) werkt sinds 
2002 samen met de plaatselijke gemeenschappen om 
kinderen een kans te geven op goed onderwijs op  
lager en middelbaar niveau. Het initiatief is van de 
Nederlander Jeroen Hardewijk en zijn vrouw Jane 
Ngwatu. Inmiddels op acht basisscholen en twee  
middelbare scholen in vier dorpsgemeenschappen - 
Kilimatembo, Kainam, Irkeepus and Oltukai - werkt 
Kamitei zo direct aan de toekomst van ten minste 
3.500 kinderen, en indirect aan die van de betrokken 
gemeenschappen. 

Investeren in de toekomst

Stichting Kamitei,  
A4C project in ‘the spotlight’
In deze editie van de Expert brengen we één van de projecten van  
Stichting Alternatives 4 Children onder de aandacht: De leerprojecten  
van de Stichting Kamitei. 

uu
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Onderwijs, zo is de achterliggende gedachte, 
verhoogt op de langere termijn de levens-
standaard van de kinderen, van hun fami-
lie en de gemeenschap waarin ze leven. 
Immers, onderwijs vergroot de mogelijk-
heden voor werk en werk draagt bij aan 
inkomen. Het draagt ook indirect positief 
bij aan de gezondheid en de gezondheids-
zorg. En voor alle positieve effecten geldt 
dat deze structureel en blijvend zijn.
 Het is natuurlijk van belang dat de verant-
woordelijkheid voor het onderwijs door de 
gemeenschap zelf wordt gedragen en niet 
is opgelegd. De kleinschalige investeringen 
in schoolvoorzieningen en lesmateriaal 
zoals pennen, schriften en boeken worden 
dan ook gezamenlijk opgebracht. Dit geldt 
ook voor de trainingen die aan de lokale 
onderwijzers worden gegeven. Deze ge-
deelde verantwoordelijkheid creëert draag-
vlak, wat weer nodig is voor de continuïteit 
van de projecten. ‘We hebben een contract,’ 
zegt Ageeth Koemans – die het Kamitei- 
project vanuit Nederland begeleidt en 
hiervoor 2 keer per jaar naar Tanzania  
afreist - hierover. ‘Elke dollar die naar een 
school gaat, is deels betaald door de ge-
meenschap zelf.’

Hoe onderwijzers onderwijzen
Ageeth Koemans kwam in 2012 voor het 
eerst naar Tanzania. Als orthopedagoog 
hield ze zich toen al jaren bezig met moei-
lijk opvoedbare kinderen. Voor het Cito, 
instituut voor toetsontwikkeling, schreef 
ze een methode om kinderen met een leer-
achterstand toch binnen een basisschool 
goed te kunnen handhaven. In Tanzania 
zijn het niet zozeer de kinderen, maar is 
het met name de leermethode die achter-
loopt. En dat is precies een van die dingen 
die Kamitei met hulp van Stichting Alter-
natives 4 Children verandert. 
Gebruikelijke leermethodes bestaan uit la-
ten herhalen en overschrijven, en niet uit 
daadwerkelijk doen begrijpen. Tussen leer-
kracht en leerling is weinig interactie en 
persoonlijk contact. Acht uur les per dag 
op een basisschool klinkt intensief, maar 
als deze les door acht verschillende onder-
wijzers wordt gegeven - die zelf nauwelijks 

bij de kinderen zijn betrokken - blijven 
zowel de resultaten als de kinderen achter. 
‘De onderwijzers komen de klas in, blijven 
tien minuten en gaan dan weer weg. Dan 
hebben ze hun verhaal gedaan, een op-
dracht gegeven en moeten de kinderen zelf 
maar aan de slag,’ illustreert Koemans de 
werkwijze. De verandering van leermetho-
de en cultuur - het veranderen ‘hoe onder-
wijzers onderwijzen’ - vereist weinig geld, 
maar vraagt veel toewijding en inspanning. 
Koemans stuurt een Tanzaniaanse leer-
kracht aan die de lokale scholen en school-
krachten begeleidt. Hij is ook de enige die 
in dienst is bij de stichting. Dit jaar, 2015, 
is zijn derde dienstjaar. Per maand bezoekt 
hij de lokale scholen, waarbij hij optreedt 
als co-leraar en rolmodel. Twee keer per jaar 
reist Koemans zelf naar Tanzania en gaat ze 
langs de scholen, adviseert en coacht ze de 
plaatselijke leerkrachten en natuurlijk de 
vaste Tanzaniaanse leerkracht die zo’n  
belangrijke rol speelt. ‘We boeken hiermee 
échte resultaten en zien daadwerkelijk 
vooruitgang.’ Elk jaar in augustus neemt 
Kamitei zelf examens af. Dit biedt be-
trouwbare resultaten en een duidelijk 
beeld van de progressie.

Scholarships
De resultaten en vooruitgang zijn nog het 
best zichtbaar in het Eagle Scholarship en 
het Community Scholarship Program, de 
twee vormen van onderwijsondersteuning 
waaraan Stichting Alternatives 4 Children 
voor meerdere jaren bijdraagt als co- 
sponsor. Dankzij deze beurzen krijgen de 
kinderen - die bijna elke dag de lange weg 
naar school maken - de kans om niet  
alleen hun eigen leven en toekomst te ver-
beteren, maar ook om bij te dragen aan die 
van hun ouders en dorpsgenoten. 
Het Eagle Scholarship richt zich op leer-
lingen van de basisschool. Het is een beurs 
die toegang geeft tot een particuliere kost-
school met Engels als voertaal, na Swahili 
de tweede officiële taal van het land. 
Elk jaar, na uitvoerige gesprekken en testen 
die Kamitei zelf voert en afneemt, krijgen 
de vijf beste leerlingen van de basisscholen 
de kans om naar deze anders voor hen 

onbereikbare kostschool voor voortgezet 
onder wijs te gaan. 
Het Community Scholarship is bedoeld 
voor talentvolle kinderen die al op de 
middel bare school zitten. Dankzij deze 
beurs kunnen ze een vakopleiding in de stad 
Arusha volgen. Als bijvoorbeeld leraar of ver-
pleegster keren ze vervolgens terug naar 
hun regio. ‘Het is een geweldige stimu lans 
voor kinderen, scholen en gemeenschappen, 
waarvan het hele gebied profiteert’ meent 
Koemans.
Vijfendertig leerlingen participeren nu in  
het Eagle Scholarship programma. Drie 
Community Scholership-studenten haalden 
in juni 2014 hun leraarsbevoegdheid. Zes 
startten er een maand later: vier van hen 
gingen de leraren opleiding volgen, twee 
een opleiding voor de ook zo belangrijke 
toeristenbranche. Hun opleiding duurt 
twee jaar en is mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Alternatives 4 Children. 
Onderwijs, zo is de gedachte, verhoogt de 
levensstandaard. Uit onderzoek blijkt bij-
voorbeeld dat een kind dat op basisiniveau 
kan rekenen en lezen, maar liefst eenderde 
meer opbrengst haalt uit de eigen moes-
tuin. ‘In Afrika,’ weet Koemans, ‘betekent 
dit een enorme vooruitgang in leefstan-
daard.’ Voor Koemans biedt deze gedachte 
de inspiratie om zich in te zetten voor 
onderwijs. De toe wijding en inspanning van 
de mensen van Kamitei blijken een school-
voorbeeld voor structurele en succesvolle 
ontwikkeling, waar van velen inmiddels de 
vruchten plukken.

Meer weten over Kamitei? 
Bezoek www.a4c.nl  

Ageeth Koemans, orthopedagoog.
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“ Het enige wat we zeker weten over de 
aandelenmarkten, is dat ze fluctueren.”

In de moderne portefeuilletheorie wordt 
risico gedefinieerd als volatiliteit en 
wordt aangenomen dat er een even-

redig verband bestaat tussen dit risico en het 
te verwachten rendement: om outperfor-
mance te kunnen genereren, moet een be-
legger zich blootstellen aan onzekerheid. 
Het ideaal is, volgens de theorie, om hetzij 
de volatiliteit zo veel mogelijk te beperken 
bij een gegeven verwacht rendement, hetzij 
een zo hoog mogelijk rendement te gene-
reren bij een gegeven volatiliteit.
Statistisch gezien en grof vereenvoudigd is 
volatiliteit een maatstaf voor de afwijking 
van de resultaten ten opzichte van een 
gemiddelde. De meeste (maar niet alle) 
aandelenmarkten worden gekenmerkt door 
een geleidelijke opwaartse beweging, onder-
 broken door scherpe neerwaartse bewe-
gingen. Het gevolg is dat een hoge vola ti-
liteit vaak samengaat met instortende 
markten, wat een gedeeltelijke verklaring 
geeft voor de negatieve bijbetekenis van 
het begrip.

De gangbare definities van het begrip risico 
hebben betrekking op de mogelijkheid dat 
het kapitaal blijvend wordt aangetast, anders 
gezegd: de kans dat de belegger geld verliest. 
In het ergste geval betekent het dat de  
belegger al zijn geld kwijtraakt (of erger). 
Sommige beleggers zullen een meer genuan-
ceerde definitie hanteren: voor een DB- 
pensioenfonds bijvoorbeeld is het voor-
naamste risico waarschijnlijk dat het te 
zijner tijd niet voldoende vermogen heeft 
om zijn verplichtingen na te komen.
Hoe dan ook, duidelijk is dat de begrippen 
volatiliteit en risico niet synoniem zijn. 
Toch worden ze in de dagelijkse beleggings-
praktijk vaak door elkaar gebruikt. Maar er 
zullen niet veel mensen zijn die op de vraag: 
“Wat is het risico van deze belegging?” 
genoegen nemen met het simpele antwoord: 
“Vijf ”.

Volatiliteit = risico:
klopt dat?
Ja en nee ...

In plaats van te vragen of volatiliteit altijd hetzelfde is als risico, is het 
waarschijnlijk zinvoller deze begrippen van een andere kant te bekijken. 
De vraag zou eigenlijk moeten luiden: betekenen tijdelijk schommelende 
koersen meteen ook een risico voor langetermijnbeleggers?
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Bron: Datastream, Schroders. Dagelijkse cijfers van 31-12-1971 t/m 31-12-2013. Index: MSCI World Price Return.

Look-back periode

Volatiliteit is inherent aan de beleggings-
markten en beleggers die in staat zijn ermee 
om te gaan, zullen daar voordeel van hebben. 
De belangrijkste voorwaarden voor een 
succesvolle beleggingsaanpak zijn:
–  adequaat inspelen op veranderingen  

in volatiliteit
–  anticiperen op de impact ervan op het 

sentiment en andere risicofactoren 
–  deze kennis benutten om een zo goed 

mogelijk totaalresultaat te bereiken. 

Het gaat erom waar je naar kijkt, 
niet hoe vaak je kijkt
Tegenwoordig kunnen we onze porte-
feuilles en andere ontwikkelingen als het 
ware ‘live’ volgen, en zijn we geneigd op 
elke koersbeweging en elk stukje nieuwe 
informatie meteen te reageren. Deze be-
wegingen schep pen zowel transactiekansen 
als bedreigingen. Voor langetermijnbeleg-
gers echter zorgen ze voor aanzienlijke 
ruis die het zicht op het grote geheel kan 
vertroebelen. Te vaak naar kortetermijn-
ontwikkelingen kijken kan onzekerheid 
veroorzaken.
Tot op zekere hoogte is het bij de porte-
feuillebewaking zinvol om minder vaak  
te kijken, maar het kan ook te simpel en 
gemakkelijk zijn. Bovendien brengt het 
andere gevaren met zich mee, bijvoor-

beeld het risico dat de vermogensbeheer-
der tekortschiet in zijn fiduciaire plichten. 
Het is dus zaak het juiste midden te vinden 
tussen controledwang en je kop in het zand 
steken. De vraag is echter of er een juiste 
controle frequentie is. Het antwoord is naar 
onze mening te vinden in de volgende 
analyse.
Afbeelding 1 toont het percentage positieve 
resultaten bij het bekijken van een aan-
delen markt, per waarnemingsfrequentie 
(hoe vaak) en per waarnemingsperiode (de 
‘look-back periode’). Per dag bekeken, zo 
blijkt, is er een 50-50 kans op een positief 
resultaat. Bij een langere waarnemings-
periode stijgt het percentage (resp. de waar-
 schijnlijkheid van) positieve resultaten snel.
Hoe vaak de portefeuille wordt bekeken, 
maakt dus niet veel uit. Waar het om gaat 
is dat de periode die wordt onderzocht, 
lang genoeg moet zijn om een onver-
troebeld beeld te geven. Als de look-back 
periode te kort is, is er namelijk te veel 
ruis om zin volle conclusies te kunnen 
trekken. We zouden uiteraard voorbijgaan 
aan de toevalsfactor op de markten als  
we zouden beweren dat er een optimale 
look-back periode voor de portefeuille-
bewaking be staat. Deze zal per beleggings-
categorie variëren, globaal al naar gelang 
de volatiliteit. 

“ In beleggingsanalyses wordt volatiliteit 
vaak gelijkgesteld met risico. Maar dat 
doet geen recht aan de werkelijkheid ...”

Afbeelding 1: Psychologische aspecten van marktwaarneming

uu

“ Van belang is  
de duur van de 
periode die wordt 
bekeken, niet  
de frequentie 
waarmee wordt 
gekeken.”
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  Sterk volatiele subset   Alle weken  n  Sterk volatiele subset n  Alle weken
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Wie de luxe en het uithoudingsvermogen 
heeft om een beleggingshorizon van enkele 
decennia te kunnen aanhouden, hoeft zich 
over kortetermijnschommelingen in de 
markt niet druk te maken. Voor een door-
snee institutionele belegger met een asset- 
allocatiecyclus van 3 tot 5 jaar, lijken voort-
schrijdende periodes van minimaal 1 jaar 
een zinvolle look-back periode te zijn.

Het verschil zien tussen dreiging 
en kans
Vaak wordt aangenomen dat institutionele 
beleggers een langere beleggingshorizon 
hebben dan particuliere beleggers, deels 
van wege hun grotere expertise en hun 
langlopende verplichtingen. In dit verband 
is het interessant te onderzoeken of er be-
leggingshorizons zijn waarbij volatiliteit 
inderdaad een groot risico betekent.
Daarbij doen wij twee aannames over de 
waarschijnlijkheidsverdeling van het ver-
wachte marktrendement.
1  Intuïtief nemen we aan dat volatiele 

markten in het algemeen meer extreme 
resultaten (positief of negatief) zullen op-
leveren dan rustige markten. Daarom zal 
de waarschijnlijkheidsverdeling van het 
verwachte marktrendement bij een hoge 
volatiliteit een ‘dikkere staart’ hebben dan 
bij lage volatiliteit.

2  Statistisch en empirisch gezien wordt een 
hoge marktvolatiliteit geassocieerd met 
een negatief rendement. Als de rende-
menten in het verleden negatief waren, 
zullen de prijzen in de markten dalen, 
wat tot verbeterde koopkansen leidt. 
Zodoende zou de verdeling van het ver-
wachte marktrendement in perioden van 
hoge volatiliteit een hoger gemiddelde 
moeten hebben dan in perioden van lage 
volatiliteit.

Tegenover dit hogere verwachte rendement 
staat echter ook een hogere kans op signi-
ficant verlies. Hoe sterk dit verband uitvalt, 
hangt weer af van de onderzoeksperiode 
en de doelstellingen van elke belegger.
In afbeelding 2 is de feitelijk ervaren in-
cidentie van de weekrendementen op de 
S&P 500 over de afgelopen 54 jaar weer-
gegeven. Als subset tonen we de ervaren 
resultaten voor de weken die werden voor-
afgegaan door perioden met een relatief 
hoge volatiliteit. De verdeling van de rende-
menten in de zeer volatiele subset heeft een 
aanzienlijk dikkere staart dan in de hele set. 
In de bovenste grafiek is dit steeds zicht-
baar wanneer de curve van de volatiele sub-
set boven die van de totale set ligt. Tege lijk 
zien we dat het gemiddelde rendement in 
de volatiele subset slechts iets lager ligt 
(onderste grafiek).

Afbeelding 3 geeft de verdeling van het 
rende ment voor dezelfde index over de-
zelfde periode, maar dan per jaar. Dit keer 
zijn de staarten van de zeer volatiele sub-
set slechts iets dikker, maar ligt het gemid-
delde rendement aanzienlijk hoger.
Bij een korte horizon weegt de zorg die  
het gevolg is van de linker staart (het risico 
van aanzienlijk lagere rendementen) door-
gaans zwaarder dan het voordeel van een 
iets hoger verwacht rendement, en ver-
tegenwoordigt de marktvolatiliteit dus een 
bedreiging. Voor beleggers die aan deze 
risico’s blootstaan, kan het gebruik van 
technieken om de volatiliteit te beheren, 
zoals een volatility capping of targeting, 
een aantrekkelijke optie zijn. Maar hoewel 
het tegen de intuïtie lijkt in te gaan, kan 
hetzelfde signaal (een periode van abnor-
maal hoge marktvolatiliteit) ook precies 
de tegenovergestelde reactie uitlokken.
Beleggers die zich op de lange termijn 
richten, mogen op grond van hetzelfde sig-
 naal juist verwachten dat de turbulentere 
periodes voor hen resulteren in een positief 
resultaat. Dit is het gevolg van het waarde 
effect, waardoor beleggers die be reid zijn 
een kortdurende storm uit te zitten, kunnen 
profiteren van de korte termijnzorgen van 
andere beleggers.

“ op korte termijn 
voorspelt een 
hoge volatiliteit 
een toename  
van de extreme 
resultaten,  
zowel positief  
als negatief.”

uu

Afbeelding 2: Na een volatiele periode zien we meer extreme resultaten

Bron: Bloomberg, 
Schroders. Dagelijkse 
waarden van 31-12-
1959 t/m 31-12-2013. 
Benchmark: S&P 500 
Price Return. Look-
back periode volatili-
teit: 1 maand. De 
sterk volatiele subset 
heeft betrekking op 
het bovenste deciel 
van de historische 
vola tiliteit.
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  Sterk volatiele subset   Alle weken  n  Sterk volatiele subset n  Alle weken
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Dezelfde analyse werd uitgevoerd over 
verschillende ‘look-forward’ periodes, waar-
van de resultaten worden weergegeven in 
afbeelding 4. Hieruit blijkt: hoe langer de 

“ over langere  
perioden be-
schouwd kan de 
huidige volatiliteit 
ook een signaal 
voor waarde-
kansen zijn.”

“ Dezelfde waar-
genomen volatili-
teit kan voor ver-
schillende typen 
beleggers totaal 
verschillende bete-
kenissen hebben.”

Afbeelding 3: De jaarresultaten kennen nog steeds neerwaartse risico’s,  
maar ook hogere waardepremies
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Afbeelding 4: Dezelfde signalen, andere betekenissen:
wat de marktvolatiliteit betekent, hangt af van de beleggingshorizon

Bron: Bloomberg, 
Schroders. Dagelijkse 
waarden van 31-12-
1959 t/m 31-12-2013. 
Benchmark: S&P 500 
Price Return. Resul-
taten over 12 maanden 
zijn geannualiseerd. 
Look-back periode  
volatiliteit: 1 maand. 
De sterk volatiele sub-
set heeft betrekking  
op het bovenste deciel 
van de historische  
volatiliteit.

Bron: Bloomberg, 
Schroders. Dagelijkse 
waarden van 31-12-
1959 t/m 31-12-2013. 
Benchmark: S&P 500 
Price Return. Look-
back periode volati-
liteit: 1 maand. De 
sterk volatiele subset 
heeft betrekking op 
het bovenste deciel 
van de historische  
volatiliteit.

Conclusie
Onze conclusie kan niet anders zijn dan dat volatiliteit niet hetzelfde is als risico. Het is eerder een maat staf 
voor een bepaaldtype risico. Pragmatisch ingestelde beleggers weten dat, en ze weten ook dat het te kort 
door de bocht is om volatiliteit gelijk te stellen aan risico. Het is naar onze mening zinvoller volatiliteit te 
beschouwen als indicator, die een voorbode van zowel kortetermijnbedreigingen als lange termijn kansen 
kan zijn. Gewapend met dit inzicht zouden beleggers in staat moeten zijn betere allocatie beslissingen te 
nemen in tijden van marktstress.

waarnemingperiodes, hoe dichter de fluc-
tuatiecurves bij elkaar komen te liggen;  
tegelijkertijd leiden volatiele fasen in totaal 
tot hogere rendementen.
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De technologie die voor geautomatiseerd rij-
den nodig is, gaat momenteel met sprongen 
vooruit. Al in 2020 zullen auto’s die groten-

deels autonoom rijden, marktrijp zijn en een vanzelf-
sprekende verschijning in ons straatbeeld zijn. Hoe 
zal deze markt, die onmiskenbaar in opmars is, zich 
ontwikkelen en wie zijn de mogelijke winnaars en 
verliezers?
Ongelofelijk maar waar: een groot deel van de techno-
logie die voor volautomatisch rijden nodig is, bestaat 
al sinds de jaren 1970, toen de eerste zelfrijdende voer-
tuigen werden ontwikkeld - al waren die nog zeer 
bescheiden in hun mogelijkheden. 
Op de laatste Consumer Electronics Show in Las Vegas 
baarde Audi opzien met zijn zelfrijdende A7. Hadden 
de systemen een jaar geleden nog de hele kofferruimte 
gevuld, inmiddels zijn ze gekrompen tot het formaat 
van een notitieblok (zie afbeelding) - een bewijs van de 
razendsnelle ontwikkeling in de branche. Het is vrij-
wel zeker dat de meesten van ons in hun leven nog 
zelf rijdende auto’s op de weg zullen zien. 
Zo wil Continental, de Duitse toeleverancier voor  
de auto-industrie, tegen 2016 gedeeltelijk geautoma-
tiseerde, tegen 2020 hooggeautomatiseerde en tegen 
2025 volledig geautomatiseerde systemen aanbieden. 
Nu al zijn veel auto’s, vooral in het luxere segment, 
voorzien van ondersteunende veiligheidssystemen 
die bepaalde taken van de bestuurder overnemen. 
Volgens Continental is in de industrielanden circa  
10 - 30% van de nieuwe auto’s voorzien van be-
stuurdersassistentiesystemen (ook wel ADAS genoemd: 
Advanced Driver Assisted Systems). 

Denk daarbij aan voorzieningen zoals automa tische 
afstands regeling, dodehoekbewaking, noodremassi-
stent, parkeerhulp en rijbaanwisselassistent. Sommige 
ADAS- componen ten worden door de wetgever zelfs 
verplicht gesteld. In de VS bijvoorbeeld moeten vanaf 
2018 alle verkochte auto’s voorzien zijn van een achter-
uitrijcamera. In Europa daarentegen moeten auto’s een 
noodremsysteem hebben om in aanmerking te komen 
voor het hoogste veiligheidspredicaat Euro NCAP 5. 
Op dit moment zijn er echter nog aanzienlijke ob-
stakels voor volautomatisch rijden, waaronder de aan-
sprakelijkheidskwestie en zeker ook de acceptatie door 
de klant. 
De belangrijkste uitdagingen bij de productie van zelf-
rijdende auto’s zijn:

–  De technologie
   Leverancier Continental beschrijft autorijden als 

een proces van waarnemen, plannen en handelen. 
Voor de waarnemingsfase (sensoren, radarsystemen 
en camera’s) en de handelingsfase (activerings- en 
controlesystemen) is de technologie al grotendeels 
beschikbaar. Het wordt echter lastiger als het om de 
planningsfase gaat. In feite heeft de auto een hoge 
mate aan kunstmatige intelligentie nodig die in staat 
is de omgeving waar te nemen en te interpreteren, 
om vervolgens adequaat te handelen. Bovendien 
moet de auto het uitvallen van bepaalde sys temen 
kunnen opvangen zonder de inzittenden in gevaar 
te brengen. Op dit moment zijn bij de autofabrikan-
ten talloze software-ingenieurs druk bezig om een 
oplossing voor deze problemen te vinden. 

Zelfrijdende auto’s:  
een kwestie van tijd?

Katherine  

Davidson,  

Global Sector  

Specialist –  

Auto mobile en  

co-beheerder 

Schroder ISF  

Global Demo-

graphic  

Opportunities

Enkele jaren geleden waren zelfrijdende auto’s  
nog ondenkbaar. je zag ze hoogstens in science 
fiction films. Maar wie kan zich voorstellen echt in 
een auto te zitten en niets meer te hoeven doen,  
behalve het landschap bewonderen?

Consumer Electronics Show   
De zelfrijdende Audi A7.
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Consumer Electronics Show   
De zelfrijdende Audi A7.

–  Aansprakelijkheid 
  Dit lijkt op dit moment het grootste knelpunt te 

zijn. Want wie bij een ongeval met een autonome 
auto de schuld draagt – fabrikant, bestuurder of 
niemand – is momenteel het onderwerp van prak-
tische en ethische discussies. Niet uit te sluiten valt 
dat de fabrikanten ten minste een deel van de ver-
zekeringskosten voor hun rekening zullen moeten 
nemen. Maar uiteindelijk is de verwachting dat de 
totale verzekeringskosten vanwege het lagere aantal 
ongevallen zullen dalen. Volgens de Duitse Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) kan met bestuur-
derdersassistentiesystemen 70% van de ernstige 
verkeersongevallen worden vermeden. 

–  juridische kwesties 
  Om autonome auto’s aan de gemiddelde consument 

te verkopen, zijn zeer complexe juridische hinder-
nissen te overwinnen. Zo schrijft het Weens verdrag 
inzake het wegverkeer nog steeds voor dat de be-
stuurder te allen tijde de controle over zijn voertuig 
moet behouden.

–  Infrastructuur/internetverbinding 
  Volledig autonome auto’s zullen een ononder broken 

verbinding met het internet nodig hebben. Dat is 
momenteel echter alleen in grote steden haalbaar.

–  Acceptatie door de consument 
  De consument zal eraan moeten wennen om de 

controle over het voertuig uit handen te geven,  
ook wanneer dat door ADAS-technologieën ver - 

ge makkelijkt wordt. Uit enquêtes van adviesbureau 
KPMG blijkt dat vrouwen, ouderen en bestuurders 
van auto’s uit het hogere segment de grootste be-
langstelling voor autonoom rijden hebben. 

–  Kosten
  Continental schat dat de extra kosten in 2020 on-

geveer 2000 à 3000 US dollar per voertuig zullen 
bedragen. In een onderzoek van JD Power uit 2012  
toonde 37% van alle ondervraagden interesse in de 
aankoop van een autonome auto. Nadat was verteld 
dat dit ongeveer 3000 USD extra zou kosten, daalde 
dit percentage naar 20%. De grafiek in afbeelding 2 
laat zien hoeveel geld autobezitters in elk land zou-
den willen uitgeven voor geauto matiseerde sys-
temen (volgens een enquête uit 2013).

Natuurlijk zullen deze obstakels in de loop der tijd 
worden overwonnen. Maar voor het zover is dat we in 
de auto het stuur kunnen loslaten en de krant kunnen 
lezen, zal er nog aanzienlijk meer tijd verstreken zijn 
dan tot nu toe in de ontwikkeling van deze technologie 
is gestoken.

Winnaars en verliezers
De overgang naar autonoom rijden zal een radicale 
omslag in de auto-industrie teweegbrengen, die moge-
lijk vergelijkbaar is met de kracht waarmee de smart-
phone en de tablet de pc- en mobiele telefoonbranche 
overspoelden. Dat komt deels doordat in een zelf-
rijdende auto de software het duurste onderdeel is, 
terwijl de hardware-componenten vrij simpel zijn. 
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Afbeelding 1:   
Het zelfrij-systeem van de Audi A7 een jaar geleden (links) en nu (rechts)
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Figuur 3 laat de verschuiving in de waarde-opbouw 
van een voertuig zien. Volgens onze inschatting zullen 
de zogeheten OEM’s voor één van de volgende moge-
lijkheden kiezen. 

1  Volledige integratie: De original equipment 
manufacturer zal een gesloten systeem aanbieden - 
het voertuig ontwikkelen en produceren en het be-
sturingssysteem ontwerpen (vergelijkbaar met Apple). 
Dit lijkt alleen haalbaar te zijn voor de grootste auto-
fabrikanten met een solide balans en de premium-
fabrikanten. Deze behoren ook nu al tot de pioniers 
op het gebied van de autonome technologie. 

2  Alleen hardware: Analoog aan de smart phone-
branche zullen sommige fabrikanten zich concen-
treren op de productie van hardware, in plaats van 
grote bedragen voor de ontwikkeling van tweede-
rangs besturingssystemen uit te geven. Net zoals nu 
de Samsung-smartphones op het besturingssysteem 
Android draaien, zou in de toekomst een Hyundai op 
Google- technologie kunnen rijden. Ook dit zal alleen 
mogelijk zijn voor de fabrikanten die het goedkoopst 
kunnen werken en gevestigd zijn in lagelonenlanden. 

3  Beperkte kapitaalinvestering/volledige uit-
besteding: Marktpartijen met prestigieuze merken 
maar zonder schaalvoordeel zouden zich uit de kapi-
taalintensieve autoproductie met zijn smalle marges 
kunnen terugtrekken en zich gaan richten op design 
en branding. Het verdere productieproces zouden ze 
dan overlaten aan toeleveranciers of hardware fabri-
kanten, terwijl de sofwarekant aan Google of soort-
genoten wordt toevertrouwd. Problematisch is hierbij 
dat design en merk van auto’s minder relevant worden, 
vooral omdat de waardeschepping bij de software komt 
te liggen en met name de rij-eigenschappen naar de 
achtergrond verschuiven. Volgens een onderzoek van 
KPMG hechten consumenten in een zelfrijdende auto 
minder belang aan factoren zoals styling en interieur-
uitrusting.

4  Uitdunning van de markt: In dit toekomst-
scenario is geen plaats voor kleine of inefficiënte  
producenten met merken voor de massamarkt. Deze 
hebben overigens ook nu al problemen. Maar de 
opmars van de autonome auto zal hun neergang 

uu

Consumer Electronics Show  
De zelfrijdende audi a7.    Bron: www.digitaltrends.com

  Veiligheid: meer dan 75% van alle 
ongevallen is alleen op de bestuurder 
terug te voeren, en meer dan 90% 
wordt ten minste deels door de be-
stuurder veroorzaakt. De Duitse 
Bunde sanstalt für Straßenwesen 
(BASt) schat dat 70% van alle  
ongelukken door middel van be-
stuurdersassistentiesystemen te 
ver mijden is. Volgens cijfers van de 
American Automobile Association 
veroorzaken verkeersongevallen 
jaarlijks een kostenpost van 300 
miljard US dollar.

  Verzekeringspremies: omdat  
er minder ongelukken gebeuren, 

Voordelen van autonoom rijden

zouden de verzekeringspremies  
omlaag kunnen. Voor auto’s met  
bepaalde ondersteuningssystemen, 
zoals een noodremassistent die de 
kans op whiplash-letsel vermindert, 
zijn de verzekeringen nu al goedkoper.

  Brandstofbesparing: omdat zelf-
rijdende auto’s efficiënter rijden, zullen 
ze minder brandstof ver bruiken. Uit 
empirisch onderzoek is gebleken dat 
alleen al door het gebruik van een snel-
heidsbegrenzer het brandstofverbruik 
met 30% afneemt. Bovendien zou de 
volg afstand tussen auto’s op de weg 
hierdoor kleiner kunnen worden, 
waardoor de kans op files afneemt. 

  Rijeigenschappen/productivi teit: 
De gemiddelde amerikaanse forens 
brengt jaarlijks 250 uur achter het 
stuur door. in een wereld waarin auto’s 
zonder menselijke tussenkomst hun 
werk doen, veranderen ‘bestuur- 
ders’ in ‘passagiers’. Dit maakt het 
pen delen een stuk comfortabeler.  
Uit een enquête van marktonder-
zoeksbureau JD Power bleek dat  
de consument bereid zou zijn voor 
het comfort dat aan het autonome  
rijden verbonden is, 2000 à 3000  
US dollar extra neer te tellen. tot  
slot zouden autonome auto’s het  
tijdsverlies als gevolg van files  
kunnen verminderen.
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versnellen, omdat ze niet over voldoende middelen 
beschikken om de vereiste technologie bij te houden. 
Bovendien is hun merkwaarde niet hoog genoeg om 
klanten ertoe te bewegen voor extra voorzieningen  
te betalen. Ook voor de toeleveranciers kunnen de 
voor uit zichten verschillend zijn. Enerzijds zal de 
prijs van basiscomponenten onder druk komen te 
staan, door het teruglopende aandeel van de hard-
ware in de totale waarde van de auto en door de 
verdere ontwikkeling van de auto tot massaproduct. 
Anderzijds zou uitbreiding van de uitbesteding voor 
hen tot grotere volumes kunnen leiden. Sommige toe-
leveran ciers zijn uitstekend gepositioneerd als het 
gaat om de hoogwaardige, voor het autonome rijden 
benodigde componenten.

Algemene vraag naar auto’s
Welke gevolgen deze ontwikkeling voor de totale 
autovoorraad zal hebben, is nog onduidelijk. Als het 
‘ideaal’ van zelfrijdende, niet meer door mensen be-
stuurde auto’s ooit werkelijkheid wordt, kan het bezit 
van een auto totaal nieuwe mogelijkheden openen. 
Want dan kunnen in de auto andere dingen worden 
gedaan (net als in het openbaar vervoer) – maar dan 
met meer comfort en in de eigen om  geving.  
Anderzijds kan men zich afvragen hoeveel huis-
houdens nog een tweede auto nodig zullen hebben  
als het voertuig niet meer op de werkplek of het vlieg-
veld geparkeerd hoeft te worden. Carsharing wordt 

realistischer als de auto de werknemer ’s ochtends kan 
ophalen en ’s avonds weer thuisbrengen. Een wagen-
park met zelfrijdende auto’s zou dan een soort indi-
vidueel openbaar vervoerssysteem kunnen worden. 
KPMG muntte in dit verband de uitdrukking ‘zipcar 
on steroids’ (iets als: carsharing met een plus).  

Toekomst binnen handbereik
Ideeën die ooit science fiction leken te zijn, lijken bin-
nen handbereik. Voor een bedrijfstak die sinds de 
ontwikkeling van de verbrandingsmotor nauwelijks is 
veranderd, betekent dit een revolutie.
Er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Niemand weet 
hoe lang het duurt voordat zelfrijdende auto’s werke-
lijkheid zijn en hoe de auto-industrie zich erop zal 
instellen. De ontwikkeling kan bovendien gevolgen 
hebben voor allerlei andere sectoren, van de telecom-
sector (auto’s worden met elkaar verbonden in een 
netwerk) tot de media (kunnen tijdens het rijden 
worden ‘geconsumeerd’) en de verzekeringssector 
(momenteel centraal in de nog onopgeloste aanspra-
kelijkheidsvraag). 
Beleggers en bedrijven doen er goed aan de ont-
wikkelingen nauwgezet te volgen en ‘aan de bal te 
blijven’. Technologie- en verkeersexpert, en tevens 
voormalig R&D-vice president van General Motors, 
filosofeert nu al: “Als hele bedrijfstakken op hun kop 
gezet worden, hebben de gevestigde bedrijven het 
meestal heel moeilijk.”  

Zelfrijdende 
auto’s: een  
kwestie van tijd?

Afb. 2:  
Hoeveel zou u uitgeven voor geautomatiseerde systemen

Afb. 3: Verschuiving in de  
waarde van auto’s

Bron: Enquête Continental. Per 2013.
Bron: Morgan Stanley Research.  
Per november 2013.

Geautomatiseerde 
systemen voor  
de snelweg

Huidige auto

Geautomatiseerd 
rijden bij files op 
de snelweg

Geautomatiseerd 
inparkeren  
[parkeergarage]

3.000 euro

2.000 euro

1.000 euro

0 euro
Duitsland China Japan VS

2.900
2.600

2.300

1.100

3.000 euro

2.000 euro

1.000 euro

0 euro
Duitsland China Japan VS

1.900
2.300 2.400

800

3.000 euro

2.000 euro

1.000 euro

0 euro
Duitsland China Japan VS

1.700 1.900 1.800

900

Autonome auto’s

20%

40%

40%

10%

n  Hardware
n  Software

n  Hardware
n  Software
n  Inhoud



De zoektocht naar nieuwe vennoten verliep 
relatief eenvoudig en de aanstelling van Toby 
Caulfield, Alexander Abel Smith en Lord 

Strat hallan, de latere Earl of Perth, bewees dat Helmut 
Schroder een gelukkige hand van kiezen had. De taak 
die hem in de daarop volgende jaren te wachten stond, 
was echter een stuk moeilijker en ingewikkelder: de 
financiële herstructurering van de onderneming. Want 
nog steeds blokkeerden de bevroren rentebetalingen 
- gevolgen van de oorlog en ook het overlijden van 
Baron Bruno in 1940 - de weg naar een voorspoedige 
toekomst.
Ondertussen werd het ondernemingsrisico volledig 
gedragen door Helmut Schroder en zijn twee zussen 
Dorothee en Marga. En omdat Helmut Schroder de 
enige eigenaar was die zelf dagelijks in de onderneming 
actief was, rustte op hem de taak om de financiële 
aangelegenheden van de familie te regelen en de kapi-
taalbasis van de onderneming op gezonde leest te 
schoeien. Helmut Schroder trok zich geleidelijk uit de 
dagelijkse bedrijfsvoering terug om zijn verminderde 
krachten voor een groot deel te wijden aan het ont-
warren en ordenen van financieringsstructuren en 
eigen domsverhoudingen.
Na de herstructurering in de jaren 1942/43 had  
de onderneming twee vennoten: de familiestichting 
Veritas Trust, met als begunstigden Helmut Schroder 
en zijn twee zussen, en daarnaast Helmut Schroder 
als persoonlijk aansprakelijke vennoot. Het eerste wat 
meteen na de oorlog moest gebeuren, was kapitaal 
bijeenbrengen. De Veritas Trust bracht nieuw kapitaal 
in, en er waren enkele andere succesvolle investeringen. 
Voor een betere liquiditeit op de langere termijn 
zorgden de verkoop van een belang aan Arlington 
House (1946) en de verkoop van Leadenhall Street 
(1949), dat voortaan werd gehuurd. Met de verkoop 
van Schrobanco-aandelen aan Barings in maart 1951 
werd het kapitaal verder uitgebreid. Op deze manier 
hadden de vennoten aan het einde van het jaar in 
totaal van 2,2 miljoen pond sterling bijeengebracht. 
In het voorjaar van 1951 deed Konrad Adenauer de 
principiële toezegging dat West-Duitsland instond 
voor alle vooroorlogse schulden. Het vooruitzicht de 
uitstaande schulden te kunnen voldoen was meer dan 
welkom voor zowel de beheerders van de nalaten-
schap van Baron Bruno Schröder als voor de Veritas 
Trust. Niet alleen omdat hypotheken konden worden 
afgelost, maar vooral omdat de Londense firma hier-

door de beschikking kreeg over onbelast en vrij  
kapitaal. Dat betekende dat Helmut Schroder verder 
kon gaan met de herstructurering van de vennoot-
schap. Allereerst moet er duidelijkheid komen over de 
positie van Frank en Henry Tiarks. Zij waren juridisch 
gezien immers nog steeds volwaardige vennoten, maar 
brachten geen kapitaal in. In juni 1951 begonnen de 
onderhandelingen over de manier waar op Helmut 
Schroder de goodwill van de familie Tiarks bij J. Henry 
Schroder & Co. kon vergoeden. De onderhandelingen 
duurden bijna een jaar - en in de tussentijd overleed 
Frank Tiarks. Na bemiddeling van Robert Holland- 
Martin (Martin’s Bank) en sir Edward Peacock (Barings) 
werd in juli 1952 overeenstemming bereikt over een 
betaling van 200.000 pond sterling aan Henry Tiarks. 
Deze overeenkomst had geen invloed op het belang 
van zijn familie in Schrobanco. Eind maart 1953 trok 
Henry Tiarks zich formeel uit de oude ven nootschap 
terug en was zijn positie gelijkwaardig aan die van de 
andere vennoten. Hiermee was voor Helmut Schroder 
de weg vrij om over te gaan tot de laatste stap van de 
herstructurering: de omzetting van de vof in een 
naam loze vennootschap. 

Schroders Kroniek

Van vennootschap onder firma 
naar naamloze vennootschap
Een nieuw begin in Londen

Op de foto van links naar rechts: Helmut, Baron Rudolf, partner  
bij Schröder Gebrüder in Hamburg, en Baron Bruno Schröder.
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Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit document ver
tegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die 
worden uitgedrukt of weer spiegeld in andere be rich t
en, strategieën of compartimenten van Schroders.
Schroder International Selection Fund is een beleg
gingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder Inter
national Selection Fund is op grond van artikel 2:66 
van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) geregi
streerd 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 International Selection Fund in Nederland 
worden aangeboden. Raadpleeg het vol ledige pros
pectus en de essentiële beleggersinformatie in dien u 
meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten 
en verplichtingen van de belegger en de juridische 
relatie met Schroder International Selection Fund 
wor den uit een gezet in het volledige prospectus. Het 
volledige prospectus, de essentiële beleggersinfor
matie en de jaar en halfjaarverslagen van Schroder 
International Selection Fund kunnen kosteloos worden 
verkregen bij Schroder Investment Management (Lux
embourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L1736 Senninger
berg, Groothertogdom Luxemburg en alle distribu
teurs of via www.schroders.nl. 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. De koersen van aan-
delen en de daaruit gegenereerde inkomsten 
kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk 
dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde 
bedrag niet terug krijgen. Gegevens van derden zijn 
eigendom van de ver strekker van de gegevens en 
mogen niet worden ver  spreid, overgenomen of voor 
een ander doel wor den gebruikt zonder toestemming 
van de ver strekker. Gegevens van derden worden 
verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker 
van de gegevens noch de uitgever van dit document 
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens 
van derden. Het pros  pectus en/of www.schroders.
lu bevatten aan vullende disclaimers ten aanzien van 
gegevens van derden. Uit gegeven in april 2015 door 
Schroder Investment Mana gement GmbH, Taunustor 1, 
60310 Frankfurt/Main.
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T R U S T E D  H E R I T A G E  A D V A N C E D  T H I N K I N G

Schroder ISF  
Global Multi-Asset Income: 

De fondsbeheerder streeft naar een 
vaste uitkering van 5% per jaar, bij een 
rendement op lange termijn van 7%.  
Om dit te bereiken, beleggen wij in aan
delen, obligaties en andere beleggings
categorieën. Zo kunnen wij flexibel  
inspelen op de marktontwikkeling  
en kansen benutten.

www.schroders.nl

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 oorspronkelijk 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. Uitgegeven in april 2015 door 
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt/Main.
*  Het doelinkomen is vóór aftrek van kosten, wordt niet gegarandeerd en kan jaarlijks worden herzien. Er is geen zekerheid dat dit doel wordt bereikt. Als het rendement van het fonds lager 

is dan het bedrag van de beoogde uitkeringen, worden de uitkeringen betaald uit het vermogen van de aandelenklasse. Uitkering vindt plaats in maandelijkse termijnen. 
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