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Schroder ISF Global  
Multi-Asset Income
streeft naar een vaste  
uitkering van 5% per jaar, bij 
een langetermijnrendement 
van 7% per jaar. Het fonds 
belegt rechtstreeks in aan-
delen, obligaties en andere 
beleggingscategorieën, en 
biedt beleggers daarmee 
toegang tot een breed  
gespreide portefeuille.

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.

*  Uitkering in kwartaaltermijnen van 1,25 % in aandelenklasse A, EUR afgedekt, ISIN LU0757360960; maandelijkse uitkering van 0,416 % in aandelenklasse 
A, US Dollar, ISIN LU0757359954
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Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit document  
vertegenwoordigen niet noodzakelijk de 
mening en die worden uitgedrukt of weer-
spiegeld in andere berichten, strategieën  
of compartimenten van Schroders.

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

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

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

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

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

U wordt erop gewezen dat alle telefoongesprekken 
om veiligheids  redenen worden opgenomen.
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FondsREdACTIonEEL

Cazenove Capital Management:  
Nieuwe aanwinst op het Schroders 
fondsenplatform  
Het afgelopen jaar heeft Schroders aan een nieuwe  

aanwinst in het enorme fondsenuniversum gewerkt:  

Cazenove Capital Management. Inmiddels is de over

name afgerond. In maart zijn de Cazenovefondsen 

overgegaan naar het fondsenplatform van Schroders  

in Luxemburg, waarmee deze boetiek nu onderdeel  

is geworden van de Schrodersgroep. Het team rond 

fondsbeheerder Steve Cordell werkt al jaren lang  

succesvol samen in alle segmenten van de Europese  

en Britse aandelenmarkt. Al in de jaren '90 ontwikkelden 

ze bij HSBC een specifieke aandelenbenadering op  

basis van het zogeheten 'Business Cycle Model'.  

Sindsdien hebben ze dit model steeds verder verfijnd  

en jaar op jaar succes geboekt. Bij de overname van 

Cazenove wilden we deze fondsboetiek zoveel mogelijk 

intact houden. Zodoende hebben we dit 'dream team'  

weliswaar overgeplaatst naar ons hoofdkantoor in  

Londen, maar de bestaande structuren intact gelaten. 

Zo rapporteert het voormalige Cazenoveteam recht

streeks aan Peter Harrison, Head of Investments, en  

kan het zijn fondsen ongehinderd verder beheren met 

zijn al jaren beproefde strategieën. 

Tegelijkertijd geniet het team volledige ondersteuning van 

de infrastructuur, de technische expertise, de diverse 

platformen, de handelaars en de gemeenschappelijke 

research van Schroders. En dat illustreert een belangrijk 

en uniek aspect van de cultuur van Schroders: ruimte 

bieden aan diversiteit in eigen huis en diverse 'interne 

boetieks' onder een dak samenbrengen. 

U kunt het allemaal op uw gemak nog eens nalezen in 

deze Expert, en als u meer informatie over dit nieuw team 

wenst, staan onze mensen voor u klaar. Wij zijn er vooral 

trots op dat we erin geslaagd zijn de marktneutrale long/

shortaandelenstrategieën, die voorheen op de Cayman

eilanden geregistreerd waren, in onze SICAV te integreren.

Veel leesplezier! 

Michel Vermeulen  

Michel Vermeulen 
Algemeen Directeur Schroders Benelux
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NIEUWS VAN SCHRODERS

  + + +  Alternatief voor high yield obligaties  + + + 

Het nieuwe Schroder ISF1 EURO Credit Conviction is een turbo voor beleggers in 
Europese investment grade obligaties, die het beste uit twee werelden combineert. dit 
is te danken aan de ongekend grote flexibiliteit waarmee Patrick Vogel, hoofd van het 
team Europese bedrijfsobligaties van schroders, de beste beleggingskansen in alle 
sectoren kan selecteren. dit verhoogt het rendementspotentieel. Tegelijkertijd biedt 
het fonds duidelijk meer zekerheid dan pure high yield fondsen, aangezien de obliga-
ties in de portefeuille een gemiddelde kredietkwaliteit van BBB- of hoger hebben. 
Gedisciplineerd credit onderzoek stelt Vogel in staat naast obligaties van BBB- of 
BB-kwaliteit ook maximaal 30% high yield papieren in zijn portefeuille op te nemen. 
dit maakt het fonds uitermate geschikt voor beleggers die op rating niveau een com-
promis ten gunste van hogere rendementen zoeken. Met deze uitzonderlijke 
beleggingsstrate gie dicht schroders een gat in de markt. Juist in het huidige klimaat 
biedt het fonds gunstige vooruitzichten. Want de economie van de eurozone herstelt 
zich langzaam, wat het klimaat voor obligaties ondersteunt: als de rentes weer om-
hoog gaan, kunnen obligaties met een lagere rating door hun hogere risicopremie 
deze stijging gemakke lijker opvangen en zodoende zelfs in een dergelijk klimaat een 
positief totaalrendement opbrengen.

   + + +   Wereldwijd waardegericht long/short-aandelenfonds nu ook voor  
particuliere beleggers  + + + 

Een beproefde strategie in nieuwe verpakking: voortaan kunnen ook particuliere beleg-
gers in Schroder ISF QEP Global Value Plus beleggen. daarmee krijgen ze toegang 
tot een sinds 2008 beproefde, wereldwijde long/short-waardestrategie die dankzij zijn 
unieke opzet bij institutionele beleggers zeer geliefd is als diversificatie instrument. de 
afkorting QEP in de fondsnaam staat voor Quantitative Equity Products en verwijst 
naar de unieke combinatie van mens en kwantitatieve modellen die deze aanpak  
kenmerkt. Met behulp van de computer kan het team dagelijks 15.000 aandelen uit  
40 landen analyseren, wat ook het grootste analistenteam anders niet voor elkaar zou 
krijgen. de computer resultaten worden echter niet klakke loos in een portefeuille  
omgezet. Want eerst zijn de experts en fondsbeheerders met hun jarenlange ervaring 
aan zet, die de uitkomsten aan een fundamentele analyse onder werpen om de meest 
kansrijke aandelen te selecteren. Schroder ISF QEP Global Value Plus werkt volgens 
een 150/50-aanpak. Het beheersteam rond Justin Abercrombie, Head of QEP Invest ments 
bij schroders, kan maximaal 150% van de portefeuille inzetten op stijgende koersen 
van waarde aandelen. dit is mogelijk dankzij de hefboom die het team gene reert uit 
short-posities in aandelen van lage kwaliteit. Hiervoor kan hoogstens 50% van de  
portefeuille worden gebruikt, zodat maximaal 150% van de portefeuilles in long- posities 
en 50% in short-posities belegd kan zijn. Met dit nieuwe product komt schroders tege-
moet aan de toenemende vraag naar winstgevende aandelen producten. Het team van 
Schroder ISF QEP Global Value Plus streeft naar een jaar lijkse outperformance van 
5% ten opzichte van de benchmark (MsCI All Country World).

Justin  
Abercrombie

Patrick Vogel

1  Schroder ISF staat voor Schroder International Selection Fund.

Nieuws
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NIEUWS VAN SCHRODERS

Wim Nagler

+ + +  Wim Nagler nieuwe Sales Director België en Luxemburg + + +

schroders breidt uit in België en heeft per begin september Wim nagler aangetrokken 
als sales director voor België en Luxemburg. Wim maakt onderdeel uit van het 
sales team van schroders in België en Luxembourg, dat onder leiding staat van 
sandra Lequime. Met de komst van nagler wil schroders haar activiteiten in België 
en Luxemburg verder intensiveren en de verkoopactiviteiten van de beleggings-
fondsen richting banken, verzekeraars en tussenpersonen een verdere impuls geven. 
Wim nagler zal zich samen met sandra Lequime –Hoofd sales België en Luxembourg– 
richten op het verder uitbreiden van zowel de intermediaire als de institutionele 
klantenkring van schroders in België en Luxembourg. Voor zijn komst naar schroders 
was Wim werkzaam bij Barclays als Head of Investor solutions Holland en België. 

  + + +  Cazenove fondsen geïntegreerd in Luxemburgs fondsenplatform  + + +

nadat in juni vorig jaar Cazenove Capital Holdings Limited (Cazenove Capital) werd 
overgenomen, heeft schroders nu alle voormalige Cazenove fondsen geïntegreerd 
in zijn International selection Fund schoder IsF-platform in Luxemburg. 
daartoe behoren ook vier voorheen op de Caymaneilanden gevestigde Absolute 
Return strategieën van Cazenove, die nu opgaan in twee nieuwe schroders fondsen: 
Schroder ISF European Equity Absolute Return en Schroder ISF European  
Alpha Absolute Return. de twee nieuwe fondsen van schroders worden, net als de 
voormalige Cazenove fondsen, marktneutraal beheerd – een strategie die vooral in 
moeilijke marktomstandigheden het verschil kan maken. Het succesvolle beheers-
team blijft aan en zal de producten volgens zijn al jaren succesvolle business cycle 
aanpak blijven beheren. Schroder ISF European Equity Absolute Return bijvoor-
beeld heeft tot doel in elke marktfase consistente outperformance neer te zetten; 
zijn sterke punten komen vooral bij een trendomslag in de marktcyclus tot hun recht. 
Bij de integratie van de Ierse fondsenrange van Cazenove, slechts drie weken later, 
gingen nog enkele hoog aangeschreven producten over naar een nieuw schroders  
fonds. Één daarvan is Schroder ISF European Opportunities, dat is gebaseerd  
op het Cazenove Pan Europe Fund. Beheerder steve Cordell werd in januari 2014 
door Citywire onderscheiden met een AAA-rating voor zijn duurzame performance. 
ook Morningstar kende het fonds de hoogste waardering toe: vijf sterren2. 

Oorspronkelijk Cazenove-fonds Geïntegreerd in Schroder ISF

Cazenove Pan Europe Fund Schroder ISF European Opportunities

Cazenove UK Equity Fund Schroder ISF UK Opportunities

Cazenove European Equity (ex UK) Fund Schroder ISF European Equity (ex UK)

Cazenove Strategic Debt Fund Schroder ISF Strategic Credit

Cazenove European Alpha Absolute Return Fund Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Cazenove European Equity Absolute Return Fund

Cazenove UK Equity Absolute Return Fund Schroder ISF European Equity Absolute Return

Cazenove Leveraged UK Equity Absolute Return Fund

Steve Cordell

De volgende Cazenove strategieën worden aangeboden door Schroder ISF platform:

2 Bron: Morningstar, per 31032013. 3 Bron voor alle cijfers in dit bericht: Schroders, per 31122013.



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

* Schroder International Selection Fund wordt in deze advertentie aangeduid als Schroder ISF. ** Bron: Schroders, per 31 december 2013. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroder 

International Selection Fund Frontier Markets Equity (hierna het “Schroder ISF Frontier Markets Equity”) is een subfonds van Schroder ISF, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder ISF 

en Schroder ISF Frontier Markets Equity zijn op grond van artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) geregistreerd in het op grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit Financiële Markten 

aangehouden register en om die reden kunnen rechten van deelneming in Schroder ISF en Schroder ISF Frontier Markets Equity in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg het volledige prospectus en 

de essentiële beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met Schroder ISF worden uiteengezet in het volledige 

prospectus. Het volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management 

(Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,  L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of via www.schroders.nl. 

Frontier markten bevinden zich in een nog priller ontwikkelingsstadium dan 

op 
komende markten en zijn in potentie ‘s werelds meest dynamische en 

snelst groeiende economieën. Gunstige demografische trends, lage loon-

kosten en over 
vloedige voorraden natuurlijke grondstoffen vormen de basis 

voor veelbelovend beleggingspotentieel.

Schroder ISF* Frontier Markets Equity belegt puur en alleen in frontier 

markten en kent uitstekende rendementen. Het fonds wordt beheerd door 

een eigen, zeer ervaren team van 39 beleggingsprofessionals met gemiddeld 

13 jaar ervaring**. Zij volgen de lokale markten van dichtbij en bieden met  

hun expertise innovatieve en onderscheidende beleggingsoplossingen voor 

de portefeuille van onze cliënten.

Op www.schroders.nl/frontiermarkets vindt u meer informatie.6 
maanden

YTD
1 

jaar
2 

jaar
Sinds 

introductie

Schroder ISF Frontler 
Markets Equity

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

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

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

Bron: Schroders, per 31 januari 2014. Rendement gegeven voor C accumulatieaandelen in USD, 

op NAV to NAV basis, inkomsten herbelegd. De introductiedatum van het fonds is 15 december 2010.

www.schroders.nl/frontiermarkets
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Beleggingsgedachten

Als de conjunctuur namelijk berg op
waarts gaat, profiteren de aandelen van 
bedrijven die vooral bovenge middeld 

presteren als de economie goed draait. Tot deze 
cyclische branches behoren leveranciers van 
grond stoffen en van luxe consu menten goederen 
zoals auto's. Maar als de economische situatie 
achteruit gaat, staan ondernemingen waarvan 
het succes minder afhankelijk is van de 
conjunc tuur er beter voor. In dit geval spreken 
we van defensieve aandelen. Denk hierbij aan 

bij voorbeeld farmaceutische onder nemingen, 
nuts  bedrijven en producenten van basisconsu
mentengoederen zoals levens middelen – ook 
als het economisch minder gaat, moeten mensen 
eten. Dit betekent dat het conjunctuurverloop 
in de portefeuillesamenstelling van veel fondsen 
tot uiting komt. Als de fonds beheerders de 
conjunctuurvooruitzichten positief inschatten, 
geven ze de voorkeur aan cyclische namen. Als 
ze een zwakkere economische fase zien aan
komen, krijgen defensieve aandelen de voorkeur. 

' Het conjunctuurverloop speelt 
een grote rol bij de opbouw van 
de portefeuille'

De business cycle aanpak: 
de vinger aan de pols van de conjunctuur
Hoewel veel fondsbeheerders zeggen dat ze hun analyse hoofdzakelijk op aandelen- of  
ondernemingsniveau richten, is de beoordeling van de macro-economische situatie bij de 
opbouw van de portefeuille niet minder belangrijk.
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Beleggingsgedachten

� uu

Afb. 1: Conjunctuurfasen

•	 	Groei •	 	Financiële	waarden

Positief gecorreleerd met 
de conjunctuurcyclus

•	 	Cyclische	grondstoffen
•	 	Cyclische	consumenten

goederen 
•	 	Cyclische	industrie

goederen

•	 	Defensieve groeiaandelen
•	 	Defensieve	waarde	 

aandelen

Negatief gecorreleerd 
met de conjunctuurcyclus

LAGE BETAHOGE BETA

Afb. 2: Segmentatie in stijlgroepen

Teruggang Recessie Herstel Hoogconjunctuur

•	 		Defensieve	 

groei aandelen 

•	 		Groei

•	 		Defensieve	 

waarde  aandelen 

•	 		Cyclische	 

grond stoffen

•	 		Rentegevoeligheid

•	 		Cyclische	consu

mentengoederen 

•	 		Cyclische	 

industriegoederen

Unilever  
[Defensieve groei
aandelen] 

GSK –  
GlaxoSmithKline  
[Defensieve  
waarde aandelen]

•	 	Defensieve	 

waarde aandelen

•	 	Defensieve	 

groei aandelen

•	 	Groei

•	 	Cyclische	consu

mentengoederen 

•	 	Cyclische	 

grond stoffen

•	 	Rentegevoeligheid

•	 	Cyclische	 

industriegoederen

Diageo  
[Defensieve waarde  
aandelen]

•	 	Cyclische	 

industriegoederen 

•	 	Cyclische	consu

mentengoederen 

•	 	Rentegevoeligheid

•	 	Cyclische	grond

stoffen

•	 	Groei

•	 	Defensieve	groei

aandelen

•	 	Defensieve	 

waarde  aandelen

Debenhams  
[Cyclische consumenten
goederen]

Lloyds  
[Financiële waarden]

Bodycote  
[Cyclische industrie
goederen]

•	 	Cyclische	 

grond stoffen

•	 	Cyclische	 

industriegoederen 

•	 	Groei

•	 	Cyclische	consu

mentengoederen 

•	 	Rentegevoeligheid

•	 	Defensieve	 

groei aandelen

•	 	Defensieve	 

waarde aandelen

Rio Tinto  
[Cyclische grondstoffen]

Overwogen 

Marktweging �

 

Onderwogen 
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� uu Dit klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk 
zeer complex. De grootste uitdaging is de 
omslag- en overgangspunten tussen de vier 
conjunctuurfasen (herstel, groei, teruggang, 
recessie) tijdig te erkennen en de aandelen-
portefeuille af te stemmen op de nieuwe 
economische situatie.
Wij hebben hiervoor een passende oplossing: de  
business cycle benadering van het team van de voor-
malige vermogensbeheerder Cazenove Capital. Ook 
nu de overname afgerond is, zal Schroders niets  
veranderen aan het uiterst succesvolle beheer van de 
voormalige Cazenove-producten. Het team is nu 
welis waar in het Londense kantoor van Schroders 
gevestigd, maar blijft trouw aan zijn beproefde be-
leggingsmethode. En dat geldt in het bijzonder voor 
de flexibele business cycle strategie.
Deze wordt toegepast bij de drie volgende fondsen:
Schroder ISF European Opportunities,  
Kl. C in euro, uitk. (LU0995121992)
Schroder ISF European Equity (ex UK),  
Kl. C in euro, uitk. (LU99512440)
Schroder ISF European Equity Absolute 
Return, Kl. C in euro, herbel. (LU0995125803)

Het business cycle team onderzoekt eerst in welke 
fase van de economische cyclus we ons momenteel 
be vinden, om vervolgens de risicoblootstelling te  
bepalen. Uiteraard blijft het risiconiveau in de porte-
feuille niet constant, maar varieert met de schomme-
lingen in de conjunctuurcyclus. Zo heeft het team in de 
herstelfase aanzienlijk meer risico in de portefeuille 
dan tijdens een recessie. 
In feite is de business cycle aanpak een zeer prag-
matische strategie die tot doel heeft over de totale 
economische cyclus een constante outperformance te 
genereren. 

Het ene conjunctuurmodel is het andere niet
Wat het beheersteam onder Steve Cordell vooral van 
de concurrentie onderscheidt, is dat het aandelen-
universum wordt onderverdeeld in zeven stijlgroepen 
in plaats van de klassieke sectoren of branches. De 
indeling in de stijlgroepen wordt bepaald op grond 
van de correlatie met de conjunctuurcyclus. Deze 
groepen variëren van aandelen die positieve correlatie 
met de cyclus hebben (cyclische grondstoffen-, consu-
menten- en industrienamen) via groei- en financiële 
aandelen tot de branches die negatief met de cyclus 
gecorreleerd zijn. (Zie afb. 1).
Vanwege deze eigenschappen zullen deze groepen, al 
naar gelang de heersende conjunctuurfase, elk een 
andere waardeontwikkeling doormaken. Daarom past 
het team de portefeuillesamenstelling voortdurend 
aan, zodat de weging van de diverse groepen zo goed 
mogelijk is afgestemd op de conjunctuursituatie. In 
afbeelding 2 wordt deze aanpak met voorbeelden 
verduidelijkt.
De segmentering in stijlgroepen biedt doorslaggevende 
voordelen ten opzichte van de klassieke indeling in 
sectoren en branches. � uu
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Deze zegt immers meestal niets over de manier waar-
op aandelen zich in het verloop van de economische 
cyclus zullen gedragen.
Bovendien heeft Steve Cordell ook de flexibiliteit om 
de marktkapitalisatie van de ondernemingen in de 
portefeuille af te stemmen op de heersende conjunc-
tuurfase. In de herstelfase kijkt het team vooral naar 
kleine ondernemingen; aan het einde van de cyclus 
ligt het accent op namen met een hoge beurswaarde in 
combinatie met een lage bèta, ofwel defensieve aandelen.
Kortom: het voornaamste voordeel van de strategie  
is het gebruik van verschillende beleggingsstijlen. 
Fondsbeheerders die altijd dezelfde stijl toepassen, 
lopen het risico dat hun performance langdurig achter-
blijft ten opzichte van de markt: namelijk steeds  
wanneer hun beleggingsstijl niet meer bij het actuele 
marktbeeld past. 
Juist daarom concentreert het team van Schroders 
zich bij de business cycle aanpak op het voorzien van 
de omslagpunten tussen de verschillende conjunc-

tuurfasen (bv. van recessie naar herstel). Daardoor 
zijn Steve Cordell en zijn team in staat hun portefeuil-
les tijdig aan te passen zodat ze een hogere weging 
hebben in die stijlgroepen waar in de komende fase 
de beste rendementen te verwachten zijn. Dit proces 
wordt aangevuld met een fundamentele analyse van 
afzonderlijke aandelen, om de namen te vinden die 
binnen elke stijlgroep de beste vooruitzichten op  
outperformance hebben. 
In het beleggingsproces (afb. 3) wordt bij de aan-
delenselectie onderscheid gemaakt naar business cycle 
factoren (top-down/bèta-factoren) en fundamentele 
factoren (bottom-up/alfa-factoren).
In de overgangsfase tussen twee conjunctuurfasen 
zijn het de business cycle factoren die de doorslag-
gevende bijdrage aan de performance leveren. Zo-
doende zal het beheersteam zich hoofdzakelijk op een 
adequate bèta-oriëntatie (hoge of lage bèta) richten en 
op het optimale gebruik van de passende stijl groepen 
letten. Voor de klassieke alfa-factoren, die bijvoor-
beeld voortkomen uit ondergewaardeerde aandelen 
– in normale markten een belangrijke performance- 
factor – is dan minder aandacht. Dit betekent dat de 
bèta van de portefeuille niet statisch is, maar juist zeer 
dynamisch, afgestemd op het heersende marktklimaat 
(afb. 4).
Dat het team rond Steve Cordell met deze aanpak al 
lange tijd succes heeft, blijkt wel uit de waardeont-
wikkeling van Schroder ISF European Opportunities 

(voorheen Cazenove Pan Europe).
Door een correcte voorspelling van de overgangs-
fasen wist dit fonds zowel de Morningstar vergelijkings-
groep als zijn benchmark, de MSCI Europe, in 2003, 
2008 en 2013 ruimschoots te overtreffen (afb. 5). 

� uu
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Afb. 3: Business cycle factoren in het beleggingsproces

Business cycle factoren

•	 	Groei	en	inflatie
•	 	Rentecyclus
•	 	Rentecurve
•	 	Wisselkoersen

Fair value vs. werkelijke waarde

Fundamentele factoren

•	 		Branchegroei	en	winstgevendheid
•	 		Positionering van de onderneming
•	 		Concurrentievoordeel
•	 		CFROI	(Cash	Flow	Return	on	 

Investment)

*  Schroder ISF European Opportunities werd op 12 mei 2014 geïntroduceerd met het oog op de overgang van de 
aandeelhouders van het Cazenove Pan Europe Fund naar de SICAV Schroder ISF. Voor de periode vóór 12 maart 2014 
wordt de trackrecord van het Cazenove Pan Europe Fund (geïntroduceerd op 2 januari 2003) als maatstaf voor de 
performance van het fonds gebruikt.

Bron: Morningstar DirectSM. Periode: 02012008 –17032014.

 Cazenove Pan Europe B Euro ...  Europe OE Europe LargeCap ...  MSCI Europe NR EUR (Market ...
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Afb. 5: Waardeontwikkeling van Schroder ISF European Opportunities*

Afb. 4: Business cycle aanpak: een pragmatische strategie
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Steve Cordell 

is expert in 
Europese  
aandelen en 
heeft meer 

dan 20 jaar beleggingservaring. Bij 
de overname van Cazenove Capital 
in juli 2013 verhuisde hij mee naar 
schroders. daarvoor was hij lid van 
het pan-Europese aandelenteam bij 
Cazenove, waar hij in 2002 begon, 
en fondsbeheerder van Cazenove  
UK Absolute Target, European Equity 
Absolute Return, Pan European,  
European en European Equity ex 
UK. Voor zijn tijd bij Cazenove  
werkte steve bij HsBC Asset  
Management (Europe) Ltd. waar  
hij verschillende pan-Europese  
portefeuilles voor particuliere en  
institutionele beleggers beheerde.
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Europese aandelenmarkt  
bewijst weerstandsvermogen

Steve Cordell, fondsbeheerder Europese aandelen

Onrust in de Oekraïne, een nieuwe premier in Italië en een 
voorals nog teleurstellend resultatenseizoen – het lijkt de  
Europese aandelen allemaal niet te deren. Integendeel: de  
Europese aandelen laten niet alleen opnieuw zien dat ze tegen 
een stootje kunnen, maar weten ondanks het behoorlijke 
onrustige klimaat zelfs winst te behalen. En het mooie is: als 
het herstel van de eurozone verder versnelt, komt er volop 
ruimte voor oplopende aandelenkoersen en een duidelijke  
verbetering van de ondernemingswinsten. En dat niet alleen, 
want ook de Europese aandelenfondsen van Schroders staan 
er uitstekend voor.

De ontwikkelingen in Europa en de 
vraag in welke fase van de econo
mische cyclus we ons bevinden, 

staan centraal in onze besluitvorming over 
de portefeuilleopbouw van onze Europese 
aandelenfondsen. Aan de hand daarvan 
bepalen we het gewenste risico niveau in 
de portefeuille. Dit risiconiveau wordt in 
de loop van de cyclus aangepast aan de 
conjunctuurfase waarin we ons bevinden. 
Deze fasen zijn, zoals Tobias Eppler al 
beschrijft in zijn 'beleggings gedachten': 
herstel, groei, teruggang en recessie. Het 
spreekt vanzelf dat in de her stelfase een 
ander risiconiveau gewenst is dan in de 
recessiefase. Het is een pragmatische be
leggingsstrategie, die tot doel heeft om in 
elke fase van de conjunctuur cyclus out
performance te bereiken. Deze op de eco

no mische cyclus afge stemde en tot dusver 
zeer succesvolle aan pak wordt conse  quent 
voortgezet  ook na de over name van  
Cazenove Capital door Schroders en de 
integratie in Cazenove's Ierse fondsen 
aanbod in de Schroder ISF range.

Hoe zien wij Europa op dit  
moment en welke conclusies  
verbinden wij daaraan?
Een blik op de inkoopmanagersindex (PMI) 
maakt duidelijk in welke fase van de con
junctuurcyclus de eurozone zich momen
teel bevindt: de cijfers eerder dit jaar gaven 
aan dat de economie zich herstelt, zij het 
met bescheiden stapjes. En aan gezien de 
orders de voorraden overtreffen (de ver
houding bedraagt 1,13) zijn wij voor de 
nabije toekomst optimistisch gestemd. 

� uu
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Bron: Schroders, Deutsche Bank, ECB, Eurostat; periode: 01011996 – 30092013. Het kredietmomentum is de procentuele verandering in de 
kredietverlening aan het bedrijfsleven

Afb. 1: Toenemend kredietmomentum in de eurozone

 Kredietmomentum     Private binnenlandse vraag
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� uu Wij houden het aantal nieuwe orders altijd 
zeer nauwlettend in de gaten, omdat dit 
ongeveer drie tot zes maanden van te voren 
aangeeft in welke richting de winsttrend 
in de productiesector zich gaat bewegen. 
Op grond van de golven in de inkoop
managersindex van afgelopen zomer gaan 
wij er nu van uit dat de winsten dit jaar 
weer zullen aantrekken. GrootBrittannië 
lijkt in dit verband iets vooruit te lopen op 
de rest van Europa en staat aan de voor
avond van een omslag van hoogconjunc
tuur naar teruggang. 
Een andere belangrijke aanwijzing voor 
het herstel in Europa is de groei van de 
kredietvraag. Daarbij komt dat ook het 
kredietaanbod zich op een omslagpunt 
bevindt. De banken hebben de afgelopen 
vier jaar hun schulden afgebouwd; dit 
proces is nu bijna voltooid, zodat wij er
van uitgaan dat de kredietgroei in 2014  
zal aantrekken. Dat zou het eerste echt 
positieve signaal aan het kredietfront 
sinds vele jaren zijn (zie afbeelding 1). 
Veel belangrijker dan de toenemende  
kredietvraag is echter een toename van de 
investeringen, waardoor het ontluikende 

herstel zich ontwikkelt tot een zichzelf  
in stand houdende opgaande trend. De af
gelopen twintig jaar werd Europa echter 
eerder getekend door afbouw van de in
ves teringen, doordat ondernemingen hun 
productie naar lagelonenlanden verplaats
ten. Maar nu de zorg over de opkomende 
economieën toeneemt en het herstel in 
Europa van de grond begint te komen, 
bestaat de kans dat de investeringsactivi
teit in Europa weer toeneemt. Aangezien 
de bedrijven aangeven ernaar te streven 
meer te investeren en te groeien, zal dit 
waarschijnlijk ook positief op de winsten 
uitwerken. Deze these wordt ondersteund 
door de toenemende fusie en overname
activiteit in Europa zelf en bij de Europese 
ondernemingen in het buitenland. 
Het bankwezen wordt in Europa nog 
steeds als één van de riskantere sectoren 
beschouwd. Het gevaar dat banken failliet 
gaan is echter een stuk kleiner geworden. 
De Europese Centrale Bank gaat dit jaar 
de bezittingen van de banken doorlichten 
en wij gaan ervan uit dat de meeste Euro
pese kredietinstellingen deze test goed 
zullen doorstaan. 

Tenzij zich nieuwe geopolitieke schokken 
voordoen, zijn wij van mening dat aandeel
specifieke factoren de komende maanden 
bepalend zullen zijn voor de Europese aan
delenkoersen. De meeste afwaarderingen 
van de laatste tijd waren terug te voeren 
op de wisselkoersen, met als gevolg dat 
aan delen van binnenlands georiënteerde 
Europese bedrijven hun wereldwijd ope
re rende tegenhangers in de schaduw stelden. 
Deze trend zal hoogstwaarschijnlijk voort
duren zolang de zorgen over de vooruit
zichten van de opkomende markten aan
houden. Bovendien zal de toestroom van 
kapitaal naar Europa, ten koste van de  
opkomende landen, de Europese aandelen 
extra steun bieden.
In het licht van deze ontwikkelingen passen 
wij natuurlijk ook de allocatie van onze 
Europese aandelenfondsen aan. Aangezien 
deze fondsen nog maar kort deel uitmaken 
van het Schrodersuniversum, kunnen wij 
ons voorstellen dat u behoefte heeft aan 
meer informatie. Het team van Schroders 
in Amsterdam is graag bereid al uw vragen 
te beantwoorden. 
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Beleggingsdoelstelling

Schroder ISF European Opportunities belegt in middelgrote tot grote Europese ondernemingen met als doel het rendement 
van de FTSE World Europe Index op middellange termijn met meer dan 2% (na aftrek van kosten) per jaar te overtreffen. 

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico's

n   Sterke trackrecord vergeleken met concurrerende fondsen2.

n    Op de conjunctuurcyclus gebaseerde aanpak die tot doel 
heeft in alle fasen van de cyclus outperformance te bereiken.

n   Het zwaartepunt qua stijl en marktkapitalisatie wordt regelmatig 
aangepast om langdurige underperformance te vermijden. 

n   Combinatie van topdown (conjunctuurcyclus) en bottomup 
analyses (fair value vs. werkelijke waardering) om mogelijk 
onjuist gewaardeerde namen op te sporen.

n   Voortdurende herbeoordeling van het risicoprofiel van de 
portefeuille en zijn gevoeligheid voor veranderingen in de  
conjunctuurcyclus.

n   Zeer ervaren beheersteam, dat kan putten uit de omvangrijke 
wereldwijde expertise van Schroders.

n   Het kapitaal is niet gegarandeerd.

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

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

 

Opmerking: Vóór 12 maart 2014 behoorde dit fonds tot het fondsenaanbod van Cazenove Capital. 

1 Schroder ISF European Opportunities werd op 12 maart 2014 geïntroduceerd met het oog op de overgang van de aandeelhouders van Cazenove Pan Europe 
Fund naar de SICAV Schroder ISF. Voor de periode vóór 12 maart 2014 wordt de trackrecord van het Cazenove Pan Europe Fund (geïntroduceerd op 2 januari 
2003) als maatstaf voor de performance van het fonds gebruikt. 2 Bron: Schroders, per 28 februari 2014. De strategie eindigde over zes maanden, een jaar en 
drie jaar (geannualiseerd) in het bovenste kwartiel van het Lipper Equity Blend universum (aandelenklasse A herbel., op basis van de NAV, in euro).

Kl. C, EUR, herbel. Kl. C, EUR, uitk.

ISIN LU0995121646 LU0995121992

Introductie 12.03.20141 12.03.20141

Beheerskosten p.j. 0,75 %

Benchmark MSCI Europe Net TR

Fondsbeheerder Steve Cordell

Schroder ISF European Opportunities
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Beleggingsdoelstelling

Schroder ISF European Equity (ex UK) belegt in grote en middelgrote ondernemingen in heel Europa. Het doel is op middel
lange termijn het rendement van de FTSE World Europe Index met meer dan 2% per jaar te overtreffen.

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico's

n   Het fonds kan bogen op een uitstekende trackrecord  
vergeleken met zijn peer group.4

n   Het hanteert een op de conjunctuurcyclus gebaseerde  
aanpak die tot doel heeft in alle fasen van de cyclus  
con sequent outperformance te bereiken.

n   Het zwaartepunt qua stijl en marktkapitalisatie wordt regelmatig 
aangepast, om langdurige underperformance te vermijden. 

n   Het fonds gebruikt een combinatie van topdown (conjunc
tuurfase) en bottomup (fair value tegenover feitelijke markt
waarde) analyse om ondergewaardeerde aandelen op te  
sporen.

n    Het risicoprofiel van de portefeuille en zijn gevoeligheid voor 
veranderingen in de conjunctuurcyclus worden voortdurend 
herbeoordeeld.

n   Het fondsbeheer ligt in handen van een zeer ervaren beleggings
team dat bovendien gebruik kan maken van de omvangrijke 
wereldwijde expertise van Schroders.

n   Het kapitaal is niet gegarandeerd.

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

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

 
3 Schroder ISF European Equity (ex UK) werd op 12 maart 2014 geïntroduceerd met het oog op de overgang van de aandeelhouders van het Cazenove European 
Equity (ex UK) Fund naar de SICAV Schroder ISF. Voor de periode vóór 12 maart 2014 wordt de trackrecord van Cazenove European Equity (ex UK) Fund als 
maatstaf voor de performance van het fonds gebruikt (introductie op 28 mei 2004). 4 Bron: Schroders, per 28 februari 2014. Het fonds staat over zes maanden, 
een jaar en drie jaar (geannualiseerd) in het bovenste kwartiel van het Lipper Equity Blend universum; aandelenklasse A herbel., op basis van de NAV, in EUR.

Kl. C, EUR, uitk.

ISIN LU0995124400

Introductie 12.03.20143

Beheerskosten p.j. 0,75 %

Benchmark FTSE World Series Europe ex UK TR EUR

Fondsbeheerder Steve Cordell

Schroder ISF European Equity (ex UK)
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Beleggingsdoel

Schroder ISF European Equity Absolute Return is een long/short strategie die overwegend belegt in aandelen van grote en 
middelgrote ondernemingen. Het beleggingsuniversum bevat zowel Europese en Britse namen als bedrijven die hun omzet  
of winst hoofdzakelijk in deze regio behalen. 

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico's

n   Het fonds hanteert een bijzondere, op de conjunctuurcyclus 
gebaseerde aanpak en kan daarbij zowel long als short 
posities innemen.

n   Het heeft tot doel absoluut rendement te genereren, met een 
geringe correlatie met de FTSE World Europe Index en een 
lage volatiliteit.

n    Fondsvolatiliteit van 5,8%, tegen een indexvolatiliteit van 
14,6% sinds introductie.

n    Zeer deskundig team van beleggingsexperts met gemiddeld 
10 jaar ervaring.

n   	Gedegen	risicobeheer.

n   Het kapitaal is niet gegarandeerd.

n   Elke verkoop op termijn van aandelen gebeurt met slechts 
één tegenpartij.  In het geval van een wanbetaling worden de 
relevante aandelen verkocht op de markt en dit kan een effect 
hebben op de prestaties.   

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

n   Het is mogelijk dat het fonds op een indirecte manier een korte 
blootstelling heeft in afwachting van een daling van de prijzen 
van deze blootstellingen of een stijging van de interestvoet. 

n   Er is geen garantie dat een derivatencontract zijn beoogde 
resultaat zal bereiken, zelfs als volledig aan de voorwaarden 
van het contract is voldaan.

 
5 Schroder ISF European Equity Absolute Return werd op 11 februari 2014 geïntroduceerd ten behoeve van de overstap van de aandeelhouders van het 
Cazenove European Equity Absolute Return Fund, het Cazenove UK Equity Absolute Return Fund en het Cazenove Leveraged UK Equity Absolute Return 
Fund naar de SICAV Schroder ISF. Voor de periode vóór 11 februari 2014 wordt de trackrecord van het Cazenove European Equity Absolute Return Fund 
(geïntroduceerd op 30 oktober 2003) als maatstaf voor de performance van het fonds gebruikt.

Kl. C, EUR, herbel.

ISIN LU0995125803 

Introductie 11.02.20145

Beheerskosten p.j. 1,00 %

Fondsbeheerder Steve Cordell

Prestatievergoeding 20% van de positieve waardeontwikkeling boven de high water mark en de 
benchmark (3maandslibor van de valuta)

Schroder ISF European Equity Absolute Return
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Wat was de eerste ervaring met geld 
die u bijgebleven is?
Mijn eerste ervaring met geld deed ik op 
toen ik nog maar vijf jaar was. Ik kreeg toen 
altijd geld voor de lunch in een luciferdoosje 
mee naar school. Toen ik het een keer ver
loren had en de hele middag hongerig in de 
klas moest zitten, besefte ik voor het eerst 
de waarde van geld.

Hoe heeft u uw studie betaald? 
Tot mijn geluk hoefde ik geen collegegeld 
te betalen. In de zomervakanties werkte ik 
echter als ober in Frankrijk en bordenwasser 
in een hotel in Duitsland. Dat deed ik om 
mijn buitenlandse talen te leren. 

Heeft u een beroepsmatig voorbeeld? 
Niet direct, maar ik bewonder Anthony  
Bolton vanwege zijn enorme doorzettings
vermogen. 

De onzinnigste beurstheorie die u 
ooit gehoord heeft?
Alle beleggingsregels zijn absurd, want er 
is er geen één die onfeilbaar is. Als één op 
regels gebaseerd beleggingssysteem zou 
werken, was ik al jaren geleden door een 
computer vervangen.

Welk boek moet elke fondsbeheerder 
gelezen hebben? 
'The Great Reflation' van J. Anthony 
Boeckh is in mijn ogen het belangrijkste 
boek over de huidige situatie op de markt
en, vanwege zijn analyse van de jongste  
financiële crisis en de gevolgen daarvan.

Hoe motiveert u zich wanneer uw 
fonds achterblijft op de concurrenten? 
Het is natuurlijk nooit fijn een klant te 
moeten vertellen dat de resultaten van een 
fonds tegenvallen. Dat wil ik het liefst ver
mijden, en dat is een zeer goede motivatie.

En de beloning, als u alle anderen 
van u hebt afgeschud? 
Ik ben heel dankbaar voor de onderschei
dingen die ik in de loop der jaren heb ge
kregen. Maar de mooiste beloning is toch 
de persoonlijke dank van een tevreden klant. 

Tot dusver uw beste ervaring als 
fondsbeheerder?
Vooral tijdens de 'bubble' in 1999 had ik 
het erg naar mijn zin. Vooral omdat mijn 
HSBC Pan European Fonds in dat jaar een 
outperformance van 27% neerzette. Zo'n 
beetje alle internet aandelen schoten om
hoog. Het was een fantastische tijd, zolang 
het duurde.

Waaraan heeft u zich de laatste tijd 
vooral geërgerd? 
Dat mijn twee dochters mij om half vier  
's ochtends wakker maken.

En wie zou u graag eens flink de les 
lezen? 
Mijn twee dochters, die mij om half vier  
's ochtends wakker maken!

Wat verzamelt u? 
Ik heb een kleine collectie wijnen.

Wanneer zet u uw mobiele  
telefoon uit?
Alleen in het vliegtuig. Maar omdat mijn 
mobiel altijd in de trilstand staat, hoor ik 
hem vaak niet. 

Wie volgt u op Twitter?
Niemand, ik heb geen tijd voor Twitter.

Uw favoriete tv-serie? 
Het autoprogramma Top Gear: een Britse 
klassieker.

En waarbij zapt u meteen weg?
Bij de BBCsoap 'East Enders'  de meest 
deprimerende serie die er bestaat.

Wat wekt bij u het meeste enthou-
siasme op: voetbal of rock-muziek? 

Geef mij maar rockmuziek, bij het voet
ballen zijn er te veel frustrerende en saaie 
stukken.

Welk concert heeft u het laatst  
bezocht? 
Elton John in Hammersmith in Londen.

Welk luxe artikel zou u niet graag 
missen? 
Er is niets dat ik zo belangrijk vind, maar 
ik zou het jammer vinden afstand te  
moeten doen van mijn kist Château Lafite.

Waarvoor zou u desnoods zelfs rood 
willen staan op uw bankrekening?
Een vakantie van een paar weken met mijn 
gezin... Dit jaar gaan we naar Californië.

Wijn of bier bij het eten?
In elk geval wijn, het liefst een rode  
bordeaux.

Wat is het laatste hulpproject  
waaraan u geld heeft gegeven? 
Ik ondersteun verschillende goede doelen, 
waaronder het hospice in onze woonplaats, 
waarvoor mijn hele gezin deelneemt aan 
een sponsorfietstocht.

Waar wilt u wonen als u straks geen 
fondsbeheerder meer bent?
Het lijkt me geweldig om een wijngoed  
in ZuidFrankrijk of Spanje te kopen en  
te leren mijn eigen Château Cordell te 
maken. 

Steve Cordell 
Fondsbeheerder,  

Europese aandelen

VRAGEN AAN 
STEVE CORDELL
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FondS

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

Topperformers

Schroder ISF Kwartiel Rang/  
Vgl.-groep

Vgl.-groep Morningstar   Waarde-
ontwikkeling 
fonds omge-
rekend in euro

Lopende jaar

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

1  2  / 23 Aandelen, Afrika & MiddenOosten +18,8 %

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

1  2  /   18 Aandelen Frontier Markets +17,9 %

Schroder ISF Japanese Opportunities  
A, JPY, herbel., LU0270818197

1  4  /   162 Aandelen Japan, Large Cap +7,8 %

Schroder ISF Global Energy  
A, Usd, herbel., LU0256331488

1  4 /  39 Aandelen energiesector +19,9 %

1 jaar

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

1  3 /   27 Dividendaandelen, Europa +26,1 %

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

1  1 / 17 Aandelen Frontier Markets +31,9 %

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
A, CHF, herbel., LU0227177580

1  5 / 155 Aandelen Japan, Large Cap +13,4 %

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

1  4 /  38 Aandelen energiesector +32,5 %

3 jaar

Schroder ISF Asian Total Return 
A, Usd, herbel., LU0326948709

1  2  / 25 Mixfondsen Azië +8,9 %

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

1  2  /    8 Aandelen Frontier Markets +20,8 %

Schroder ISF Japanese Opportunities 
A, JPY, herbel., LU0270818197

1  9 /  144 Aandelen Japan, Large Cap +13,3 %

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

1  2 /   11 Aandelen Taiwan, Large Cap +9,5 %

5 jaar

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

1  1  /  16 Aandelen, Afrika & MiddenOosten +15,6 %

Schroder ISF Asian Total Return 
A, Usd, herbel., LU0326948709

1  1 /  25 Mixfondsen Azië +15,4 %

Schroder ISF Emerging Europe 
A, EUR, herbel, LU0106817157

1  1  /   48 Aandelen Opkomend Europa +12,9 %

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

1  1 /  10 Aandelen Taiwan, Large Cap +15,3 %

Bron: Schroders, Morningstar, per 30 juni 2014. Performance op basis van de nettovermogenswaarde van de aangegeven aandelenklasse op EURbasis 
of omgerekend in EUR. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten en bij herbelegging van alle inkomsten (BVImethode). 
Beleggingen in vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad 
voor	de	toekomstige	resultaten.	Gegevens	over	vergelijkingsgroepen	en	ratings:	Morningstar.



*Schroder International Selection Fund wordt aangeduid als Schroder ISF. Beleggingsrisico’s: Het kapitaal is niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan die van de aandelenklasse niet 
worden gedekt. De marktschommelingen tussen die valuta hebben een impact op de aandelenklasse. Het fonds dekt zijn marktrisico niet in een neerwaartse cyclus. De waarde van het fonds beweegt zich op gelijkaardige 
wijze ten opzichte van de markten. Uitsluitend van toepassing voor Schroder ISF European Equity Absolute Return: Elke verkoop op termijn van aandelen gebeurt met slechts één tegenpartij. In het geval van een wanbe-
taling worden de relevante aandelen verkocht op de markt en dit kan een effect hebben op de prestaties. Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan die van de aandelenklasse niet worden gedekt. De 
marktschommelingen tussen die valuta hebben een impact op de aandelenklasse. Het is mogelijk dat het fonds op een indirecte manier een korte blootstelling heeft in afwachting van een daling van de prijzen van deze 
blootstellingen of een stijging van de interestvoet. Er is geen garantie dat een derivatencontract zijn beoogde resultaat zal bereiken, zelfs als volledig aan de voorwaarden van het contract is voldaan. Belangrijke informa-
tie: Schroder International Selection Fund is een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) geregistreerd in het op grond van 
artikel 1:107 Wft door de Autoriteit Financiële Markten aangehouden register en om die reden kunnen rechten van deelneming in Schroder ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg het volledige prospectus en de 
essentiële beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met Schroder ISF worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het 
volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of via www.schroders.nl. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De koersen van aandelen en de 
daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  w45838/NL0914

Kansen benutten
    in elke fase van 

de cyclus
Kansen benutten door voor elke fase
van de economische cyclus de meest
veelbelovende aandelen te selecteren. 
Dat is de kern van de Business Cycle-benadering van 
Schroders. Een bewezen aanpak, om succesvol door 
elke fase van de conjunctuur te navigeren. 
U vindt deze unieke aanpak terug in de volgende drie 
Europese aandelenfondsen: 
• Schroder ISF* European Opportunities 
• Schroder ISF European Equity (ex UK) 
• Schroder ISF European Equity Absolute Return 

        Schakel over op onze dynamische aanpak, 
kijk op schroders.nl/businesscycle

www.schroders.nl/businesscycle
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Verliezen merken hun macht?

Door de opkomst van social media hebben bedrijven  
vandaag de dag veel minder controle over hun imago op 
het internet. Via platforms zoals YouTube en Twitter kunnen 
consumenten hun mening onder een voorheen ongekend 
breed publiek verspreiden. Bovendien hebben de traditionele 
reclamemedia aan invloed verloren, doordat nieuwe 
onder nemingen en nichebedrijven zich tegenwoordig aan 
de wereld kunnen presenteren door middel van virtuele 
campagnes. Dit heeft grote gevolgen voor wereldwijd 
opererende consumenten ondernemingen, die zo sterk  
afhankelijk zijn van hun merk.

�uu

Charles Somers,  
Global Sector  
Specialist consu
mentenaandelen en 
fondsbeheerder van 
Schroder ISF Global 
Demographic Oppor
tunities
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Bron: Nielsen’s Scantrack Enhanced AOC, Bernsteinanalyse, per 28 februari 2013.

Afb. 1: Cheerios boekt lagere omzet dan in het voorgaande jaar

 Omzet     Volume     Prijs
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2013was het jaar waarin 
zich een stille revo
lutie voltrok: voor het 

eerst was het internet voor de Amerikanen 
een belangrijker medium dan de televisie 
(gemeten aan het aantal gebruiksuren); de 
radio en de gedrukte media liet het nog 
verder achter zich. Het internet biedt de 
meeste ondernemingen enorme mogelijk
heden, maar brengt ook problemen met zich 
mee. Het lastige is vooral dat bedrijven op 
het internet aanzienlijk minder controle 
over hun imago hebben dan bij de oude 
media, omdat consumenten hun mening 
via sociale netwerken en allerlei websites 
ongebreideld kunnen ventileren.

Verlies van merkcontrole op het  
internet
Een interessant voorbeeld van het genoemde 
controleverlies is de onrust die ontstond over 
de genetisch gemodificeerde ingre diënten 
(GGO  genetisch gemodificeerde organis
men) in de ontbijtvlokken van Cheerios. 
Toen General Mills in een Facebookenquête 
vroeg wat Cheerios voor de mensen be
tekende, kwamen 40.000 gentechtegen
standers met plaatjes als hier naast op de 
proppen. Amper een jaar later moest  
General Mills publiekelijk garanderen dat  
de originele Cheerios voortaan GGOvrij 
zouden zijn. Het voorval in november 
2012 had een groot effect op de groei en 
het marktaandeel van Cheerios (zie afb. 1). 

De negatieve onlinecampagne tegen aspar
taam was minder georganiseerd, meer werd 
zeer intensief gevoerd en ging ten koste 
van de producenten van lightfrisdranken 
(afbeeldingen 2 en 3).
Ondanks onderzoekrapporten van de  
levensmiddelenautoriteiten in de VS (FDA) 
en Europa (EFSA) houdt het negatieve 
sentiment tegenover aspartaam aan, zodat 
de aanbieders zich op den duur misschien 
genoodzaakt zien versneld over te stappen 
op natuurlijke zoetstoffen zoals Stevia.

Deze afwijzende houding tegenover de  
weten schappelijke bewijzen over aspartaam 
is illustratief voor het algemene wantrouw
en jegens voedingsmiddelenfabrikanten, 
vooral onder actieve internetgebruikers.  
In zo'n sfeer is het vooral voor levens
middelenbedrijven moeilijk om gehoor te 
vinden voor een op wetenschappelijk onder
zoek berustende boodschap – laat staan 
om de publieke opinie te beïnvloeden.

Opmerkelijk genoeg blijkt uit de cijfers 
van Bernstein (afbeelding 4) dat actieve 
internetgebruikers wantrouwender tegen
over de voedingsmiddelenindustrie staan 
dan andere consumenten.

Lagere toetredingsbarrières
Terwijl de gevestigde merken hun imago 
op het internet steeds moeilijker kunnen 
beheersen, hebben nieuwe (of opgefriste) 
merken geen moeite om aanhangers te 
winnen en hun naam in het bewustzijn 
van de consumenten te griffen.
Deze trend is deels toe te schrijven aan  
het afbrokkelen van de historische relatie 
tussen dominante merken en 'moderne' 
levensmiddelenwinkels zoals super en 
hypermarkten. Tot voor kort was het voor 
traditionele winkels nog zeer lucratief om 
hun kostbare schapruimte te vullen met 
twee of drie grote merken per categorie 
(hogere omzetsnelheid, betere inkoop
voorwaarden) en de resterende ruimte te 
verdelen over hun huismerken (hogere 
brutomarge).
Door de opkomst van internetwinkels  
met hun haast onbegrensde 'schapruimte' 
hebben nieuwe merken een krachtig distri
butiekanaal ter beschikking gekregen dat 
hen, gecombineerd met slimme marketing 
(vaak ook via het net), in staat kan stellen 
een stevige positie op de markt te ver
werven. Zonder het internet was dat veel 
moeilijker geweest. 

Anti-GVO-campagne neemt Cheerios 
op de korrel. 

Bron: www.newhope360.com

(Deception = bedrog)
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Bron:	Goldman	Sachs	Americas	Beverages	Report,	sept.	2013.

Afb. 2: Omzetdaling bij koolzuurhoudende frisdranken
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Bron: Bernstein US Food Survey, 2013.

Afb. 4: Actievere internetgebruikers (70%) staan wantrouwiger tegenover het  
voedingsmiddelensysteem dan anderen

Steeds wantrouwiger tgo.  
voedingsmiddelensysteem

Steeds bezorgder over de veiligheid  
van voedingsmiddelen

in %

n Algemene bevolking    n Niet actief    n Actieve Internetgebruikers
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� uu

Bron:	Goldman	Sachs	Americas	Beverages	Report,	sept.	2013.

 Zoekverkeer voor 'Aspartam' (geïndexeerd op 100)  
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In 2013 neemt het zoekverkeer naar aspartaam toe.

Afb. 3: Google-zoekverkeer voor 'Aspartam', max. = 100 
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Afb. 5: Productaanbod in internetwinkels groter dan in conventionele  
winkels

Productcategorie Aantal verschillende producten in aanbod

Grote	online	winkels Grote	conventionele	 
winkels

Boeken 3 000 000 40 000  – 100 000

Cd's 250 000 5 000  – 15 000

DVD's 18 000 500  – 1 500

Digitale camera's 213 36

Draagbare mp3spelers 128 16

Flatbedscanners 171 13

Bron: http://sloanreview.mit.edu/article/fromnichestorichesanatomyofthelongtail/

Afb. 6: Topmerken totaal vs. bij Amazon

Categorie Top 3 aanbieders  
totaal

Top 3 aanbieders  
bij Amazon

Kantenklaarmaaltijden Nestlé ConAgra  
FoodsKraft

Annie’s Kraft Nongshim

Parfums L’Oréal Coty Elizabeth 
Arden

Coty	PG	Elizabeth	
Arden

Bad en douche Unilever Henkel Colgate Unilever J&J Beiersdorf

Huidverzorging J&J Estée Lauder 
L’Oréal

Beiersdorf	Cetaphil	PG

Huisdiervoeding Nestlé Mars Del Monte 
Foods

Mars Taste of the Wild 
WeIIpet

Bron: Bernstein.

� uu De voorbeelden in afbeelding 5 komen uit 
de sector consumentenelektronica, maar de 
trend gaat in feite voor de meeste consu
mentenproducten op. 
De onbegrensde schapruimtes en de snellere 
merkopbouw die door sociale netwerken 
en andere nieuwe media mogelijk wordt, 
hebben tot gevolg dat de marktaandelen  
in de online handel afwijken van die in  
de traditionele detailhandel. Dit wordt ver
duidelijkt in afbeelding 6. Daaruit blijkt 
dat de drie topmerken bij Amazon vaak 
kleinere aanbieders zijn die marktaandeel 
hebben veroverd via het internet.
Aangezien van de meeste categorieën basis
consumentengoederen nog steeds minder 
dan 5% online wordt verkocht, is het waar
schijnlijk dat de huidige trends worden 
bepaald door de zogeheten 'early adopters' 
 vroege gebruikers  die een grotere neiging 
tot experimenteren hebben. Dus als geves
tigde namen hun aanwezigheid op het  
internet versterken, zullen ze misschien  
bij een breder massapubliek marktaandeel 
terug kunnen winnen. Maar merken moeten 
vooral niet denken dat dit vanzelf gaat. Zo 
heeft het internetsucces van enkele kleinere 
merken conventionele handelaars er juist 
toe aangezet om meer te gaan experimen
teren in hun assortiment.

Jongere consumenten zijn minder 
merkentrouw
Bij de jongere generatie lijkt de invloed 
van de gevestigde merken het sterkst af te 
nemen. Uit enquêtes blijkt dat consumenten 
uit de zogeheten millenniumgeneratie – 
jaargangen van ongeveer 1980 tot begin 
jaren 2000 – minder merkentrouw zijn 
dan degenen die vóór het internettijdperk 
opgroeiden. Dit wordt verduidelijkt in  
afbeelding 7: hieruit blijkt dat deze consu
mentengroep eerder naar generieke dan 

naar dominante merken grijpt. En aan
gezien de economische kracht van deze 
generatie steeds groter wordt, vormt ook dit 
een bedreiging voor de dominante merken. 
Verrassend is dit niet als men bedenkt dat 
de millenniumgeneratie is opgegroeid met 
het internet en de productiefste gebruikers 
van sociale media levert. De marktanalyse 
in afbeelding 8 maakt duidelijk dat reclame 
bij deze generatie consumenten minder 
invloed op de aankoopbeslissingen heeft 
dan bij de babyboomers.
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Bron: Acosta Sales & Marketing, september 2013.

Afb. 7: Generatieverschillen: Percentage van de ondervraagden dat  
meer huismerken koopt

Millenniumgeneratie 
(jaargangen 1982 tot 
begin 21ste eeuw)

Generatie	X	
(jaargangen 
1965 –1981)

Babyboomers 
(jaargangen 
1946 –1964)

Stille generatie 
(jaargangen 
1925 –1945)
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42 % 41 %

36 %

26 %

Individualiteit en deskundigheid 
steeds vaker hoger gewaardeerd 
dan 'verbondenheid'
Een andere mogelijkheid om het kopers
gedrag in categorieën te verdelen, hangt 
samen met de wens van consumenten om 
door hun productkeuze uiting te geven 
aan hun individualiteit en deskundigheid, 
vooral in de openbare ruimte. 

Twee voorbeelden daarvan zijn de afkeer 
van merklogo's op luxeproducten (bijzonder 
nadelig voor Louis Vuitton en Gucci) en 
de toenemende populariteit van huisbieren 
ten koste van de gevestigde grote brouwe
rijen in de VS.

Gevolgen voor de beleggers
Het is een feit dat consumentenmerken 

iets aan invloed en zodoende aan waarde 
inboeten, maar in mijn ogen is deze trend 
geen abrupte overgang, maar een staps
gewijs proces. De Interbrandranglijsten 
bijvoorbeeld worden sinds 2000 geken
merkt door een hoge stabiliteit van de 
FMCGmerken (Fast Moving Consumer 
Goods = artikelen met een korte levens
duur en een hoge omloopsnelheid, bijvoor
beeld consumentenproducten voor dage
lijks gebruik, zoals voedingsmiddelen of 
kranten); het enige merk dat uit de top 20 
verdwenen is, is Marlboro.
Dit punt wordt verduidelijkt in afbeelding 
9 (gebaseerd op cijfers van Nielsen), die 
aantoont dat de marktconcentratie welis
waar afneemt, maar dat dit slechts zeer 
langzaam gaat.
Dat betekent echter niet dat merkeige
naars tevreden achterover kunnen leunen: 
de effecten kunnen nog altijd aanzienlijk 
zijn, vooral in het segment basisconsu
mentengoederen; als de omzet van een 
merk 1% achterblijft op de verwachting, 
betekent dit een ernstig verlies. 
Consequent geredeneerd leidt deze theorie 
ertoe dat leveranciers van consumenten
goederen lager gewaardeerd zouden moeten 
worden. Als we aannemen dat de waarde 
van een onderneming wordt afgemeten � uu
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Afb. 8: Belangrijkste aankoopfactoren per categorie en generatie

Kleding Voorverpakte artikelen

Millenniumgeneratie Babyboomers Millenniumgeneratie Babyboomers

n   Mondopmondreclame

n   Online winkels

n    Zoekmachines

n  Online winkels

n  Reclame

n   Aanbeveling van  
verkoopmedewerkers

 

n   Mondopmondreclame

n  Reclame zoekmachines

n   Reclame

n    Aanbeveling van  
verkoopmedewerkers

n    Mondopmondreclame

Financiële producten Dure aankopen (reizen, elektronica enz.)

Millenniumgeneratie Babyboomers Millenniumgeneratie Babyboomers

n  Mondopmondreclame

n  Online winkels

n  Zoekmachines 

n  Mondopmondreclame

n  Websites van reclame
bureaus

n  Mondopmondreclame

n  Zoekmachines

n   Reclame

n  Mondopmondreclame

n  Websites van bedrijven

n  Reclame

Bron :	Radius	Global	Marketig	Research.

aan de geactualiseerde waarde van zijn 
toekomstige cashflow en dat de opbrengst 
die boven de kapitaalkosten uitstijgt, uit
eindelijk misschien door de concurrentie 
wordt geneutraliseerd, dan zou de afkalving 
van het merk in mindering moeten worden 
gebracht op de ondernemingswaardering 
door middel van een hogere disconterings
voet (hogere volatiliteit opbrengsten) en een 
kortere periode waarin een onderneming 
concurrentievoordeel geniet. In het kader 
hierboven zijn de belangrijkste trends  
nog eens samengevat. Concluderend kan 
worden gesteld dat veel stockpicking  
prin cipes die voor de consumentensector  
gelden, in dit klimaat meer dan ooit van 
toepassing zijn. Anders gezegd: doelgericht 
zoeken naar ondernemingen die een goed 
inzicht in de behoeften van hun klanten, 
een sterke innovatiecultuur en de nodige 
marketingervaring hebben, is belangrijker 
dan ooit. Nog niet overtuigd? Laat me dan 
dit nog vertellen: Marketingbureau Havas 
Media vroeg 134.000 consumenten in 23 
landen naar hun mening over 700 merken. 
Wat bleek? Het zou de meesten niets  
kunnen schelen als 73% van de merken 
verdween. 

� uu
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*HPP = High Pressure Processing (hogedrukpasteurisatie) Bron: Nielsen’s Scantrack Enhanced  
       AOC, BernsteinAnalyse.

Afb. 9: VS marktconcentratie (op basis van gemiddelde HHI)  
per categorie; een langzame daling

Ø HH

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

n 2010    n 2013

HPP*

3 005 2 913

Dranken/snacks

2 597
2 499

Voedingsmiddelen

2 262 2 168

  Herfindahl-Hirschman-index

De Herfindahl-Hirschman-index – 
afgekort als HHI (symbool:  H), is de 
meest gebruikte maat voor de concen
tratiegraad in bijvoorbeeld een markt.
Bij de berekening van de Herfindahl 
Hirschmanindex wordt uitgegaan van 
een verdeling van objecten over ver
schillende groepen. Zo is de totale af
zet van een product op een bepaalde 
markt te verdelen over een bepaald 
aantal producenten die het product 
maken. Meestal is de afzet niet gelijk
matig verdeeld over alle producenten. 
De HerfindahlHirschmanindex geeft 
de concentratie van de afzet bij een of 
enkele aanbieders weer. 

Schroders  Expertopedie

n  	Gunstig	voor	ondernemingen	die	digitale	media	begrijpen	en	gebruiken.	

n  	Gunstig	voor	reclamebureaus	met	een	sterk	(en	geïntegreerd)	digitaal	
aanbod. 

n   Ongunstig voor ondernemingen die geen sterk en consequent merk
imago hebben.

Verlies van controle over het merkimago op het internet:

n	 	Gunstig voor kleine/middelgrote beursgenoteerde ondernemingen en  
grote bedrijven die in onbekendere merken durven te investeren.

n	 	Gunstig voor ondernemingen met een doeltreffender Ecommercestrategie.

n   Beloont echte innovaties, onafhankelijk van bedrijfsgrootte.

n  Ongunstig voor ondernemingen die inzetten op merk en distributie in 
plaats van innovatie en kosteneffectiviteit.

 Lagere toegangsbarrières voor kleine merken; 
opkomst van huismerken:

n  	Gunstig	voor	bio/natuur/lokale	merken	en	detaillisten.

n   Ongunstig voor voor massale en ongedifferentieerde levensmiddelenaan
bieders.

n   Frisdrankaanbieders hebben innovatieve zoetstof nodig om zich blijvend 
te rehabiliteren.

 Wantrouwen tegenover voedingsmiddelensysteem  
(en enkele drank-segmenten), vooral in de VS:
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De markten in vogelvlucht

Japan Op grond van het recente koersherstel op de Japanse 
aandelenbeurs schatten we Japan, ondanks de sterke yen, 

hoger in. Deze werkelijk positieve ontwikkeling zou erop kunnen 
duiden dat beleggers geleidelijk aan oog krijgen voor andere sturende 
factoren dan de vermoedelijk te verwachten verdere rentedalingen. 
Dat zou onder meer te danken kunnen zijn aan de laatste conjunc
tuurcijfers, die erop wijzen dat de economie beter dan verwacht 
reageert op de belastingverhoging van april en de veelbesproken 
belastingverlagingen voor bedrijven.

Schroder ISF Japanese Opportunities

VK Op grond van het sterke 
Britse pond en het grote aan

deel van in het buitenland gereali
seerde winsten aan de Britse eco
nomie, staan we relatief bezien 
minder positief tegenover deze markt. 
Bovendien schijnt Mark Carney, de 
voorzitter van de Bank of England, 
voorstander te zijn van een hardere 
aanpak, zodat we ook voor de toe
komst rekening moeten houden met 
een sterke positie van het Britse pond.

Schroder ISF UK Equity

Aandelen

   VS Onze houding ten 
opzichte van aandelen uit de 

VS blijft positief, omdat deze markt 
in onze ogen nog steeds een sterk 
potentieel voor winstgroei biedt. 
Het is daarnaast veelbelovend dat 
de winsten in vergelijking tot 2013 
sinds het begin van dit jaar een 
grotere bijdrage aan het rendement 
leveren. Ondernemingen gaan 
weliswaar minder vaak over tot 
terugkoop van aandelen, maar het 
is desondanks zeer waarschijnlijk 
dat de corporate activity zal toe
nemen en dat de vrijkomende  
gelden zullen worden aangewend 
voor fusies en overnames.

Schroder ISF US Small & Mid 
Cap Equity

Europa (ex VK) We staan neutraal 
tegenover Europa, hoewel het beleid van 

de Europese Centrale Bank de economie nog 
steeds ondersteunt. Tot nu toe heeft deze 
markt zich dit jaar goed ontwikkeld en als de 
verwachte verbetering van de marges (waar
van tot nu toe echter nog geen sprake is) 
inderdaad optreedt, zou het in onze ogen 
mogelijk kunnen zijn dat de winsten hiervan 
profiteren.

Schroder ISF European Opportunities

Opkomende markten Het herstel in de  
ontwikkelde markten lijkt eindelijk ook tot de 

opkomende landen door te dringen, wat primair te 
merken is aan hogere consumptieve bestedingen en 
een versoepeling van het begrotingsbeleid in het 
westen. De cyclische verbetering zou kunnen leiden 
tot een duurzame, op winst gebaseerde opwaartse 
trend in deze regio, waardoor deze landen, gezien  
de historisch lage koersen, zeer aantrekkelijk kunnen 
worden. Daarom breiden we onze positieve visie  
op de Aziatische opkomende markten uit naar het 
bredere universum.

Schroder ISF Emerging Europe 
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
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Verwachte ontwikkeling:

positief neutraal negatief

Staatsobligaties 
Wat de duration betreft handhaven 

we, met het oog op de aanhoudende 
monetaire impulsen in de meeste indus
trielanden, een neutrale positie. De eco
nomie blijft langzaam maar zeker groeien, 
hoewel de inflatieverwachtingen geleidelijk 
toenemen. Staatsobligaties uit de VS 
waarderen we op relatieve basis gelijk aan 
Britse staatsobligaties en Duitse staats
obligaties nog steeds lager dan deze twee. 
Onze neutrale houding ten opzichte van 
de duration van Europese obligaties hangt 
samen met het beleid van de ECB, die de 
markt nog altijd van liquiditeit voorziet.  
De duration van Amerikaanse obligaties 
hebben we op grond van de aanhoudende 
verbetering van de Amerikaanse economie, 
geleidelijk aan tot licht negatief verlaagd.

Schroder ISF EURO Bond 

Indexgekoppelde obligaties 
Langzaam maar zeker nemen de 

triggers voor inflatie toe. Op de Ameri
kaanse arbeidsmarkt stijgen de lonen en 
de werkgelegenheid, terwijl de voedings
middelenprijzen en de huren ook een  
stijgende tendens vertonen. Hoewel er 
geen plotselinge stijging van de inflatie 
dreigt, geven we de voorkeur aan index
gekoppelde obligaties boven nominale 
schuldpapieren, omdat die onvoldoende 
buffer bieden voor het inflatierisico.

Schroder ISF  
Global Inflation Linked Bond

Obligaties uit opkomende 
markten 

Wij schatten de opkomende schuld
papieren in USD neutraal tot hoog in, 
omdat onze positieve spreadprognose 
opweegt tegen onze gematigd negatieve 
houding tegenover de duration van obliga
ties uit de VS. Wat betreft de opkomende 
schuldpapieren in de lokale valuta zijn we 
optimistisch gestemd over de korte kant 
van de rentecurve van ZuidAfrikaanse en 
Mexicaanse obligaties. 

Schroder ISF Emerging Markets 
Debt Absolute Return

Bedrijfsobligaties  
Al met al staan we neutraal tegen

over deze beleggingscategorie. Hoewel 
investmentgrade obligaties uit de VS 
zouden kunnen profiteren van de op  
leving van de Amerikaanse economie, 
nemen we voor de middellange termijn 
toch een licht negatieve positie in. De 
huidige spreads kunnen nauwelijks nog 
verder dalen, terwijl potentiële belasting
verhogingen tot een vergroting van de 
spreads zouden kunnen leiden. We geven 
opnieuw de voorkeur aan Europese 
investmentgrade bedrijfsobligaties 
boven hun tegenhangers uit de VS. De 
technische factoren zijn gunstig, omdat 
er vrijwel geen nieuwe emissies verwacht 
worden, terwijl de matige groei in Europa 
naar verwachting gunstig zal zijn voor 
obligaties. Verder zou het agressieve 
monetaire beleid van de ECB in de 
komende periode een positief effect  
kunnen hebben op de risicopremies  
voor bedrijfsobligaties. 

Schroder ISF EURO Corporate Bond 
Schroder ISF Global Convertible Bond

High yield obligaties  
Tegenover high yield obligaties uit de 

VS staan we voor de middellange termijn 
negatief. Vanwege de verschillen tussen 
de fundamentals van de sectoren en die 
van afzonderlijke effecten houden we 
rekening met hogere risico's van indivi
duele obligaties. De kredietfaciliteit in de 
eurozone neemt nog steeds nauwelijks 
toe, terwijl de inflatie buitengewoon laag 
blijft. Het enorme aanbod aan vreemd 
vermogen lijkt in 2014 af te nemen, waar
bij de geringe renteopbrengsten dalen. 
Het expansieve monetaire beleid in  
Europa blijkt in vergelijking met de VS 
gunstig uit te werken voor de markten.   

Schroder ISF Global High Yield 
Schroder ISF EURO Credit Conviction

Grondstoffen 
Wij handhaven onze per saldo  

neutrale inschatting van de grondstoffen
sector. Enerzijds is een verdere stijging 
van de landbouwprijzen in het licht van 
de onvoorspelbaarheid van het weer 
onzeker, anderzijds zou het marktklimaat 
als gevolg van het Chinese regerings
beleid kunnen verbeteren. Op grond  
seizoensfactoren en de positieve carry 
schatten we de energiemarkten ook voor 
de komende periode als constructief in. 
Ten aanzien van goud blijven we opnieuw 
neutraal, omdat goud nog steeds de  
tendens vertoont zich zijwaarts te  
be wegen. 

Schroder ISF Global Energy 

Vastgoed  
In de vastgoedsector blijven we 

licht optimistisch gestemd. Voor de Britse 
vastgoedmarkt houden we voor het huur
segment rekening met een rendement 
tussen de 7 en 9 % en een huurgroei  
van 2 tot 5 %, wat voldoende zou moeten 
zijn om een eventuele rentestijging te 
compenseren. Voor de Europese vast
goedmarkt verwachten we voor de 
komende twaalf maanden soortgelijke 
rendementen. Op de korte termijn zou 
een stijging van de instroom van kapitaal 
uit Azië of de VS tot een inzinking van het 
rendement van vastgoed in het hogere 
prijssegment kunnen leiden. 

Schroder ISF Global Property  
Securities

Obligaties Alternatieve beleggingen
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Op zoek naar aantrekkelijke rendementen met overzienbare risico's tonen 
beleggers de laatste tijd steeds meer belangstelling voor een strategie die 
'smart bèta' wordt genoemd. Het idee hierachter is van een aantrekkelijke 
eenvoud. In de financiële markten wordt onderscheid gemaakt tussen alfa 
en bèta. Met bèta wordt gedoeld op het gemiddelde rendement van een 
markt, dat bijvoorbeeld kan worden bereikt als men belegt in een index die 
een zo breed mogelijke afspiegeling van de markt geeft. De term alfa verwijst 
naar het extra rendement boven het gemiddelde rendement van een markt 
(outperformance). Het is echter moeilijk om gegarandeerd zo'n extra rende-
ment te behalen; zelfs professionele beleggers slagen daar vaak niet in.

Is er een slimmer alternatief  
voor 'smart bèta'?

Omdat het in perioden waarin de rentes laag 
staan, steeds moeilijker wordt aantrekkelijke 
rendementen voor de klanten te realiseren – 

alfa genereren is weliswaar aanlokkelijk, maar ook 
zeer complex – hebben veel beleggers inmiddels hun 
toevlucht tot passieve beleggingsfondsen genomen. 
Die leken een goedkopere weg naar een goede per
formance te bieden. Helaas hebben passieve beleggings
methoden zo hun eigen haken en ogen. Daardoor is 
het idee ontstaan om een verfijndere methode te 
ont wikkelen om bèta te genereren. Het resultaat 
wordt 'smart bèta' genoemd. Maar ook smart bèta  
is geen kantenklare oplossing. Wij spraken met 
Tim Matthews, portefeuillebeheerder in ons QEP
team, over enkele uitdagingen waarmee beleggers te 
maken krijgen.

Waarom zijn actieve beleggers op zoek gegaan 
naar alternatieven?
De aanzet voor de smart bèta strategieën werd ge
geven door de marktturbulenties van 2007 en 2008. 

Plotseling begonnen de beleggers zich zorgen te maken 
over de inherente risico's van hun beleggingen. Ze 
streefden niet meer naar de beste performance, maar 
gingen vooral belang hechten aan het beste rendement 
uit elke eenheid risico die ze namen. 
In plaats van outperformance ten opzichte van een 
aandelenindex werd hun informatieratio een maat
staf voor succes: de outperformance gedeeld door  
de standaardaf wijking van die outperformance (de 
'tracking error'). Passieve strategieën bieden op zich al 
een consistente performance tegen lage kosten, en 
smart bèta voegt daar elementen aan toe die de perfor
mance nog verder kunnen verbeteren.

Wat is er mis met passief beheer?
Laat ik vooropstellen dat het veel voordelen heeft om 
passief te beleggen en daarbij traditionele, naar markt
kapitalisatie gewogen benchmarks te hanteren: denk 
aan diversificatie en transparantie, plus het feit dat het 
een goedkope manier is om toegang te krijgen tot de 
aandelenmarkt. Maar hoewel passieve strategieën  
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inherent systematisch en transparant zijn, zijn ze  
juist door die kenmerken ook antiwaarde, aangezien 
ze beleggers aanmoedigen om hoog te kopen en laag 
te verkopen. Ook zijn ze soms niet breed genoeg sa
mengesteld en beperken ze de beleggers in de praktijk 
tot de grootste namen in het beleggingsuniversum. 
De concentratie op de hoogste beurswaarden in de 
index betekent dat de ogenschijnlijke spreidingsvoor
delen in werkelijkheid vaak tegenvallen.

Wat bedoelt u met concentratie?
In bepaalde marktomstandigheden worden naar markt
kapitalisatie gewogen indices gedomineerd door een 
relatief klein deel van de markt. Zo bestond de MSCI 
World Index, die 's werelds grootste aandelen bevat, 
in februari 1989 voor ongeveer 44% uit Japanse aan
delen. In februari 2000 maakten tech nologie en tele
comaandelen meer dan 35% van deze wereldwijde 
index uit. Beide marktsegmenten, Japanse aandelen en 
de technologie en telecomsector, bleven in de daarop
volgende periode sterk achter. 

Uit onderzoek blijkt dan ook dat de grotere, schijn
baar veiligere aandelen die de naar marktkapitalisatie 
gewogen indices vaak domineren, op langere termijn 
vaak onderpresteren.

En hoe zit het met de te beperkte breedte?
Wij zijn van mening dat beleggers die een index  
volgen, hun beleggingskansen onnodig beperken.  
Zo bevat de MSCI World Index momenteel ruim 
1.600 aandelen, terwijl er wereldwijd volgens ons 
meer dan 15.000 aandelen zijn die voldoende liqui
diteit hebben om een efficiënte belegging mogelijk te  
maken. Daartoe behoren meer dan 4.000 aandelen 
uit opkomende markten die potentieel aantrekkelijk 
en voldoende liquide zijn, maar niet in de MSCI 
World Index staan omdat die alleen aandelen uit 
industrie landen bevat. Bovendien zijn de grootste 
aandelen sterk oververtegenwoordigd in de MSCI 
World Index zodat aandelen van middelgrote onder
nemingen slechts 2% van de index uitmaken. 

Tim Matthews,  
Client Portfolio  

Manager in het QEP

team van Schroders.
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Bron: MSCI en Schroders, 31 december 2013.

Afb. 1: Vergelijking tussen de MSCI World Index / belegbaar universum

n Mega  n Middel

Beleggingsuniversum MSCI World  
naar marktkapitalisatie

n Mega  n Middel  n Klein  n Micro

Belegbaar universum naar  
marktkapitalisatie

98 %
30 %

28 %

18 %
24 %

2 %

In de praktijk vertegenwoordigen de 1.600 aandelen 
in de MSCI World slechts een klein deel van ons  
universum van 15.000 beschikbare namen, waarvan 
ongeveer 30% tot de mid en small caps behoort en 
24% in de categorie micro caps valt (zie afb. 1). Wij 
kunnen dan ook stellen dat er een enorme reserve aan 
onbenutte aandelen is, die buiten de index vallen.

Wat zijn smart bèta strategieën precies?
Smart bèta strategieën gebruiken een efficiëntere  
wegingsmethode om de nadelen van kapitalisatie
gewogen indices die we hierboven aanstipten, te onder
vangen. In hun eenvoudigste vorm proberen alle  
wegingsmethoden de premie te oogsten die met een 
bepaalde beleggingsstijl samenhangt. In het ideale geval 
zijn de wegingsmethoden op strakke regels gebaseerd, 
zodat ze zowel gemakkelijk reproduceerbaar als con
sistent zijn. Dit betekent dat smart bèta indices, ook al 
zijn ze niet specifiek opgezet om de stijlfactorpremies 
zo efficiënt mogelijk te benutten, transparant zijn. 

Eenvoudig geformuleerd is smart bèta een strategie 
die wil profiteren van de voordelen van het traditio
nele passieve beleggen, maar een extra bron van out
performance benut om een hoger rendement dan de 
traditionele, kapitalisatiegewogen indices te bereiken.

Kunt u voorbeelden geven van dergelijke 
beleggingsstijlen en hoe dit in zijn werk gaat?
Er zijn verschillende smart bèta stijlen; een fonds kan 
bijvoorbeeld tot doel hebben te profiteren van de 
voordelen van een smallcap, waarde of 'low volati
lity'strategie. Bij de eenvoudigste wegingsmethoden 
worden alle aandelen gelijk gewogen. Daarmee kan 
de portefeuille profiteren van mogelijke premies voor 
small caps, aangezien de kleinste aandelen dezelfde 
weging hebben als de grote. Dit is wel transparant, 
maar ook een beetje simplistisch. Gelijkgewogen in
dices bevatten namelijk vaak grote aandelenconcen
traties omdat ze nog steeds dezelfde namen bevatten 
als hun naar kapitalisatie gewogen tegenhangers zoals 
de S&P 500.
 

uu
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Hoe zou u een waardegeoriënteerde strategie 
vormgeven?
In 2005 stelde Robert Arnott, in een artikel dat hij 
samen met Jason Hsu en Philip Moore publiceerde, 
een aanpak voor waarbij de wegingen op fundamentele 
factoren worden gebaseerd1. Zij lieten zien dat een 
index waarin de wegingen gebaseerd zijn op funda
mentals zoals omzet, boekwaarde, cashflow en dividend, 
hogere rendementen genereert dan naar marktwaarde 
gewogen indices. Dergelijke fundamentele indices 
lijken intuïtief, maar wat Arnott aanvankelijk niet 
vermeldde is de systematische waardevoorkeur die het 
grootste deel van die outperformance lijkt te verklaren. 
Door de inherente voorkeur voor largecap aandelen 
te elimineren, krijgen marktsegmenten met lagere 
waarderingen een hogere weging in fundamentele 
porte feuilles. Deze hebben per definitie een hogere 
concentratie waarde aandelen.

Het hoe zit het met de 'low-volatility' 
strategie?
Een andere methode die tot een hogere exposure naar 
waarde en small caps leidt, is de 'equal risk contribution 
portefeuille' (ERC), waarin de wegingen zodanig zijn 
dat elk aandeel dezelfde hoeveelheid risico bijdraagt. 
Dit wordt vaak bereikt door middel van wegingen  
die omgekeerd evenredig zijn aan de historische vola
tiliteit. Daarbij wordt echter aangenomen dat alle 
aandelen even sterk met elkaar gecorreleerd zijn.
Er is ook een nauwkeurigere methode waarbij een 
optimalisatiemodel wordt gebruikt om de wegingen 
te berekenen die nodig zijn om het risico van het  
hele aandelenuniversum te minimaliseren en zo een 
'minimum volatility'portefeuille te vormen. Daarin 
wordt alleen gekeken naar de minst volatiele aandelen 
en hun paarsgewijze correlatie; land, sector of andere 
aandelenkenmerken spelen geen rol. Helaas leidt dit 
tot indices met forse sectoroverwegingen, bijvoor
beeld naar nutsbedrijven.

Werken smart bèta strategieën in alle 
marktsituaties?
Er bestaat geen smart bèta strategie, die in alle markt
omstandigheden succes oplevert. Sommige strategieën 
werken beter in dalende markten, terwijl andere juist 
beter werken als small caps of waarde aandelen het 
goed doen. Het is aan de belegger om bijtijds de over
stap te maken. Een oplossing die in alle marktom
standigheden werkt, zou naar onze mening beter zijn.

Smart bèta lijkt momenteel een hoge vlucht  
te maken. Is deze strategie een lang leven  
beschoren?
Smart bèta is de afgelopen paar jaar een hot topic 
geworden, dat is duidelijk. Kijk maar naar de ex
plosieve verkoop van exchange traded funds (ETF's) 
die op smart bèta indices gebaseerd zijn. Maar de 
wildgroei van nieuwe indices van de belangrijkste 
aanbieders leidt soms tot verwarring. Het is niet altijd 
duidelijk of de zoveelste nieuwe index echt een efficiënte 
beleggingsstrategie vertegenwoordigt. Zeker is dat er 
rond die indices weer ETF's worden gebouwd en even 
zeker is dat er kopers voor zullen zijn. Het probleem 
is alleen dat de onophoudelijke zoektocht naar kant
enklare oplossingen tot gevolg heeft dat deze strate
gieën meestal grote hoeveelheden geld aantrekken 
totdat ze niet meer renderen, waarna het geld snel 
naar de volgende hype wordt overgeheveld. En dan 
zijn er nog de verborgen kosten van ETF's, waar allerlei 
indirecte vergoedingslagen en transactiekosten aan 
de blik van de eindbelegger onttrokken worden.

Is herwegen echt zo belangrijk?
Herweging is essentieel in elke beleggingsstrategie, 
maar wordt door de meeste aanbieders van smart bèta 
indices te weinig gedaan. Als een belegger zijn porte
feuille maar een keer per jaar herweegt, kunnen er soms 
aanzienlijke sectorverschuivingen optreden. Sommige 
aanbieders losten dit aanvankelijk op door van een 
jaarlijkse op een halfjaarlijkse weging over te gaan. 
Toen dat niet voldoende bleek, stapten ze over op een 
herwegingsproces waarbij elk kwartaal een kwart van 
de portefeuille wordt aangepast. Ook dat gaat in onze 
ogen niet ver genoeg. Sterker nog, volgens ons moet 
het mogelijk zijn de portefeuille dagelijks te herwegen. 
Herweging moet echter alleen plaatsvinden als het 
echt nodig is, anders worden onnodige transactie
kosten gemaakt. Ook moet altijd rekening worden 
gehouden met de impact van de transactie op de 
markt. Om de noodzaak van een transactie te beoor
delen moet daarom altijd ook naar de liquiditeit  
worden gekeken. Dit is een absolute voorwaarde voor 
een efficiënte herwegingsstrategie.
Hoe belangrijk herweging is, kan duidelijk worden 
gemaakt aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, 
zoals weergegeven in afbeelding 2. De lichtblauwe  
lijn geeft de performance van de gewone MSCI  
World Index sinds 1988 weer. De oranje lijn laat zien 
hoe de performance kan worden verbeterd door een  � uu

1 Bron: 'Fundamental Indexation', Robert D. Arnott, Jason Hsu and Philip Moore, Financial Analysts Journal, vol. 61, no 2, 2005.
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Bron: MSCI en Schroders, 31 december 2013.

Afb. 2: De voordelen van regelmatige herweging
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gelijkgewogen versie van dezelfde index te gebruiken, 
die regelmatig wordt herwogen. En om aan te tonen 
dat dit geen verband houd met de waarde of small 
cap voorkeur van de index, laat de donkerblauwe lijn 
zien hoe goed het nog steeds werkt als de weging op 
de lengte van de bedrijfsnaam zou worden gebaseerd. 
Met andere woorden: regelmatige herweging voegt 
waarde toe, zelfs als een criterium wordt gebruikt dat 
geen enkele economische rechtvaardiging voor de 
belegging vormt.
 
Wat is smart bèta 2.0 en is dit echt een innovatie?
In maart 2013 vestigde het Franse EDHECRisk  
Institute, een gespecialiseerd academisch onderzoeks
instituut, de aandacht op de inefficiënties van wat het 
de 'traditionele' smart bèta aandelenindices noemde. 
Volgens EDHEC zorgen de inherent simplistische 
wegingsmethoden voor ongewenste risicoexposures. 
Het stelde een andere aanpak voor om deze onge
wenste 'specifieke' risico's te meten en beheren, die 
Smart Beta 2.0 werd genoemd, waarbij een aandelen

selectie plaatsvindt voordat de weging wordt vast
gesteld. Ook werd het idee geopperd om de aandelen 
op liquiditeit te filteren om liquiditeitsrisico's te  
voorkomen, en werd voorgesteld sectorneutraliteit  
te verplichten om onbedoelde sectoroverwegingen  
te voorkomen. Voorgesteld werd een benchmark te 
construeren die aansluit op de door de belegger ge
wenste risicoexposure. Ondanks deze verfijning zijn 
de voorstellen van het EDHEC naar onze mening 
slechts aanpassingen van een fundamenteel gebrekkige 
oplossing. Het zou immers beter zijn een actieve (of 
enhanced index) strategie op te zetten die alle nadelen 
van smart bèta ondervangt.

Zijn er betere alternatieven?
De EDHECbenadering is een grote verbetering ten 
opzichte van een simplistische smart bèta strategie, 
daar zijn wij van overtuigd. Ook wij vinden het beter 
eerst aandelen te selecteren met behulp van een liquidi
teitsfilter. Maar wij denken ook dat de EDHECbena
dering verbeterd kan worden. De eerste beslissing die 
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Bron: MSCI en Schroders. Outperformance weergegeven in procent. 31 januari 2000  – 31 december 2013, waarin de performance van Schroder ISF QEP 
Global	Core	de	benchmark	in	verschillende	typen	markten	overtrof.	Gegevens	Schroders	ISF	QEP	aandelenklasse	C,	USD,	rendement	herbelegd.

Afb. 3: Outperformancepercentages van de QEP Global Core strategie
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Aandelenklasse C, USD, rendement herbelegd

ISIN LU0106255481

Introductie 3 juni 1993

Agio 1,01010 %

Beheerskosten p.j. 0,275 %

Fondsbeheerder Justin Abercrombie

de belegger moet nemen, betreft de stijlvoorkeur van 
de portefeuille Als die er niet is, moet hij een combi
natie maken van aandelen die aantrekkelijk zijn van
wege hun gunstige waardering of hun goede kwaliteit. 
Ook moet hij beslissen over het gewenste risiconi
veau, eventueel door een tracking error vast te stellen. 
Als een tracking error van ongeveer 1% gewenst is, 
moet doorgaans een onderliggende kapitalisatiege
wogen index als referentie worden gebruikt. Als de 
belegger een hogere tracking error aanvaardbaar 
vindt, kan hij de index echt loslaten en een strategie 
opzetten waarin aandelen met betere fundamentals 
een hogere weging krijgen.
Het uiteindelijke doel moet een aanpak zijn met een 
consistent hoge informatieratio die goed werkt in alle 
marktomstandigheden, ongeacht of de koersen dalen 
of stijgen, of waarde of groei dominant is, en of large 
caps of small caps het meest in trek zijn. Zo'n gedisci
plineerde, reproduceerbare en risicogecontroleerde 
actieve beheersstrategie zou een veel bevredigender 
alternatief zijn voor zowel een passieve als een smart 

bètageoriënteerde benadering. Dat zo'n strategie 
mogelijk is, kunnen we bovendien aantonen met de 
outperformancepercentages – het percentage van de 
tijd dat een strategie zijn benchmark verslaat – van onze 
Schroder QEP Global Core Strategy in verschillende 
markt omstandigheden, weergegeven in figuur 3. 
Kortom, smart bèta kan een goed begin zijn voor 
beleggers die een consistent rendement tegen lage 
kosten wensen, maar naar onze mening kan het nog 
veel beter.   
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In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige resultaat en het is mogelijk dat de belegger het oor
spronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. Wij wijzen u op het risico van koers en wisselkoersverliezen. Aandelen in het fonds kunnen uitsluitend 
worden gekocht op basis van het meest recente prospectus en het laatste gecontroleerde jaarverslag en het daaropvolgende ongecontroleerde 
halfjaarverslag, indien gepubliceerd.

Het Schroder 
GAIA-platform 

       Een volmaakte compositie  
van alternatieve 

beleggingsstrategieën
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Door de valutahervorming en de technische vooruit
gang brak vervolgens voor de meeste Europese landen 
een periode van economische voorspoed en politieke 

stabiliteit aan. In de jaren tussen 1924 en 1929 maakte de eco
nomie een sterke groei door, die aanvankelijk van de VS uitging 
en vanaf 1926 ook in Europa merkbaar was. Het was het tijd
perk van de 'Golden Twenties'. 
Vrijwel alle Europese landen hadden na de Eerste Wereldoorlog 
met een ongekende geldontwaarding te kampen. Er werden 
valutahervormingen doorgevoerd en veel staten keerden terug 
naar de goudstandaard om hun munt aan de Amerikaanse  
dollar te koppelen. Dit alles deed geen afbreuk aan de econo
mische groei. Die was sterker dan ooit. Bijna alle industrie
bedrijven konden zich elektrische stroom veroorloven, de  
lopende band productie nam een hoge vlucht en de productie
kosten voor consumentengoederen gingen omlaag. Ook J. Henry 
Schröder & Co. profiteerde in deze gouden jaren van het  
economisch herstel in Europa, vooral dankzij zijn uitstekende 
en langdurige relaties met Duitsland. Directeur Baron Bruno 
Schröder hielp de Duitse regering bij de wederopbouw en  
verstrekte kredieten aan tal van Duitse industriebedrijven. Zo 
ondersteunde hij de Deutsche Bank met een kapitaalverhoging 
en financierde hij samen met Rothschild zelfs infrastructuur
projecten in Hamburg, zoals de bouw van een brug over de 
Elbe, uitbreiding van de haven en de bouw van spoorlijnen. In 
de VS stonden de jaren '20 vooral in het teken van speculatieve 
investeringen. Een oneindig lijkende hausse dreef de Dow  
Jones op tot recordhoogtes en zowel het bedrijfsleven en het 
grote publiek verkeerden in de roes van de 'eternal prosperity' 
 de eeuwige welvaart. Inmiddels was ook een klein filiaal van 
J. Henry Schröder & Co aan de beurs van New York genoteerd, 
dat van de groei profiteerde en zijn positie op de Amerikaanse 
markt steeds verder uitbreidde. Al in 1923, dus al voordat het 

Schroders Kroniek

The Golden Twenties – of niet?

Het einde van de Eerste Wereldoorlog werd in 1919 door de 
Triple-Entente mogendheden en hun bondgenoten bezegeld 
met het Verdrag van Versailles. De eerste jaren na de oorlog 
werden getekend door hongers nood, werkloosheid en politieke 
instabiliteit. In Duitsland werd het kritieke hoogtepunt bereikt 
met de hyperinflatie van 1923, waar aan alleen door de invoering 
van de Rentenmark een einde kon worden gemaakt.
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herstel begonnen was, besefte directeur Baron Bruno Schröder 
al dat Wall Street het belangrijkste financiële centrum van de 
wereld zou worden en richtte in de VS de J. Henry Schröder 
Banking Corporation op. Al gauw nam deze dochter, die  
bekend zou worden onder haar telegramnaam Schrobanco,  
alle Amerikaanse en LatijnsAmerikaanse activiteiten van het 
moederbedrijf in Londen voor haar rekening. 
Het werd voor de twee vennoten echter te veel om dit nieuwe 
project alleen te leiden; er moesten nieuwe partners bijkomen. 
Bovendien hadden ze allebei een leeftijd bereikt waarop ze 
moesten gaan nadenken over hun opvolging. Zo maakten in 
1926 hun zoons Helmut Schröder en Henry Tiarks, beide amper 
25 jaar oud, hun entree bij de bank. Zij waren het die, samen 
met hun vaders, besloten tot de uitbouw van de beleggings
activiteiten en een afdeling vermogensbeheer opzetten  een  
tot dan tot nog volledig onbekende discipline. Daarmee was  
J. Henry Schröder & Co. weer op de juiste weg: in 1928 was  
de bank, na Kleinwort, de op één na invloedrijkste zakenbank 
in Londen. En als de Amerikaanse en LatijnsAmerikaanse 
activiteiten niet volledig naar de VS waren overgeheveld, zou  
J. Henry Schröder & Co. zelfs de nummer één in de city zijn 
geweest. Op 29 oktober 1929 kwam in de hele wereld echter 
abrupt een einde aan de feeststemming van de Golden Twenties. 
Het was een van de donkerste dagen voor de financiële wereld, 
beter bekend als zwarte donderdag. Wat volgde, was de zwaarste 
crisis die de wereldeconomie ooit had gekend en die de 
geschiede nis is ingegaan als de 'Grote Depressie'. Zelden zou 
een gebeurtenis op de financiële markten zo lang nawerken. 

Helmut Schröder (links) en Henry Tiarks (tweede van 
rechts) in Hamburg, 1921.
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Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit document  
vertegenwoordigen niet noodzakelijk de 
mening en die worden uitgedrukt of weer-
spiegeld in andere berichten, strategieën  
of compartimenten van Schroders.

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

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

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

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

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

U wordt erop gewezen dat alle telefoongesprekken 
om veiligheids  redenen worden opgenomen.
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Schroder ISF Global  
Multi-Asset Income
streeft naar een vaste  
uitkering van 5% per jaar, bij 
een langetermijnrendement 
van 7% per jaar. Het fonds 
belegt rechtstreeks in aan-
delen, obligaties en andere 
beleggingscategorieën, en 
biedt beleggers daarmee 
toegang tot een breed  
gespreide portefeuille.
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    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.
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