
Een “opkomende economie”:  
hoe voelt dat eigenlijk aan? 

Stel u voor: Shanghai, midden jaren tachtig. 
Over de boulevards schuiven langzaam 
hordes fietsen voorbij, soms afgewisseld 
door een bestelwagen of bus. Het archi-
tectonische visitekaartje van de stad is de 
Bund, ofwel de oeverpromenade met zijn 
koloniale gebouwen, die ‘s nachts uitge-
storven is. Een taxi vinden is een kwestie 
van geluk en wie trek heeft in een kop kof-
fie, is aangewezen op de internationale 
hotels waar Chinezen niet binnen mogen. 
Tegenwoordig is Shanghai een zee van 
wolkenkrabbers en meerbaans snelwegen, 
een wereldstad met een voorzieningen-
niveau dat elke vergelijking kan doorstaan. 
Slechts één ding is hetzelfde gebleven: 
een taxi vinden is nog steeds een kwestie 
van geluk. Of neem Brazilië: vijftig jaar  
geleden nog moest er land worden droog-
gelegd om wegen door het oerwoud aan 
te leggen. Op diezelfde plek pronkt nu de 
financiële metropool São Paulo met de 
hoogste Ferraridichtheid ter wereld. De stad 
telt drie Tiffanywinkels waar men juwelen 
kan kopen, meer dan New York. Risico’s 
zijn er ook. Dat in São Paulo meer helikop-
ters vliegen dan elders, ligt aan de onveilig-
heid op straat. Toenemende welvaart 
moet immers ook tot de onderlaag door-
dringen, anders dreigt sociale onrust. 
De BRIC-landen Brazilië, Rusland, India 
en China zijn niet alleen in de juwelenhandel 
met een inhaalslag bezig. Met een auto-
productie van tien miljoen per jaar gaat 
China inmiddels gelijk op met de VS. Tege-
lijkertijd is het autobezit per hoofd van de 
bevolking nog even laag als in de VS in de 
jaren 20 van de vorige eeuw – het poten-
tieel is dus enorm. Ook voltrekt zich een 
structurele verandering die van even groot 
belang is als de industriële revolutie in de 
19de eeuw. Vroeger waren de industrie-
landen de motor van de wereldeconomie 
en waren de opkomende landen afhanke-
lijk van de vraag uit de industrielanden. Nu 
is de situatie omgekeerd. De opkomende 
landen zijn aantrekkelijk, en de spaarplan-
nen voor mijn kinderen beleggen sinds 
jaren daar in, maand na maand. Ik weet 
zeker dat mijn kinderen daar te zijner tijd 
heel blij mee zullen zijn.

Wereldwijde klimaatverandering: 
irritatie en actie
Een ternauwernood geredde klimaatconferentie, twijfel aan de betrouwbaarheid van weten
schappelijke rapporten: de strijd tegen de opwarming van de aarde staat de laatste tijd niet  
onder een gunstig gesternte. De klimaatverandering zal echter niet van de politieke agenda  
verdwijnen, en daar zijn goede redenen voor. 

De internationale strijd tegen de klimaat
verandering heeft de afgelopen tijd ver
schillende tegenslagen moeten incas
seren. Cijfers van de op het gebied van 
klimaatonderzoek toonaangevende Uni
versity of East Anglia in Norwich bleken 
onbetrouwbaar te zijn. Ook een uitspraak 
van de IPCC (zie Expertopedie op blad
zijde 3) uit 2007, dat de gletsjers in de 
Himalaya mogelijk binnen 25 jaar ver
dwenen zullen zijn, bleek niet te kloppen. 
 Klimaatverandering is een reëel pro
bleem dat zeer serieus moet worden ge
nomen. Vergissingen zoals hierboven 
beschreven doen daar niets aan af. Ze 
hebben echter wel tot verwarring geleid 
en het publieke vertrouwen in de voor
spellingen over de opwarming van de aarde 
aangetast. En ook al weten de politiek 
verantwoordelijken de recente gebeurte
nissen juist te interpreteren, toch bestaat 
het gevaar dat zij er vanwege de publieke 
opinie voor zullen terugschrikken de 
strijd tegen de klimaatverandering met 
de noodzakelijke vastberadenheid voort 
te zetten. 
 Dit geldt te meer omdat terugdringing 
van de uitstoot van broeikasgassen geld 
kost. De begrotingen van de industrie
landen staan al onder druk, evenals het 
beschikbare inkomen van de consument. 

Het is daarom naar de mening van 
Schroders Investment Management Be
nelux N.V. meer dan ooit van belang om 
oplossingen voor een CO2arme maat
schappij te ontwikkelen die ook tegen 
lage kosten te verwezenlijken zijn. Daar
mee treden automatisch thema’s als 
kernenergie, windenergie en energie
besparing op de voorgrond. 

De feiten laten geen twijfel
Mede vanwege de bovengenoemde ver
gissingen is klimaatverandering momen
teel weinig in het nieuws. Dat is betreurens
waardig, want nieuw onderzoek toont 
eens te meer aan dat de aarde snel op
warmt. Uit een studie van de universiteit 
van Edinburgh blijkt dat de uitstoot van 
methaan op de Noordpool de afgelopen 
vijf jaar met een derde is gestegen. Me
thaan is een zeer agressief broeikasgas. 
Gevreesd wordt dat door het smelten 
van de ijskappen meer methaan in de at
mosfeer vrijkomt, wat de opwarming 
van de aarde nog eens versnelt.
 Recente waarnemingen wijzen er inder
daad op dat de Noordpool veel sneller 
opwarmt dan de rest van de planeet.  
Volgens modelscenario’s zou de tempe
ratuur op de Noordpool tot eind deze 
eeuw met maar liefst tien graden Celsius 

kunnen stijgen. Onderzoek van de NASA 
laat zien dat de dooiperiode op de Noord
pool tegenwoordig 20 dagen langer  
duurt dan dertig jaar geleden. Ook hier 
worden terugkoppelingseffecten gevreesd, 
want het donkere, ijsvrije wateropper
vlak neemt meer energie op dan een witte 
ijsvlakte, waardoor de opwarming nog 
eens extra versneld zou kunnen worden. 

Maatregelen op nationaal niveau
In aansluiting op de klimaatconferentie 
van Kopenhagen hebben 55 deelnemende 
landen eind januari hun nationale emissie
doelstellingen tot 2020 bekend gemaakt. 
Japan bijvoorbeeld wil zijn emissie van 
broeikasgassen met 25% verlagen verge
leken met het niveau van 1990,  terwijl de 
Europese Unie vasthoudt aan een beoogde 
reductie van 20%. In de VS staat het kli
maatbeleid opnieuw op de tocht doordat 
de democraten bij verkiezingen in Massa
chusetts een beslissende zetel in de senaat 
hebben verloren. Dat neemt echter niet 
weg dat de strijd tegen de klimaatveran
dering op de politieke agenda zal blijven 
staan.  
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Compartimentportret 
Gunstig klimaat: Schroder ISF 
Global Climate Change Equity 
profiteert met zijn comparti-
mentstrategie van internationale 
inspanningen om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan.   

Blz. 2/3

Markten 
De wereldeconomie heeft  
dringend behoefte aan een  
nieuwe motor. Kunnen de  
consumenten uit de grotere  
opkomende markten deze rol 
van de VS overnemen? 

Blz. 4

Markten 
Keith Wade, hoofdeconoom 
van Schroders Investment Ma-
nagement Benelux N.V., ziet 
twee vormen van economische  
opleving en geeft zijn visie op 
de groeiende geldhoeveelheid 
in China.

Blz. 5

Special 
De markten lijken af te  
koersen op een grotere  
volatiliteit. Aandelenexpert  
Virginie Maisonneuve legt uit 
waarom dat beleggers niet 
treurig hoeft te stemmen.  

Blz. 6

Nieuws 
Het Schroder ISF Emerging  
Europe Debt Absolute Return 
belegt al vanaf de start in 2000 
in obligaties in ruim 16 Europese 
opkomende markten.  
En met succes.
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Stormen, overstromingen, smeltende ijskappen en gletsjers, droogte – de klimaatverandering 
neemt vele vormen aan. 
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'Dik genoeg  
om op te  
lopen, te dun  
om op stil te  
blijven staan'

Poolreiziger Marc Cornelissen 
gebruikt een uitdrukking van 
de inuit over dun poolijs als 
metafoor voor hoe om te 
gaan met klimaatverandering, 
tijdens de Schroders round 
table op 26 april. 

Zie ook pagina 7.

Fred van der 
Stappen,  
Head  
Intermediary  
Benelux.
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In het eerste jaar na 'Kopenhagen' gaat de strijd tegen de opwarming van de aarde 
een nieuwe ronde in. Ondernemingen die sleuteltechnologieën voor een CO2arme 
maatschappij ontwikkelen, kunnen daarvan profiteren.

Na afloop van de klimaattop in Kopenhagen, kort voor 
Kerstmis, regende het kritiek. Zowel industriële als op
komende landen waren er niet in geslaagd een bin
dende, allesomvattende  overeenkomst voor de vermin
dering van broeikasgassen te sluiten. Een fiasco kon 
slechts met moeite worden voorkomen doordat tijdens 
de slotbijeenkomst in elk geval een beperkt “Kopenhagen
akkoord” kon worden gepresenteerd. Is de strijd tegen 
de klimaatverandering daarmee verleden tijd?
 Geenszins – daar zijn compartimentbeheerders Simon 
Webber en Matthew Franklin van Schroders Invest
ment Management Benelux N.V. van overtuigd. Met 
Schroder ISF Global Climate Change Equity beleggen 
zij sinds 2007 wereldwijd in ondernemingen die kunnen 
profiteren van inspanningen om de klimaatverandering 
te beperken en van aanpassing aan de gevolgen ervan. 
“De klimaatverandering zal voor de meeste bedrijven 
grote financiële consequenties hebben”, verklaart Webber. 
“Het concurrentieklimaat verandert, wat ook aanzien
lijke gevolgen heeft voor de omzetten, marges en winsten.”

China zet in op kernenergie en wind 
Klimaatverandering blijft ook op de politieke agenda 
staan. Veel landen hebben zich na Kopenhagen verplicht 
tot forse inspanningen om de uitstoot van broeikas
gassen te verlagen. Zelfs China, voor velen de zondebok 
van de conferentie, wil zijn emissie tot 2020 met 45% 
beperken. Het aandeel van kern en windenergie in de 
Chinese energievoorziening moet aanzienlijk worden 
verhoogd, de markt voor zonneenergie groeit en de 
Chinese overheid geeft een subsidie van maximaal USD 
8.000 bij aankoop van een elektrische of hybride auto.
 De strijd om de kopposities in de CO2arme industrie is 
al in volle gang. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot 
hogere energieprijzen en hogere uitgaven voor beperking 
van de gevolgen en aanpassing. Dit zal, zo benadrukken 
experts van McKinsey in een rapport, “ingrijpende ge
volgen hebben voor de waardering van veel onderne
mingen.” 

Vijf centrale beleggingsthema’s
Juist omdat de gevolgen van klimaatverandering voor 
afzonderlijke ondernemingen vaak moeilijk te beoor
delen zijn, zien de compartimentbeheerders van Schro
ders Investment Management Benelux N.V. volop kansen 
voor een actieve selectie van veelbelovende namen. Het 
“klimaatveranderingsuniversum” dat zij hebben gedefi
nieerd omvat zo’n 700 bedrijven van uiteenlopende 
omvang “Uit dit universum stellen wij een geconcen
treerde portefeuille van ‘beste ideeën’ samen, die 50 tot 
80 namen bevat,” zegt Matthew Franklin. “Daarbij volgen 
wij een transparant beleggingsproces, zonder beper
kingen wat betreft regio’s of sectoren.” De comparti
mentstrategie concentreert zich op vijf beleggings
thema’s: 
•  Duurzaam vervoer. Elektrische en hybride auto’s worden 

in veel landen op grote schaal gesubsidieerd. Zo is  
in het Amerikaanse steunpakket twee miljard USD 
uitgetrokken voor de ontwikkeling van accu’s en 
aandrijvingscomponenten. De ontwikkeling van oplaad
bare accu’s is een sleuteltechnologie.

•  Schone energie. De “nucleaire renaissance” zal tot de 
bouw van nieuwe kerncentrales leiden. Alleen al in 
Azië zullen er tot 2018 uiteindelijk meer dan 60 nieuwe 
grote kernreactoren bijkomen. Bij de hernieuwbare 
energiebronnen is windenergie bijzonder concurrerend, 
vooral door betere financieringsvoorwaarden.

•  CO2arme fossiele brandstoffen. Aardgas is twee keer 
zo milieuvriendelijk als steenkool en de kosten voor 
broeikasgasemissies zullen de overgang van steenkool 
naar gas versnellen. Een toekomstige technologie met 
potentieel is de ondergronds opslag van CO2. 

•  Natuurlijke hulpbronnen. De klimaatverandering zal 
een inflatoir effect hebben op de prijzen voor agra
rische grondstoffen. Een voorbeeld is Brazilië, waar 
landbouwgrond wordt opgegeven ten behoeve van de 
productie van biobrandstoffen. De groeiende behoefte 
aan (hoogwaardige) voedingsmiddelen zal de land
bouw dwingen zijn productiviteit te verhogen.

•  Energieefficiëntie. Videoconferenties kunnen veel  
zakelijke reizen overbodig maken. Dat leidt naast  
kostenbesparing ook tot een lagere uitstoot van CO2. 
Technologieconcern Cisco gaat er vanuit dat video
toepassingen in de toekomst 90% van het dataverkeer 
via internet zullen uitmaken.

Met deze vijf kernpunten biedt Schroder ISF Global 
Climate Change Equity optimale kansen om te profi
teren van de megatrend klimaatverandering en een 
aantrekkelijk, duurzaam rendement te genereren. 

Klimaatbeleggen
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1 In dit document wordt Schroder International Selection Fund aangeduid als Schroder ISF. 
2 Bron: www.schroders.be, per 29 januari 2010.  3 Uitsluitend ter illustratie.

Beleggingsargumenten

� 	 	Schroder ISF Global Climate Change Equity 
belegt wereldwijd in ondernemingen die kunnen 
profiteren van de internationale inspanningen  
om de klimaatverandering te beperken en van 
aanpassingen aan de gevolgen ervan.

� 	 	Het compartiment speelt hiermee in op een 
langetermijn-trend waarmee in de traditionele 
consensusprognoses nog maar weinig rekening 
wordt gehouden. 

� 	 	Het compartiment biedt rendementskansen door 
te beleggen in een geconcentreerde aandelen-
portefeuille, waarin ook plaats is voor onder-
nemingen met een kleine marktkapitalisatie 
(smallcaps).

� 	 	De compartimentbeheerders hanteren een 
gedisciplineerd, actief beleggingsproces met 
geïntegreerd risicobeheer.

� 	 	Er is een naar euro afgedekte aandelenklasse 
beschikbaar. 

� 	 	Schroders Investment Management Benelux N.V. 
beschikt over een hoog gekwalificeerd aandelen-
team met jarenlange beleggingservaring en lokale 

analisten in alle belangrijke markten.

Beleggingsrisico’s

� 	 	Schroder ISF Global Climate Change Equity 
belegt op de aandelenmarkt en heeft  
daarom te maken met de daarbij horende  
koersschommelingen.

	 	Het compartiment kan ook beleggen in 
opkomende economieën en kleine onder-
nemingen, die bijzondere risico’s met zich  
meebrengen. 

	 	Het compartiment biedt geen kapitaal garantie. 
De waarde van compartimentaandelen kan op 
elk moment lager zijn dan de prijs waartegen  
de belegger ze heeft gekocht, waardoor verlies  
kan ontstaan.

	 	Het compartiment kan in het kader van het 
beleg gingsproces derivaten gebruiken, waar-
door markt ontwikkelingen een sterker effect  
kunnen hebben en de koers sterker kan 
schommelen.

	 	Eurobeleggers lopen bij belegging in de 
USD-aandelenklasse een valutarisico.

Het compartiment wordt vanaf de start in 2006 
beheerd door Simon Webber (l.) en Matthew 
Franklin. Simon Webber begon in 1999 bij 
Schroders Investment Management Benelux 
N.V. als specialist consumentengoederen en is 
nu als portefeuillebeheerder in het wereldwijde 
aandelenteam vooral verantwoordelijk voor de 
thema’s klimaatverandering, nutsbedrijven en 
auto- industrie. Matthew Franklin, die sinds 
1996 bij Schroders Investment Management 
Benelux N.V. werkt,  

Schroder ISF Global Climate Change Equity 

ISIN
LU0306804302 
(Kl. A, EUR afgedekt, herbel.)

Introductie 20 juni 2007

Compartiment-
beheerders

Simon Webber, Matthew Franklin

Compartiment-
vermogen

230,6 miljoen USD

Compartiment valuta USD

Aantal titels 50-80

Benchmark MSCI World afgedekt naar EUR

Beheersvergoeding 1,5% p.j.
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Mondiale temperatuur en CO2concentraties

Het rendement wordt afgesloten op 31 december.

Compartiment 47,9 --- --- --- -6,0

Benchmark 52,4 --- --- --- -8,0
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Zo’n 14% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is toe te schrijven aan de 
landbouw. De belangrijkste gassen zijn hierbij lachgas (N2O) en methaan, die welis
waar korter in de atmosfeer blijven hangen dan koolstofdioxide (CO2), maar duidelijk 
veel meer bijdragen tot de opwarming van de aarde. Het broeikaseffect van een bepaalde 
hoeveelheid lachgas is bijna 300 keer sterker dan dat van dezelfde hoeveelheid CO2.

Bijna de helft van alle landbouwemissies komt voort uit de ontginning van de 
grond, waarbij vaak bossen en andere ecosystemen verstoord worden. Bij het 
kaalbranden en omploegen van akkers komen grote hoeveelheid broeikasgassen vrij 
in de atmosfeer. De veeteelt is verantwoordelijk voor ca. 14% van de uitstoot, waarbij 
het vooral gaat om methaan, dat ontstaat bij de spijsvertering. Op het ogenblik wordt 
hard gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieve voeding, om dit effect te vermin
deren. Lachgas ontstaat wanneer de landbouwgrond wordt vermengd met teveel 
meststoffen op stikstofbasis en natuurlijke mest; ook bij de productie van kunstmest 
ontstaan broeikasgassen.

Wettelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan concentreren zich nu 
vooral op de uitstoot van CO2 en richten zich op de fabrikanten van kunstmest, en 
vooral van mest op stikstofbasis, omdat die bijna vier keer zoveel CO2 voortbrengt 
als mest op basis van fosfaten en kalium. Aangezien de kunstmestproductie slechts 
verantwoordelijk is voor ca. 3% van de agrarische broeikasgassen, zal het daarnaast 
ook nodig zijn technologieën te ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen zoals 
lachgas bij het inbrengen van mest in de grond zoveel mogelijk te beperken. Kunst
mestfabrikanten die hier optimaal op inspelen kunnen interessant zijn voor beleggers. 
Daarnaast bieden ook zaaigoedproducenten die planten met een geringe waterbehoefte 
en meststoffen ontwikkelen, een goed groeipotentieel. 

Focus op: landbouw en 
klimaatverandering

Beleggingsthema’s2

Energie-efficiënte  22,9%

Schone energie  21,6%

CO2-arme fossiele brandstoffen 15,8%

Duurzaam vervoer  13,5%

Natuurlijke hulpbronnen  17,2%

Overige  7,8%

Schroders  opedie
De IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is de Wereldklimaat-
raad, die zetelt in Genève en tot taak heeft de risico’s van de opwarming van 
de aarde te beoordelen en te publiceren over strategieën om dit proces af te 
remmen. De raad voert zelf geen onderzoek uit, maar bericht regelmatig over 
onderzoeksresultaten van andere instanties.

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Spreiding van het compartimentvermogen naar regio en sector3

 Expertopedie, vervolg van blz. 1

Bron: U.S. Global Change Research Program, 2009. De blauwe kolommen geven temperaturen 
aan die onder het gemiddelde van 1901–2000 liggen, de oranje kolommen temperaturen die 
daarboven liggen.
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1  Bron: www.schroders.be, per 31 januari 2010. Performance op basis van netto-vermogens-
waarde aandelenklasse A, EUR afgedekt, inkomsten herbelegd. Bij de berekening is geen re-
kening gehouden met de inschrijvingsvergoeding, kosten, transactiekosten en belastingen, 
die wanneer ze wel worden meegerekend, de performance zouden verlagen. Beleggingen in 
vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. Bij de berekening is geen 
rekening gehouden met de potentiële herstructurering van sub-compartimenten. Resultaten in 
het verleden zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 

2 Bron: www.schroders.be, per 31 januari 2010, excl. kaspositie van ca. 1,2 %. 
3  Bron: www.schroders.be, per 31 januari 2010, excl. kaspositie van ca. 1,2 %.  

Hoe groter de toename van de CO2concentratie in de lucht, des te groter de stijging 
van gemiddelde temperatuur, blijkt uit dit historische overzicht.

Klimaattop in Kopenhagen: beter dan gedacht?

Kyotoprotocol Kopenhagenakkoord

Belangrijke veroorzakers van  
broeikasgassen ontbreken

Deelname van de VS, China, India  
en Brazilië

Verplichtend voor ontwikkelde landen Omvat maatregelen voor alle landen

Zonder bos- en landbouw Inclusief bos- en landbouw

Compliance-gerichte rapportage  
over naleving van verplichtingen

Toezeggingen op eigen initiatief,  
transparante rapportage en resultaten

Door VN gedomineerd proces VN schuift naar de achtergrond

Milieupolitiek verdrag
Programma voor economische  
aanpassingen



De consumenten in de VS staan onder 
druk. Sinds jaar en dag waren zij de kop
lopers in de wereldwijde vraag, maar 
door de financiële crisis en een staats
schuld van bijna 100% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) van de VS 
heeft schuldvermindering nu de hoogste 
prioriteit. Daarom moet de spaarquote 
van de Amerikaanse huishoudens stijgen, 
liefst meerdere jaren achtereen. 

 Structureel gezien is dat een goede 
ontwikkeling, maar de nieuwe spaar
zucht brengt ook risico’s met zich mee. 
Amerikaanse consumenten spenderen 
jaarlijks 10 miljard dollar, wat goed is 
voor een vijfde van het wereldwijde BBP. 
Als zij bezuinigen loopt de mondiale 
groei gevaar.

Stabiliteit dankzij bezuinigingsbeleid
Wie kan de Amerikaanse consu

menten vervangen? De opkomende 
markten, en vooral China, lijken het 
voor de hand liggende alternatief. Ter
wijl de industrielanden opkrabbelen uit 
de zwaarste recessie sinds meer dan 50 
jaar, is de groei in de opkomende econo
mieën gewoon verder gegaan. Brazilië, 
Rusland, India en China (de zogeheten 
BRIClanden) voeren daarbij de toon 
aan. Schroders Investment Management 
Benelux N.V. gaat ervan uit dat de groei 
van de opkomende markten voor 2009 
rond de 1,0% zal liggen, tegenover een 
daling van ca. 3,5% in de OECDlanden. 
Ook al oogsten de opkomende markten 
vaak kritiek vanwege hun overdreven 
bezuinigingsbeleid, per slot van reke
ning zijn zij dankzij dit beleid beter be
stand gebleken tegen de crisis.

De wereldeconomie zal in de toe
komst hoe dan ook een nieuw evenwicht 

bereiken. Zo zien we dat China de eco
nomie dit jaar heeft aangezwengeld door 
de overheidsuitgaven te verhogen. Voor 
een duurzaam evenwicht is het echter 
noodzakelijk dat ook de consumenten 
meer in het proces betrokken worden. 
De groei van de opkomende econo
mieën moet sterker van binnen uit tot 
stand komen.

BRICconsumenten in opmars
Met de huidige wisselkoersen gere

kend bedroeg de particuliere consump
tie in China in 2008 slechts 15% van de 
Amerikaanse consumptie. Daaruit blijkt 
dat China alleen te klein is om de VS als 
motor van de wereldwijde groei op te 
volgen. Het aandeel van de gezamenlijke 
BRIClanden is echter al 40%. Daarbij 
komt dat deze landen duidelijk een ster
kere dynamiek hebben. Terwijl de con
sumentenuitgaven in de VS in 2008 met 
300 miljard dollar stegen, zal blijken dat 
ze in 2009 grotendeels gelijk gebleven 
zijn. Van 2005 tot 2007 stegen ze jaarlijks 
nog met ca. 500 miljard dollar.

In China stijgen de consumentenuit
gaven daarentegen in veel hoger tempo. 
In 2008 al bijna even snel als in de VS en 
in 2009 is China de Amerikaanse con
sumenten waarschijnlijk al voorbij
gestreefd. In de BRIClanden samen  
stegen de consumentenuitgaven al in 
2008 met ca. 900 miljard dollar.

De groei is op enkele gebieden werke
lijk spectaculair. Zo werden in India en 
China voor het eerst meer dan 30 miljoen 
mobiele telefoons in één maand ver
kocht – dit aantal komt overeen met de 
helft van de bevolking van het Verenigd 
Koninkrijk. In 2009 werden in de BRIC
landen voor het eerste meer nieuwe 

auto’s verkocht dan in de VS. Dat getuigt 
van de koopkracht van de grote, groei
ende en in toenemende mate stedelijke 
middenlaag.

Preventief sparen vormt probleem
Deze ontwikkelingen zijn indrukwek

kend, maar om de wereldeconomie weer 
in evenwicht te brengen, zijn aanpassing
en van de wisselkoersen en vooral her
vormingen nodig die de consumenten in 
de opkomende markten aansporen min
der te sparen en meer te consumeren. 
Veel opkomende landen hebben hun 
munt gekoppeld aan de Amerikaanse 
dollar en blokkeren iedere grote waarde
stijging van de eigen munt. Een sterkere 
munt zou de opkomende economieën 
prikkelen om minder te exporteren en 
meer te importeren, omdat de consu
menten zouden profiteren van een toe
genomen koopkracht.

Hierbij moet in acht worden genomen 
dat de huishoudens in de opkomende 
markten, vooral in Azië, nog steeds een 
hoge spaarquote hebben; deze ontwikke

ling is door de Aziëcrisis van 1997/98 
nog versterkt. In China leggen de huis
houdens zo’n 25% van hun inkomen op
zij, terwijl dit in 1995 nog slechts 10–
15% was. Verzekeringen zijn hier niet 
wijd verbreid, wat preventief sparen ook 
in de hand werkt. Gunstig is dat de rege
ring plannen heeft aangekondigd voor 
een gedeeltelijk herstel van het sociale 
vangnet en wil bewerkstelligen dat 95% 
van de Chinezen in 2011 toegang heeft 
tot de gezondheidszorg. Dat kan bijdra
gen tot een vermindering van het pre
ventief sparen en verhoging van de con
sumptie. Ook maatregelen om de 
verzekerings en kredietmarkten te sti
muleren kunnen de consumptiequote 
doen stijgen.

De daling van de Amerikaanse consu
mentenuitgaven hoeft dus niet perse een 
ramp te betekenen voor de wereldecono
mie. In de opkomende markten is een 
aanzienlijk potentieel te vinden om de 
Amerikaanse huishoudens als motor van 
de wereldeconomie te vervangen, mits 
de nodige hervormingen zullen plaats

vinden.  

Waar komt de groei vandaan?
De Amerikaanse consumenten zijn niet langer de drijvende kracht achter de groei van de wereldeconomie. Deze rol wordt over
genomen door de consumenten in opkomende markten, maar die moeten dan wel minder gaan sparen.
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Teveel van het goede? De sterke groei van de economie kan de ontwikkeling van de Chinese aandelenmarkt in 
gevaar brengen. Als de Chinese conjunctuur oververhit raakt, ligt een sterke stijging van de inflatie op de loer. De  
regering en de Centrale Bank hebben daarom een limiet gesteld aan de kredietverstrekking en de liquiditeit, om de  
groei van de geldhoeveelheid te vertragen.

Bron: Thomson Datastream, per 26 januari 2010.

Zorgen om inflatie in Verre Oosten 
Groei van de geldhoeveelheid en inflatie in China

Markten

Bron: Morgan Stanley, per januari 2010
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Schroders 

 opedie
De Geldhoeveelheid is al het 
geld dat zich in handen bevindt van 
binnenlandse niet-geldscheppende 
instellingen, waaronder huishoudens, 
lagere overheden, particuliere in-
stellingen en bedrijven. De geldho-
eveelheid M1 omvat contant geld 
en dagelijks opvraagbare tegoeden 
(dus geen vast geld, geldmarktcom-
partimenten enz.).

De OECD (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Develop-
ment) zetelt in Parijs en is een 
samen werkingsverband van 31 de-
mocratische landen met een markt-
economie. Tot de lidstaten van de 
OECD behoren vooral westerse  
industrielanden, maar ook enkele op -
komende landen zoals Mexico, Chili 
en Oost-Europese landen.



Aandelen
 
VS Positief effect van economisch herstel 
en hogere winstmarges. Echter niet in trek 
bij internationale beleggers.
Schroder ISF US Large Cap

Europa Relatief zwakke groei verwacht 
voor de eurozone. Griekenland en andere 
Zuid-Europese lidstaten geven reden tot zorg.
Schroder ISF European Special Situations

Japan Kan als exportland profiteren van 
het aantrekken van de wereldeconomie. 
Prognoses voor de ondernemingswinsten 
blijven echter zwak.
Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Pacific excl. Japan Vooral Hongkong is 
sterk afhankelijk van de handel met China. 
Australië balanceert tussen opleving en 
een strenger monetair beleid. 
Schroder ISF Pacific Equity

Opkomende economieën Voor beleggers 
met een langetermijnhorizon nog steeds 
aantrekkelijk. Op korte termijn risico voor  
terugval door oververhitting en inflatie.
Schroder ISF Emerging Markets

Obligaties
 
Staatsobligaties Afvlakking van de rente-
curven, als de korte rente vooruitlopend op 
verhoging van de basisrente begint te stijgen.
Schroder ISF Strategic Bond

Bedrijfsobligaties Credit spreads min of 
meer op reëel niveau, maar nog altijd aan-
trekkelijker dan liquiditeiten.
Schroder ISF Global Corporate Bond

High yield obligaties Sterke toestroom 
uit beleggingscompartimenten doordat be-
leggers vermogen aan de geldmarkt ont-
trekken. Nog steeds gunstig geprijsd.
Schroder ISF Global High Yield

Indexgekoppelde obligaties Bij een 
aanhoudend lage kerninflatie leiden vooral 
de stijgende grondstofprijzen tot een hogere 
inflatie.
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Alternatieve beleggingen
 
Vastgoed Markt kan profiteren van ver-
beterde binnenlandse conjunctuur, maar 
beperkte kredietverstrekking aan huis-
houdens kan de groeiperspectieven tem-
peren.
Schroder ISF Global Property Securities

Grondstoffen Structurele langetermijn-
aspecten ten gunste van de beleggings-
categorie, zoals bevolkingsgroei, klimaat-
verandering, nieuwe voedingsgewoonten 
en groeiend gebruik van biologische 
brandstoffen.

      
 Overwegen Neutraal Onderwegen

“We zien twee vormen van opleving”
Hoe zal de wereldeconomie zich verder ontwikkelen? Wanneer stijgt de rente? En 
hoe zit het met Griekenland? Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders Investment 
Management Benelux N.V., geeft zijn visie op de actuele toestand van de financiële 
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  Vertrouwt u op een duurzaam herstel van de 
wereldeconomie?

Keith Wade: We zien op het moment twee vormen 
van opleving. De opkomende economieën beleven 
een krachtig, Vvormig herstel. In veel van deze  
landen is de industriële productie nu al hoger dan 
voor de crisis. In de ontwikkelde wereld gaat het 
daarentegen duidelijk langzamer. De Britse econo
mie groeide bijvoorbeeld in het vierde kwartaal van 
2009 nauwelijks en gevreesd wordt dat dit land in 
het lopende kwartaal zelfs terug in de recessie zou 
kunnen glijden.

  Hoe kan de situatie in Griekenland het perspectief 
voor Europa beïnvloeden?

Keith Wade: Het belangrijkste gevolg voor het land 
zelf is dat er veel sneller en dieper dan verwacht 
moet worden gesneden in de overheidsuitgaven. 
Griekenland zal daarom ook langzamer groeien. 
Het risico bestaat dat landen als Portugal en Spanje 
voor vergelijkbare problemen komen te staan en  
dat daardoor ook de grotere Europese economieën 
gedwongen zullen worden hun uitgaven sterker te 
beperken. Dat zou tot een algemene verzwakking 
van de Europese economie leiden.

  Wat betekent dat voor de rentepolitiek?
Keith Wade: De Europese Centrale Bank zal de rente
voet waarschijnlijk wat langer onveranderd laten en 
niet de teugels willen aanhalen op het moment dat 
er problemen zijn met het begrotingsbeleid.

  Wat zal de Amerikaanse Centrale Bank doen?
Keith Wade: De laatste cijfers uit de VS waren positief. 

In het vierde kwartaal is de economie daar met zo’n 
5,7% op jaarbasis gegroeid. Die opleving is echter 
voor het grootste deel toe te schrijven aan de herbe
voorrading en zal daarom op dit niveau niet duur
zaam zijn. In de VS zijn diverse maatregelen genomen 
om de groei te ondersteunen en de markt van vol
doende liquiditeit te voorzien. Ik verwacht echter 
dat de Fed zijn beleid van kwantitatieve versoepeling 
nog in maart zal beëindigen.

  Wanneer zal de Fed de rente verhogen?
Keith Wade: We gaan nog steeds uit van een rente
verhoging in september. Het is echter ook mogelijk 
dat tot 2011 gewacht wordt, om te voorkomen dat 
door overhaaste stappen een nieuwe recessie wordt 
veroorzaakt. De VS moet zijn begrotingsbeleid op 
orde brengen en daarom moet de Fed een klimaat 
scheppen dat gunstig is voor belastingverhoging en 
verlaging van de overheidsuitgaven. In elk geval zal 
een verscherping van het beleid slechts zeer geleide
lijk plaatsvinden.

  Vormt de inflatie in de opkomende markten een 
risico?

Keith Wade: De inflatie is wereldwijd aan het stijgen, 
vooral door de stijging van de grondstofprijzen. In 
China zijn we een beetje bezorgd over de aanzien
lijke toename van de geldhoeveelheid, die een hogere 
inflatie in de hand zal werken. De Chinezen proberen 
nu om de kredietverstrekking onder controle te 
krijgen door de minimale reserve van banken te 
verhogen. Het effect hiervan zal echter nog even op 
zich laten wachten, zodat een stijging van de inflatie 
van rond de 5% te verwachten is.

  Welke accenten legt u op dit moment in een Multi-
Asset-portefeuille?

Keith Wade: We blijven overtuigd van het poten
tieel van aandelen en bedrijfsobligaties, zowel Invest
ment Grade als High Yield, die een goede perfor
mance kunnen leveren. Sinds het begin van het jaar 
hebben we ons risico echter op twee manieren in
gedamd. Ten eerste beleggen we in Amerikaanse 
dollars, omdat deze munt nog altijd als een veilige 
haven geldt en daarom in tijden van crisis in waarde 
stijgt. Dat heeft nu al geloond. Ten tweede hebben 
we onze exposure naar opkomende markten ver
minderd. Voor de langere termijn bezien we deze 
markten als positief, maar voor de korte termijn 
houden we een correctie voor mogelijk. Beleggers 
willen eerst zien dat de autoriteiten daar de inflatie 
weer onder controle hebben, voordat ze weer in 
deze regio willen beleggen. 

Markten

 

 

 

Ticker

Schroders  opedie
De Amerikaanse Fed (afkorting van Federal Reserve System) is feitelijk een samenwerkings ver-
band van banken, dat deels in handen is van de staat en deels van particuliere banken. De Raad van 
Commissarissen wordt benoemd door de president van de Verenigde Staten, maar de twaalf regionale 
Federal Reserve Banks zijn particulier eigendom.

De minimale reserve is de minimale hoeveelheid geld die handelsbanken bij de Centrale Bank 
moeten deponeren. Dit wordt uitgedrukt als percentage van de spaartegoeden van klanten. Een verhoging 
van de minimale reserve door de Centrale Bank vermindert de liquiditeit van handelsbanken en beperkt 
daardoor de geldcirculatie.

De ontvoering van Europa. De Griekse begrotings-
problemen zorgen voor onzekerheid en kunnen de 
Europese groei afremmen.



De volatiliteit voorbij
Ook in 2010 moeten we rekening houden met sterke schommelingen op de financiële markten. Dat is goed nieuws voor beleggers 
die in slappe tijden doelgericht willen inzetten op langdurige groeitrends, vindt Schroders Investment Management Benelux N.V. 
aandelenexpert Virginie Maisonneuve.
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Special

Wereldwijde megatrends: supercyclus (bijv. Shanghai, l.), klimaatverandering 
en demografie.

Groeifactor demografie: vooral in Brazilië en India stijgt het aandeel van de  
beroepsbevolking gestaag. In de industrielanden is de vergrijzing daarentegen al 
begonnen.
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De aandelenmarkten hebben zich sinds het dieptepunt in maart 2009 duidelijk  
hersteld en de economische situatie is in veel opzichten verbeterd. Maar toch merken 
zowel ondernemingen als consumenten in 2010 dat het klimaat volkomen anders is 
dan voor de crisis. Omdat het moeilijk blijft ver in de toekomst te kijken, zullen veel 
beleggers in de verleiding komen hun beslissingen te baseren op kortstondige trends. 
Dat kan tot grotere volatiliteit leiden, wat op zijn beurt weer uitstekende kansen kan 
bieden voor beleggers met een horizon van meer dan zes maanden.

Profiteren van schommelingen op de middellange termijn
Grote onzekerheid blijft ook de komende maanden een belangrijk thema. De markten 
houden goed in de gaten hoe het stopzetten van de kwantitatieve versoepeling zal 
uitwerken in de landen die het ergst getroffen zijn door de crisis. Een grotere volatili
teit van de valutamarkt zal waarschijnlijk één van de gevolgen zijn. Die volatiliteit 
wordt ook in de hand gewerkt door de onduidelijkheid (vooral in Europa) over de 
eisen die toezichthouders in de toekomst aan banken zullen stellen en over de termijn 
waarbinnen deze hieraan moeten voldoen. Overheidsmaatregelen – zoals belasting
verhoging – kunnen van invloed zijn op de relatieve concurrentiepositie van landen, 
wat het nog moeilijker maakt marktprognoses te doen.
In onze ogen kunnen beleggers profiteren van de voor 2010 verwachte marktschomme
lingen door aandelen te kopen. Daarbij is het van belang om de invloed van lang
durige wereldwijde trends op de toekomstige ondernemingswinsten diepgaand te 
analyseren, om zo verborgen groeipotentieel op te merken. Drie wereldwijde trends 
verdienen extra aandacht: klimaatverandering, demografie en de „Supercyclus“.

Klimaatverandering: beperking en aanpassing
Uitgerekend de financiële crisis heeft de „groene technologie“ wereldwijd een krachtige 
stimulans gegeven, doordat de nationale reddingsplannen in veel gevallen aanzien
lijke middelen voor milieuinitiatieven omvatten. Een voorbeeld: zo’n 40% van de 
Chinese conjunctuurmaatregelen van totaal vier miljard yuan was bestemd voor de 
ontwikkeling van groene technologieën, zoals zonne en windenergie en de productie 
van elektrische auto’s.
De vele kansen die de klimaatverandering uit beleggingsoogpunt biedt, zijn onder 
twee noemers samen te vatten: het beperken van de veranderingen en de aanpassing 
aan de nu al onvermijdelijke gevolgen. Onder het thema beperking vallen energie
bronnen met een geringere uitstoot van CO2, zoals zonne en windenergie en water
kracht, aardwarmte, kernenergie en aardgas. Verouderde kernenergiecentrales moeten 
vervangen worden, wat ook op de langere termijn nog tot uitgaven zal leiden. Op het 
gebied van de geplande vangst en opslag van CO2 (CCS) wordt technologische 
vooruitgang geboekt.
Energieefficiëntie is een ander belangrijk deelgebied van de beperking van de  
gevolgen. Hieronder vallen technologieën als warmteisolatie van gebouwen of de 
ontwikkeling van lichte materialen voor de bouw van auto’s en vliegtuigen. Dit subthema 
omvat bijvoorbeeld ook ondernemingen die technologie voor videoconferenties aan
bieden en hun klanten zo in staat stellen om reiskosten te besparen en tegelijk hun 
CO2balans te verbeteren. De opkomst van elektrische en hybride voertuigen biedt 
interessante mogelijkheden om te beleggen in de fabrikanten van batterijen.
Zelfs als de overgang naar een CO2efficiënte economie zal slagen, is een opwarming 
van de aarde met ca. twee graden Celsius niet meer te vermijden. Dat zal gevolgen 
hebben voor de wereldwijde oogstopbrengsten. Nu al is er door droogte en overstro
mingen minder land beschikbaar voor akkerbouw. Een aanpassing aan de nieuwe 
omstandigheden is daarom absoluut noodzakelijk. Ondernemingen die bijdragen tot 
vergroting van de productiviteit van de landbouw – of het nu is door irrigatiesystemen, 
meststoffen of onkruidbestrijding – kunnen daarvan profiteren.

Demografie: nieuwe leeftijdsopbouw
In de komende 40 jaar zal de wereldbevolking stijgen van de huidige zes tot negen 
miljard. Deze sterke groei zal hand in hand gaan met een veranderde leeftijdsopbouw 
en de trend van verstedelijking. De vergrijzing van de samenleving, om te beginnen 
in de westerse industrielanden en Japan, zal de consumptiepatronen veranderen en 
vooral de gezondheidskosten omhoog drijven. Dialyse, orthopedie en de behandeling 
van ouderdomsziekten zullen in belang toenemen. Fabrikanten van generieke medi
cijnen kunnen hiervan profiteren, maar ook financiële dienstverleners die oplossingen 
bieden voor een goed verzorgde oude dag.
In 2050 zal meer dan 85% van de wereldbevolking in opkomende landen leven. Een 
kwart van de wereldwijde bevolkingsgroei zal toe te schrijven zijn aan India en China. 
De Chinese bevolking zal echter beduidend eerder ophouden met groeien en een 
snellere vergrijzing doormaken. Ook in China zal de gezondheidssector daarom  
noodzakelijkerwijs groeien. India zal daarentegen nog langere tijd profiteren van een 

demografische stimulans, doordat een groeiend deel tot de beroeps bevolking behoort. 
Dit zal een effect hebben op de particuliere Indiase consumptie waaraan beleggers tot 
nu toe weinig aandacht hebben geschonken.

„Supercyclus“: de eeuw van de opkomende markten
De invloed die de groei van de grote opkomende markten op de wereldeconomie 
heeft, wordt een “supercyclus“ genoemd. Door industrialisering, verstedelijking en de 
dorst naar olie en andere grondstoffen hebben deze landen een toenemende invloed 
op de prijzen op de wereldmarkten. In de grootste van deze economieën is inmiddels 
een sterke middenklasse in opkomst en wordt de groei van de economie steeds meer 
ondersteund door de binnenlandse vraag. Daaruit vloeit een aanhoudend hoge behoefte 
aan grondstoffen, energie en industrieproducten voort. Deze „supercyclus“ is de derde 
langetermijntrend waarvan ondernemingen kunnen profiteren om goede vooruitzichten 
op een sterke winstgroei te scheppen – in het voordeel van de beleggers.  

Virginie Maisonneuve, Head of Global & International Equity van Schroders Invest-
ment Management Benelux N.V.

Bron: UN World Populations Prospect, bewerkte weergave, 2008.

Schroders  opedie
SSC („Carbon Dioxide Capture and Sequestration“) is de vangst van 

kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en de  
onderaardse opslag ervan, bijvoorbeeld in uitgeputte olie- of gasvelden.

De CO2-balans is de som van alle broeikasgassen die een organisatie, een 
individu of een land uitstoot. Dit wordt ook wel aangeduid als „Carbon Footprint“ 
of „CO2-voetafdruk”.
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nieuws

De beleggingscategorie 
Veel Europese opkomende markten hebben in de afgelopen jaren structurele  
hervormingen doorgemaakt en voeren nu een gedisciplineerd begrotings en  
monetair beleid. Dit gaat gepaard met een lage default rate, een stabiele munt en 
een duidelijk verbeterde kredietwaardigheid. Staats en bedrijfsobligaties uit deze 
sterke opkomende landen geven beleggers de kans van deze trend te profiteren. 
De verschillende ontwikkelingsstadia binnen de regio bieden talrijke mogelijk
heden om aantrekkelijke rendementen te genereren en tegelijk het risico te spreiden. 
Obligaties uit Europese opkomende markten hebben historisch een geringe correlatie 
met andere beleggingscategorieën, zodat ze ertoe kunnen bijdragen het risico van 
de totale portefeuille te verminderen.

Het compartiment
Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return belegt sinds 2000 met succes 
in obligaties met de beste vooruitzichten uit ruim 16 Europese opkomende markten. 
De compartimentbeheerder richt zich op economieën als Tsjechië, Hongarije en 
Polen, die al zijn toegetreden tot de Europese Unie en op middellange termijn de 
euro willen invoeren. Daarnaast kan de beheerder ook EUkandidaten als Turkije 
in aan merking nemen, of aantrekkelijke mogelijkheden in buurlanden als  
Rusland of Kazachstan, die kunnen profiteren van de nauwe economische betrek
kingen met de EUlanden. Het gewicht van elk afzonderlijk land wordt bepaald 
op basis van diepgaande landenanalyses, die wekelijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast worden. Door middel van actief valutabeheer kunnen extra rende
mentskansen worden gecreëerd. Het compartiment richt zich op een positief ab
soluut rendement, onafhankelijk van een benchmark. In de tien jaar tot eind 2009 
heeft het compartiment op jaarbasis uitsluitend positieve resultaten geboekt.4 

Compartimentbeheer
Compartimentbeheerder Abdallah Guezour trad in 2000 in dienst bij Schroders 

Investment Management Benelux N.V.. Hij studeerde af aan een Franse Business 
School en heeft 14 jaar ervaring met beleggen in obligaties van opkomende mark
ten. Hij is binnen het Emerging Markets Debtteam van 
Schroders Investment Management Benelux N.V. verant
woordelijk voor de regio’s OostEuropa, Nabije Oosten, en 
Afrika, alsmede voor de ontwikkeling van kwantitatieve 
modellen. Ten behoeve van particuliere en institutionele 
beleggers beheert het team een vermogen van 5,8 mld euro, 
volgens het principe van absoluut rendement.5

Aanbeveling
Tegen de achtergrond van de financiële crisis lijkt de  
binnenlandse economie van veel opkomende markten er 
beter voor te staan dan die van de industrielanden. Schroder ISF Emerging Europe 
Debt Absolute Return kan daarvan profiteren. De beleggingsstrategie van dit  
compartiment biedt exposure naar verschillende ontwikkelingsstadia, die voor 
een optimale risicospreiding verschillende gewogen worden. Het compartiment 
belegt bovendien ook in obligaties in lokale valuta, die op dit moment ruim 60% 
van het compartimentvermogen vormen.6 Dit speciale accent stelt hoge eisen aan 
het beleggings en valutabeheer, maar biedt ook uitstekende mogelijkheden om 
het risico te spreiden.

Onderscheidend 

Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return 

Abdallah Guezour

Phil Michels
 Sales Manager 
Intermediary 

ISIN LU0107768052 (Kl. A, EUR, herbel.)
Introductie 31 maart 2000

Beheerskosten 1,5 % p. j.

1  Bron: Morningstar, per 31 januari 2010. 
 Voor meer info.: www.morningstar.be

2 Bron: €uro Fund Awards, januari 2010.
3 Bron:  Lipper Austria Fund Awards,  

februari 2010.
4  Bron: www.schroders.be,  

per 31 december 2009.
5  Bron: www.schroders.be,  

per 30 september 2009. 
6   Bron: www.schroders.be,  

per 31 januari 2010. 
 

“Klimaatverandering biedt 
goede beleggingskansen”

Het Financieele Dagblad 22 april 2010

»ook nick kirrage, portefeuillebeheerder bij Schroders in Londen 
en gespecialiseerd in de luchtvaartsector, wijst erop dat de aandelen 
in de luchtvaartbranche slechts beperkt zijn gedaald. 'De aandelen 
zijn wel wat gezakt, maar van een echte "sell-off" was geen sprake. 

Dit komt voornamelijk doordat de fundamenten voor de lange termijn 
overeind blijven.'«

Uit de Pers:

Het team van Schroders in de Benelux is verder uitgebreid. Phil 
Michels is per 1 april 2010 begonnen bij Schroders als Sales Ma
nager Intermediary. Hij versterkt hiermee Fred van der Stappen 
en Tim Soetens, die contact onderhouden met Nederlandse 
banken, verzekeraars, private banks en family offices.  
Michels is overgestapt van BlackRock, waar hij vanaf november 
2006 werkzaam was als sales manager. Eerder werkte hij voor 
ABN Amro en studeerde hij economie aan de VU (MSc Fi
nance). De uitbreiding van het Amsterdamse team was hard 
nodig, vanwege de sterke groei van de activiteiten van Schroders. 
Vanuit Amsterdam worden banken en andere distributiepartners 
in Nederland, België en Luxemburg bediend. 

Schroders breidt team  
uit met Phil Michels 

€uro Fund Awards 2010: 
Beste compartiment in de categorie „Absolute Return Ren
ten“ over drie en vijf jaar.2

Lipper Fund Awards 2010 Austria: 
Beste compartiment in de categorie „Absolute Return EUR 
Medium“ over drie jaar.3

(A, EUR, .)

Morningstar Rating1

   /goed 

Schroders Round Table Klimaatverandering op 26 april

Op maandag 26 april organiseerde Schroders een geslaagde Round Table over het the
ma Klimaatverandering. Simon Webber, compartimentmanager van het Schroder ISF 
Global Climate Change Equity Fund, gaf aan dat hij de uitkomst van de klimaatconfe
rentie in Kopenhagen niet als catastrofaal beschouwde, en zeker niet voor beleggers. 
Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda van landen en biedt tal van kan
sen voor beleggers. Samen met medebeheerder Matthew Franklin en twee klimaatspe
cialisten wordt voor het compartiment vooral gezocht naar 'onontdekte' mogelijkheden, 
die niet iedereen op het eerste oog herkent. Zo zien zij bijvoorbeeld veel in videoconfe
rencing als investment case. Aansluitend aan de presentatie van Webber gaf poolreiziger 
Marc Cornelissen zijn visie op klimaatverandering, mede op basis van zijn ervaringen 
opgedaan tijdens expedities naar de Noord en Zuidpool. En passant leerden de deelne
mers hoe ze een al te nieuwsgierige ijsbeer van zich af kunnen schudden. Altijd nuttig 
om te weten.



Service

Van familiebedrijf naar NV

Oktober 1959: Schroders Investment 
Management Benelux N.V., sinds jaar en 
dag een familiebedrijf, is niet meer weg 
te denken uit de Londense financiële 
wereld. Nu waagt het bedrijf, onder aan
voering van Helmut Schroder, de stap 
naar de beurs, met de familie als grootste 
aandeelhouder. Schroders Limited wordt 
in het najaar van 1959 als holding op
gericht om de Londense moedermaat
schappij en de NewYorkse bank van 
Schroders Investment Management Be
nelux N.V., kortweg “Schrobanco“, onder 
één noemer te brengen. Er worden vijf 
miljoen aandelen uitgegeven, waarvan 
750.000 voor de handel beschikbaar zijn. 
De oorspronkelijke marktkapitalisatie 
bedraagt acht miljoen pond.
 In aanmerking genomen dat de Londense 
vestiging al een lange geschiedenis had 
en Schrobanco pas in 1923 werd opge
richt is het verrassend dat de NewYorkse 
bank op dat moment een aandeel van 
65% in de holding had, tegen slechts 35% 
van de Londense bank. Dit kwam voort 
uit de gevolgen van de Tweede Wereld
oorlog in GrootBrittannië en de sterke 
economische ontwikkeling van de VS.

Basis voor het huidige vermogens
beheer
In de tijd na de beursgang ontwikkelt 
Schroders Investment Management Be
nelux N.V. zich, met Helmut Schroder tot 
1965 als eerste bestuursvoorzitter, tot een 
vooraanstaande handels en investerings
bank. Het vermogensbeheer wordt uit
gebreid en een PrivateEquity en verze
keringstak worden toegevoegd. In de 
decennia daarna opent Schroders In
vestment Management Benelux N.V. ve
stigingen in Azië, op het vasteland van 
Europa en in het Nabije Oosten. Zo 
wordt de basis gelegd voor de huidige on
derneming. In 2000 worden de investe
ringsbank en de verzekerings en Pri
vateEquitytak verkocht, zodat Schroders 
Investment Management Benelux N.V. 
zich voortaan volledig kan concentreren 
op vermogensbeheer. Op dit moment 
heeft Schroders Investment Management 
Benelux N.V. een marktkapitalisatie van 
meer dan 2,7 miljard pond, bij een aan
delenkapitaal van 225,8 miljoen. Daar
mee behoort Schroders Investment Ma
nagement Benelux N.V. tot de 100 grootste 
aan de beurs van Londen ge noteerde on
dernemingen. De familie Schroder is nog 
steeds de grootste aandeelhouder, met 
een belang van 47,7% in de onderne
ming. 

Kroniek van Schroders

In 1959 gaat Schroders Investment Management Benelux N.V. naar de beurs, vand-
aag de dag is het een van de honderd grootste Britse ondernemingen, die samen de FTSE-
100-Index vormen.

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

Risicowaarschuwing: Beleggingen in aandelen zijn onderworpen aan het marktrisico en, in voorkomend 
geval, aan het valutarisico. Beleggingen in opkomende markten zijn onderworpen aan het marktrisico en, in 
voorkomend geval, aan het liquiditeitsrisico en het valutarisico. Beleggingen in schuldinstrumenten zijn hoofd-
zakelijk onderworpen aan het renterisico, het kredietrisico en het risico dat een emittent in gebreke blijft, naast, 
in voorkomend geval, het valutarisico. Dit compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten in het kader 
van het beleggings proces. Dit kan de koersvolatiliteit van het compartiment verhogen door marktgebeurte-
nissen te versterken. Beleggingen in totaalrendementscompartimenten zijn hoofdzakelijk onderworpen aan het 
rente risico, het marktrisico, het liquiditeitsrisico, het kredietrisico en het risico dat een emittent in gebreke blijft, 
naast, in voorkomend geval, het valutarisico. 

Belangrijke informatie: Schroder ISF Global Climate Change Equity en Schroder ISF Emerging Europe Debt 
Absolute Return zijn compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling geves tigd 
te Luxemburg. De compartimenten zijn op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgeno-
men in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospec-
tus en het vereenvoudigd prospectus indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en ver-
plichtingen van de belegger en de juridische relatie met de compartimenten worden uiteengezet in het volledige 
prospectus. Het volledige prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de 
compartimenten kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, 
overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van 
derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van  
dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/of  
www.schroders.lu bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst.
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Compartimentnieuws 27 april 2010

»De klimaatverandering biedt goede beleggingskansen, maar dit 
wordt door beleggers miskend. 'en dat terwijl de betekenis van de 

klimaatconferentie in kopenhagen groter is dan wordt gedacht. 
'Dat zegt Simon Webber, compartimentmanager van het Schroder 

iSf global Climate Change equity fund, in een gesprek met  
Compartimentnieuws. 

Volgens Webber is de uitkomst van de klimaatconferentie in  
kopenhagen geen catastrofe, en zeker niet voor beleggers.  

klimaatverandering is nu namelijk hoog op de politieke agenda  
van landen geplaatst.«
IEX Profs 22 maart 2010

»Product manager aziatische aandelen van Schroders, David 
Mac kenzie ziet, tijdens een bliksembezoek aan amsterdam, naast de  

overduidelijke kansen in azië ook wel wat voetangels en klemmen.  
"Producenten van consumentengoederen in China zijn nu relatief duur. 

iedereen heeft het wel over de Chinese consumptie, maar je moet  
goed opletten wat je koopt. inflatie is nu de grootste zorg."«

Elsevier 10 april 2010

»Staatsobligaties zijn duurder dan ooit, en blijven dat voorlopig, 
volgens vermogensbeheerder Schroders. Want de vraag naar krediet 
blijft laag. terwijl griekenland zucht onder stijgende rentelasten op 
zijn torenhoge staatschuld, kunnen de meeste ontwikkelde landen 
hun begrotingstekorten de laatste jaren tegen lage rentetarieven  
financieren op de obligatiemarkt. Dat blijft voorlopig nog wel het  
geval, denkt topeconoom keith Wade van de Britse vermogens-

beheerder Schroders.«

Uit de Pers:

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

Institutional

Michel Vermeulen
Head of Institutional Business,  
Benelux 
michel.vermeulen@schroders.com

Client services and support
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sytze.bouius@schroders.com

Client services and support Client services and support
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Client Services
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Fred van der Stappen
Head Intermediary Benelux 
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Tim Soetens
Sales Manager Intermediary 
 
tim.soetens@schroders.com

Client services and support

Intermediary/Wholesale

Phil Michels
Sales Manager Intermediary

phil.michels@schroders.com
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