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Schroders, opgericht in Londen in 1804, richt zich vandaag de dag 

volledig op vermogensbeheer. Met in totaal meer dan € 211.6 miljard 

beheerd vermogen en een internationaal netwerk van 33 kantoren  

in 26 landen* hebben we de mensen én middelen om veelbelovende 

beleggingskansen op te sporen. Met maar één doel: maximaal rende-

ment voor onze klanten behalen.

Beste Europese asset manager van het decennium**

Onze inzet blijft niet onopgemerkt. Zo zijn we onlangs door Financial 

News uitgeroepen tot de beste Europese asset manager van het jaar 

2011 én van het laatste decennium. Wilt u ook vooruitlopen op de markt? 

Kijk dan op www.schroders.nl.

* Bron: Schroders. Per 30-9-2011

** Zie ook www.efinancialnews.com (13-10-2011)

T R U S T E D  H E R I T A G E  A D V A N C E D  T H I N K I N G
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  We helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Het team

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

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

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een be-
leggingsinstelling geves tigd te Luxemburg. De 
comparti  menten van Schroder ISF zijn op grond van 
artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht  
opgenomen in het register dat wordt gehouden door 
de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het vol-
ledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus 
indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De 
rechten en verplichtingen van de belegger en de  
juridische relatie met de compartimenten worden 
uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige 
prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de 
jaar- en halfjaarverslagen van de compartimenten 
kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue 
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom 
Luxemburg en alle distributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de vers-
trekker van de gegevens en mogen niet worden ver-
spreid, overgenomen of voor een ander doel worden 
gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. 
Gegevens van derden worden verstrekt zonder 
enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens 
noch de uitgever van dit document kunnen aan-
sprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. 
Het prospectus en/of www.schroders.lu bevatten 
aan vullende disclaimers ten aanzien van gegevens 
van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen be-
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegene-
reerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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rEDACtIONEEL

Wat is complex? 

Er is een verschil tussen “goed” en “goed bedoeld”, en 

dat geldt ook voor de bescherming van de belegger.  

Om  misverstanden te voorkomen: wij zijn voorstander 

van alle maatregelen die beleggers effectief beschermen 

tegen ongeschikte, onjuiste of zelfs bedrieglijke beleggingen 

à la Madoff. Maar sommige passages in het Brusselse 

ontwerp voor MiFID II* behoren daar helaas niet toe. Het 

lijkt wel of de Europese Commissie, als verantwoordelijk 

orgaan, van haar eigen durf geschrokken is. Kennelijk 

vrezen ze in Brussel de fondsen in de UCITS-IV-Richtlijn 

te grote vrijheden te hebben toegekend –  zoals het  

gebruik van derivaten, swaps en termijntransacties – 

en willen ze nu, een financiële crisis later, de klok weer 

terugdraaien. Naar onze mening is dat een stap in de 

verkeerde richting. Uit de voorstellen blijkt dat instru-

menten zoals derivaten als gevaarlijk tuig worden gezien 

waartegen de belegger beschermd moet worden. 

Anders kunnen we de beoogde onderverdeling in “niet-

complexe” en “complexe” fondsen niet verklaren. Dit 

komt in zekere zin neer op stigmatisering. Meer kennis 

van zaken lijkt ons in dit verband gewenst, want anders 

bestaat het gevaar dat het kind met het badwater wordt 

weggegooid. Anders gezegd, door de vermeend sterkere 

beleggersbescherming ontstaat de kans dat beleggers 

alleen nog toegang krijgen tot fondsen die niet de moge-

lijkheid hebben zich effectief tegen marktrisico’s te be-

schermen door middel van een verstandig gebruik van 

derivaten. Eenvoudige fondsbeleggers zouden alleen 

nog in “niet-complexe” fondsen kunnen beleggen. Inno-

vatieve oplossingen, zoals de fondsen op het Schroder 

GAIA-platform daarentegen, zouden volgens MiFID II 

“complex” zijn. Niet omdat ze belastingtechnisch niet 

transparant zouden zijn – want dat zijn ze – maar omdat 

ze door een weloverwogen gebruik van derivaten in  

staat zijn hun marktexposure (bèta) variabel en actief te 

doseren. In principe doen ze daarmee precies datgene 

waaraan beleggers gezien de volatiele markten behoefte 

hebben. Overigens wordt ook onderzocht of op swaps 

gebaseerde ETF’s als “niet complex” kunnen worden 

aangemerkt. Wordt zo’n product dan echt begrepen? 

Beseffen beleggers werkelijk dat ze bijvoorbeeld met op 

swaps gebaseerde ETF’s een tegenpartijrisico aangaan 

en dat faillissement van de tegenpartij tot een verlies van 

wel 10% van de NAV kan leiden? Dat wagen wij te be-

twijfelen. Volgens de planning zal MiFID II in het voorjaar 

van 2014 worden ingevoerd. Het is nog steeds mogelijk 

constructief mee te werken aan de totstandkoming van de 

richtlijnen, wat ook gebeurt op het niveau van Europese 

fondsorganisaties zoals de EFAMA. Tot dusver zijn er bij 

de Europese Commissie al zo’n 150 wijzigingsvoorstellen 

op MIFID II ingediend. Laten we hopen dat er niet meer 

van deze weinig realistische voorstellen bijkomen.  

Veel leesplezier!

* MiFID staat voor “Markets in Financial Instruments Directive”, 
de Europese Richtlijn voor de financiële markten.

Michel Vermeulen | Algemeen Directeur Benelux
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Mededelingen

 + + +  Sandra Lequime nieuwe sales director België en Luxemburg + + + 

Per 1 januari dit jaar is Sandra Lequime aangetrokken als sales director voor België en Luxemburg. Zij  
is afkomstig van Amundi en beschikt over uitgebreide ervaring in de asset management-industrie in België.
Met de komst van Lequime wil Schroders haar activiteiten in België en Luxemburg intensiveren en de ver-
koopactiviteiten van de beleggingsfondsen richting banken, verzekeraars en tussenpersonen een verdere 
impuls geven. Sandra Lequime zal zich een deel van haar tijd richten op het verder uitbreiden van de institu-
tionele klantenkring van Schroders, voor wie vermogensbeheeractiviteiten worden uitgevoerd. 

Ook de Luxemburgse markt zal vanuit België worden uitgebreid. De komst van Sandra Lequime vormt een 
versterking voor Tim Soetens, die als sales director de afgelopen jaren de activiteiten in Luxemburg heeft 
ontwikkeld. Hij zal zich samen met Sandra verder richten op Luxemburg. 
Sandra Lequime is gecertificeerd financieel analist via het ABAF en behaalde haar ingenieursgraad aan de 
Université Catholique de Louvain (UCL), Institut d’Administration et de Gestion, met een specialisatie in inter-
national business en finan cieel management. Daarvoor studeerde ze aan de Georgetown University in 
Washington. Eerdere werkgevers van Sandra Lequime waren Amundi en State Street. Voor deze laatste 
organisatie werkte ze onder meer in Londen en Boston.

Sandra Lequime

1 Bron: Fitch Ratings, per 12 december 2011.

 + + +  Michel Vermeulen benoemd tot Algemeen Directeur en Head of Sales Schroders Benelux  + + + 

Michel Vermeulen is benoemd tot Algemeen Directeur en Head of Sales Schroders Benelux. Vermeulen 
geeft in zijn nieuwe functie leiding aan de activiteiten richting distributiepartners en institutionele partijen in 
Nederland, België en Luxemburg. 

Michel Vermeulen was al verantwoordelijk voor de institutionele activiteiten van Schroders Benelux sinds hij 
per 1 juni 2010 in dienst trad. Voordien werkte hij onder andere voor Fidelity, Dresdner Kleinwort, Merrill 
Lynch en ABN Amro.
Deze benoeming wordt ingegeven door de aanhoudende groei die Schroders in de Benelux doormaakt. 
Schroders is actief bezig haar aanwezigheid in de markten van Nederland, België en Luxemburg te versterken 
en verwacht dit groeipad met succes te kunnen vervolgen. In het licht hiervan wordt, naast het bestaande 
kantoor in Amsterdam, ook een kantoor in België geopend, van waaruit de Belgische markt wordt benaderd. 
Michel Vermeulen zal zich naast zijn nieuwe overkoepelende verantwoordelijkheid blijven richten op het  
bedienen van institutionele partijen (pensioenfondsen, verzekeraars en stichtingen). 

Michel Vermeulen

+ + + Schroders: enige wereldwijde vermogensbeheerder met M1-rating van Fitch + + +

Het gerenommeerde ratingbureau Fitch Ratings heeft de M1-rating die het eind 2010 aan 
Schroders toekende, bevestigd. Daarmee is Schroders opnieuw de enige wereldwijd opererende 
vermogensbeheerder met een M1-rating van Fitch.1 Het oordeel heeft betrekking op alle in 
Londen gevestigde beleggingsactiviteiten van Schroders, met uitzondering van de alternatieve 
beleggingen. Fitch motiveert de hernieuwde toekenning met de kracht en algemene stabiliteit 
die Schroders gedurende 2011 heeft getoond. Deze is mede te danken aan het vermogen om met hoge netto-instromen en 
complexe nieuwe marktomstandigheden, vooral op het gebied van institutionele multi-assets, om te gaan. Bovendien heeft 
Schroders zijn expertise op het gebied van Absoluut Rendement in 2011 aantoonbaar uitgebreid door de aanstelling van beheerders 
die hun sporen verdiend hebben. 

Onderscheidingen
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+ + + Periodieke uitkeringen voor regelmatige inkomsten + + +

Periodieke uitkeringen verbreden de inkomensbasis. Schroders 
gaat hierin een stap verder en heeft voor sommige fondsen aan-
delenklassen in het leven geroepen met een vaste uitkering per 
jaar: een service voor beleggers die regelmatig over een deel van 
hun vermogen willen beschikken. Per maand, kwartaal of halfjaar 
wordt een vast percentage van de netto-vermogenswaarde van 

de desbetreffende aandelenklasse uitgekeerd. Als bijvoorbeeld 
een jaarlijkse uitkering van acht procent op kwartaalbasis is vast-
gelegd, zoals voor Schroder ISF Global Dividend Maximiser, dan 
wordt aan het einde van elk kwartaal twee procent van de dan 
actuele netto-vermogenswaarde uitgekeerd.1

Fonds Aandelenklasse ISIN Introductie Vaste uitkering

Periode Hoogte p.j.

STS 2 Schroder

Global Dynamic Balanced Fund A, EUR, distr. LU0671563582 07.09.2011 Kwartaal 3,0%

Schroder ISF3

Asian Bond Absolute Return A, USD, distr. LU0091253459 16.10.1998 Maand 5,0 %

Asian Equity Yield A, USD, distr. LU0192582467 11.06.2004 Maand 4,0 %

Emerging Markets Debt  
Absolute Return

A, USD, distr. LU0080733339 29.08.1997 Kwartaal 7,0 %

A, EUR hedged distr. LU0499925211 09.04.2010 Kwartaal 7,0 %

EURO Corporate Bond A, EUR, distr. LU0425487740 30.04.2009 Halfjaar 3,0 %

EURO Corporate Bond A, EUR, distr. LU0616493440 04.05.2011 Halfjaar 3,0 %

EURO Credit Duration Hedged A, EUR, distr. LU0671500154 07.09.2011 Kwartaal 3,0 %

European Dividend Maximiser A, EUR, distr. LU0321371998 05.10.2007 Kwartaal 8,0 %

European Equity Yield A, EUR, distr. LU0012050729 02.08.1993 Kwartaal 4,0 %

Global Bond A, EUR hedged, distr. LU0694810861 02.11.2011 Kwartaal 3,0 %

Global Convertible Bond A, EUR hedged, distr. LU0671500402 21.09.2011 Kwartaal 3,0 %

Global Corporate Bond A, EUR hedged, distr. LU0201325072 30.09.2004 Kwartaal 3,0 %

Global Credit Duration Hedged A, EUR, distr. LU0671502796 07.09.2011 Kwartaal 3,0 %

Global Dividend Maximiser A, USD, distr. LU0306807586 13.07.2007 Kwartaal 8,0 %

A, EUR hedged, distr. LU0671501129 21.09.2011 Kwartaal 8,0 %

Global Equity Yield A, USD, distr. LU0225771236 29.07.2005 Kwartaal 4,0 %

Global High Income Bond A, USD, distr. LU0575582704 25.01.2011 Maand 7,0 %

A, EUR hedged, distr. LU0592039753 02.03.2011 Kwartaal 7,0 %

Global Inflation Linked Bond A, EUR, distr. LU0671502010 07.09.2011 Kwartaal 3,0 %

Global Managed Currency A, USD, distr. LU0428345648 02.06.2009 Kwartaal 3,0 %

A, EUR, distr. LU0428346299 02.06.2009 Kwartaal 3,0 %

Strategic Bond A, USD, distr. LU0216291897 15.04.2005 Maand 4,0 %

US Dollar Bond A, USD, distr. LU0083284397 22.01.1998 Kwartaal 3,0 %

A, EUR hedged, distr. LU0671503091 21.09.2011 Kwartaal 3,0 %

1 Het uitkeringsrendement wordt berekend door de som van de jaarlijkse uitkeringen te delen door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van 
datzelfde jaar. Het uitkeringsrendement is niet gegarandeerd. In extreme marktomstandigheden of indien het bestuur van Schroder International 
Selection Fund en Schroder Strategic Solutions Fund dit nodig acht, kan de uitkering opgeschort of kan de hoogte van de uitkering sterk gere-
duceerd worden. Normaal gesproken worden de uitkeringen jaarlijks vastgesteld. Indien het totale rendement van het fonds lager uitvalt dan  
de geplande hoogte van de uitkeringen, worden deze uit het vermogen van de aandelenklasse betaald. Afhankelijk van de start van de fonds-
belegging kan daardoor het oorspronkelijk belegde kapitaal minder worden. 2  STS staat voor Strategic Solutions. 3 Schroder ISF staat voor 
Schroder International Selection Fund.



Schroders ExpErt 1 |  2012
6

tOptHEmA

Beleggen in Europa meest risicovol
De Nederlandse belegger beschouwt  

Europa op dit moment als het meest risico
volle beleggingsgebied ter wereld. Maar 
liefst 34% van de beleggers is die overtuiging 
toegedaan. Afrika wordt door 15% van de 
beleggers als meest risicovol gezien en de 
VS door 21%. Over de toekomst van de 
euro is de belegger aanmerkelijk minder 
pessimistisch; maar liefst 92% acht de kans 
klein tot zeer klein dat de munt over een 
jaar verdwenen is. 

ad viseur veel meer dan de belegger zonder 
adviseur over de grens kijkt naar bijvoor
beeld opkomende markten. De belegger 
die geen advies krijgt is en blijft sterk op 
Nederland gericht en kiest niet of nauwe
lijks voor buitenlandse beleggingen. De 
belegger die zich wel laat adviseren door 
een bank of vermogensbeheerder is geneigd 
om nu al meer belegd te zijn in landen als 
China, India, maar ook in de VS en Europa. 
Hij geeft aan van plan te zijn om in de ko
mende maanden die overweging te hand
haven. Met name Latijns Amerika en India 
zijn sterk in trek bij beleggers. Sinds vorig 
jaar heeft er een verdubbeling plaatsge
vonden van het percentage beleggers dat 
zegt de komende tijd van plan te zijn in die 
regio’s te beleggen. 

Die oriëntatie op het buitenland kent 
echter ook zijn grenzen. Uit het onderzoek 
blijkt namelijk ook dat beleggers er massaal 
van overtuigd zijn dat China dé econo

De belegger is in het afgelopen jaar nog 
veel onzekerder geworden en lijkt zijn oriën
tatie voor een groot deel kwijt. Er wordt 
gekozen om het risico nog meer uit de weg 
te gaan dan vorig jaar. Bijna de helft van de 
beleggers zegt door de crisis beter inzicht te 
hebben gekregen in de risico’s van beleggen 
en van deze groep gaat 86% nu uit van veel 
meer zekerheid in zijn beleggingskeuzes. 
De helft van het vermogen zit in spaargeld 
en maar een op de vijf beleggers wil een 
deel van dat geld binnenkort actief laten 
worden op de beurs. Als de Nederlandse 
belegger al plannen heeft om te beleggen, 
is hij sterk naar binnen gericht en kiest hij 
voor Nederland. Slechts een klein deel van 
de beleggers overweegt om nieuw geld in 
Europa te steken. Op dit moment beleggen 
nog twee van de drie Nederlandse beleggers 
specifiek in Europa. Daarmee staat de regio 
bovenaan de lijst van meest populaire be
leggingsregio’s, direct na Nederland.

 
Opkomende markten 

Een andere opmerkelijke uitkomst van 
het onderzoek dit jaar is ook dat de beleg
ger die gebruikmaakt van een beleggings

Schroders Beleggingsbarometer  
De pers heeft veel aandacht geschonken aan de Schroders Beleggingsbarometer - het  
grote jaarlijkse onderzoek dat Schroders laat uitvoeren door TNS Nipo naar de (beleggings)-
voorkeuren van de Nederlandse belegger. Onderwerp van onderzoek is houding en gedrag 
van de Nederlandse belegger (vrij belegbaar vermogen van minimaal € 50.000) en de wijze 
waarop deze belegger kijkt naar de huidige marktontwikkelingen. Schroders hecht grote 
waarde aan het beter leren kennen van de eindbelegger en ziet het jaarlijkse onderzoek als 
een belangrijke bijdrage hieraan. 

Links

Artikel NrC Handelsblad

http://tinyurl.com/schrodersnrc

Artikel Het Financieele Dagblad

http://tinyurl.com/schrodersfd

Artikel in de telegraaf

http://tinyurl.com/schroderstelegraaf

Artikel in De pers 

http://tinyurl.com/schroderspers

Aandacht op rtL Z  

tinyurl.com/schrodersrtl

Aandacht op BNr Nieuwsradio

tinyurl.com/schrodersbnr

Schroders en TNS Nipo

De Schroders Beleggingsbarometer 
is uitgevoerd door tNS Nipo onder 
een grote groep particuliere beleggers 
met een vrij belegbaar vermogen van 
meer dan € 50.000 die al dan niet 
gebruikmaakt van een beleggings
adviseur. Doel van het onderzoek is 
de gevolgen van de financiële crisis 
in kaart te brengen en meer inzicht  
te krijgen in de voorkeuren en ideeën 
van de Nederlandse belegger en zijn 
idee van risico en verwachtingen 
voor de toekomst.

Onzekerheid en angst over Europa 1

Waar vindt u het beleggingsrisico het grootst?

Europa (behalve Nederland)
Verenigde Staten 

Afrika
Latijns Amerika

India
China 

Nederland 
Azië (behalve China en India 

Rusland
Diverse

Weet niet 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

n  2010      n  2011

Schroders
Beleggingsbarometer

neutraal

sl
ec

ht
m

at
ig goed

uitstekend

1, 2, 3, 4. Bron: TNS Nipo, december 2011 
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Citaten
NRC Handelsblad – Belegger ziet 
Nederland als veilige haven 
“Zekerheid, zekerheid, zekerheid, zeker-
heid, zekerheid”, Vijf maal. Dat zoekt de 
Nederlandse belegger volgens Schroders. 
De kop boven het onderzoek naar  
het risicogedrag van de Nederlandse 
belegger van vorig jaar? Drie maal zeker-
heid. Nederlanders zijn, met de sombere 
financiele vooruitzichten, op dit moment 
nog minder bereid risico’s te nemen. 

Telegraaf – Beleggen in China 
blijft achter bij verwachtingen
Maar liefst vier van de vijf beleggers denkt 
dat China de economische grootmacht 
van het volgende decennium wordt, ver-
telt Michel Vermeulen, algemeen directeur 
van Schroders Benelux. ‘Ze horen al 
jarenlang positief nieuws over opkomende 
markten met stabiele groei.’ Ze handelen 
er nog niet naar, vervolgt hij. ‘Slechts een 
op de drie beleggers belegt nu in China.’ 

Het Financieele Dagblad –  
Belegger wordt steeds banger
‘De Nederlander is er nog te zeer op  
gebrand om zijn beleggingen zelf te doen. 
Terwijl als thuis de verwarming kapot is, 
we een loodgieter bellen. Specialistisch 
werk vraagt om specialisten.’

mische grootmacht van de komende tien 
jaar zal worden. Maar liefst 84% is die mening 
toegedaan. Toch heeft maar een beperkt 
deel van de beleggers het plan om de ko
mende zes maanden meer geld te beleggen 
in de Chinese aandelenmarkt. Zelfs van  
de beleggers met adviseur is slechts één op 
de acht beleggers bereid om meer in China 
te beleggen. 

Specialistisch werk vraagt  
specialisten

Het feit dat de adviseur kennelijk in staat 
is om beleggers te helpen over de eigen 
grenzen heen te kijken, is een goede zaak, 
zo meent Michel Vermeulen, algemeen  
directeur van Schroders Benelux. “Het is 
opvallend dat beleggers in onzekere tijden 
de neiging hebben om zich met hun beleg
gingen terug te trekken in het veilig gewa
ande Nederland. En dat terwijl de groei de 
komende jaren toch uit de opkomende 
markten zal moeten komen. Daarover is 
iedereen het eens. De Nederlander is er 
echter nog te zeer op gebrand om zijn be
leggingen zelf te doen. En dat terwijl we 
weten dat als thuis de verwarming kapot 
is, we een loodgieter bellen. Specialistisch 
werk vraagt specialisten”, zo zegt Vermeulen. 

Hoewel het punt minder naar voren 
kwam in de persartikelen, is vermoedelijk 
de meest opvallende uitkomst van het  
onderzoek voor de financiële sector dat de 
Nederlandse vermogende belegger zich niet 
veel gelegen laat liggen aan beleggings
advies. Bijna twee van de drie beleggers in 
deze groep maakt geen gebruik van een 
adviseur (59%) bij beleggingsbeslissingen. 
Slechts 28% maakt gebruik van advies dat 

de bank in een of andere vorm geeft  
(private banking, beleggingsadviseur), en 
8% heeft een vermogensbeheerder. Van de 
minderheid van vermogende beleggers die 
zegt wel een adviseur te hebben, heeft de 
helft nooit of slechts een keer per jaar 
contact met die adviseur. 

Beleggingsfondsen populair
Onder de Nederlandse belegger is beleg

gen in beleggingsfondsen in toenemende 
mate populair. Sinds vorig jaar neemt de 
categorie beleggers die bijna zijn gehele 
vermogen (80100%) in beleggingsfondsen 
heeft gestoken, toe. Afgezien van het spaar
geld heeft de Nederlandse belegger procen
tueel gezien van zijn totale belegde ver
mogen tweederde deel (66%) in beleggings 
  fondsen gestoken. Slechts 33% blijkt in 
individuele aandelen en obligaties te  
worden belegd. Het is voor het eerst dat 
deze gegevens bij deze doelgroep zijn  
onderzocht. Het beleggen via fondsen is 
populair omdat beleggers het aspect van 
risicospreiding belangrijk vinden. Dit werd 
door meer dan de helft van de beleggers 
genoemd als grootste voordeel. Dat sluit 
aan bij de grotere onzekerheid onder be
leggers en de neiging om risico’s uit de weg 
te gaan. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat  
indexfondsen op de institutionele markt 
populairder zijn dan op de retailmarkt. 
Slechts 7% van de beleggers heeft index
fondsen in portefeuille, een toename van 
6%. Slechts 4% van de beleggers zegt in 
2011 meer te zijn gaan beleggen in index
fondsen, terwijl maar 5% van de beleggers 
dat voornemen heeft in 2012. 

Belegd vermogen 2

n Beleggingsfondsen  66 % 
n Overige beleggingsvormen  34%

n Spaargeld  49 % 
n Beleggingsfondsen  33 %
n Overige Beleggingsvormen  66 %

Totaal vermogen 3

n Klein  33 % 
n Heel klein  59 %
n Groot  2 %
n Redelijk groot  5 %

Pessimisme over Europa kent zijn 
grenzen 4

Hoe groot acht de belegger de kans 
dat over 12 maanden de euro als 
munt niet meer bestaat?
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De Japanse economie heeft in het verleden al de nodige problemen 
gekend, en nog steeds zijn het enorme begrotingstekort, de aan-
houdende deflatie en de vergrijzende bevolking regelmatig in het nieuws. 
Daardoor hebben beleggers niet bepaald een rooskleurig beeld van de toekomst van het 
land en zijn economische groei. Tot overmaat van ramp kreeg de Japanse economie ook 
nog te kampen met de verstoring van de toevoerketen na de aardbeving van maart 2011,  
productieonderbrekingen door de overstromingen in Thailand, de stijging van de yen en de 
politieke patstelling.

Schroders -  
Japanse aandelen 

Waarom Japanse aandelen? 

Het gevolg is dat de Japanse aandelen
markt al enige tijd uit de gratie is. Wat de 
reputatie van het land ook geen goed doet, 
is de kennelijke obsessie van de media met 
negatieve verhalen, die in het geval van 
Japan nog erger dan elders lijkt te zijn. 
Problemen bij individuele bedrijven zoals 
Olympus, de fabrikant van digitale 
camera’s die in het nieuws kwam vanwege 
een boekhoudschandaal, worden maar al 
te vaak aangegrepen om te concluderen 
dat het hele Japanse bedrijfsleven in malai
se verkeert. De waarheid is echter dat veel 
Japanse bedrijven hun managementstijl 
ingrijpend hebben verbeterd en de afgelo
pen 20 jaar voortvarend bezig zijn geweest 
hun activiteiten naar andere landen uit te 
breiden.

Bij de huidige waarderingen is beleggen 
in Japanse aandelen een aantrekkelijke 
manier om toegang te krijgen tot de groei 
van de wereldwijde economie, vooral in de 
regio Azië. De Japanse aandelenmarkt is 
nog steeds zeer goedkoop, zowel historisch 
gezien als op relatieve basis. Wij hebben 
goede hoop dat in 2012 verschillende in
ternationaal concurrerende Japanse be
drijven echt zullen doorbreken en positief 
rendement voor de aandeelhouders gaan 
genereren.

Schroders al sinds eind  
jaren 60 actief in Japan

Schroders belegt als sinds eind jaren 60 
in Japan. Sindsdien hebben wij een sterke 
relatie met Japanse instellingen en on

dernemingen opgebouwd waardoor onze 
analisten de ondernemingen die ze onder
zoeken, van zeer nabij kunnen volgen. Op 
dit moment hebben we een groot aantal 
Japanse aandelenmandaten onder beheer, 
waaronder segregated accounts en collec
tieve fondsen, ten behoeve van uiteenlo
pende cliënten. 

Ons aanbod op de Japanse aandelen
markt is organisch gegroeid en in de loop 
der jaren hebben we veel geïnvesteerd in 
de opbouw van een gespecialiseerd onder
zoeks en beheersteam, dat momenteel 
bestaat uit vijf fondsbeheerders, acht large/
midcap analisten en drie small cap fonds
beheerders/analisten. 

De belangrijkste kenmerken die ons on
derscheiden van onze concurrenten zijn: 
1) een brede en diepgaande ervaring; 2) 
een sterk beleggingsteam dat zichzelf 
steeds verbetert ; 3) focus op inefficiënte 
delen van de markt; en 4) een wereldwijd 
perspectief met lokale expertise.

Onze beleggingsfilosofie berust op de 
overtuiging dat markten inefficiënt zijn en 
dat het beste van deze inefficiënties kan 
worden geprofiteerd op aandelenniveau, 
waar het informatievoordeel het grootst is. 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij dankzij 
onze diepgaande eigen research een aan
zienlijk concurrentievoordeel hebben, dat 
wordt omgezet in superieure beleggings
rendementen door middel van een gedis
ciplineerde portefeuilleopbouw. Daarbij 
beleggen wij bij voorkeur in ondergewaar
deerde ondernemingen waarvan de goede 

groeivooruitzichten voor de lange termijn 
niet volledig in de waardering tot uiting 
komen.

Strategieën
Wij hebben verschillende fondsen voor 

Japanse aandelen – waaronder een kern
fonds, een gespecialiseerd fonds en een 
smallcap fonds – die allemaal gebaseerd 
zijn op de hierboven beschreven beleg
gingsfilosofie. 

Schroder ISF Japanese Equity
Schroder ISF Japanese Equity, dat wordt 

beheerd door Shogo Maeda, Hoofd Japan
se aandelen, is ons kernfonds. Het houdt 
8090 posities aan en streeft ernaar een 
stabiel rendement te behalen dat hoger is 
dan dat van de benchmark, door optimaal 
gebruik te maken van de expertise van het 
team fondsbeheerders en analisten. Het 
fonds belegt bij voorkeur in ondernemin
gen met een lage k/w die over een periode 
van 1 tot 3 jaar een bovengemiddeld ren
dement op hun kapitaal kunnen genereren 
en behouden. Risicobeheer is een integraal 
element in de portefeuilleopbouw en ook 
bij het beheer worden strikte regels in acht 
genomen om het risico te beperken.

Schroder ISF Japanese  
Equity Alpha

Schroder ISF Japanese Equity Alpha,  
beheerd door Nathan Gibbs, is een van 
onze gespecialiseerde fondsen. Het fonds 
heeft tot doel een hoog actief rendementen 
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te genereren door middel van een porte
feuille die bestaat uit onze 3035 beste 
beleggings ideeën. De omvang van elke  
positie hangt af van het vertrouwen dat  
wij in het desbetreffende aandeel hebben; 
maar elke positie is significant. De beleg
gingshorizon bedraagt doorgaans 912 
maanden; deze vloeit voort uit onze op 
langere termijn gerichte waarderingsdisci
pline gecombineerd met een focus op korte
termijnkatalysatoren. Bottomup selectie 
vormt de basis van het beleggingsaanpak. 
Het fonds kent voldoende spreiding om 
onbedoelde risico’s te voorkomen.

Schroder ISF Japanese Smaller 
Companies

Schroder ISF Japanese Smaller Compa
nies, beheerd door Ayumi Kobayashi, richt 
zich op ondernemingen met een kleine 
beurswaarde. In dit segment komt de 
marktinefficiëntie het duidelijkst tot uiting 
vanwege de grotere gevoeligheid voor kor
tetermijnfactoren en de beperkte dekking 
aan verkoopzijde. Het fonds heeft tot doel 
een zo hoog mogelijk actief rendement te 
behalen met een evenwichtige portefeuille 
van 70  100 namen, die erop gericht is 
mee te delen in de fundamentele waarde

stijging die voortvloeit uit voorspelbare 
langetermijngroei over een periode van 
35 jaar. Het fonds maakt gebruik van het 
onderzoek van ons gespecialiseerde small
cap team, maar werkt ook samen met de 
fondsmanagers en analisten voor het large 
en midcap segment.

Meer informatie over deze fondsen  
en de rendementen kunt u vinden op 
www.schroders.nl. 
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Hedgefondsen in toom
Ongereguleerde hedgefondsen behoren tot de veelzijdigste 
beleggingen, maar zijn ook potentieel riskant. Het fondsen-
platform Schroder GAIA werkt op ongereguleerde hedge-
fondsen als een toom op een wild paard en zorgt voor trans -
parantie en liquiditeit. Het GAIA-platform biedt beleggers 
een aantal hedgefondsstrategieën van hoge kwaliteit die 
voldoen aan de EU UCITS III beleggingsrichtlijn en door 
Schroders voortdurend worden gecontroleerd. 
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Hedgefondsen zijn oorspronkelijk  
bedoeld om het belegde vermogen  
te beschermen tegen marktschomme-
lingen (Eng. “to hedge“ = afschermen). 
 
Het Schroder GAIA fondsenplatform 
voldoet aan UCITS-IV en werkt op  
ongereguleerde hedgefondsen als  
een toom op een wild paard. 

Het woord “hedgefonds“ roept 
meestal verdeelde reacties op. De 
een denkt aan kansen, ongecor

releerde absoluutrendementstrategieën, 
George Soros en steenrijke fondsmana
gers. De ander denkt aan sprinkhanen en 
ondoorzichtige financiële trucs om valuta’s 
op de knie te dwingen; voor hen staan 
hedgefondsen symbool voor alles wat er 
mis is in de financiële sector. Natuurlijk 
zijn dit twee uitersten. Vast staat echter dat 
hedgefondsen beleggers enerzijds veel 
voordelen kunnen bieden, maar anderzijds 
ook het nodige van hen vragen. Hedge
fondsen zijn de veelzijdigheidskunste naars 

een hedgefonds succesvol is, hangt echter 
zeer sterk af van de kwaliteit van de be
heerder. Tot zover de voordelen; nu de kant
tekeningen. Meestal is de minimale inleg 
zeer hoog – vaak een zescijferig bedrag. 
Bovendien is het voor de meeste particu
liere beleggers zeer moeilijk om de kwali
teit van een hedgefonds te beoordelen. Of 
de beheerder zich aan de strategie houdt, 
is vanwege de gebrekkige transparantie 
van veel hedgefondsen een kwestie van 
vertrouwen. Veel beleggers zullen dit alles 
echter voor lief nemen in ruil voor buiten
gewone rendementen of het absoluut 
rendementsdoel. 

van de financiële markten, met een simpel 
uitgangspunt: positief resultaat in alle 
marktomstandigheden. De wegen en mid
delen die ze gebruiken om dat doel te be
reiken, zijn echter vaak kronkelig en ge
compliceerd. Een hedgefondsbeheerder 
heeft een buitengewoon grote vrijheid,  
die hij op verantwoorde wijze moet ge
bruiken. Dan kan hij ook buitengewone 
rendementen behalen. Hij werkt zonder 
benchmark, kan short gaan om van dalende 
koersen te profiteren en geleend geld ge
bruiken om zijn rendement te verhogen. 
Bovendien is de correlatie van hedgefondsen 
met andere beleggingscategorieën laag. Of 
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De financiële crisis van 2008 bracht echter 
nog meer zwakke punten van ongeregu
leerde hedgefondsen aan het licht. Zo bleek 
dat sommige fondsen niet in staat waren 
om bij verkoop van de aandelen de nodige 
liquiditeit te garanderen. Bovendien kwamen 
in enkele gevallen bedrieglijke praktijken 
aan het licht, waardoor de reputatie van 
alle hedgefondsen werd aangetast. 

Transparantie is aantrekkelijk 
De Europese UCITSIVRichtlijn biedt 

de oplossing voor beleggers die de voor
delen van hedgefondsstrategieën weten te 
waarderen maar de risico’s van ongeregu
leerde producten willen mijden. De EU
beleggings richtlijn geldt als waarborg voor 
liquidi teit en transparantie, ook in bela
stingtechnisch opzicht, en kan dempend 
en regulerend op de “wilde” hedgefondsen 
werken. Hij beperkt weliswaar de moge
lijkheden, vooral bij nietliquide strate
gieën, maar de longshortstrategieën en 
instrumenten die op beursgenoteerde  
termijncontracten berusten blijven zon
der grote beperkingen inzetbaar. De EU
richtlijn moet helpen het vertrouwen van 
de beleggers in alter na tieve beleggings
strategieën weer te versterken. 

beleggingsproces of risicocontroles wezen
lijk te hoeven veranderen, en de beleggers 
een redelijke liquiditeit kunnen bieden 
(zie inzet). Dit beperkt de keuze vooral ten 
aanzien van de inzet van geleend kapitaal, 
de liquiditeit en de te selecteren waarde
papieren. Hedgefondsen die bijvoorbeeld 
in grondstoffenfutures beleggen, perma
nent met een hoge hefboom werken of 
zich sterk op afzonderlijke waarden con
centreren, kunnen niet op het GAIA 
platform worden opgenomen. 

Kwaliteit bewijst zichzelf
Met GAIA zet Schroders een nieuwe 

kwali teitsnorm voor alternatieve beleg
gingen, die verder gaat dan de professione
le selectie van hoogwaardige hedgefonds
strategieën. SNFC ziet erop toe dat de 
hedgefondsen zich aan hun strategieën 
houden. Ook wordt het risico permanent 
bewaakt, wat de veiligheid en transparantie 
voor beleggers duidelijk verhoogt. De ex
perts van SNFC beoordelen de perfor
mance en de beleggingsstrategie en analy
seren voortdurend de samenstelling van 
de portefeuilles, onder meer ten aanzien 
van liquiditeit en concentratie, wat het risi
co verder beperkt. Een ander belangrijk 

Spreiding 
Volgens UCITS-IV mag een afzonderlijke positie hoogstens  
10 procent van het fondsvermogen uitmaken. Hedgefondsen 
die grotere posities hebben, komen niet in aanmerking.

Inzet van geleend kapitaal
Kenmerkend voor hedgefondsen is dat ze geld kunnen lenen 
om hun exposure permanent te verhogen – tot wel 200  
procent van het fondsvermogen. Op grond van UCITS-IV  
is een maximale hefboom van 10 procent op tijdelijke basis 
toegestaan. 

Short selling
Anders dan bij conventionele hedgefondsen is short selling 
volgens de regels van UCITS-IV niet toegestaan. Short-
posities mogen alleen worden ingenomen door middel van 
derivaten, bijvoorbeeld putopties.

Liquiditeit
Fondsbeheerders hebben onder UCITS-IV de vrijheid onder 
bepaalde voorwaarden ook in minder liquide waardepapieren

GAIA-selectiecriteria voorvloeiend uit UCITS-IV

te beleggen. De liquiditeit van het fonds mag hierdoor echter 
niet in gevaar komen. Een fonds moet minstens twee keer 
per maand maar liever nog wekelijks verhandelbaar zijn. 
Conventionele hedgefondsen zijn meestal slechts een keer 
per maand of kwartaal verhandelbaar.

Prime broker
Typische hedgefondsen zijn hun eigen prime broker. Dat  
wil zeggen: ze hebben de fondsactiva zelf in bewaring of  
laten ze op hun eigen rekening overschrijven. Onder UCITS-
IV moeten hedgefondsen een onafhankelijke bewaarder  
hebben.

Waardepapieren
Binnen het UCITS-IV kader mogen hedgefondsen onder 
meer in aandelen (ook grondstoffen- en vastgoedaandelen), 
obligaties, ETF’s en andere overdraagbare waardepapieren, 
derivaten, fondsen en liquiditeiten beleggen. Niet toegestaan 
zijn bijvoorbeeld termijncontracten in afzonderlijke grond-
stoffen en vastgoedprojecten en directe (fysieke) belegging  
in grondstoffen en vastgoed. 

Voordelen van de traditionele en 
de alternatieve beleggingswereld
 Schroders zag al vroeg in dat de mogelijk
heid om hedgefondsstrategieën in een 
UCITSIVjasje te steken, kansen bood en 
riep in oktober 2009 in Luxemburg het 
GAIAplatform in het leven. GAIA staat 
voor “Global Alternative Investor Access” 
en verenigt de voordelen van de traditi
onele en de alternatieve beleggingswereld. 
Het combineert succesvolle hedgefonds
strategieën met de liquiditeit, transparantie 
en stabiliteit van het UCITSIVkader. Zo 
krijgen beleggers gemakkelijk toegang tot 
liquide en transparante hedgefondsstrate
gieën van de hoogste kwaliteit. 

De op GAIA beschikbare fondsen worden 
geselec teerd door de experts van Schro
ders New Finance Capital (SNFC). Deze 
hedgefondsdochter van Schroders benut 
haar expertise en ervaring om de best mo
gelijke hedgefondsen met een bewezen 
track record voor GAIA op te sporen. 
SNFC analyseert alle aspecten van het 
beleggingsproces, de strategie en het be
heer van de kandidaten. Uiteindelijk wor
den de beheerders geselecteerd die binnen 
het kader van de UCITSIVeisen kunnen  
werken zonder hun beleggingsfilosofie, 
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Schroder GAIA Introductie Aandelenklassen ISIN Manager

CQS Credit 

Bedrijfsobligaties long/short met  
absoluut-rendementsdoelstelling

13-04-2011 A, EUR, acc. LU0616010236 CQS Asset  
Management LLP

Egerton European Equity
Europese aandelen long/short

25-11-2009 A, EUR, acc. LU0463469048 Egerton Capital Ltd.

QEP Global Absolute1

Wereldwijde aandelen long/short
03-08-2010 A, EUR hedged, acc. LU0514536464 Schroders

Sloane Robinson Emerging Markets 
Aandelen opkomende markten long/short

30-06-2010 A, EUR, acc. LU0514535490 Sloane Robinson 
LLP

1 Dit fonds is op dit moment gesloten voor nieuwe beleggingen.

met ingang van 1 februari 2012  
worden de naam en het beleggings
doel van het fonds gewijzigd. tot 
dusver belegt het fonds minstens  
51 procent van zijn vermogen in  
Europese aandelen. Om echter recht 
te doen aan de huidige situatie in  
Europa, is deze ondergrens opge
heven. De beleggingsfilosofie van de 
beheerder blijft echter ongewijzigd. 
Hij blijft zoeken naar aantrekkelijke 
grote beurswaarden, vooral in  
Europa, maar kan het zwaartepunt 
nu verleggen naar multinationaal 
opererende ondernemingen met  
een solide ondernemingsmodel, die 
minder nadeel ondervinden van een 
regionale crisis. De succesvolle long/
shortstrategie wordt daarentegen 
onverkort voortgezet. De wijziging 
van het beleggingsdoel komt ook  
tot uiting in de naam van het fonds. 
Deze luidt vanaf 1 februari 2012: 

Schroder GAIA Egerton Equity. 

aspect van het GAIAplatform is de relatief 
lage minimuminleg van 10.000 EUR of 
USD, waardoor de bewezen succesvolle 
hedgefondsstrategieën toegankelijk wor
den voor een brede kring van beleggers. 
Momenteel telt het GAIAplatform vier 
hedgefondsen. Een daarvan wordt door 
Schroders beheerd, de drie overige door 
onafhankelijke beheerders. 

Voor het GAIAplatform selecteert Schro
ders niet zoveel mogelijk strategieën, maar 
worden uitsluitend strategieën van de hoogste 

kwaliteit uitgekozen die het diepgaande 
onderzoek en de doorlopende controle door 
SNFC doorstaan. De bewezen kwaliteit 
van de geselecteerde hedgefondsen wordt 
op het GAIAplatform gecombineerd met 
de transparantie, liquiditeit en stabiliteit die 
in het kader van UCITSIV vereist zijn. Op 
deze wijze worden de beste voorwaarden 
geschapen om voor de belegger aantrekke
lijke rendementen te behalen die een lage 
correlatie met conventionele beleggingen 
hebben.  

Zo werkt Schroder GAIA Schroder GAIA Egerton  
European Equity

n  Gespecialiseerd 
in het beheer van 
alternatieve beleg-
gingsstrategieën 

n  Aantoonbaar 
positieve track 
record 

Hedgefondsbeheerder

Schroders GAIA
(UCITS-IV-Platform) 

Luxemburg

n  Selectie van 
beheerders 

n  Distributie, marketing 
en klantenservice 

n  Beheer van en toe-
zicht op GAIA

Schroders

n  Selectie van beheer-
ders 

n  Diepgaand onder-
zoek van in aan-
merking komende 
hedgefondsen  
(due diligence)

n  Risicobeheer

Schroders NewFinance 
Capital
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Een woelige zee vereist een stabiel 
schip en een uiterst ervaren stuur
man die in staat is elke golf te ge

bruiken om zo snel en veilig mogelijk zijn 
bestemming te bereiken. In het volatiele 
en grillige beursklimaat van tegenwoordig 
is het doel van de belegger duidelijk: een 
positief absoluut rendement in alle markt
situaties, met een beheersbaar risico. Maar 

welk schip, welk beleggingsvehikel, is het 
juiste? Welke strategie en vooral welke 
kapitein biedt de beste kans om in rustiger 
vaarwater te geraken? 
Een van de mogelijke antwoorden van 
Schroders op die vraag is het Schroder 
GAIA CQS fonds dat op het UCITSIV
conforme GAIAplatform wordt aange
boden.

Alfakansen dankzij long-/short-
strategie 

Het fonds richt zich hoofdzakelijk op  
bedrijfsobligaties uit Europa en de VS. Aan
gezien beheerders die zowel op stijgende 
koersen (long) als op dalende koersen 
(short) kunnen inzetten, de grootste  
kansen op alfa hebben, belegt het fonds 
“long” in papieren van goede kredietwaar

Schroder GAIA CQS Credit

Bij storm op zee heeft een  
schip een goede stuurman  
nodig

Gericht op rendement en stabiliteit: Schroder GAIA CQS Credit  
biedt binnen het UCITS-IV-kader een alternatieve long-/shortstrategie in bedrijfsobligaties, 
waarbij het rente- en kredietrisico actief worden afgedekt. Het fonds heeft een helder  
absoluut-rendementsdoelstelling. Kortom, een aanpak waarin markt bewegingen actief  
worden benut om de beleggers in alle marktsituaties optimaal rendement te bieden. 

Fo
to

: f
ot

ol
ia



FONDS

15
Schroders ExpErt 1  |  2012

Simon Finch is de beheerder van 
Schroder GAIA CQS Credit. Daar-
naast is hij als Chief Investment 
Officer van CQS verantwoordelijk 
voor het beheer van en de handel 
in bedrijfsobligaties. Simon Finch 
werkt sinds 2008 voor CQS en 
heeft 19 jaar beleggingservaring 
als portefeuillebeheerder en  
handelaar voor bedrijfsobligaties. 
Hij studeerde economie aan de 
Universiteit van St. Andrews en  
is Chartered Financial Analyst.

1 Bron: CQS, per 30-11-2011. 2 Bron: 
Schroders, Schroder GAIA CQS Credit, per 
30-11-2011. 3 Index: EUR LIBOR 3-maands.
4 Bron: CQS, Schroders New Finance 
Capital. De historische volatiliteit van Schroder 
GAIA CQS Credit (A, EUR, herbel.) vóór de 
introductie op 13 april 2011 is afgeleid van 
het CQS Credit Long Short Fund fonds,  
dat dezelfde strategie volgt. Stand per 30 
november 2011.

digheid en in high yield obligaties, terwijl 
actief shortposities worden ingenomen 
via liquide kredietverzekeringscontracten 
(credit default swaps). Het beleggingsidee 
van Schroder GAIA CQS Credit is af
komstig van het offshorehedgefonds CQS 
Credit Long Short Fund van de Londense 
hedgefondsboetiek CQS, dat in april 2009 
van start ging. Dit fonds behaalde in 2010 
een rendement van 8,4% en realiseerde tot 
eind november 2011 een winst van 7,35%.1 
Schroder GAIA CQS Credit heeft evenals 
zijn voorbeeld tot doel de driemaands  
LIBOR met vier tot acht procentpunten te 
overtreffen, bij een lage volatiliteit.

Lage volatiliteit en bescherming 
tegen renterisico

Wat Schroder GAIA CQS Credit verder 
bijzonder maakt, is zijn zeer lage en deels 
zelfs negatieve correlatie met andere  
beleggingscategorieën. De correlatie met 
de MSCI World Index bedraagt –0,6 

(waarmee het zich dus bijna tegengesteld 
gedraagt aan de wereldwijde aandelen) en 
met staats en bedrijfsobligaties slechts 0,32. 
Het renterisico wordt door middel van 
een actief durationbeheer zo veel mogelijk 
uitgesloten. Daarbij worden actief afdek
kingsposities ingenomen. De volatiliteit van 
Schroder GAIA CQS Credit is zeer laag: 
slechts 3,9% tegen 2,3% voor de wereld
wijde staats en bedrijfsobligaties  en 19,1% 
voor wereldwijde aandelen (zie tabel over 
correlatie). Strategieën waarvan de perfor
mance tegengesteld verloopt aan die van 
de brede markt mogen zich in een toe
nemende belangstelling van beleggers ver
heugen, vooral in moeilijke en turbulente 
perioden. 

De mogelijkheid om contrair aan de 
markt te handelen kan worden geïllu
streerd aan de hand van de verschuivingen 
in de financiële markten in het najaar van 
2011. Door de stortvloed aan negatieve 
berichten in verband met het schulden

Lage correlatie4

Historische volatiliteit 
over 3 jaar

Correlatie

Schroder GAIA CQS Credit 3,9 % 1,0

Aandelen VS (S&P 500) 17,1 % –0,63

Wereldwijde aandelen (MSCI World) 19,1 % –0,67

Hedgefondsen (Dow Jones Credit 
Suisse Hedge Fund Index)

6,0 % –0,52

High yield obligaties
 (IBOXX Liquid High Yield Index)

10,9 % –0,67

Staats- en bedrijfsobligaties 
(Barclays Global Aggregate Bond Index)

2,3 % 0,31

Over drie jaar gemeten onderscheidt de strategie zich door een lage volatiliteit en een 
negatieve correlatie met traditioneel riskantere beleggingen.

Naar onze mening bieden long- en shortposities 
in bedrijfsobligaties uitstekende mogelijkheden 
om een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rende-
ment te genereren.  
 Simon Finch
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Amerikaanse en Europese investment 
grade en high yield bedrijfsobligaties
(1200–1300 emittenten)

Het beleggingsuniversum

De geselecteerde 
30–50 deelnemingen 
van Schroder GAIA CQS

Bedrijfsobligaties die door 
CQS actief worden onderzocht 
(250–300 emittenten)

Bedrijfsobligaties die 
door CQS worden gevolgd 
(500–600 emittenten)

5 Schroders, per 30 november 2011. Performance op basis van de netto-vermogenswaarde van aandelenklasse A, EUR, inkomsten herbelegd. 
Berekend na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten en bij herbelegging van alle opbrengsten, echter zonder rekening te 
houden met inschrijvingskosten, eventuele externe kosten, transactiekosten en belastingen; als deze zouden worden meegerekend, zou de 
performance lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

plafond in de VS  en de staatsschulden in 
de eurozone daalden de risicoactiva scherp. 
In dit klimaat bewees Schroder GAIA 
CQS Credit dat zijn concept werkt: het 
fonds ging in november 1,1%2 vooruit, 
tegen 0,1% voor zijn index3.

Ervaring en zorgvuldige  
marktanalyse 

Aan het roer van GAIA CQS Credit 
staat een zeer ervaren beleggingsteam, dat 
ook het CQS Credit Long Short Fund be
heert. Onder leiding van Simon Finch, de 
Chief Investment Officer Credit van CQS 
die 17 jaar ervaring in de branche heeft, 
zoeken drie gespecialiseerde beheerders 
naar de aantrekkelijkste beleggingsideeën. 
Daar bij worden ze ondersteund door  
negen analisten, die elk voor bepaalde 
krediet segmenten of branches in de VS  
en Europa verantwoordelijk zijn. Het in 
Londen gevestigde CQS, dat in 1999 door 
Michael Hintze werd opgericht, is een 
wereldwijde multistrategiespecialist die 
zijn beheerde vermogen in de twee jaar tot 
augustus 2011 wist te verdubbelen tot 10,8 
miljard USD en over een solide track  
record van vele jaren beschikt.

Het beleggingsuniversum
Het beleggingsuniversum (zie afbeel

ding) van Schroders GAIA CQS Credit 
omvat meer dan 1200 namen waarvan er 
250 door de eerste selectieronde komen; 
nog eens 300 andere obligaties worden 
nauwgezet gevolgd. De portefeuille bevat 
door gaans posities in 30 tot 50 onderne
mingen. De verhouding tussen short en 
longposities ligt niet vast, maar doorgaans 
neigt het fonds naar de shortkant (zie ac
tuele spreiding van de portefeuille). 

Actief risicobeheer beperkt kans 
op verlies 

Om de risico’s te beperken en een opti
maal rendement te behalen, werken de 
CQSanalisten nauw samen met het behe
ersteam, dat beslist over de opbouw van 
long of shortposities. Daarbij wordt niet 
alleen gekeken naar de technische 
omstandig heden in de markten van de des
betreffende ondernemingen, maar ook 
naar de mogelijke instrumenten die kun
nen worden ingezet. Bovendien worden de 
liquiditeit en waarde daarvan zorgvuldig 
onder de loep genomen. Risicobeheer staat 
voor de leiding van het fonds voorop. Dit 

omvat bijvoorbeeld regels voor de maxi
male exposure naar emittenten en 
branches die zijn voorgeschreven door de 
UCITSIVrichtlijn, of door Schroders en 
CQS zelf. De potentiële risico’s worden 
door zowel CQS als Schroders bewaakt en 
gecontroleerd. Daarbij wordt vooral geke
ken naar eventuele verliezen op afzonder
lijke posities, maar worden ook stresstests 
uitgevoerd om het totale risico in de 
portefeuille te beperken. 

Succesvolle strategie gericht op 
absoluut rendement 

Schroder GAIA CQS Credit is niet ge
bonden aan een benchmark en heeft een 
helder doel: een positief absoluut rendement 
in alle marktomstandigheden. Dat de aan
pak van het fonds succesvol is, blijkt uit de 
performance sinds de start in april 2011. 
In de gespannen en volatiele markt vanaf 
dat moment noteerde Schroder GAIA CQS 
Credit een rendement van 7,73%.5

Met recht kan dus worden gesteld dat dit 
fonds een zeer stabiel schip vormt, met aan 
het roer een zeer ervaren kapitein die in 
stormachtige wateren veilig zijn bestemming 
bereikt.   

In de gespannen en volatiele markt 
van 2011 noteerde Schroder GAIA 
CQS Credit een cumulatief rende-
ment van 7,73%.5
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Spreiding van de portefeuille6

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

ISIN LU0616010236 LU0616010400

Introductie 13 april 2011

Handelsdagen Wekelijks op woensdag of, indien woensdag geen werkdag is, op de eerstvolgende 
werkdag, alsmede op de laatste werkdag van de maand

Sluiting handel 13.00 uur, drie werkdagen voor een handelsdag

Fondsvermogen 185,1 miljoen EUR

Fondsvaluta EUR

Benchmark EUR Libor 3 Months

Inschrijvingsvergoeding Maximaal 3,0% (3,09278% van de netto-vermogenswaarde per aandeel)

Beheersvergoeding p.j. 2,0 % 1,50 %

Performance fee 20% van de outperformance t.o.v. BBA Libor EUR 3 Month Act 360,  
met high water mark

Schroder GAIA CQS Credit7

6, 7 Bron: Schroders, per 30 november 2011.
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De technische omstandigheden in de kredietmarkten 
zijn momenteel gunstig voor de beleggers, want de 
defaultpercentages zijn laag en de kapitaalstromen 
naar de beleggingscategorie hoog. De absolute op-
brengsten vallen door de lage rentes echter vrij be-
scheiden uit. Daarom is het bij obligatiebeleggingen 
des te belangrijker het marktrendement te overtreffen. 
De selectie van afzonderlijke namen vormt de sleutel 
voor het behalen van alfa, maar gezien de turbulentie 
van de laatste tijd heeft de beheerder die niet alleen 
“long” kan inzetten op stijgende koersen, maar ook 
“short” kan gaan om van koersdalingen te profiteren, 
de beste vooruitzichten. Een voorbeeld zijn obligaties 

Gunstig instapmoment

van financiële instellingen en nutsbedrijven, die onder 
druk zijn komen te staan vanwege de moeilijke situatie 
in perifere eurolanden zoals Griekenland, maar ook 
vanwege de problemen in Italië. Shortkansen worden 
ook geboden door het huidige keerpunt in de krediet-
cyclus. Veel bedrijven stellen zich tegenover hun 
aandeelhouders vriendelijker op dan tegenover de  
obligatiehouders, in die zin dat ze via obligaties geld 
binnenhalen om aandelen in te kopen en de koersen 
te ondersteunen. Dergelijke inkoopacties leiden, net 
als overnames en fusies, vaak tot risico-opslagen op 
de rentes van de desbetreffende bedrijfsobligaties,  
die door shortmanagers kunnen worden benut.

Beleggingsargumenten Beleggingsrisico’s

n  Long-/shortstrategie voor Europese 
en Amerikaanse bedrijfsobligaties 
(investment grade en high yield)

n  Fiscaal transparant en liquide dankzij 
UCITS-IV-kader

n  Aan-/verkoop van obligaties en credit 
default swaps

n  Absoluut-rendementsdoel zonder 
benchmark 

n  Afdekking van rente- (duration-) 
en kredietrisico 

n  Lage volatiliteit 

n  Lage correlatie met andere beleggings-
categorieën 

n  Rendementsdoel: 4–8 % boven 
LIBOR

n  Het kapitaal wordt niet gegarandeerd; 
de waarde van de beleggingen kan 
zowel stijgen als dalen. 

n  Beleggingen in obligaties en andere 
schuldpapieren zijn blootgesteld aan 
rente- en kredietrisico. De waarde 
van obligaties en andere schuld-
papieren kan zich tegengesteld aan 
de rentevoet bewegen. Als de rente 
stijgt, daalt de waarde van obligaties 
en omgekeerd. Het fonds staat bloot 
aan deze marktbewegingen. 

n  Beleggingen die in een andere valuta 
zijn genoteerd dan de aandelenklasse 
worden niet altijd afgedekt naar de 
valuta van de aandelenklasse. De 
aandelenklasse kan door de koers-
schommelingen tussen deze valuta’s 
positief of negatief worden beïnvloed.

n  Het fonds kan, vooruitlopend op een 
daling van de valutakoersen of een 
stijging van de rentes eventueel  
indirecte shortposities aanhouden.

n  Het is mogelijk dat de uitgever van 
een waardepapier niet in staat is  
tijdig aan zijn rente- of aflossingsver-
plichtingen te voldoen. Dit beïnvloedt 
de waarde en kredietwaardigheid 
van deze waardepapieren. 

n  Waardepapieren met een lage krediet-
waardigheid bieden doorgaans een 
hogere rente dan waardepapieren 
met een hogere kredietwaardigheid, 

als compensatie voor het hogere 
risico. Ze zijn sterker blootgesteld 
aan markt- en kredietrisico’s, maar 
leveren het fonds ook hogere 
inkomsten op dan papieren met 
een hoge rating.

n  De gebruikte derivaten, zoals 
credit default swaps of valuta-
contracten, zijn blootgesteld aan 
het risico dat de tegenpartij waar-
mee de transactie is aangegaan, 
failliet gaat. Daardoor kan de 
door de tegenpartij verschuldigde, 
niet gerealiseerde winst op ter-
mijn- of valutacontracten en een 
deel van de gewenste exposure 
verloren gaan. 

n  De liquiditeit van het fonds kan 
beperkt zijn indien een omvang-
rijk deel van het fondsvermogen 
binnen een kort tijdsbestek moet 
worden verkocht om op korte  
termijn te voldoen aan uittredings-
verzoeken. In die periode is het 
mogelijk dat de allocatie van de 
portefeuille wordt aangepast om de 
liquiditeit te kunnen waarborgen.

n  Het fonds kan met geleend 
kapitaal werken, wat de perfor-
mance zowel positief als negatief 
kan beïnvloeden. 
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De volgende keer doen  
we het beter – tot de  
volgende keer?
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Weet u nog, tien jaar geleden? 
In de zomer van 2001 waren 
we net bekomen van onze 

eerste grote schok: de zo veelbelovende 
zeepbel van de “new economy” was uit
een gespat. Na jarenlang risicovol te hebben 
belegd in aandelen van moderne, vooruit
strevende en onvoorstelbaar succesvolle 
ondernemingen waarmee we alleen maar 
konden winnen – onze buurman zonder 
enige marktkennis was het immers ook 
gelukt – stonden we opeens aan de rand 
van de afgrond. Alle ambitieuze beleggers 
hadden verloren, de één meer dan de  
ander. Degenen die met de schrik vrij
kwamen, namen zich plechtig voor om het 
de volgende keer in alle opzichten beter te 
doen.

Nauwelijks waren we uit het dal geklau
terd of de volgende gebeurtenis – 11 sep
tember 2001 – sloeg opnieuw de bodem 
onder onze voeten vandaan. Na de nodige 
hoofd brekens was het nieuwe doel helder: 
het moest niet modern, nieuw en vooruit
strevend, maar wat defensiever en veiliger 
zijn. Het is immers niet verstandig alles 
tegelijk te riskeren, we hebben onze les ge
leerd en we gaan het nu echt beter doen. 
Zo gingen de jaren voorbij en toen iedereen 
bekomen was en zijn evenwicht hervonden 
had, nam ook de durf weer wat toe. Niet 
meer alleen defensief, maar wat meer 
spreiding, wat meer risico en in geen geval 
saai, zo luidde op zeker moment het advies. 

Het ging beter op de markten, en daar
mee ook met ons. Totdat wat ook alweer 
kwam? Juist: 2008. De nieuwe schok bracht 
ook weer onze oude eed in herinnering: 
de volgende keer doen we alles beter. Hoe 
het daarna verder ging, waar we nu staan 
en wat we weer tegen onszelf zullen zeggen, 
is bekend.

Wat kunnen we hier nu van leren? 
Kenne lijk zoeken wij na elke crisis eerst 
ons heil bij defensieve beleggingen, om bij 
te komen en onze wonden te likken. Geen 

modieuze, groeiende of sterk conjunc
tuurgevoelige bedrijven, maar gevestigde, 
solide namen die goede resultaten boeken 
en regelmatig dividend uitkeren. Deze on
derscheiden zich door hun lage volatiliteit 
en een gestage, stabiele groei. Mocht het 
wat minder gaan, dan biedt het dividend 
altijd nog een buffer die de pijn aanzienlijk 
verzacht. Vooral in tijden als de onze, 
waarin de lust om risico te nemen ons zo 
goed als vergaan is en de rentes op staats 
en bedrijfsobligaties lager zijn dan de  
dividendrendementen, loont het om in 
dividendeffecten te be leggen. Wie geduldig 
is en voor de lange termijn, zij het wat 
behoudender dan voorheen, wil beleggen 
maar het niet helemaal zonder aandelen 
wil doen, kan met dividendaandelen  
mogelijk een uitglijder voorkomen. Want 
op lange termijn leveren de dividenden 
die ondernemingen uitkeren, de sterkste 
bijdrage aan het totale rendement van een 
aandelenportefeuille. 

De tienjarige ontwikkeling van de DAX 
kan dit verduidelijken. Wie tien jaar geleden 
risicovol in de Dax zou hebben belegd, 
zou nu zo goed als niets hebben verdiend. 
Oké, er zijn de laatste jaren enkele op
merke lijke rallies geweest, maar wie niet 
op tijd is uitgestapt, heeft dan wel niet  
echt ver loren, maar ook niet gewonnen. 
Wie echter toen al – na de eerste schok – 
de juiste dividendaandelen had gekocht  
(bijvoorbeeld Fresenius), zou ook bij  
tegenvallende marktontwikkelingen in elk 
geval de jaarlijkse dividendbetalingen 
hebben opgestreken. 

Nu wij weer met beide benen op de 
grond zijn beland en niemand precies kan 
voorspellen hoe het verder zal gaan, staan 
dividendaandelen weer in het middelpunt 
van de belangstelling – en niet zonder  
reden. Na de crisis van 2008 hebben de 
ondernemingen tijd gehad om af te slanken, 
hun balansen op orde te brengen en een 
liquiditeitsreserve aan te leggen. De onder

nemingssector is dus, in tegenstelling tot 
de publieke sector, gezond. Zelfs als in 
2012 de conjunctuur verder inzakt en de 
bedrijfswinsten dalen, is dat voor dividend
strategieën geen probleem. Enerzijds zijn 
de aandelen momenteel zeer aantrekkelijk 
gewaardeerd, wat het raadzaam maakt in 
te stappen, en zijn de winstprognoses van 
de ondernemingen stabiel, zo niet stijgend. 
Anderzijds zullen bedrijven proberen hun 
jaarlijkse uit keringen constant te houden. 
In slechte tijden zullen ze daarvoor de in 
goede tijden aangelegde reserves aanspre
ken, al was het maar om hun goede naam 
en aandelenkoers te beschermen. Want 
dividend kortingen vallen bij de aandeel
houders slecht. 

Dit alles betekent dat de dividenden 
minder sterk schommelen dan de winsten 
van de uitkerende ondernemingen. Beleggers 
die wat defensiever willen beleggen en 
hun aandelenexposure rustig en zonder 
grote koersschommelingen willen opbou
wen, kunnen in 2012 dan ook veel profijt 
hebben van dividendenstrategieën. Niet 
voor niets is het thema in opkomst. Dat  
is vooral te merken aan het feit dat veel 
distributeurs en banken dividendfondsen 
bovenaan hun lijstjes voor 2012 zetten.

Blijft tot slot de vraag, hoe wij als beleg
gers zo’n dividendenstrategie het beste 
vorm kunnen geven. Wie niet weer alles 

Dividendstrategieën
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Vergelijking performance over 10 jaar

   Deutsche Börse AG German Stock Index DAX
   Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
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op een kaart wil zetten of zelf wil gaan 
experimenteren, zoals in het verleden, doet 
er goed aan een fonds te zoeken dat in een 
aantal hoogwaardige, solide dividendaan
delen belegt en zijn beleggingen op door
dachte wijze spreidt.

Schroders heeft al sinds jaren enkele 
zeer succesvolle dividendfondsen in porte
feuille. Schroder ISF European Equity 
Yield, Global Equity Yield, Asian Equity 
Yield, European Dividend Maximiser en 
Global Dividend Maximiser hebben de af
gelopen jaren op indrukwekkende manier 
bewezen dat deze strategie werkt en een 
zekere voorspelbaarheid in de portefeuille 
brengt. En juist in deze tijd is het zaak om 
voor ervaring en kwaliteit te kiezen – en 
niet op een modieuze trein te springen die 
vol gepropt zit met producten die welis
waar het etiket dividendstrategie dragen, 
maar geen track record bezitten. Wat er dan 
kan gebeuren, is bekend. Dat Schroders 
voor kwaliteit en ervaring staat, hebben 
wij in de afgelopen ruim 200 jaar aange
toond en daarom zijn wij dit jaar als enige 
fondsenhuis door Fitch 
opnieuw onderscheiden 
met de rating M1.
Nu we dus weer zijn gevallen, opgestaan 
en het stof van onze kleren hebben ge klopt 
en onszelf beloven de volgende keer... – 
wacht even – is er wel een volgende keer?  

1 Het uitkeringsrendement wordt berekend door de som van de jaarlijkse uitkeringen te delen door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van 
datzelfde jaar. Het uitkeringsrendement is niet gegarandeerd. In extreme marktomstandigheden of indien het bestuur van Schroder International 
Selection Fund dit nodig acht, kan de uitkering opgeschort of kan de hoogte van de uitkering sterk gereduceerd worden. Normaal gesproken 
worden de uitkeringen jaarlijks vastgesteld. Indien het totale rendement van het fonds lager uitvalt dan de geplande hoogte van de uitkeringen, 
worden deze uit het vermogen van de aandelenklasse betaald. Afhankelijk van de start van de fondsbelegging kan daardoor het oorspronkelijk 
belegde kapitaal minder worden.

Streeft u naar hoge periodieke inkomsten 
en potentiële vermogensgroei? Dan zijn 
dividendgerichte aandelenfondsen een 
mogelijke oplossing. Ze bieden de be-
legger de mogelijkheid hoge inkomsten te 
verkrijgen uit de dividenden van finan-
cieel gezonde, stabiele ondernemingen 
en het vooruitzicht op potentiële ver-
mogensgroei.

Schroder ISF Global Dividend Maximiser 
belegt in aandelen van aantrekkelijk  
gewaardeerde ondernemingen die  
dividend uitkeren. Meestal betreft het 
volgroeide, gevestigde ondernemingen 
uit sectoren zoals telecommunicatie, 
nutsbedrijven, gezondheidszorg of  
energie. Ook bieden ze potentieel voor 
vermogensgroei, vooral als ze door  
de markt ondergewaardeerd worden. 
Daarnaast genereert het fonds extra  
inkomsten door het gebruik van een  
covered-call-overlay-strategie. Dit houdt 
in dat we call-opties op de aandelen  
in de portefeuille verkopen tegen een 
premie. Daarmee zien wij weliswaar af 

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

van een deel van het groeipotentieel van 
de afzonderlijke aandelen, maar levert 
de premie extra inkomsten op. Dankzij 
deze zelf opgelegde groeibeperking en 
de premie zijn de rendementen stabieler 
en beter te voorspellen. Zodoende is het 
fonds ideaal in een zeer licht stijgende, 
vlakke of dalende markt, want juist dan 
kan het zijn potentieel optimaal benutten 
en heeft het de kans bovengemiddelde 
performance te behalen vergeleken met 
de bredere aandelenmarkt. Het fonds  
is een open, in USD genoteerd fonds 
dat streeft naar een rendement van acht 
procent op jaarbasis. 

Bovendien:  
Wie niet alleen waarde hecht aan dividend, 
maar ook zijn inkomstenbasis wil ver-
breden, kan ook kiezen voor de uit-
kerende aandelenklasse1. Deze biedt 
vier keer per jaar een vaste uitkering 
van twee procent van de actuele netto-
vermogenswaarde, dus in totaal acht 
procent per jaar. 

Hoe werkt een dividendfonds van Schroders?
Voorbeeld: Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Inkomsten uit de verkoop van 
gedekte call-opties, ca. 4% 
rendement op jaarbasis

Stap 1 Stap 2

Doel van Schroder ISF Global Dividend Maximiser: 8% rendement

Dividenduitkeringen van  
60 tot 80 aandelen, ca. 4% 
rendement op jaarbasis
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2 Alle fondsen kennen een inschrijvingsvergoeding van maximaal 5% van het totale intekenbedrag (5,26315% van de net-
to-vermogenswaarde per aandeel) en een beheersvergoeding van 1,50% p.j.  3–8 Zie ook bladzijde 6.

Schroder ISF Asian Equity Yield 2

Kl. A, USD, herbel. Kl. A, USD, uitk.

ISIN LU0188438112 LU0192582467

Introductie 11-06-2004 11-06-2004

Uitkering – Vaste uitkering van 4% p. j.3

Fondsvaluta USD USD

Schroder ISF European Equity Yield 2

Kl. A, EUR, herbel. Kl. A, EUR, uitk.

ISIN LU0106236267 LU0012050729

Introductie 17-01-2000 02-08-1993

Uitkering - Vaste uitkering van 4 % p. j.5

Fondsvaluta EUR EUR

Schroder ISF Global Equity Yield 2

Kl. A, EUR, herbel. Kl. A, EUR, uitk.

ISIN LU0248166992 LU0225771236

Introductie 17-03-2006 29-07-2005

Uitkering - Vaste uitkering van 4 % p. j.8

Fondsvaluta USD USD

Schroder ISF European Dividend Maximiser 2

Kl. A, EUR, herbel. Kl. A, EUR, uitk.

ISIN LU0319791538 LU0321371998

Introductie 05-10-2007 05-10-2007

Uitkering - Vaste uitkering van 8 % p. j.4

Fondsvaluta EUR EUR

Schroder ISF Global Dividend Maximiser 2

Kl. A, USD, herbel. Kl. A, USD, uitk. Kl. A, EUR afgedekt, uitk.

ISIN LU0306806265 LU0306807586 LU0671501129

Introductie 13-07-2007 13-07-2007 21-09-2011

Uitkering – Vaste uitkering van 8 % p. j.6 Vaste uitkering van 8 % p. j.7

Fondsvaluta USD USD USD
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In de tabel hieronder treft u een selectie van 
Schroders fondsen die in het lopende jaar of 
over 1, 3 en 5 jaar tot de best presterende in 
hun vergelijkingsgroep behoorden.

Topperformers

Schroder ISF Kwartiel Rang/ 
Vgl.-Groep

Vgl.-Groep  
Morningstar

 Waardeontwikkeling
        Fonds   Vgl.-Groep

Lopend jaar: 32 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Global Climate Change Equity 
A, USD, herbel., LU0302445910

1  3 / 54 Aandelen sector ecologie –11,93 %  –21,35 %

Schroder ISF US Dollar Bond 
A, EUR hedged, herbel., LU0291343597

1  4 / 262 Obligaties EUR gediversifieerd +5,93 % –1,25 %

Schroder ISF Asian Equity Yield 
A, USD, herbel., LU0188438112

1  4 / 110 Aandelen Azië Pacific excl. 
Japan

–9,46 % –16,44 %

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 
A, EUR, herbel., LU0180781048

1  7 / 54 Obligaties EUR 
Inflatie¬gerelateerd

+8,93 % –1,91 %

Schroder ISF Pacific Equity 
A, USD, herbel., LU0106259558

1  8 / 136 Aandelen Azië excl. Japan –12,31 % –19,55 %

1 jaar: 34 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Global Climate Change Equity 
A, USD, herbel., LU0302445910

1  2 / 53 Aandelen sector ecologie –7,36 % –17,39 %

Schroder ISF US Dollar Bond 
A, EUR hedged, herbel., LU0291343597

1  7 / 262 Obligaties EUR gediversifieerd +4,41 % –1,54 %

Schroder ISF Asian Equity Yield 
A, USD, herbel., LU0188438112

1  5 / 108 Aandelen Azië Pacific excl. 
Japan

–6,86 % –13,94 %

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 
A, EUR, herbel., LU0180781048

1  6 / 53 Obligaties EUR 
Inflatie¬gerelateerd

+8,67 % –1,45 %

Schroder ISF Japanese Equity Alpha 
A, USD, herbel., LU0188096050

1  15 / 193 Aandelen Japan Large Cap –3,11 % –9,62 %

3 jaar: 41 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Global Climate Change Equity 
A, USD, herbel., LU0302445910

1  4 / 42 Aandelen sector ecologie +31,28 % +6,17 %

Schroder ISF QEP Global Quality 
A, EUR, herbel., LU0323591833

1  16 / 442 Aandelen Wereld¬wijd Large 
Cap Gemengd

+56,96 % +31,55 %

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

1  3 / 20 Aandelen Afrika & Midden 
Oosten

+21,36 % +7,05 %

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

1  5 / 124 Aandelen Sector Energie +49,91 % +33,26 %

Schroder ISF Japanese Equity Alpha 
A, JPY, herbel., LU0186876743

1  3 / 162 Aandelen Japan Large Cap +38,68 % +7,47 %

5 jaar: 29 Schroders fondsen in eerste kwartiel

Schroder ISF Asia Pacific Property Securities 
A, USD, herbel., LU0269905997

1  1 / 9 Onroerend Goed Azië Indirect +2,96 % –15,46 %

Schroder ISF US Dollar Bond 
A, EUR hedged, herbel., LU0291343597

1  2 / 162 Obligaties EUR gediversifieerd +33,08 % +11,06 %

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 
A, EUR, herbel., LU0180781048

1  8 / 32 Obligaties EUR Inflatie  
gerelateerd

+22,38 % +10,33 %

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

1  3 / 17 Aandelen Sector Energie +8,46 % +1,34 %

Schroder ISF EURO Corporate Bond 
A, EUR, herbel., LU0113257694

1  17 / 76 Obligaties EUR Bedrijven +13,15 % +7,05 %

Bron: Schroders, Morningstar, per 30 november 2011. Performance op basis van de netto-vermogenswaarde van de aangegeven aandelen-
klasse op EUR-basis of omgerekend in EUR. Berekening na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding en interne kosten en bij herbelegging 
van alle inkomsten (BVI-methode). Beleggingen in vreemde valuta zijn onderworpen aan wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. Gegevens over vergelijkingsgroepen en ratings: Morningstar.
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De multi-assetfondsen
van Schroders

De STS-fondsen van Schroders staan voor ver mogens-
beheer van het hoogste niveau: beleggingen in tot wel  
twaalf actief beheerde beleggingscategorieën, flexibele  
aanpassing aan marktsituatie en conjunc tuurcyclus en een  
consequent risicobeheer. Groeigericht, gemengd of – sinds 
december 2011 – behoudend: de multi-assetfondsen van 
Schroders zijn voor vrijwel alle beleggers een geschikte  
basisbelegging. 

Marktoverzicht per 30 november 
2011

De wereldwijde aandelenmarkten slin
gerden heen en weer tussen optimisme  
en pessimisme. In de eerste helft van de 
maand werd de stemming beheerst door 
de politieke en economische turbulentie 
rond Griekenland en Italië. Het getalm 
van de politici maakte de markten ziender
ogen ongeduldiger, tot ze tot de conclusie 
kwamen dat Italië met zijn hoge staats
schuld het volgende land zou zijn waarvan 
de obligatiemarkt onder vuur zou komen 
liggen. De Euro Stoxx 50 Index eindigde 
de verslagperiode met een licht verlies van 
1,9%. Bij de veiling van Duitse staats
leningen op 23 november 2011 vond 
slechts ongeveer twee derde van de aange
boden papieren een koper, waardoor de 
rente in vijf dagen opliep van 1,9% naar 
2,3%. Hiermee gaven de markten een dui
delijk signaal: de crisis verergert zodanig 
dat de omvang van de reddingsactie de 
kredietwaardigheid van Duitsland zal 
aantasten. 

 Aan de overzijde van de oceaan daar
entegen waren er opnieuw aanwijzingen 
dat de Amerikaanse economie aantrekt. 
De werkgelegenheidscijfers (non farm 
payrolls) stegen in oktober met 100.000, 
terwijl de cijfers van de voorgaande  
maand naar boven toe werden bijgesteld. 
De index van het consumentenvertrou
wen van de Universiteit van Michigan 
steeg van 60,9 in oktober naar 64,1  
in november, terwijl de Amerikaanse  
inkoopmanagersindex op een hoog ni
veau van 62,6 punten lag. De Amerikaan

se aandelenmarkt verloor in 
november slechts 0,2% en de 
tienjaars rentes daalden 
licht. 

Portefeuilleactiviteit 
STS Schroder Global 
Dynamic Balanced 
Fund 

In de loop van de maand 
bouwden we het risico in de 
portefeuille sterk af door de we
ging van groeiwaarden te verlagen 
naar minder dan 30% van de totale  
portefeuille. Daarbij verlaagden we onze  
aandelenexposure van 19,1% naar 12,8% 
en verkochten we onze positie in Schroder 
ISF QEP Global Active Value Fund ten 
gunste van het defensievere Schroder ISF 
QEP Global Quality Fund. De exposure 
naar Europese aandelen werd verkleind 
door winstneming op onze tactische posi
tie in de DAX Future. We verlaagden de 
weging van Schroder ISF European  
Special Situations Fund en dekten enkele 
posities in de eurozone af met een short
positie in futures op de Euro Stoxx 50.  
Aan het einde van de maand was slechts 
1,2% van de portefeuille rechtstreeks in 
Europese aandelen (excl. VK) belegd.  
Bovendien verlaagden we onze weging 
van Britse aandelen van 2,8% naar 1%.  
Wij hebben geen rechtstreekse beleggin
gen in opkomende markten of Azië (excl. 
Japan). 

 De weging in grondstoffenaandelen 
ging in de verslagperiode omhoog van 6% 
naar 7,1%. Dit kwam hoofdzakelijk door
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Gemengd
STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund

Groeigericht 
STS Schroder Global Diversified Growth Fund

Spreiding naar markten1 Spreiding naar markten3

door verkoop van futurescontracten op de 
S&P 500 index. Nadat we het fonds defen
siever hadden gepositioneerd, hebben we 
de samenstelling gedurende de rest van de 
maand niet meer wezenlijk veranderd. We 
hebben onze positie in Aziatische REIT’s 
iets afgebouwd van 1,7% naar 1% en  
in plaats daarvan onze goudallocatie  
verhoogd 5,9% naar 6,3%.

dat wij goud bijkochten, als bescherming 
tegen de om zich heen grijpende staats
schuldencrisis. Vanwege de lage voor
raden alsmede de toenemende span
ningen in het MiddenOosten bouwden 
wij een positie in energiewaarden op.  
Verder halveerden we onze allocatie naar 
high yield obligaties. We kochten staats
obligaties bij, maar blijven de voorkeur 

geven aan bedrijfspapieren. Tot slot ver
laagden we onze liquiditeiten van 12,1% 
naar 5,1%. 

Portefeuilleactiviteit STS Schroder 
Global Diversified Growth Fund 
In november verlaagden we het risico en 
bouwden de aandelenweging af van 35% 
naar 31%. Dit deden we voornamelijk 

1 Bron: Schroders, per 30 november 2011. 2 Bron:  Schroders, Data Stream. Periode: 28-09-2009 t/m 30 november 2011. Voorlopige performance 
en volatiliteit op basis van de netto-vermogenswaarde van aandelenklasse A, EUR, herbel. Deze cijfers dienen uitsluitend ter illustratie. Berekening 
bij herbelegging van alle inkomsten en na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding, echter zonder rekening te houden met inschrijvingsvergoeding, 
kosten en transactiekosten; als deze zouden worden meegerekend, zou de performance lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten zijn 
geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 3 Bron: Schroders, per 30 november 2011. 4 Bron: Schroders, Data Stream. Periode: 
19-05-2006 t/m 30 november 2011. Voorlopige performance en volatiliteit (over 3 jaar) op basis van de netto-vermogenswaarde van aandelen-
klasse I, EUR, herbel. Deze cijfers dienen uitsluitend ter illustratie. Aandelenklasse A (start 31-08-2007) heeft een andere kostenstructuur, die  
tot lagere resultaten zou leiden. Berekening bij herbelegging van alle inkomsten en na aftrek van de jaarlijkse beheersvergoeding, echter zonder 
rekening te houden met inschrijvingsvergoeding, kosten en transactiekosten; als deze zouden worden meegerekend, zou de performance lager 
uitvallen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

Performance2 Waardeontwikkeling4

 STS Schroder Global Diversified Growth Fund 
 MSCI World 100 % hedged to EUR
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Multi-asset-team versterkt

Het multi-asset-team in Londen heeft een vermogen van 
meer dan 38 miljard euro onder beheer en bestaat uit  
ongeveer 70 medewerkers. Tot zijn taken behoort onder 
meer het beheer van de drie multi-assetfondsen: het  
groeigerichte STS Schroder Global Diversified Growth 
Fund, het gemengde STS Schroder Global Dynamic  
Balanced Fund en het nieuwe, conservatieve STS Schroder 
Global Conservative Fund. Sinds kort is het team versterkt 
met drie nieuwe medewerkers. 

Kate Jones is afkomstig van BlackRock, en houdt zich 
bij Schroders als Head of Investment Services bezig met 
de uitbouw van het wereldwijde beleggings- en research-
platform. Op dit platform komen alle beleggingscate-
gorieën aan bod. Kate rapporteert aan Chief Investment  
Officer Alan Brown.

Aymeric Forest begint bij Schroders als fondsbeheerder. 
Hij is verantwoordelijk voor enkele individuele mandaten en 

Kate Jones Aymeric Forest Matthias Scheiber

de ontwikkeling van de tactische asset allocatie. Hij rappor-
teert aan Johanna Kyrklund, hoofd Multi-Asset Investments. 
Voordat Aymeric bij Schroders kwam, werkte hij bij BBVA, 
Fortis en ABN AMRO waar hij verantwoordelijk was voor de 
tactische asset allocatie.

Matthias Scheiber begint eveneens als fondsbeheerder 
in het multi-asset-team. Voordat hij bij Schroders in dienst 
trad, werkte Matthias voor Aethra Asset Management waar 
hij leiding gaf aan de afdeling Absolute Return, voor de  
Raiffeisenbank Niederösterreich en voor Fortis. Met de  
aanstelling van Jones, Forest en Scheiber wordt  het multi-
asset-team versterkt en krijgt het meer mogelijkheden op het 
vlak van research, fondsbeheer en tactische asset allocatie. 

Nieuwe toevoeging aan  
Multi-Asset range:  
STS Schroder Global  
Conservative Fund 

Indachtig het motto: “Alle goede dingen 
in drieën” heeft Schroders zijn multiasset 
range aangevuld met een behoudend 
fonds: STS Schroder Global Conservative 
Fund. Het fonds is op 7 december 2011 
hernoemd. Net als de twee andere multi
asset fondsen uit de range, de groei
gerichte en de gemengde portefeuille, kan 

STS Schroder Global Conservative Fund

ISIN (A, EUR, acc.) LU0712904506

Introductie 29 September 2006

Beheerder Gregor Hirt

Benchmark Niet benchmark-gebonden

Inschrijvingsvergoeding p.j. Maximaal 4,0% (= 4,16667% van de netto- 
vermogenswaarde per aandeel)

Beheersvergoeding 1,00%

ook de conservatieve duizendpoot in  
maximaal 12 verschillende beleggings
categorieën beleggen. Deze worden actief 
beheerd. Het zwaartepunt ligt bij hoog
waardige staats en bedrijfsobligaties en 
liquiditeit, die samen 100% van de porte
feuille kunnen uitmaken. Aandelen en high 
yield obligaties kunnen elk maximaal 30% 
uitmaken. Ook andere categorieën zoals 
grondstoffen, goud, converteerbare obliga
ties, infrastructuur, absoluutrendement
strategieën, emerging markets debt of 

vastgoed kunnen in de portefeuille worden 
opgenomen, maar met duidelijk lagere 
plafonds. Het fonds heeft tot doel in alle 
marktomstandigheden een positief rende
ment (+1,5% boven LIBOR) te genereren. 
Daarbij richten de beheerders zich op kapi
taalbehoud, ook bijvoorbeeld in perioden 
waarin de rentes stijgen. Het fonds wordt 
beheerd door Gregor Hirt, die ook het 
succesvolle, gemengde STS Schroder  
Global Dynamic Balanced Fund onder 
beheer heeft. 
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Een kwestie van kredietwaardigheid
2012 kan wel eens een onplezierig jaar worden, want de schuldencrisis heeft Italië bereikt 
en de eurozone staat waarschijnlijk aan de vooravond van een kredietcrisis. Doorgaan op 
de huidige weg is geen alternatief meer. Er moet nu snel, vastberaden en effectief worden 
opgetreden, anders is het einde van de euro in zicht.

Door Keith Wade (hoofdeconoom) en 
Azad Zangana (Econoom Europa)

Keith Wade 
Hoofdeconoom 
van Schroders

Azad Zangana 
Econoom Europa

Risico-opslag op tienjarige staatsobligaties van periferielanden  
stijgt ten opzichte van Duitse staatsobligaties1

naar een onhoudbaar niveau van 7%. En 
ook Duitsland en Frankrijk moesten al 
meemaken dat er geen kopers voor hun 
nieuwe staatsleningen waren. Er dreigt 
een kopersstaking op de obligatiemarkten 
van de eurolanden. Alleen de Europese 
Centrale Bank (ECB) slaagt erin de markt 
te kalmeren, door middel van de opkoop 
van obligaties. Dat helpt echter steeds 
maar korte tijd, totdat er opnieuw geld 
nodig is.

Foute beslissingen in Brussel
De huidige regeringen van Italië en 

Griekenland treft hiervoor geen blaam. 
Het zijn de beslissingen van Brussel die de 
crisis verergeren. Denk bijvoorbeeld aan 
het in Brussel genomen besluit dat banken 
meer eigen vermogen moeten aanhouden. 
Hierdoor konden de banken weinig anders 
doen dan hun schulden versneld afbouwen 
en dus automatisch minder krediet ver
lenen. Daarnaast was er het besluit dat  
de private beleggers op vrijwillige basis 
50% van de Griekse schulden zullen af
schrijven. Daardoor werden de credit  

default swaps (cds) buiten werking gesteld. 
Het gevolg was dat de uitverkoop en de 
kopersstaking op de obligatiemarkten in 
Italië en elders nog erger werden omdat 
beleggers gingen twijfelen aan de waarde 
van de obligaties. 

Het probleem is in feite dit: met de be
smetting van Italië is de crisis een nieuwe 
fase ingegaan. Italië is de derde economie 
van de eurozone en behoort tot de G7. 
Met een staatsschuld die 121% van het 
bbp bedraagt, behoort het tot de grotere 
obligatiemarkten in de wereld. Rentes van 
zeven procent zijn onhoudbaar voor een 
land dat in het gunstigste geval een econo
mische groei van 2% kan halen. Boven
dien is duidelijk dat de eurozone niet be
schikt over de middelen om Italië op 
dezelfde manier bij te staan als Grieken
land, Portugal of Ierland. Er zit momen
teel 250 miljard EUR in het EFSF, terwijl 
Italië volgens Bloomberg alleen al in 2012 
zeker 275 miljard nodig heeft. Gezien dit 

Er ging een zucht van verlichting 
door de wereld toen de regerings
leiders van de eurolanden het in 

Brussel eens waren geworden over een 
manier om de noodlijdende landen en 
daarmee de euro te ondersteunen. Het 
noodfonds EFSF zou worden versterkt en 
de Griekse schulden zouden, zoals veel 
beleggers hadden verwacht, gedeeltelijk 
worden kwijtgescholden. Dat was in oktober 
2011. Sindsdien is de situatie er niet beter 
op geworden. Tijdens de nogal chaotisch 
verlopen G20top in Cannes bleek dat het 
noodfonds niet zoals gehoopt op steun 
van buitenaf kon rekenen. China verklaarde 
onomwonden dat Europa eerst zijn huis
werk moet doen voordat het de rest van de 
wereld om hulp vraagt. 

Inmiddels staat de kredietwaardigheid 
van alle eurolanden ter discussie doordat 
kredietbeoordelaar Standard & Poor’s heeft 
aangekondigd ook de status van de tot 
dusver als AAA beoordeelde landen  
(Duitsland, Frankrijk, Nederland, Finland, 
Luxemburg en Oostenrijk) opnieuw te 
gaan bekijken. De rente voor Italië liep 

1 Bron: Thompson Datastream, per 28 
november 2011.
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alles is doorgaan op de oude weg niet  
mogelijk. Het probleem is gewoon te groot. 

Mogelijke oplossingen
Eén oplossing is dat de geldpers wordt 

aangezet; anders gezegd, dat de ECB de 
bevoegdheid krijgt staatsschulden op te 
kopen om de markt van voldoende liqui
diteit te voorzien. Hierdoor zouden de 
rentes waartegen de perifere landen moeten 
lenen, omlaag gaan zodat deze landen hun 
kapitaalbehoefte weer op houdbare wijze 
zouden kunnen dekken. Maar deze op
lossing is niet in beeld, of op zijn vroegst 
in maart 2012. Het is onzeker in hoeverre 
Frankrijk en Duitsland het vóór die tijd 
eens kunnen worden over de rol van de 
ECB en hoe de andere landen ertegenover 
zullen staan. Frankrijk pleit ervoor het 
voorbeeld van de VS en GrootBrittannië 
te volgen en geld te drukken. Duitsland is 
daar tegen, omdat het in de jaren 1920 al 
eens een hyperinflatie en na de Tweede 
Wereldoorlog nogmaals een fase van ex
treme inflatie heeft gekend. Bovendien 
zou hiermee de hoop om in de eurozone 
ooit een zekere belasting en begrotings
discipline tot stand te brengen, vervlogen 
zijn.

Als kwantitatieve versoepeling, dus de 
optie om geld bij te drukken, door het 
verzet van hardliners zoals Duitsland,  

Nederland en Oostenrijk wordt uitgesloten, 
blijven er niet veel mogelijkheden over. De 
verlaging van de beleidsrente van 1,25% 
naar 1,00% in december 2011 is een stap 
in de goede richting, maar haalt niets uit 
als politieke maatregelen uitblijven. In dat 
geval is alle hoop gevestigd op uitbreiding 
van het EFSF tot duizend miljard euro, 
zoals in Brussel oorspronkelijk overeenge
komen was, en de totstandkoming van een 
echte fiscale unie. Verder zou een beroep 
kunnen worden gedaan op het Internatio
naal Monetair Fonds (IMF). Misschien lukt 
het ook de kredietlijnen van de bedreigde 
landen uit te breiden. Zo niet, moet rekening 
worden gehouden met het minder aanlokke
lijke scenario dat ze hun betalingsver
plichtingen niet kunnen nakomen. Daar
door komen de banken die veel obligaties 
van bijvoorbeeld Italië bezitten, in gevaar, 
waardoor een kredietcrisis dreigt en de euro
zone in een diepe recessie terecht komt.

Moment van de waarheid voor de 
eurozone: onze scenario’s 

Voor de eurozone breekt nu een beslis
sende fase aan. Op de oude voet doorgaan 
met steeds weer nieuwe beloftes en grote 
of kleine reddingsplannen, dat zullen de 
markten niet meer accepteren. We kunnen 
de euro vergelijken met een schoonspringer 
die op de hoge duikplank in het zwembad 

staat, terwijl het publiek gespannen toe
kijkt: lukt de sprong, komt de springer plat 
op zijn buik terecht, of durft hij niet en 
verlaat hij met gebogen hoofd het zwem
bad? Dat is de situatie waarin de eurozone 
zich momenteel bevindt. Alle betrok
kenen moeten doordrongen zijn van de 
ernst van de situatie. Of deze hopeloos is, 
hangt af van de beslissingen van die zij 
nemen. Wij hebben drie scenario’s ont
worpen: een hoofdscenario, dat wij waar
schijnlijk achten, en twee alternatieve die 
zeer wel mogelijk zijn.
–  Hoofdscenario: kredietcrisis in de euro

zone – de centrale banken in Europa en 
de VS zetten de geldpers aan

–  Alternatief scenario 1: de effectiviteit 
ECB en EFSF wordt vergroot

– Alternatief scenario 2: de euro stort in

Hoofdscenario:
Kredietcrisis in de eurozone – de 
centrale banken in Europa en de 
VS zetten de geldpers aan 

Ons hoofdscenario is de buiklanding. 
Wegens de verslechtering van de econo
mische situatie in de eurozone hebben wij 
onze prognoses voor de wereldwijde groei 
in 2012 verlaagd naar 1,8% (eerder: 3,4%). 
In de eurozone verwachten wij nu een 
bbpdaling van 1,8%, omdat de financie
ringskosten van de perifere landen stijgen, 

Prognose voor de groei van de wereldeconomie2
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de banken minder kredieten verstrekken 
en de bezuinigingsmaatregelen voelbaar 
worden. In de hele eurozone zal het bbp 
het komende jaar naar verwachting dalen, 
ook in Duitsland. 

Waarschijnlijk zal Duitsland uiteindelijk 
instemmen met monetaire versoepeling 
door de ECB, als het bbp in de eurozone 
twee achtereenvolgende kwartalen (Q4/2011 
en Q1/2012) negatief blijkt uit te vallen. In 
ruil daarvoor zal het ondersteuning van 
en toezicht op de Italiaanse begroting door 
het IMF eisen. Dankzij de opkoop van  
obligaties door de ECB zullen de rentes in 
de periferie dalen. Dit kan echter niet 
meer verhinderen dat de productie in het 
derde kwartaal van 2012 daalt. Wel wordt 
dankzij deze maatregelen het vertrouwen 
bij de beleggers wat opgekrikt. Bovendien 
zorgen ze ervoor dat de rentelasten voor 
de perifere landen beter houdbaar worden 
en dat de euro bijeenblijft, zij het op een 
duidelijk lager niveau dan voorheen. De 
gevolgen zullen ook in de rest van Europa 
merkbaar zijn. Ook GrootBrittannië kan 
in 2012 door de inzakkende export in een 
recessie raken. Terwijl wij oorspronkelijk 
een bbpgroei van 1,5% voorzagen, hebben 
wij onze schatting nu verlaagd naar –0,4%.

Vanwege het onzekere economische 
klimaat zullen ondernemingen hun in
vesteringen vermoedelijk voorlopig niet 
verhogen. De VS hebben te lijden onder 
de teruglopende vraag uit Europa en de 
kortingen van de Europese banken. Boven
dien zullen de overheidsuitgaven in 2012 
vermoedelijk verder worden teruggesnoeid: 
nu de zogeheten supercommissie het niet 
eens is geworden, is het niet erg waar
schijnlijk dat de dit jaar genomen stimule
ringsmaatregelen door het Congres worden 
verlengd. Daarom hebben wij onze prog
nose voor de bbpgroei in de VS verlaagd 
van 2,4% naar 1,6% en verwachten wij dat de 
Fed in het tweede kwartaal tot een nieuwe 
ronde van monetaire versoepeling overgaat. 

In de opkomende markten heeft de groei 
eveneens te lijden onder de Europese 
schuldencrisis, vooral in OostEuropa. 
Azië onderhoudt nauwe handelsbetrek
kingen met de eurozone, en de crisis ver
scherpt de toch al voelbare conjunctuur

vertraging in China. Ook Japan wordt 
door de Europese crisis getroffen, hoewel 
de uitgaven voor de wederopbouw de 
druk in 2012 iets verlichten.

Een lichtpuntje in onze prognose is dat 
de inflatie daalt. Anders dan in 2011 zullen 
de grondstoffenprijzen niet verder stijgen 
en drukt de zwakke groei het algemene 
prijspeil. Wereldwijd zal de inflatie ver
moedelijk dalen tot 2,5% (tegen 3,8% in 
2011). Dit zal de reële inkomens en de 
consumptieve bestedingen ondersteunen.

Omdat de centrale banken de rentes 
niet verder kunnen verlagen, zullen de 
Fed, de ECB en de Bank of England 2012 
allemaal kwantitatieve versoepelingsmaat
regelen moeten nemen. Daarom verwach
ten wij dat de Amerikaanse dollar zal 
stijgen tegenover het Britse pond en de 
euro. De yen zal als veilige haven worden 
beschouwd zodat de koers tot nieuwe  
records zal stijgen. 

Alternatief scenario 1:
De effectiviteit ECB en EFSF wordt 
vergroot

In dit scenario gaan wij ervan uit dat de 
sprong van de duikplank lukt, dat wil zeggen 
dat de verantwoordelijken de crisis in de 
eurozone weten in te dammen. Aangezien 
de crisis Italië heeft bereikt, is het afkon
digen van politieke maatregelen alleen 
niet meer genoeg. Om de dreiging weg te 
nemen, moeten de eurolanden tot een 
verdragswijziging besluiten waardoor de 
ECB de bevoegdheid krijgt zijn monetaire 
beleid zo nodig te versoepelen – zo snel 
mogelijk. Verder zal het EFSF aanzienlijk, 
dat wil zeggen tot ongeveer 1000 miljard 
euro, moeten worden opgehoogd, zoals  
op de crisistop in Brussel in oktober 2011 
werd afgesproken. En het IMF moet mee
doen. 

In de VS laat het Congres zijn harde lijn 
los en stemt in met verlenging van de  
stimuleringsmaatregelen. In Azië laten de 
centrale banken een opwaardering van 
hun valuta’s toe. Het resultaat is een sterke 
wereldwijde groei: de eurozone weet aan 
een recessie te ontkomen, en in de VS zet 
de opwaartse trend van de laatste tijd door. 
Ook de opkomende markten profiteren 

van het betere wereldwijde economische 
klimaat. Daar staat wel tegenover dat de 
grondstoffenprijzen stijgen. Ook de inflatie 
gaat in 2012 verder omhoog, zij het niet zo 
sterk als 2011.

Afgezien van de hogere groei en de hogere 
inflatie ligt het voornaamste verschil met 
het hoofdscenario in het monetaire beleid: 
de Fed ziet vanwege de dalende werkloos
heidscijfers af van een verdere kwantitatieve 
versoepeling. Het betere macroeconomi
sche klimaat zal kansrijke beleggingen 
moge lijk maken, wat tot een zwakkere dollar 
en een sterkere euro dan in het basisscenario 
zou leiden.

Alternatief scenario 2:
De euro stort in

In dit scenario verlaat de springer met 
gebogen hoofd het zwembad. Daarbij gaan 
wij ervan uit dat Duitsland zich blijft ver
zetten tegen kwantitatieve versoepeling. 
Daardoor heeft de ECB geen mogelijk
heden om de oplopende rentes die de  
perifere staten moeten betalen, te beperken. 
Het EFSF wordt niet uitgebreid en is in 
zijn bestaande vorm niet voldoende om de 
noodlijdende landen te steunen; ook het 
IMF is niet bereid bij te springen. De be
leggers trekken hun kapitaal terug en in 
Portugal, Ierland, Spanje en Italië komt 
het tot faillissementen.

Daardoor storten daar de economie en 
het bankensysteem in. Wat er dan gebeurt 
is dat ofwel de perifere landen de eurozone 
verlaten, ofwel Duitsland uit de euro stapt 
omdat het zijn streven naar een solide  
fiscaalpolitieke unie niet meer haalbaar 
acht nu alom wordt opgeroepen de geld
pers aan te zetten,. De euro valt uiteen. Dit 
zou in het tweede kwartaal van 2012 kunnen 
gebeuren. De nieuwe valuta’s van de perifere 
landen zouden vermoedelijk devalueren. 
De valuta’s van de kernlanden, vooral de 
nieuwe Duitse mark, zouden daarentegen 
duidelijk duurder worden.

Wereldwijd daalt de groei, omdat de 
wereldwijde handel en het financiële sys
teem instorten. De wereldwijde recessie is 
daardoor zwaarder dan in het basisscenario, 
maar niet zo ernstig als in 2009. Per saldo 
valt de inflatie in de eurozone hoger uit 



Schroders ExpErt 1  |  2012
29

mArk tEN

dan in het basisscenario, wat een gevolg  
is van de onevenwichtige verdeling (bv. 
Italië %, Duitsland 0,6%). Wereldwijd daar
entegen komt de totale inflatie lager uit 
vanwege de recessie en de dalende energie
prijzen. Naar onze mening staat de wereld
economie in dit scenario een aanzienlijke 
deflatoire schok te wachten. De Fed, de 
Bank of Japan en de Bank of England zullen 
hun kwantitatieve versoepelingsbeleid 
moge lijk voorzetten. 

Conclusie
De eurolanden moeten een duidelijke 

keuze maken. Of de springer de sprong zal 
wagen en of deze lukt of niet, dat zal in 2012 
duidelijk worden. 

Valuta’s/ olieprijs in hoofdscenario3

December 2011 December 2012

USD/EUR 1,30 1,15

USD/GBP 1,55 1,45

JPY/USD 75,0 70,0

GBP/EUR 0,84 0,79

Olie (Brent Crude) in USD 107,3 105,2

Valuta’s/olieprijs in alternatief scenario 14

December 2011 December 2012

USD/EUR 1,35 1,40

USD/GBP 1,57 1,47

JPY/USD 75,0 80,0

GBP/EUR 0,86 0,95

Olie (Brent Crude) in USD 112,3 120,2

Valuta’s/olieprijs in alternatief scenario 25

December 2011 December 2012

USD/EUR 1,30 1,18

USD/GBP 1,55 1,54

JPY/USD 74,0 60,0

GBP/EUR 0,84 0,77

Olie (Brent Crude) in USD 97,3 75,2

Economische groei en inflatie in de drie scenario’s

3, 4 Bron: Schroders, Datastream, per 28 november 2011. 5 Bron: Schroders, Datastream, per 28 november 2011. Voor december 2012 is de 
waarde van de euro berekend als het gemiddelde van de valuta’s die ervoor in de plaats komen. 6, 7 Bron: Schroders, per 28 november 2011.

In ons hoofdscenario maakt de 
eurozone, inclusief Duitsland, 
een recessie door maar komt de 
wereldeconomie er met een 
blauw oog vanaf, dat wil zeggen 
met slechts een minder hoge 
economische groei. Dalende 
grondstoffenprijzen en een lagere 
inflatie zouden het gevolg zijn. 
Als de euro in de loop van 2012 
instort, zal de recessie vrij zwaar 
worden en zal de inflatie in de 
eurolanden omhoog schieten, 
terwijl de rest van de wereld een 
deflatoire schok beleeft. Alleen 
als de sprong lukt, met andere 
woorden in alternatief scenario 1, 
zou de eurozone een recessie 
bespaard blijven, zou de groei 
van de wereldeconomie op koers 
blijven en zouden de grond-
stoffenprijzen verder stijgen.
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De markten in vogelvlucht

VS De Amerikaanse aandelen-
markt heeft goede defensieve 

eigenschappen. De balansen van de 
ondernemingen zijn sterk genoeg om het 
huidige marktklimaat te doorstaan zonder 
op herfinanciering aangewezen te zijn. 
Ook kunnen ze hun investeringen uitbreiden 
of hun geld voor fusies of overnames 
gebruiken. Het monetaire klimaat blijft 
gunstig: tot zeker halverwege 2013 blijven 
de beleidsrentes naar verwachting relatief 
laag, en verdere kwantitatieve versoepe-
ling is mogelijk.  

Schroder ISF US Large Cap 

Europa Vergeleken met andere 
markten heerst hier grote onze-

kerheid. De verslechterende krediet-
situatie, de toenemende financierings-
kosten in de perifere staten en de 
maatregelen om de overheidsfinanciën 
te saneren, remmen de groei. Het bbp 
zal in 2012 mogelijk met 1,8% dalen.  
De winstvooruitzichten voor Europese 
ondernemingen zijn slechter dan in de 
andere markten. Britse ondernemingen 
hebben echter een defensiever karakter 
en zijn minder afhankelijk van de interne 
markt; de zwakte van het pond onder-
steunt de export. 

Schroder ISF European Large Cap 

Japan Ook de Japanse economie 
heeft te lijden onder de inzakkende 

wereldeconomie, hoewel het wederop-
bouwprogramma na de ramp van maart 
2011 de druk iets verlicht. Toch blijft de 
Japanse exporteconomie, en daarmee 
de aandelenmarkt, kwetsbaar vanwege 
de sterke yen. Dat zal vermoedelijk zo 
blijven aangezien de yen als veilige haven 
wordt beschouwd. 

Schroder ISF Japanese Equity Alpha 

Pacific (excl. Japan) De regio is sterk afhankelijk van 
de export en daardoor kwetsbaar als de wereldwijde 

conjunctuur inzakt. Ook kunnen de vooruitzichten voor de 
regio worden aangetast door signalen dat de Chinese eco-
nomie verder afzwakt, gezien de zeer nauwe handelsbetrek-
kingen met dat land. Vooral Australische bedrijven zijn sterk 
afhankelijk van de export naar China. 

Schroder ISF Pacific Equity 

Opkomende markten De vooruitzichten van de regio 
worden vooral bepaald door het effect van de zwakkere 

handel met Europa en het lage ondernemersvertrouwen op  
de wereldeconomie. De vrees voor een harde landing in China 
drukt het beleggerssentiment. Positief is dat de inflatie daalt, 
wat de centrale banken in de regio ruimte geeft om hun beleid 
te versoepelen. 

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Aandelen
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Staatsobligaties De markten 
voor hoogwaardige staatsobligaties 

staan nog steeds in het teken van de 
vlucht naar kwaliteit en de dalende inflatie. 
Door de afzwakkende groeivooruitzichten 
is het reële rendement van Amerikaanse 
en Britse papieren negatief. Uit waarde-
ringsoogpunt zijn deze markten dan ook 
niet aantrekkelijk. Centrale banken zoals 
de Fed in de VS en de Bank of England 
zullen hun beleidsrente waarschijnlijk nog 
lange tijd ongewijzigd laten – opnieuw  
een gunstig teken voor de Amerikaanse 
staatsobligaties. De Duitse staatspapieren 
kunnen hun status als veilige haven 
gedeeltelijk verliezen gezien de politieke 
inspanningen om tot fiscale eenwording 
van de eurozone te komen. 

Schroder ISF Global Bond 

Bedrijfsobligaties Voor Amerikaanse 
bedrijfspapieren zijn de vooruitzichten 

positief; voor de Europese geldt het tegen-
gestelde vanwege de dreigende krediet-
crisis in Europa. De onzekere herfinancie-
ringssituatie van de Europese banken is 
ongunstig voor veel Europese bedrijven, 
vooral het midden- en kleinbedrijf. De 
Europese Centrale Bank heeft onlangs 
uitzonderlijke maatregelen genomen om 
de liquiditeit van de banken te versterken, 
maar tegelijkertijd worden ze door de 
politiek gedwongen een hoger eigen  
vermogen aan te houden. 

Schroder ISF Global Corporate Bond

High yield obligaties Hoewel de 
risico-opslagen de afgelopen tijd zijn 

gedaald, blijven high yields aantrekkelijk 
gewaardeerd. Dat geldt vooral voor de 
Amerikaanse papieren, die het leeuwen-
deel van deze beleggingscategorie uit-
maken. Anders dan sommige Europese 
concurrenten hebben Amerikaanse 
ondernemingen op korte termijn slechts 
een geringe financieringsbehoefte en 
geen herfinancieringsproblemen.  

Schroder ISF Global High Yield   

Staatsobligaties opkomende 
markten 

Veel opkomende markten die obligaties 
uitgeven, hebben gezondere overheids-
financiën dan de ontwikkelde markten. 
Bovendien kunnen enkele opkomende 
markten-obligaties die in lokale valuta 
worden uitgegeven, van een versoepeling 
van het monetaire beleid profiteren. De 
waarderingen zijn echter niet gunstig.  

Schroder ISF Emerging Europe Debt 
Absolute Return 

Indexgekoppelde obligaties 
De inflatieverwachtingen worden 

bepaald door de zwakkere groeivooruit-
zichten voor de wereldeconomie enerzijds 
en het soepeler monetaire beleid in de 
industrielanden anderzijds. Mogelijk zal de 
inflatie in 2012 dalen omdat de grondstoffen-
prijzen en de kerninflatie afnemen. Daar staat 
tegenover dat in de industrielanden verdere 

kwantitatieve versoepelingsmaat regelen te 
verwachten zijn en de beleidsrentes in de 
opkomende markten vermoede lijk zullen 
worden verlaagd.

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 

Alternatieve beleggingen  

Vastgoed De groei in de eurozone en 
het Verenigd Koninkrijk wordt tegen-

gewerkt door het bezuinigingsbeleid van de 
regeringen. Vooral de liquiditeitsproblemen 
van de perifere eurolanden zullen voortduren. 
In vergelijking met andere beleggingen zijn 
vastgoed en vastgoedaandelen in Europa 
nog steeds redelijk gewaardeerd.

Schroder ISF Global Property Securities 

Grondstoffen De wereldwijde con-
junctuur zwakt iets af en de aanhou-

dende problemen in Europa drukken de 
grondstoffenprijzen. Daar staat tegenover 
dat de centrale banken liquiditeit in het 
financiële systeem pompen, en veel op-
komende markten hun beleidsrentes deels 
verlagen om de binnenlandse economie te 
beschermen. De meeste industriemetalen 
hebben te lijden onder de groeivertraging in 
China. Voor energie zijn de vooruitzichten 
gunstig, omdat de voorraden laag zijn en 
verdere onrust in het Midden-Oosten niet 
uit te sluiten valt. Edelmetalen, vooral      
op zoek zijn naar bescherming tegen ver-
dere monetaire versoepelingsmaatregelen 
door de Fed of de ECB. 

Schroder ISF Global Resources Equity 

Obligaties

Verwachte waardeontwikkeling:

Positief Neutraal Negatief

Allocatie Verandering  
t.o.v. Q2 2011

Positieve factoren Negatieve factoren

Liquiditeiten/ 
geldmarkt- 
producten

Onderwogen Onveranderd Risicospreiding; bescherming  
tegen risicoaversie in de markten

Reëel rendement onder nul

Staatsobligaties  
van industrielanden 

Neutraal Onveranderd Deflatoir klimaat, verdere maat- 
qregelen om liquiditeit te verhogen 
waarschijnlijk; risicospreiding;  
positief momentum

Waarderingen berusten minder op 
fundamentals dan op sentiment 

Bedrijfs-/high yield
obligaties

Overwogen Onveranderd Streven naar rendement; Ameri-
kaanse ondernemingen gezond; 
sterke balansen en hoge liquiditeit

Europese bedrijven; financiële sector

Aandelen  
industrielanden

Neutraal Onveranderd Focus op VS en VK; dividendaan-
delen aantrekkelijk gewaardeerd

Pacific (excl. Japan), Europa, small 
caps, waardeaandelen

Aandelen  
opkomende  
markten

Overwogen Verlaagd van 
neutraal

Versoepeling beleidsrentes resp. 
uitstel geplande verhogingen blijkt 
effectief

Trage groei wereldeconomie

Grondstoffen Neutraal Onveranderd Goud; energie Industriële metalen
 
De beoordelingen van de beschreven beleggingscategorieën hebben geen betrekking op concrete fondsportefeuilles en zijn niet bedoeld als 
advies of aanbeveling.



De opkomende economieën nemen al meer dan 50% van de wereldwijde economische 
groei voor hun rekening. Ze vertegenwoordigen 85% van de wereldbevolking en zijn  
verantwoordelijk voor 98% van de wereldwijde bevolkingsgroei. Het einde van deze ont-
wikkeling is voorlopig niet in zicht. Vooral de gestaag groeiende binnenlandse vraag is een 
reden waarom de opkomende markten in beleggingsportefeuilles een steeds belangrijkere 
plaats innemen of zouden moeten innemen. Alleen al in 2010 stroomde er bijna 100 miljard 
USD naar deze beleggingscategorie. Toch heersen er nog allerlei vooroordelen over beleggen 
in de opkomende markten. De meest voorkomende worden in het onderstaande artikel tegen 
het licht gehouden. 

De waarheid achter de mythen  
over de opkomende markten 
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1  De economie groeit explosief, maar de aandelen-
markten niet. 

Er bestaat wel degelijk een hoge correlatie tussen de econo
mische groei en de ontwikkeling van de aandelenmarkt. De ge
schiedenis leert ons dat de aandelenmarkt in zekere zin als  vro
ege indicator voor de te verwachten ontwikkeling van de 
economie kan dienen. In het verleden was er zelfs een recht
streekse samenhang tussen een zeer snelle groei en een sterke 
aandelenmarkt. In een onlangs verschenen studie van Goldman 
Sachs wordt de correlatie voor de jaren 2000–2010 becijferd op 
0,78.1

2  Rechtstreeks in opkomende markten beleggen is 
veel te riskant. 

Vaak wordt beweerd dat beleggen in opkomende markten een 
hoger risico meebrengt dan beleggen in gevestigde economieën. 
Dat dit niet helemaal waar is, blijkt al uit het feit dat tal van inter
nationaal opererende ondernemingen een groot deel van hun 
winst te danken hebben aan de ontwikkelingen in de opkomende 
markten. Als we naar de wereldwijde aandelenfondsen kijken, 
blijkt bovendien dat het structurele risico hoofdzakelijk schuilt in 
de onderliggende ontwikkelde economieën. Hoge schulden, een 
ongunstige demografische ontwikkeling, lage spaarquotes en 
verzadigde markten zijn slechts enkele redenen hiervoor. En  
precies op die punten bieden de opkomende economieën struc
turele voordelen, die bij de volgende beleggingsbeslissing niet 
buiten beschouwing mogen worden gelaten. 

3  Wereldwijde aandelenbeheerders zijn beter dan 
hun collega’s op de opkomende markten.

Multinationals genereren inmiddels een groot deel van hun 
groei in de opkomende economieën. Ook beheerders van wereld
wijde aandelen zijn op een sterke exposure naar deze landen aan
gewezen om rendement voor hun portefeuille te genereren. En 
daarbij zijn ze doorgaans afhankelijk van de research van hun 
collega’s die gespecialiseerd zijn in de opkomende markten. Hoe 
belangrijk specifieke kennis van de situatie ter plaatse is, wordt 
duidelijk als we de performance van wereldwijde aandelenporte
feuilles en opkomende marktportefeuilles tegenover elkaar zet
ten: specialisten in de opkomende markten behalen, onder meer 
door hun hoge informatieratio, gemiddeld een hoger rendement 
dan wereldwijde fondsen met een breder beleggingsuniversum.  

4  Beleggen in afzonderlijke opkomende markten 
biedt betere vooruitzichten. 

Als men wereldwijd in opkomende landen belegd, is de landen

allocatie belangrijker dan de branchespreiding of beleggingsstijl. 
Concentratie op individuele landen brengt hogere rendements
kansen, maar ook een aanzienlijk hoger risico mee. Als we bij
voorbeeld banken uit Brazilië, Turkije en China met elkaar ver
gelijken, speelt het land een veel grotere rol dan het feit dat  
het om banken gaat. Vanwege de correlatie moet echter elk  
land of elke regio apart worden beoordeeld. Een wereldwijde 
opkomende marktenportefeuille daarentegen biedt grote  
spreidingsvoordelen en een doorgaans veel aantrekkelijker  
risicorendementsverhouding. 

5  In opkomende markten zijn obligaties een betere 
keuze dan aandelen.

De belangstelling voor obligaties uit opkomende markten is 
hoog. Dankzij solide fundamentals en lage staatsschulden blijft de  
beleggingscategorie interessant, al moeten de beleggers inmiddels 
met lagere rendementen rekening houden. De enorme kapitaal
stroom naar de opkomende obligatiemarkten heeft de laatste 
jaren tot een duidelijke verkrapping van de spreads ten opzichte 
van de staatsobligaties van de industrielanden geleid. Dit geldt 
niet voor de aandelen uit opkomende markten: die hebben ondanks 
de betere economische randvoorwaarden nog geen herwaardering 
ondergaan en bieden daardoor nog steeds een zeer aantrekkelijk 
rendementspotentieel. 

6  In opkomende markten beter in ETF’s beleggen.
Aangezien passieve fondsen tot doel hebben een benchmark zo 

nauwkeurig mogelijk te reproduceren, zullen ETF’s de performance 
van hun index nooit kunnen overtreffen. Vooral in illiquide of 
weinig transparante markten loont het echter de moeite diepgaand 
onderzoek te doen, want alleen zo kunnen inefficiënties worden 
benut om outperformance ten opzichte van de markt te boeken. 
Actieve beheerders op de opkomende markten doen het gemid
deld beter dan de MSCI Emerging Market Index2, terwijl passieve 
beheerders (rekening houdend met tracking error en kosten) 
achterblijven op hun index. 

Conclusie:
Op welke manier men in de opkomende markten belegt, is 

uiteindelijk afhankelijk van de voorkeur en risicotolerantie van 
de belegger, alsmede van de mensen en middelen waarover deze 
beschikt. De vooroordelen tegen opkomende markten zijn echter 
allemaal te ontkrachten. 

Door Allan Conway,  
Hoofd Emerging Market Equities

1 Bron: Goldman Sachs Global ECS Research, Worldscope, 2011. 
2 Bron: Morningstar, over 10 jaar
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Toen het laatste bezoek van Schroders 
CEO Michael Dobson aan de  
Braziliaanse bank Bradesco in  

São Paolo uitliep en hij zijn terugvlucht 
dreigde te missen, kwamen de Bradesco
bankiers met een typisch Braziliaanse 
oplossing: ze vlogen hem zonder dralen 
met hun privéhelikopter naar het vliegveld 
van de 11 miljoen inwoners tellende me
tropool. Deze route is kenmerkend voor 
het land, dat wereldwijd het grootste aan
tal helikopters telt en qua privéjets op de 
tweede plaats staat. De voorliefde voor 
vliegend vervoer is niet vreemd, want in 
de grote steden staat het verkeer chronisch 
vast en is het vanwege de criminaliteit 
voor rijke lieden niet raadzaam zich een 
weg door de asfaltjungle te banen. 

 Beleggers kunnen hieruit twee dingen 
over Brazilië afleiden: enerzijds de chao
tische toestand van het verkeer, die veel 
werk verschaft voor infrastructuurbe
drijven; anderzijds de inkomensstijging, 
waardoor de middenklasse snel groeit en 

zich steeds meer auto’s kan veroorloven. 
De vraag naar luxe neemt dus toe en dat zal 
voorlopig zo doorgaan. Niet voor niets 
heeft het prestigieuze automerk Rolls
Royce zijn enige ZuidAmerikaanse ver
kooppunt in Brazilië gevestigd en heeft 
juweliersketen Tiffany in São Paolo inmid
dels meer winkels dan in New York. Ook 
Braziliaanse firma’s zoals vliegtuigbouwer 
Embraer profiteren ervan dat de Brazilia
nen steeds welvaren der worden. 

Stabiele munt
Brazilië is momenteel de zevende econo

mie ter wereld en groeit sneller dan de 
meeste andere landen: alleen al in 2010 
met 7,5%. Terwijl de industrielanden 
vrezen voor hun kredietwaardigheid, is de 
status van Braziliaanse staatsleningen de 
afgelopen jaren steeds verder verhoogd en 
gelden ze sinds 2008 als hoogwaardig. Met 
hun huidige BBBrating zijn ze hoger ge
classificeerd dan de papieren van voorma
lig kolonisator Portugal, die intussen tot 

junkstatus is afgezakt.1 De rentes en de 
Braziliaanse valuta, de real, zijn sinds 2000 
stabiel: tussen 2005 en 2010 bedroeg de 
inflatie slechts drie tot zes procent, en voor 
2012 wordt een waarde van zes procent ver
wacht. Dat is een enorme verbetering ten 
opzichte van de jaren 1990, toen de geld
ontwaarding een piek van maar liefst 2500% 
bereikte.2

Sterke binnenlandse markt
Bovendien heeft Brazilië een sterke 

binnen landse markt. De afgelopen vijf jaar 
maakte de export gemiddeld slechts 13% 
van het bruto binnenlands product uit. 
Ter vergelijking: het aandeel van de export 
aan de totale Duitse economische groei 
bedroeg 46% en in China heeft de export 
een aandeel van 30%.3 De groeiende mid
denklasse is de voornaamste motor achter 
de stijgende consumentenuitgaven. In 2014 
zullen ongeveer 50 van de in totaal 190 
miljoen Brazilianen tot de middenklasse 
behoren.4 De jonge, demografische gezonde 
bevolking (met een geboortecijfer van 
2,18)5 zorgt dat consumentgerichte 
branches, banken, de vastgoedsector en 
dienstverleners van de economische groei 
profiteren. Bovendien is het land niet echt 
afhankelijk van de export van grond
stoffen, hoewel het rijk aan grondstoffen is 
en op de wereldwijde ranglijst van groot
ste aardolieexporteurs op de elfde plaats 
staat.6 Integendeel, het exportpakket van 
Brazilië is zeer breed. De voornaamste ex
portproducten, nog vóór olie, zijn ijzererts, 
metalen, metaal waren en soja. Verder is 
Brazilië veruit de grootste producent van 
koffie en suikerriet en is het de vijfde auto
fabrikant ter wereld.7

Schroders al sinds 1994 aanwezig
Vanwege het potentieel en de dynamiek 

van Brazilië besloot Schroders al in 1994 
een kantoor in wereldstad São Paolo te 
openen, aanvankelijk om ter plaatse on
derzoek te kunnen doen. Sinds 1998 biedt 
Schroders hier ook aandelenfondsen aan. 

Alleen vliegen is beter
Brazilië is houder van een vrij ongewoon record: de hoogste helikopterdichtheid ter 
wereld. Vanwege de chronische verkeersopstoppingen is een privéhelikopter voor de 
rijken en superrijken kennelijk een must. Maar dat is niet de enige reden waarom het  
interessant is in dit land te beleggen.
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Carlos (Beto) Scretas, Head 
of Investments en twee keer uit-
geroepen tot fondsbeheerder  
van het jaar in Brazilië9, beheert 
Schroder ISF Brazilian Equity. Hij 
begon in 1994 bij Schroders, waar 
hij aanvankelijk als senior-analist 
het Londense team ondersteunde 
bij de selectie van Braziliaanse 
aandelen. Sinds 1998 beheert hij 
vanuit São Paolo aandelenfondsen 
voor Braziliaanse en internationale 
klanten. Hij begon zijn beleggings-
carrière in 1986 als analist bij  
Citibank. In 1991 stapte hij over 
naar Unibanco, waar hij senior-
analist werd.

Schroder ISF Brazilian Equity

Klasse A, USD, acc. Klasse A, EUR, acc.

ISIN LU0672756243 LU0672756755

Introductie 14 september 2011

Benchmark MSCI Brazil 10/40

Inschrijvings- 
vergoeding

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

Beheersvergoeding 1,50% p.j.

Inmiddels hebben we meer dan 1,8 mil
jard USD in Braziliaanse aandelenporte
feuilles onder beheer voor lokale klanten.

 De belangrijkste daarvan is het Schro
der Brazilian Alpha Plus Fund, dat sinds 
zijn introductie in 1999 zijn benchmark in 
tien van de twaalf jaar wist te verslaan.8 
Als erkenning hiervoor werd beheerder 
Carlos Scretas twee keer uitgeroepen tot 
de beste beheerder van Brazilië.9 Sinds 
september 2011 biedt Schroders zijn  
Europese klanten een fonds aan dat op 
dezelfde leest geschoeid is als dit succes
volle fonds. Schroder ISF Brazilian Equity 
hanteert net als zijn Braziliaanse voorbeeld 
een combinatie van macroeconomische 
topdown analyse en bottomup selectie 
van afzonder lijke aandelen, om een gecon
centreerde portefeuille van 20 tot 40  
namen te vormen. En net als zijn voor
beeld heeft het tot doel zijn benchmark 
met meer dan drie procent per jaar (vóór 
aftrek van kosten) over willekeurige perio
den van drie jaar te overtreffen. 

Conclusie
De economische cijfers tonen aan dat het 

de moeite loont om in Brazilië te beleggen. 
Vooral omdat Braziliaanse aandelen sterk 
ondergewaardeerd zijn. De koers/winst
verhouding (k/w) van Braziliaanse aan
delen bedraagt momenteel 8,3 terwijl een 
k/w van 13 à 14 redelijk zou zijn – een ratio 
die ze voor het laatst in het najaar van 
2008 bereikten.10 Schroder ISF Brazilian 
Equity biedt beleggers een goede moge
lijkheid om te profiteren van de kansen op 
de aantrekkelijke Braziliaanse aandelen
markt, dankzij de expertise van een lokaal 
team en de bijna 26jarige beleggingserva
ring van een fondsbeheerder die in Brazilië 
twee keer tot fondsbeheerder van het jaar 
werd uitgeroepen.  

1 Bron: Standard & Poor’s, Fitch, per november 2011. 2 Bron: Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), per november 2011. 3 Bron: 
Morgan Stanley LatAm Economics, per november 2011. 4 Bron: Fundação Getúlio Vargas (FGV), per november 2011. 5 Bron: Welt auf einen 
Blick, per 2011. 6 Bron: OPEC Annual Statistical Bulletin, per december 2010. 7 Bron: Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai), Organisation 
Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA). Per december 2010. Op plaats 1–4 staan China, Japan, Duitsland en Zuid-Korea.  
8 Bron: Schroders, per 30 september 2011. 9 Bron: Schroders, per 30 september 2011. Het Schroder Brazilian Alpha Plus Fund is alleen 
in Brazilië toegelaten. Het “Institutional Investor Magazine” riep Carlos Scretas in 2001 en 2005 uit tot beste fondsbeheerder van Brazilië. 
10 Bron: Bloomberg, per 30 september 2011.
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Schroders voert een actief beleid op het 
gebied van ESGinvesting (environmental, 
social, governance) en heeft van oudsher 
een beleid waarin maatschappelijk verant
woord ondernemen en duurzaamheid 
essen tiële onderdelen zijn. Zo is Schroders 
een van de asset managers die de richtlijn 

van de Verenigde Naties over verantwoord 
beleggen heeft ondertekend. Via de strikte 
uitgangspunten van deze richtlijn verklaart 
Schroders dat verantwoord beleggen een 
belangrijk item is in de asset management
overwegingen die binnen Schroders dage
lijks worden gemaakt. 

In de Benelux wil Schroders nadruk
kelijker uitvoering geven aan de uitgangs
punten van deze richtlijn. In 2012 zetten 
wij de volgende stap in ons beleid door een 
samenwerking aan te gaan met Oxfam  
Novib en de oprichting van een bijzonder 
project: Het Schroders Charity Fund. 

Schroders Charity Fund: 
helpen waar geholpen moet worden
Op 6 december 2011, tijdens het Schroders kerstconcert in het Concertgebouw, is het 
Schroders Charity Fund gelanceerd, bij Oxfam Novib. Met dit fonds wil Schroders Benelux 
haar steentje bijdragen aan het oplossen van de problemen in de armere delen van 
wereld. Het Schroders Charity Fund is een fonds op naam, een vorm van liefdadigheid die 
in particuliere kringen al veel navolging heeft gekregen. Schroders heeft de primeur door 
als eerste onder neming een dergelijk fonds op naam te starten bij Oxfam Novib. 
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Het Schroders Charity Fund beoogt 
mensen in ontwikkelingslanden te helpen 
een zelfstandig bestaan en financiële onaf
hankelijkheid op te bouwen. Het liefdadig
heidsfonds zal zich speciaal richten op 
projecten waarbij financiële steun nodig is 
en waar door middel van het verschaffen 
van ‘tools’ en opleidingen gewerkt kan 
worden aan financiële onafhankelijkheid 
van mensen in nood. Dus: niet het geven 
van vis, maar de hengel, met daarbij het 
onderwijzen hoe de hengel het beste kan 
worden gebruikt. In overleg met Oxfam 
Novib zal op basis van bovenstaande crite
ria een project gekozen worden die het 
Schroders Charity Fund gaat steunen. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het Schroders 
Charity Fund en de samenwerking met 
Oxfam Novib? 

Neem dan contact op met Tânia Jeronimo 
via tania.jeronimo@schroders.com   

Een fonds op naam is een bekend fenomeen uit de particuliere sfeer: het is een 
eigen fonds binnen de paraplu van Oxfam Novib waarbij gevers een bedrag 
doneren. Vanuit dit fonds op naam worden projecten gesteund. Het voordeel 
is dat bij een dergelijk fonds de gever betrokken blijft via naamgeving, doel-
stelling en desgewenst ook praktisch, zonder de rompslomp van een eigen 
stichting. Het grote voordeel voor ontvangende  
projecten is dat er langjarig geld beschikbaar is.  
Het Schroders Charity Fund is uniek, aangezien  
er nog niet eerder een onder neming een fonds  
op naam heeft opgericht.

Fonds op naam bij Oxfam Novib
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Introductie Schroders Charity Fund
Het Kerstconcert stond dit jaar in  

het teken van de introductie van het  
Schroders Charity Fund, een liefdadig
heidsproject dat bij Oxfam Novib gestart 
is. Aan het begin van de avond lanceer
den Joris Voorhoeve, voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Oxfam Novib, en 
Michel Vermeulen van Schroders in de 
Spiegelzaal gezamenlijk het Schroders 
Charity Fund. Hierna ving het concert 

van jazzzangeres en Grammywinnares 
Dianne Reeves aan. De uitverkochte Gro
te Zaal van Het Concert gebouw genoot 
van de wijze waarop de Amerikaanse diva 
bekende kerstnummers vertolkte, naast 
enkele nummers uit haar vaste repertoire. 
Na een staande ovatie en maar liefst twee 
toegiften werd de avond afgesloten met 
een informele borrel in de Spiegelzaal 
voor relaties van Schroders.   

Schroders Kerstconcert 
met Dianne Reeves
Dinsdag 6 december 2011 vulde het Amsterdamse Concert-
gebouw zich met relaties van Schroders en andere muziek-
liefhebbers voor het traditionele Schroders Kerstconcert. 

Uitreiking certificaat Schroders Charity Fund door Joris Verhoeve aan Michel Vermeulen.
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  We helpen u graag: +31 (0)20 3052 840

Het team

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

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

Belangrijke informatie: Schroder ISF is een be-
leggingsinstelling geves tigd te Luxemburg. De 
comparti  menten van Schroder ISF zijn op grond van 
artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht  
opgenomen in het register dat wordt gehouden door 
de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het vol-
ledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus 
indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De 
rechten en verplichtingen van de belegger en de  
juridische relatie met de compartimenten worden 
uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige 
prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de 
jaar- en halfjaarverslagen van de compartimenten 
kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue 
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom 
Luxemburg en alle distributeurs.

Gegevens van derden zijn eigendom van de vers-
trekker van de gegevens en mogen niet worden ver-
spreid, overgenomen of voor een ander doel worden 
gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. 
Gegevens van derden worden verstrekt zonder 
enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens 
noch de uitgever van dit document kunnen aan-
sprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. 
Het prospectus en/of www.schroders.lu bevatten 
aan vullende disclaimers ten aanzien van gegevens 
van derden. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen be-
trouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegene-
reerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, 
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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Schroders, opgericht in Londen in 1804, richt zich vandaag de dag 

volledig op vermogensbeheer. Met in totaal meer dan € 211.6 miljard 

beheerd vermogen en een internationaal netwerk van 33 kantoren  

in 26 landen* hebben we de mensen én middelen om veelbelovende 

beleggingskansen op te sporen. Met maar één doel: maximaal rende-

ment voor onze klanten behalen.

Beste Europese asset manager van het decennium**

Onze inzet blijft niet onopgemerkt. Zo zijn we onlangs door Financial 

News uitgeroepen tot de beste Europese asset manager van het jaar 

2011 én van het laatste decennium. Wilt u ook vooruitlopen op de markt? 

Kijk dan op www.schroders.nl.

* Bron: Schroders. Per 30-9-2011

** Zie ook www.efinancialnews.com (13-10-2011)
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