
Marketingmateriaal 

Schroder International Selection Fund  
Global Disruption



Schroder ISF* Global Disruption is een aandelenfonds dat streeft 
naar een hoge kapitaalgroei op lange termijn door wereldwijd te 
beleggen in innoverende bedrijven die hun sector fundamenteel 
veranderen of die zich met succes aanpassen aan verandering.

Waarom beleggen in dit fonds?
Ontwrichting is alomtegenwoordig en constant. De ontwrichting van sectoren 
versnelt door de technologische vooruitgang, die niet alleen tot meer 
innovatie, maar ook tot een hogere adoptiegraad leidt. Daardoor is een rijk en 
snelgroeiend universum van transformationele bedrijven met een onverwacht 
groeipotentieel ontstaan. 

Door te beleggen in het ontwrichtingsthema, kunnen beleggers een ruime 
blootstelling krijgen aan die baanbrekende bedrijven die een aanzienlijke 
invloed hebben op ons leven en kunnen ze een portefeuille samenstellen die 
perfect is afgestemd op onze snel veranderende wereld.

Meer kansen dan u denkt
Hoewel baanbrekende bedrijven 
(‘ontwrichters’) vaak de 
voorpagina’s halen, zijn er heel 
wat beleggingskansen in de hele 
toeleveringsketen. Ook bedrijven 
en sectoren die ontwrichting 
mogelijk maken, bieden namelijk 
interessante kansen. Tegelijkertijd leidt 
ontwrichting tot een transformatie van 
oude sectoren, waarbij de dominante 
spelers van vroeger worden 

verdreven. Het is dus belangrijk om te 
bepalen welke bedrijven niet klaar zijn 
voor verandering of elke verandering 
gewoon negeren. 

Daarom onderscheiden we binnen het 
ontwrichtingsthema vier categorieën: 
ontwrichters, facilitators, aanpassers 
en ontkenners. Wij beleggen in de 
eerste drie en mijden de ontkenners. 

Ontwrichting is eigen aan 
het bedrijfsleven. Bedrijven 
innoveren voortdurend, en 
nieuwe technologieën 
verstoren gevestigde 
businessmodellen en 
bedrijfsprocessen. We 
combineren traditioneel en 
niet-traditioneel onderzoek 
om over de hele wereld 
beleggingskansen te 
vinden die ons kunnen 
laten profiteren van 
ontwrichtende groei.

*Schroder International Selection Fund wordt in dit document aangeduid als Schroder ISF.

De voorbeelden worden enkel ter illustratie vermeld en mogen niet gezien worden als een koop- of verkoopadvies.

Strategische 
competenties

Alpha Equity
Mikken op een hoger 
aandelenrendement door 
actief beheer

Ontwrichter Facilitator Aanpasser Ontkenner

Bron of oorzaak 
van op innovatie 
gebaseerde 
ontwrichting

Motor van 
verandering

Bedrijf dat 
verandering 
omarmt

Gevestigde speler 
verliest terrein/
gaat onderuit

Amazon in 
detailhandel

Samsung SDI 
en opslag van 
hernieuwbare 
energie / accu’s voor 
elektrische auto’s

Walt Disney, 
dat een aantal 
streamingdiensten 
heeft gelanceerd als 
reactie op Netflix

Nokia, dat de impact 
van smartphones 
niet heeft zien 
aankomen



Beleggingsthema’s kiezen

Fintech Digitalisering E-commerce

Communicatie Gezondheidszorg Merkfragmentatie

Milieu Vervoer Automatisering

Onze Adviesgroep Ontwrichting (senior fondsbeheerders met elk 
een specifieke specialisatie) spoort ontwrichtende trends op.

Hoe ziet het fonds eruit?
Ons fonds ziet er heel wat anders uit dan een typische wereldwijde 
aandelenindex. De portefeuille telt 75-100 bedrijven die hun sector 
transformeren, zich aanpassen aan verandering of verandering mogelijk 
maken. De beleggingen worden gespreid over verschillende landen, sectoren 
en bedrijfsgroottes. Uiteindelijk is ontwrichting alomtegenwoordig, waardoor 
er ook overal beleggingskansen zijn.

De portefeuille van het fonds samenstellen

De fondsbeheerder beslist ten slotte hoeveel hij in elk bedrijf 
belegt op basis van zijn winstverwachtingen voor het bedrijf en de 
mate waarin het winstpotentieel door de markt wordt onderschat.
De Adviesgroep Ontwrichting geeft voortdurend input over de 
manier waarop langdurige ontwrichtende trends zich 
ontwikkelen.

De juiste bedrijven identificeren

De analyses van ons 90-koppige onderzoeksteam voor aandelen 
uit de hele wereld en onze specialisten in alternatieve gegevens 
helpen ons om bedrijven te identificeren die op een positieve 
manier betrokken zijn bij de ontwrichtende trends.

Meer informatie over de in 
Luxemburg gedomicilieerde 
fondsen van Schroders vindt u op

schroders.nl

Een fonds dat focust op ontwrichting
We concentreren ons op negen kerngebieden die ontwrichtende groei 
kennen om structuur te geven aan ons onderzoek.

Bron: Schroders.

Belangrijkste informatie
ISIN-code: LU1910165726

Bloomberg-code: SISFGDA LX

Introductiedatum fonds: 12 december 2018

Basisvaluta van het fonds: USD
Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking 
op Accumulatieaandelen van categorie A. Informatie over 
andere aandelenklassen kunt u vinden in het prospectus. 

Onderscheidingen voor 
Schroders

Bron: Investment Europe Fund Manager of the Year 
Awards 2019. Fitch Ratings, situatie op 6 augustus 2019.



Risico-overwegingen
-  Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden 

kan het fonds een aandeel mogelijk niet verkopen voor 
de volledige waarde of helemaal niet. Dit kan invloed 
hebben op het resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen opschort of uitstelt. 

-  Operationeel risico: Operationele processen, 
waaronder processen die verband houden met de 
veiligheid van activa, kunnen mislukken. Dit kan leiden 
tot verliezen voor het fonds. 

-  Valutarisico: Het fonds kan waarde verliezen als gevolg 
van schommelingen in buitenlandse wisselkoersen. 

-  Derivatenrisico – efficiënt portefeuillebeheer en 
beleggingsdoeleinden: Derivaten kunnen worden 
gebruikt om de portefeuille efficiënt te beheren. Een 
derivaat kan anders presteren dan verwacht, kan een 
groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken 
en tot verliezen voor het fonds leiden. Het fonds kan 
ook substantieel beleggen in derivaten, waaronder 
het gebruik van short-selling- en hefboomtechnieken 
met als doel rendement te realiseren. Wanneer de 
waarde van een activum verandert, kan de waarde 
van een derivaat op basis van dat activum veel meer 
veranderen. Dit kan leiden tot grotere verliezen dan 
beleggen in het onderliggende activum. 

-  Tegenpartijrisico: Het fonds heeft contractuele 
overeenkomsten met tegenpartijen. Als een tegenpartij 
niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, is 
het mogelijk dat de som die ze verschuldigd is aan het 
fonds, gedeeltelijk of volledig verloren gaat. 

-  Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen geven 
het beoogde resultaat aan, maar er is geen 
garantie dat een dergelijk resultaat zal worden 
bereikt. Afhankelijk van de marktomstandigheden 
en de macro-economische omgeving kunnen de 
beleggingsdoelstellingen moeilijker te bereiken zijn. 

-  IBOR: De transitie van de financiële markten van het 
gebruik van IBOR’s (interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan gevolgen hebben 
voor de waardering van bepaalde deelnemingen en 
de liquiditeit in bepaalde instrumenten verstoren. Dit 
kan van invloed zijn op de beleggingsresultaten van 
het fonds.

Belangrijke informatie
Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) 
is een icbe als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 
financieel toezicht (“Wft”), en is geregistreerd in het 
door de Autoriteit Financiële Markten aangehouden 
register. Raadpleeg het volledige prospectus en 
de essentiële beleggersinformatie indien u meer 
informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en 
verplichtingen van de belegger en de juridische relatie 
met Schroder ISF worden uiteengezet in het volledige 
prospectus. Het volledige prospectus, de essentiële 
beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen 
van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen 
bij Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., 5, rue Höhenhof,  L-1736 Senningerberg, 
Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of 
via www.schroders.nl. De opvattingen en meningen 
in dit document zijn die van Schroders en kunnen 
veranderen. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. De 
koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde 
inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en 
het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroders 
is een data controller met betrekking tot uw 
persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt 
raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, 
vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw 
persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang 
hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag 
verkrijgbaar. Vrijgegeven voor publicatie door Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer 
B 37.799. CS1750/NL0720
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