
Gepubliceerd op 23 september 2013 door Amundi, beheerder van de AMUNDI ETF-fondsen (de “Fondsen”). De Fondsen zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en ingeschreven 
bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Fonsen zijn ETFs (exchange traded funds), wat betekent dat zij een aandelen, obligatie of andere index volgen. De waarde van de Fondsen kan 
sterk � uctueren als gevolg van het beleggingsbeleid van een Fonds. Dit materiaal is geen wettelijk voorgeschreven document en is geen aanbeveling, verzoek, aanbod, advies of uitnodiging om een hier 
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verkrijgbaar op verzoek of op amundietf.com. Er kunnen transactie- en bemiddelingskosten in rekening worden gebracht.
* Per 31/12/2013 - Bron: Amundi-ETF vergeleken met de gemiddelde naar activa gewogen totale kosten-ratio’s (TER’s, Total Expense ratio) van alle Fondsen t.o.v. die van alle Europese ETF’s 
(incl. de Fondsen) zoals opgenomen in Deutsche Bank’s Europe Monthly ETF Market Review van 31/12/2013. Belangrijk: Het kan voorkomen dat bepaalde Fondsen niet goedkoper zijn dan 
andere Europese, gelijkwaardige Fondsen of dat er geen vergelijkbare Fondsen voorhanden zijn. De TKR komt overeen met de vaste kosten, zoals vermeld in het EBI-document. Provisies en 
andere kosten die beleggers rechtstreeks aan derden verschuldigd zijn in verband met hun beleggingen in ETF’s worden bij de berekening niet in aanmerking genomen. Photo credit: Corbis.  |  

Uw vertrouwen 
verdienen met een 
betrouwbare en voordelige 
manier om de markt op 
de voet te volgen*.

amundietf.nl Tel.: +31 20 573 0668

Door voor Amundi ETFs te kiezen, pro� teert 
u van gemiddeld 25% lagere TER’s dan 
gebruikelijk op de Europese ETF markt*.
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Inefficiënties benutten is meerwaarde creëren 
Syntrus Achmea Vermogensbeheer

Ronde Tafel 
Fixed Income

Ronde Tafel 
Portfolio Construction in Multi Asset 
Class Investing

FIN
A

N
C

IA
L IN

V
ES

TIG
ATO

R
  N

U
M

M
ER

 5
 / 2

0
1

4

BETERE RESULTATEN MET 
ACTIEF OBLIGATIEBEHEER EN 
TACTISCHE ASSET ALLOCATIE

     

POETIN SPIEGELT ZICH AAN PATRIMONIUM TSAREN
ERIK DIRKSEN, AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL

    
HENK EGGENS EN FERNAND SCHÜRMANN, 
AEGON ASSET MANAGEMENT
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Seminar The Opportunity in Alternative Fixed Income: 
Rethinking Fixed Income Allocation 
30 October 2014, 8:30am – 17:30pm
ROSARIUM, Amsterdam

How to find yield in a low yielding environment? Do investors need alternative fixed income strategies? How to catch  

the illiquidity and complexity premium in the right structure? These and other topics and questions will be discussed on  

October 30 in Amsterdam.

Speakers will include 
Hans de Ruiter, CIO at TNO Pension Fund, Mark Burbach, CIO at Blue Sky Group, Anne-Marie Munnik, Managing Director 
VBA, Inge van den Doel, CIO at PMT Pension Fund, Tonko Gast, Co-Founder and CIO at Dynamic Credit, Rajesh Sukdeo, Fund 

Manager Mortgages at Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Gerald Cartigny, CIO & Director Fiduciary management ai at 
MN, Karsten Moller, Managing Director at Highbridge Principal Strategies, Ashish Shah, Head of Global Credit & Partner at 
AllianceBernstein, Stéphane Blanchoz, CIO Alternative Fixed Income & Structuring at BNP Paribas IP, Anthony Robertson, 
Partner & Head of Global Leveraged Finance Group at BlueBay, Geert Arlman, Director Client Business Management at  

Standard & Poor’s Rating Services, Paul Hatfield, CIO & Head of Americas for Alcentra – Part of the BNY Mellon Group,  
Clemens Braams, Senior Portfolio Manager Credits at Delta Lloyd Asset Management, Roberto Rivero, Head of Market  

Development- EMEA at Standard & Poor’s Rating Services, Peter Maris, Group Treasurer at Royal IHC, Deborah Zurkow, CIO & 

Head of the Infrastructure Debt Team at Allianz Global Investors, James Mitchell, Senior Portfolio Manager Global Fixed 

Income at Russell Investments, Martin Sanders, CIO at Univest Company, Shane Shepherd, Senior Vice President, Head of Fixed 

Income Research at Research Affiliates and Brad Beman, Global CIO at Aegon Asset Management.
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Seminar Market Cap Weighted 
versus Alternative Beta Investing 
in Equities and Fixed Income   
 
1 November 2012 | 12:30 – 18:15 | Rosarium, Amsterdam

Since the 1980´s Market Capitalisation Benchmarks have become the leading standard in the investment industry on both 
the Equity and the Fixed Income side. Increasingly, however, questions are being raised as to whether these benchmarks 
are resulting in undesirable outcomes. This seminar explores the pros and cons of Market Cap Weighted versus Alternative 
Beta Investment Strategies in both the Equity and the Fixed Income markets.

Registration 
Reserve your place via www.financialinvestigator.nl/seminar 
Participation is free for pension funds, insurance companies and other institutional investors. The costs for other 
participants are € 250 (ex VAT) and € 150 (ex VAT) for VBA and CFA members.  We will mail you an invoice after we have 
confirmed your participation.

Information 
Financial Investigator
Vera Bruijns
+31 (0)20 416 60 56
vera@financialinvestigator.nl
 
We look forward to welcoming you to our seminar!

Key note speakers include
• Jaap van Dam (Chief Strategist, PGGM) 
• Charles Thomas (Investment Analyst, Vanguard Investment Strategy Group) 
• Dr. David Stein (Chief Investment Officer, Parametric) 
• Dr. Jason Hsu (Chief Investment Officer, Research Affiliates) 
• Bernard Walschots (Chief Investment Officer, Rabobank Pension Fund) 
• Yves Choueifaty (President and Chief Investment Officer, TOBAM) 
• Dr. Patrick Houweling (Portfolio Manager, Senior Quantitative Researcher, Robeco) 
•  Prof. Robert (Bob) Haugen (President of Haugen Custom Financial Systems and Chairman of LowVolatilityStocks.com, 

Advisor Volatility Strategies BNP Paribas Investment Partners)
 

This seminar will be chaired by Dr. Patrick Groenendijk (Chief Investment Officer, Pensioenfonds Vervoer).

What will be the main challenges for fixed income investors  
in the coming years?

Registration
Participation is free for pension funds, family offices and fund selectors/external manager selectors 

from insurance companies, banks and asset managers. 

The costs for other participants are € 495 (ex VAT) and € 350 (ex VAT) for VBA and CFA members.  

For more information and registration: www.financialinvestigator.nl

We look forward to welcoming you to our seminar!

Seminar Sponsors
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DISCLAIMER
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze 

en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen  uitgever en 

auteurs op geen enkele wijze instaan voor de  juistheid en volledig-

heid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook 

geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, 

die het gevolg is van handelingen en/ 

of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.  Evenmin 

aanvaarden uitgever en auteurs aansprakelijkheid voor materiaal 

zoals foto's en afbeeldingen die door derden zijn aan geleverd. Niets 

uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  opgeslagen in een ge-

automatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, mid-

dels fotokopieën, opnamen, of enige andere manieren, zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wanneer verhoogt de VS de rente? Rabobank verwacht de eerste renteverhoging in  
het vierde kwartaal van 2015, ABN Amro rekent erop dat dit medio 2015 al gaat 

gebeuren. De meeste experts verwachten een renteverhoging aan het einde van volgend 
jaar. In historisch perspectief staat de rente nog steeds laag, maar een stijgende rente 
leidt tot dalende obligatiekoersen.

De editie die voor u ligt gaat voor een groot deel over fixed income. Hoe reëel is een 
stijging van de Europese rente op korte termijn? Welke vastrentende beleggings-
categorieën zijn, met het oog op een mogelijke rentestijging, interessant voor 
beleggers? 

Heeft u wel eens van cross-overs gehoord? Hoe waardevol is dit segment vanuit 
beleggingsoptiek? Tijdens de ronde tafel Fixed Income werd uitgebreid over dit 
onderwerp van gedachten gewisseld door een 8-tal experts. 

In het coververhaal met Aegon Asset Management CIO Henk Eggens en Commercieel 
Directeur Fernand Schürmann staan vastrentende waarden ook centraal. Waar Aegon  
nu goed mee scoort zijn ABS en hypotheken, zowel in groei van beheerd vermogen als 
beleggingsresultaten. 

Een ander interessant onderwerp is de onrust in Oekraïne die er voor zorgt dat Oost-
Europa weer in het middelpunt van de belangstelling staat. Oost-Europa deskundige  
Erik Dirksen werpt vanuit historisch perspectief een verhelderende blik op de situatie  
in Oekraïne.   

Een 7-tal deskundigen discussieerde onlangs over portfolio construction in multi asset 
class investing. Een van de conclusies was dat een op risicofactoren gebaseerde asset 
allocatie niet per se beter is dan een traditionele. 

Nog even terug naar fixed income. Diverse fixed income specialisten verwachten dat de 
Europese rente nog lang laag zal blijven. ‘Beleggers hoeven zich geen zorgen te maken 
over een stijgende rente in de eurozone’. En maakt u zich toch nog zorgen over een 
rentestijging? Dan raad ik u aan om op 30 oktober ons seminar over ‘The Opportunity  
in Alternative Fixed Income’ bij te wonen. Tijdens dit seminar zullen vragen beantwoord 
worden als ‘wat zijn de voornaamste uitdagingen voor fixed income beleggers in de 
komende jaren?’, ‘waar vind je rendement in een omgeving van lage yields?’, ‘hebben 
beleggers alternative fixed income strategieën nodig om rendement te behalen?’ ‘hoe  
in je de illiquiditeits en complexiteits premie op de juist wijze?

Meer informatie over het seminar treft u aan via de link op onze website: 
www.financialinvestigator.nl

Jolanda de Groot / Hoofdredacteur
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Save the date: donderdag 30 oktober!
The Opportunity in Alternative Fixed Income: Rethinking Fixed Income Allocation
Dagvoorzitter: Hans de Ruiter, CIO Pensioenfonds TNO
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Financial Investigator in 2014 zonder kosten (blijven) ontvangen?
Meld u dan nu aan op onze website: www.financialinvestigator.nl

➜  RONDE TAFEL ESG IN FIXED INCOME: 3 NOVEMBER

➜  SEMINAR THE OPPORTUNITY IN ALTERNATIVE 
 FIXED INCOME: 30 OKTOBER



Performance  
made in Europe

Expertise in European 
Equities for more than 
60 years

Europe is home to many companies 
with the strategic strength and global 
alignment to continue growing faster 
than average. Our specialised European 
Equity teams aim to recognize the true 
potential of those companies and to 
identify investment trends early on.  
So they can provide the right solution 
for any market phase.

Allianz Europe Equity Growth Select 1

Allianz Europe Small Cap Equity 2

Allianz European Equity Dividend 

For more information, please contact 
AllianzGI Netherlands

Robert Koopdonk 
+31 (0)88 5773 146
Robert.Koopdonk@allianzgi.com

Peter van Meerveld 
+31 (0)88 5774 247
Petervan.Meerveld@allianzgi.com

Understand. Act.

1 Allianz  Europe Equity Growth Select – I – EUR, TER (Total Expense Ratio): 0.39%.  
Total costs (without transaction costs) charged to the fund’s assets in the last business year.  
2 Allianz Europe Small Cap Equity – I – EUR, TER: 1.09%. All data is as at 31 March 2014.
Investing involves risk. The value of an investment and the income from it could fall as well as 
rise and investors might not get back the full amount invested. The volatility of fund unit prices 
may be increased or even strongly increased. Investment funds may not be available for sale 
in all jurisdictions or to certain categories of investors. For a free copy of the sales prospectus, 
incorporation documents, daily fund prices, key investor information, latest annual and 
semi-annual financial reports, contact the management company at the address indicated below 
or www.allianzgi-regulatory.eu. Please read these documents, which are solely binding, carefully 
before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors 
Europe GmbH, www.allianzglobalinvestors.com, an investment company with limited liability, 
incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42–44, 
60323 Frankfurt/Main, registered with the local court Frankfurt/Main under HRB 9340, 
authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global 
Investors Europe GmbH has established a branch in the Netherlands, Allianz Global Investors 
Europe GmbH, Netherlands Branch, which is subject to limited regulation by the AFM (www.afm.nl).
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De correctie die de vastgoedsector in China momenteel 
ondergaat, zal niet uit de hand lopen. De sector is ’too big 

to fail’. De recente verslechtering van de macrocijfers zullen 
leiden tot verdere stimuleringsmaatregelen waardoor de  
correctie geordend zal verlopen, zo verwachten Nitesh Shah 
en Nicholas Brooks van ETF Securities in hun China Macro 
Monitor.
Volgens berekeningen van het IMF is de vastgoedsector, in 
combinatie met de bouwsector, goed voor 15% van het BBP en 
een kwart van alle fixed asset beleggingen. De gezondheid van 
deze sector is dus van eminent belang voor de gehele econo-
mie. Daarom voorspelt ETF Securities dat de vastgoedsector 
een gecontroleerde correctie zal ondergaan in de komende 
maanden. De overheid en de beleidsmakers hebben de capaci-
teit en de wil om de vastgoedmarkt en de gehele economie te 
stimuleren. De urbanisatiegraad in China bedraagt slechts 
50% en dat is een significant lager percentage dan in andere 

opkomende markten. De verstedelijking zal de komende twin-
tig jaar krachtig zijn en de ambitie van de Chinese overheid is 
van ongekende omvang. Het streven is om rond de 400 miljoen 
mensen richting de steden te verhuizen. Een dergelijke volks-
verhuizing is uniek in de mensengeschiedenis. Dit zorgt ervoor 
dat het overaanbod op de vastgoedmarkt in korte tijd zal 
oplossen. Daarnaast is de schuld per huishouden relatief laag 
en wordt het bezit van een woning gestimuleerd.
ETF Securities is ervan overtuigd dat de gerichte stimulerings-
maatregelen in China de economische groei hoger zullen stu-
wen, ondanks de recente afvlakking van de macrocijfers. De 
vooruitzichten voor de aandelenmarkt zijn eveneens positief. 
De MSCI China A Share Index is de afgelopen maand 10% 
gestegen. De beurs zal profiteren van de hervormingen, waar-
door buitenlandse beleggers meer toegang krijgen via de 
beurs van Hong Kong. 

// KORT NIEUWS
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CORRECTIE VASTGOEDSECTOR CHINA ZAL GECONTROLEERD VERLOPEN

TOPPRIORITEITEN

• Vorm geven aan mijn ICT-bestuurstaak voor PGB: informatieplanning voor het fonds maar 

ook de begeleiding van de introductie van nieuwe systemen. 

• Zoeken naar mogelijkheden om nieuwe technologie te gebruiken in de 

verzekeringswereld: satellietbeelden, scanners  en intelligente snuffelaars.

• Mijn gedachten op papier zetten over vereenvoudiging van verzekeringsproducten en de 

veranderende rol van verzekeraars.

• Een advies- en coachingstraject voor een verzekeraar in Nigeria verder vormgeven: ‘hoe 

te overleven in een sterk groeiende competitieve markt’. In een totaal ander perspectief 

dan we hier gewend zijn.

OOK TOPPRIORITEIT

• Nu de vakanties echt voorbij zijn wil ik snel weer opstarten met roeien. Het WK in 

Amsterdam inspireerde me. Als het weer nu maar meewerkt. Hoe heet dat ook alweer, een 

Indian Summer? 

• De tuin verder fatsoeneren. Een zomer met heel veel zon én heel veel regen heeft boeren 

en tuinders mooie oogsten opgeleverd. Bij ons is vooral het onkruid de grond 

uitgespoten. We zijn ermee bezig maar echte tuiniers zijn we toch niet...

Tom Vollebergh

Hij studeerde Cultuurtechniek in Wageningen. Later 

kwamen daar verzekeringstechnische opleidingen bij. 

Na jaren als manager in de IT en financiële 

dienstverlening is hij nu zelfstandig adviseur met 

kennis van enterprise-architectuur, ontwerp online 

verzekeraar, vertaling van strategie in 

projectprogramma’s, informatiemanagement, 

transitiemanagement, ontwikkeling van logistieke 

systemen, tooling voor software configuration 

management en data dictionaries, rekencentra, 

outsourcing, consolidatieprogramma’s, coaching en 

begeleiding. Kan iemand daar allemaal in thuis zijn? 

Tom Vollebergh wel. Niet voor niets vroegen ze hem als 

bestuurslid bij het Pensioenfonds voor de Grafische 

Bedrijven (PGB). Zijn aandachtsgebied, hoe kan het 

anders: Informatietechnologie. 
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St. Psf. Architecten selecteert F&C

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft F&C 
Netherlands B.V. aangesteld als fiduciair (partnership) manager. 
Het fonds verzorgt het pensioen van circa 46.000 (gewezen) deel-
nemers en heeft een totaal belegd vermogen van € 3,2 miljard 
(eind 2013). Het fonds wil in de steeds complexer wordende 
omgeving een verdere professionalisering van het vermogensbe-
heer realiseren. Zij heeft daarom besloten fiduciair management te 
scheiden van het vermogensbeheer en van Rapportage & Control. 
De keuze voor F&C is het resultaat van een aanbestedingstraject 
dat begeleid is door Avida International.

 

  

Vanguard verlaagt kosten 
van zeven fondsen  
Vanguard Asset Management Limited kondigde onlangs de verla-

ging aan van de Total Expense Ratio’s (TER) van een aantal index-

fondsen en ETF’s die verkrijgbaar zijn in Nederland. De kostenre-

ducties zijn onderdeel van de missie van Vanguard om de kosten 

van beleggen te verlagen en beleggers zo de beste kans te bieden 

op beleggingssucces. De nieuwe tarieven gelden voor zowel nieuwe 

als bestaande beleggers en zijn onderdeel van een breed pakket 

aan prijsverlagingen dat in Europa is aangekondigd.

PME, het Pensioenfonds van de Metalektro, heeft vanaf 
heden drie onafhankelijke uitvoerend bestuurders. Deze 

drie, die samen het dagelijks bestuur van PME vormen, zijn 
fulltime in dienst bij het fonds. Samen met tien niet-
uitvoerende bestuurders - vertegenwoordigers van 
werkgevers (5), werknemers (3) en gepensioneerden (2) - en 
een onafhankelijke voorzitter vormen de uitvoerend 
bestuurders het voltallige bestuur van PME.
Met dit bestuursmodel kiest PME als enige van de grote 
bedrijfstakpensioenfondsen voor het zogenoemde omgekeerd 
gemengd model, met onafhankelijke, niet-
organisatiegebonden, fulltime uitvoerend bestuurders. Het is 
een van de vijf modellen waaruit pensioenfondsen konden 
kiezen in het kader van de Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen. Minder bestuurlijke drukte, meer grip op 
uitvoeringspraktijk. De nieuwe bestuursstructuur betekent 
voor PME een model met minder bestuursorganen dan 
voorheen: van vier naar twee. Tom Vollebergh

Pensioenfonds PostNL 
verlengt contract
Als specialist op het gebied van integraal balansbeheer zet 
TKP Investments zich al ruim 25 jaar in voor verschillende 
pensioenfondsen én voor hun deelnemers. In de afgelopen 
maanden bereikte TKP Investments een mijlpaal. Het ver-
mogen waarover TKP Investments het beheer voert en/of 
advies geeft, is in nog geen vijf jaar verdubbeld en 
bedraagt ruim 21 miljard euro.
Voor de zomer verlengde Pensioenfonds PostNL het man-
daat voor het vermogensbeheer met TKP Investments. 
Deze verlenging droeg bij aan de solide basis van TKP 
Investments.

PME KIEST VOOR 
FULLTIME DAGELIJKS 
BESTUURDERS

Geopolitieke spanningen 
maken high yield-obligaties 
en EMD aantrekkelijk
De obligatiemarkten verkeren momenteel in de greep van geopoli-
tieke spanningen. BNY Standish, onderdeel van BNY Mellon Invest-
ment Management, meent dat beide risico’s door de markt over-
dreven worden wat betreft hun potentiële impact op de economie 
op de korte termijn. Door de toegenomen volatiliteit zijn de waar-
deringen in een paar sectoren van de fixed income markt wel iets 
aantrekkelijker geworden; dat geldt met name voor de categorieën 
high yield en schuld uit de opkomende markten.

Geopolitieke onzekerheid verhoogt  
de volatiliteit en het gevaar van  
kapitaalvlucht

In het kader van de aanhoudende internationale spanningen 
rond de gevechten in het oosten van Oekraïne, publiceerde 
Europees Asset Manager Candriam onlangs een studie over de 
impact van de economische sancties op Rusland.
 ‘Door misleidende informatie over het militaire conflict, de 
trage diplomatieke onderhandelingen en het eerder gematigde 
standpunt van de NATO, zijn het resultaat en de timing van een 
oplossing voor de spanningen tussen Rusland en Oekraïne moei-
lijk te voorspellen. Dat zal waarschijnlijk tot hoge volatiliteit van 
Russische activa leiden op korte tot middellange termijn. Rus-
land kampt met problemen, het groeipotentieel is aanzienlijk 
gedaald, de inflatie blijft hoog en de bestuurs- en hervormings-
agenda laat weinig ruimte voor optimisme op lange termijn. Aan 
positieve zijde heeft Rusland grote buitenlandse reserves en een 
voorbeeldig lage staatschuld, die het land beschermen tegen 
kapitaaluitstromen en Westerse sancties. Als de impasse echter 
aanhoudt, kan dit enerzijds op de Russische banken drukken en 
anderzijds op de Oost-Europese landen die afhankelijk zijn van 
de export naar Rusland.’
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POETIN SPIEGELT ZICH AAN 
PATRIMONIUM VAN TSAREN

De onrust in Oekraïne zorgt ervoor dat Oost-Europa weer in het middelpunt van  

de belangstelling staat. Historisch gezien is het een haard van conflicten, stelt  

Erik Dirksen. Dat zal voorlopig ook zo blijven.

De Amsterdam Business School in de buurt van dierentuin 
Artis oogt modern. Het is een nieuw gebouw op oude fun-
damenten, legt Dirksen uit. Het oude gebouw is een jaar of 
acht geleden gestript en daarna is er een moderne huls 
omheen getrokken.

Een nieuwe façade op basis van eeuwenoude wortels, zo 
zou ook het huidige Oost-Europa kunnen worden 
beschouwd. De democratie is recent en fragiel, de lands-
grenzen zijn door de eeuwen heen meerdere malen 
opnieuw gedefinieerd. 

Dat zorgt voor spanningen, weet Dirksen. Hij werkt als 
Oost-Europa deskundige aan de Amsterdam Business 
School. Waar anderen verrast zijn door de nieuwe onrust 
in de regio, wijst Dirksen op de historische parallellen. 
Wat we nu Oekraïne noemen, of Polen, of Hongarije, is his-
torisch gezien de uitkomst van een arbitraire beslissing. 
Het zijn lijnen in het zand, die zijn gezet na de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, of later nog, tijdens de Koude Oor-
log. Het mag modern heten met een saus van democratie 
eroverheen gegoten, maar het kan niet verhullen dat in al 
deze landen etnische minderheden bestaan die smeken 
om respect. Smeekbedes die zij door de geschiedenis heen 
bekrachtigden met gewapend verzet.

Verrast is Dirksen dan ook zeker niet door de huidige 
onlusten. Met een energie die hem decennia jonger doet 
ogen – Dirksen is vier jaar geleden officieel met pensioen 
gegaan, maar heeft het aanbod van de Amsterdam  
Business School om langer te blijven doceren met beide 
handen aangegrepen – duidt hij de huidige ontwikkelin-
gen in Rusland en Oost-Europa. ‘De afgelopen twintig jaar 
zijn er veel pogingen gedaan om ook Rusland tot een  
Westers land te maken. Dat is mislukt. Vooral door de 
komst van Poetin. Niet dat hij communistische idealen 
omhelst. Hij gaat in zekere zin een stap verder terug. Zijn 
regeerstijl lijkt op die van de tsaren uit de negentiende 
eeuw voor wie de eigen wil wet was.’

Door Joost van Mierlo

Erik Dirksen (1944) is verbonden aan de Amsterdam Business School van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na zijn studie economie doceerde 
hij vanaf midden jaren tachtig aan het Oost-Europa Instituut (UvA). Hij 
is specialist op het gebied van eerst de Sovjet economie, nu de Russische  
economie. 
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A D V E R T E N T I E

WAT ZIJN, ACHTERAF GEZIEN, MOMENTEN GEWEEST 
WAAROP AAN DE BEL GETROKKEN HAD MOETEN 
WORDEN?
‘Ze hebben allemaal met energie te maken. Poetin heeft 
met een reeks van maatregelen zijn grip op de energie-
sector vergroot. Daarbij moeten we in de eerste plaats 
denken aan de veroordeling van Mikhail Khodorkovsky in 
2003. Dat was het moment dat duidelijk werd dat de oude 
oligarchen niet langer klakkeloos hun gang konden gaan. 
Poetin heeft daarbij gebruik gemaakt van de archaïsche 
Russische wetgeving. Deze is enorm gecompliceerd en op 
diverse gebieden direct met zichzelf in tegenspraak. Er is 
altijd wel een wet te vinden waaraan niet wordt voldaan. 

Het tweede moment is dichterbij voor ons, toen het con-
tract met Shell over gaswinning op de Sachalin-eilanden 
werd doorgescheurd. Poetin vond dat dat contract niet 
gunstig genoeg was voor de Russen zelf. Dat heeft Shell 
miljarden gekost. Toch hebben ze er nooit veel ophef over 
gemaakt. 
Het geeft aan dat Poetin de touwtjes rond 2004 al stevig 
in handen had. Ook grote multinationals konden geen 

IS POETIN DE HAND TE LANG BOVEN HET 
HOOFD GEHOUDEN DOOR HET WESTEN?   
‘We moeten teruggaan naar de situatie rondom de  
millenniumwisseling. In veel opzichten was het een 
chaos in Rusland. De rijkdommen van het land, in de 
vorm van de meeste grondstoffen, waren in handen 
gekomen van een kleine groep mensen rondom Jeltsin. 
Voor de gemiddelde Rus was het armoe troef. Er was een 
periode dat lonen werden uitbetaald in natura. Mensen 
stonden langs de weg om hun loon in de vorm van grote 
hoeveelheden onderbroeken om te ruilen tegen andere 
benodigdheden.

Het is belangrijk om Poetin het krediet te geven dat hem 
toekomt. Hij heeft een einde gemaakt aan deze chaos. 
Daarnaast was hij een belangrijke bondgenoot in de oor-
logen tegen Irak en Afghanistan. De wereld heeft zich de 
afgelopen jaren vooral beziggehouden met het moslim-
extremisme. Dat is een klimaat waarin Poetin redelijk 
ongemerkt zijn grip op het land heeft kunnen verhogen. 
Het is niet zo dat het niemand zorgen baarde, maar er 
waren belangrijker kwesties aan de orde.’

Asset Management made 
in Germany
Engineered to meet your needs

Find out what we can do for you. +49 69 2567 7652 · www.union-investment.com
We work for your investment

Issued and approved by Union Investment Institutional GmbH, Wiesenhüttenstrasse 10, 60329 Frankfurt, Germany (www.union-investment.com), which is authorised and regulated by the 
German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The information and data presented in this advertisement should not be construed as advice on how to construct a portfolio or whether 
to buy, retain or sell a particular investment, and does not constitute an offer or solicitation to sell or buy shares/units by anyone in any jurisdiction in which such offer, solicitation or distribution 
would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualifi  ed to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. The value of invest-
ments and the income derived from them can go down as well as up. Exchange rate movements can also have a positive or negative impact on the value of investments. Past performance is not 
a guide to future returns and you may not get back your original investment.
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met een industriebeleid zoals je dat bijvoorbeeld in China 
ziet. Ik vraag mijn studenten weleens om Russische produc-
ten te noemen die je in het Westen kan kopen. Ja, olie en gas 
natuurlijk, maar geen auto’s of computers. Zelfs veel van de 
wodka die we kennen, komt uit het Westen.’

HOE SCHAT U DE SITUATIE IN OOST-OEKRAÏNE IN?
‘Het is een soort van spierballengevecht, waarbij zowel het 
Westen als Rusland geen trek hebben in een echte confron-
tatie. Het gaat er nu om een situatie te creëren waarbij geen 
van de partijen gezichtsverlies lijdt. Het zal er zonder twijfel 
voor zorgen dat de annexatie van de Krim zal worden geac-
cepteerd en ik zie ook delen van Oost-Oekraïne in een Russi-
sche invloedsfeer komen. Het zal lijken op de situatie in 
Zuid-Ossetië dat in naam onafhankelijk is, maar waar Rus-
land aan de touwtjes trekt.’

EN HOE STAAT HET MET DE ANDERE OOST-EUROPESE 
LANDEN, ZOALS ESTLAND DAT OOK EEN BELANGRIJKE 
RUSSISCHE MINDERHEID HEEFT?
‘De Baltische republieken zijn onderdeel van de NAVO. Dat 
geldt ook voor Polen. Het is niet goed denkbaar dat er een 
rechtstreekse confrontatie zal plaatsvinden. De verontwaar-
diging over het ingrijpen in Oekraïne is sympathiek en heeft 
door de ramp met het vliegtuig van Malaysian Airlines een 
nieuwe lading gekregen, maar als je naar de volkenrechtelij-
ke aspecten kijkt, gedraagt Rusland zich niet heel anders 
dan het Westen in Kosovo deed. Dat was indertijd een 
schending van de rechten van Servië, iets waar Poetin aan 
blijft refereren en niet helemaal ten onrechte.
De crisis in Kosovo werd indertijd door het Westen gezien 
als een groot succes en was de opmaat voor later ingrijpen 
in Afghanistan en Irak.’

MOET ACHTERAF GEZIEN NIET WORDEN GESTELD DAT 
VEEL ELLENDE ZOU ZIJN VOORKOMEN ALS ER NIET 
WAS INGEGREPEN IN KOSOVO?
‘Dat gaat wel heel erg ver. Iedere situatie dient op zijn eigen 
merites te worden beoordeeld. De situatie in Oost-Europa is 
verre van stabiel, mede omdat landsgrenzen min of meer 
willekeurig zijn getrokken. Idealiter wordt in een land reke-
ning gehouden met de belangen van minderheden. Op dit 
moment moeten we constateren dat die ideale situatie in 
grote delen, zoals Oekraïne, nog niet aan de orde is.’ «

vuist maken, iets wat enkele jaren geleden opnieuw 
bleek toen BP door het stof moest.’ 

HET LIJKT WEL ALSOF ALLES OM GRONDSTOFFEN 
DRAAIT.
‘Met de controle over de energiesector heeft Poetin er-
voor gezorgd dat de economische macht en de politieke 
macht weer in dezelfde handen zijn. Poetin grijpt niet 
zozeer terug naar de praktijken van de communistische 
machthebbers, maar naar de voorafgaande periode.  
Poetin spiegelt zich aan het patrimonium van de tsaren. 
Daarbij maakt hij handig gebruik van de Russische wet-
geving. Die is zeer gecompliceerd en op vele punten met 
zichzelf in tegenspraak. Dit is van oudsher bewust zo ge-
construeerd, zodat machthebbers altijd wel een stok vin-
den om degenen die hen dwarszitten te slaan. Er is spra-
ke van een ongelooflijke minachting voor de geest van 
de wet. Er is geen sprake van een scheiding der machten, 
iets wat ten grondslag ligt aan de Westerse democratie-
en. Het recht wordt gebruikt om de doeleinden van de 
staat te rechtvaardigen.’

HEBBEN DE RUSSEN DAAR ZELF GEEN LAST VAN?
‘Gezien de populariteit van Poetin moet je misschien 
zeggen dat dit niet het geval is. In de peilingen scoort 
hij ongekend hoog. Je moet niet vergeten dat er geen 
democratische traditie is in Rusland. Het nationalisme is 
waarschijnlijk de belangrijkste bindende factor. Onder 
Jeltsin leek Rusland een tweederangs macht te worden. 
Dat was onverteerbaar. Niet alleen voor Poetin, maar  
ook voor de rest van de bevolking. 

De spierballen die Poetin op dit moment toont, zorgen  
er in ieder geval voor dat er weer rekening met het land 
moet worden gehouden. Dat wordt uitgebuit in propa-
ganda, die weer net zo intensief werkt als tijdens het 
communistische tijdperk. Maar die propaganda valt op 
voedzame grond. Er is nu weer respect voor Rusland en 
dat vindt de gemiddelde Rus aangenaam.’

DE RUSSISCHE ECONOMIE IS EEN HEEL EENZIJDIGE, 
AFHANKELIJK VAN OLIE. GAAT DAT VERANDEREN?
‘De politieke en economische chaos van na de omwente-
ling zijn verdwenen, maar de grote massa in Rusland 
heeft het natuurlijk nog altijd niet breed. Dat zal ook de 
komende jaren niet veranderen. Het investeringsklimaat 
is erbarmelijk. Buitenlandse investeringen stelden al 
nooit veel voor, maar welk buitenlands bedrijf gaat nu nog 
investeren in Rusland?

Er zijn een aantal Russische staatsfondsen, maar die 
worden vooral gebruikt om politieke rust te creëren in 
gebieden waar dat nodig is. Nu wordt bijvoorbeeld in de 
Krim geïnvesteerd en er zal ongetwijfeld geld naar Oost-
Oekraïne worden gesluisd. Maar dat heeft niets te maken 

• Oost-Europa is wespennest

• Investeringsklimaat Rusland erbarmelijk

• Annexatie van Krim wordt geaccepteerd 

• Oost-Oekraïne onder blijvende Russische  

invloedssfeer
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BETERE RESULTATEN MET 
ACTIEF OBLIGATIEBEHEER EN 
TACTISCHE ASSET ALLOCATIE

Aegon Asset Management positioneert zich steeds nadrukkelijker in de 

Nederlandse pensioenmarkt. En dat is niet zonder reden. Henk Eggens, 

European CIO, kan een goed trackrecord overleggen op het gebied van 

vastrentende waarden en tactische asset allocatie. Fernand Schürmann, 

Commercieel Directeur: ‘Nederland mag best weten dat we een uitstekende 

partner zijn voor bijvoorbeeld hypotheekbeleggingen, credits en ABS’.

Door Harry Geels
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Is Aegon Asset Management een nieuwe ster 
aan het firmament?
Fernand Schürmann: ‘Wij beleggen al jaren met succes voor 
Aegon en voor haar herverzekerde relaties. Inderdaad concen-
treerden we onze inspanningen vooral op deze klanten. De laat-
ste tijd verandert er echter veel, want we treden meer en meer 
naar buiten toe. We doen het bij diverse grote institutionele 
beleggers erg goed met bijvoorbeeld onze hypotheekbeleggin-
gen, credits of Asset Backed Solutions (ABS). Dit biedt dan weer 
een mooie entree om te spreken over andere beleggingsvormen 
waarin we goed zijn.’
Henk Eggens: ‘Klopt, het uitgangspunt is daarbij te spreken 
over vastrentende waarden en tactische asset allocatie. Deze 
twee beleggingsvormen vormen de kern van ons producten- en 
oplossingenpalet.’  

Hoe zijn deze competenties op het gebied 
van vastrentend en tactische asset allocatie 
ontwikkeld?
Schürmann: ‘Ze passen bij een verzekeraar, meer specifiek: ze 
passen bij een wijze van beleggen waarbij risicomanagement 
voorop staat. Door de langjarige samenwerking met de verze-
keraar is ons beleggingsproces verweven geraakt met zaken als 
balans- en risicobeheer en compliance met regelgeving.’
Eggens: ‘Aegon NV heeft drie kerncompetenties: pensioenen, 
verzekeringen en vermogensbeheer. De vermogensbeheeractivi-
teiten van Aegon Asset Management zijn een intrinsiek onder-
deel van de bedrijfsstrategie. In 2009 zijn wij als op zichzelf 
staande business unit opgericht, met onze eigen  
profit en loss. Onze grootste klant is Aegon zelf en haar verze-
kerde klanten, en wij helpen hen om hun financiële doelstellin-
gen te behalen. Vooral door het beleggen in vastrentende waar-
den en door tactische asset allocatie. Wij gaan de hiermee 
opgebouwde kennis nu meer inzetten om nieuwe klanten te 
bedienen, eerst in Nederland en daarna in Europa.’ 
Schürmann: ‘Aan de grootste - zeg vijftig - institutionele beleg-
gers in Nederland leveren we vooral beleggingen, bijvoorbeeld 
hypotheken. Voor de vijftig middelgrote instituten daaronder, 
bieden we een breder pallet aan diensten, zoals balansmanage-
ment, dynamische en strategische asset allocatie, omgaan met 
regelgeving als Solvency II, FTK en verantwoord beleggen. Hier 
breiden we onze rol als vermogensbeheerder uit naar die van 
‘solutions provider’. Dit moeten we overigens niet verwarren 
met fiduciair beheer, dat onze zustermaatschappij TKP Invest-
ments aanbiedt. Het vertrekpunt bij Aegon Asset Management is 
vermogensbeheer en alles wat daar eventueel bijkomt. Ook bij 
TKP Investments is het vertrekpunt het zijn van een vertrou-
wenspartner van de cliënt , en is onafhankelijke manager selec-
tie een belangrijk onderdeel van de dienstverlening.’

Wat betreft vastrentend, zijn jullie daar in alle 
segmenten even goed?
Eggens: ‘We bieden het hele palet aan, van sovereigns tot high 
yield en gestructureerde producten als Asset Backed Securities 
en Leveraged loans. Als je een belangrijke speler wilt zijn op 

het gebied van vastrentend, moet je het hele palet aanbieden. 
Dat is uitgangspunt nummer één. In de meeste segmenten 
hebben we een goed trackrecord. Alles in balans natuurlijk, 
want met staatsleningen is het de laatste tijd lastig outperfor-
mance te boeken. Waar we nu goed mee scoren zijn bijvoor-
beeld ABS en hypotheken, zowel in groei van beheerd vermo-
gen als beleggingsresultaten. Wij zijn hier een van de weinige 
aanbieders in Europa, met een ijzersterk team. 
Europese ABS doen we vanuit Den Haag, via onze Amerikaanse 
dochter hebben we ook goede toegang tot Amerikaanse ABS. 
We werken trouwens met een ‘global research team’ – hierin 
zijn alle researchactiviteiten samengebracht om marktinfor-
matie snel om te kunnen zetten in beleggingsoplossingen voor 
onze klanten. Dit team telt 25 medewerkers .’
Schürmann: ‘Opvallend is dat ABS in de media nog steeds in 
een kwaad daglicht staat. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door 
de problemen met de sub-prime hypotheken in de Verenigde 
Staten die in 2008 begonnen zijn. Het segment is door het 
langdurige negativisme achtergebleven. De spreads zijn nog 
altijd relatief hoog en interessant. Het voordeel van beleggin-
gen als ABS en hypotheken is bovendien dat ze transparant 
zijn. Een belegger kan alles te weten komen, van aflossings-
percentages tot het onderpand. Alleen de NAW -gegevens van 
de geldleners natuurlijk niet! Een bankaandeel dat je op de 
beurs koopt, noemen wij wel eens minder transparant dan 
deze vermogenscategorie.’

Henk Eggens is sinds 2004 European Chief Investment Officer 
(CIO) van Aegon Asset Management. Eggens is in 1989 bij Aegon 
begonnen als hoofd van het team vastrentende waarden. Hiervoor 
is Eggens vijf jaar werkzaam geweest als portefeuillebeheerder bij 
Robeco, waar hij institutionele vastrentende portefeuilles 
beheerde. Eggens heeft macro economie gestudeerd aan de 
Universiteit van Groningen, waar hij cum laude is afgestudeerd. 

CV
Henk Eggens
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Hypotheken zijn een goede alternatieve 
aanvulling op de beleggingsmix. Wat is 
jullie visie daarop nu precies? 
Schürmann: ‘Wij zijn in 1997 begonnen met beleggen in hypo-
theken. Als je kijkt naar onze gemiddelde herverzekerde rela-
tie, dan is een significant deel van het vermogen belegd in 
hypotheken. Hypotheken zijn nu, door lage rentestanden en 
veranderende regelgeving, ‘hot’ in pensioenland, maar wij 
waren hier voor onze cliënten al lang mee bezig.’
Eggens: ‘Hypotheken hebben twee voordelen. Ten eerste de 
spread, nu zo’n 270 tot 280 basispunten. Ten tweede is – op 
dit moment - ongeveer 81% beschermd door NHG. Met beleg-
gen in hypotheken nemen onze klanten dus weinig risico. 
Hypotheken zijn wel illiquide, maar dat is voor pensioenfond-
sen niet erg, als er lange termijn verplichtingen tegenover 
staan. We zien dat instituten steeds meer op zoek zijn naar 
een illiquiditeitspremie. Denk ook aan andere alternatieve 
beleggingen zoals infrastructuur, waar we ook actief in zijn, en 
waarvan we in de toekomst veel verwachten.’

Dan nog even over jullie andere speerpunt: de 
tactische asset allocatie, TAA, hoe vullen jullie 
dat in?
Eggens: ‘We zien, wellicht door de lage yields en de gevaren 
die daarbij horen, een toenemende interesse voor TAA. Als je 
daar goed in bent, en wij menen dat in alle bescheidenheid te 
zijn, dan kan er echt waarde toegevoegd worden. Wat ons TAA 
betreft, denken we ‘global’. Met welke obligatiecategorieën, 
waar ook ter wereld, verwachten we de beste rendements- 
risicoverhouding te behalen? Van de generieke, ideale porte-
feuille kijken we vervolgens naar wat mogelijk is in een speci-
fiek mandaat.’
Schürmann: ‘De asset allocatie beslissingen, strategisch of  

tactisch, bepalen op de lange termijn het belangrijkste deel van 
de beleggingsresultaten. Met cliënten gaan we daarom bewust 
de discussie over TAA aan. Een gemiddeld pensioenfonds is soms 
niet voldoende geëquipeerd om TAA goed uit te voeren. Consul-
tants doen ook bijna nooit aan ‘asset calls’. Dat geeft te veel 
afbreukrisico. Wij hebben een groot team, dat wereldwijd werkt, 
om de institutionele belegger hierin bij te staan.’

Hoe maken jullie die asset allocation calls dan 
precies?
Eggens: ‘We werken met een kwadrantenmodel waarmee 
iedere (sub)assetcategorie een objectieve score, van -8 tot +8, 
krijgt, opgebouwd uit vier deelscores: een Macro-, Waarde-
ring-, Kwalitatieve en Technische score. Afhankelijk van de 
categorie kunnen er per kwadrant andere variabelen worden 
gebruikt. Bij high yield kijk je naar andere zaken dan bij bij-
voorbeeld sovereigns. In het Waarderingskwadrant worden er 
allerlei tools gebruikt om te beoordelen of een categorie 
onder-, over- of neutraal gewaardeerd is. In het Technische 
kwadrant wordt bijvoorbeeld naar vraag- en aanbodverhou-
dingen gekeken. Bij Kwalitatief kijken we onder andere naar 
het sentiment. Daarin zouden we bijvoorbeeld de impact van 
de Oekraïne kunnen meewegen. Alle scores worden vervolgens 
vanuit alle assetcategorieteams doorgegeven aan het Global 
TAA team, dat bestaat uit een vijftal mensen. Dit team voert 
een additionele controle uit op de scores en bepaalt vervol-
gens de optimale asset allocatie.’
Schürmann: ‘Door met objectieve scores te werken worden de 
beslissingen traceer- en meetbaar. Het proces is iteratief, 
objectief en gekwantificeerd. Overigens werken we ook met 
een kwadrantenmodel voor individuele effecten, alleen is dan 
het Macro-blok vervangen door Fundamentele factoren. We 
hebben bovendien ESG factoren in dit Fundamentele quadrant 
toegevoegd.’
Eggens: ‘In het ene kwadrant, bijvoorbeeld Waardering, kan 
kwantitatiever gewerkt worden dan in, zeg, het Macro- 
kwadrant. Ik geloof niet in een puur kwantitatieve benade-
ring. Het moet een combinatie zijn, waarbij de kwantitatieve 
tools het kwalitatieve proces ondersteunen en objectiveren. 
Onze TAA-visie van dit moment? We geloven dat door matige 
economische groei en vergrijzing in Europa de rente voor 
lange tijd laag zal blijven. Tegelijkertijd betekent dit ook een 
aanhoudende vraag naar hogere yields. De belegger moet nu 
in de ‘risk-on’ modus zitten.’

Al met al een erg actieve benadering.
Eggens: ‘Klopt, we geloven dat markten niet efficiënt zijn en 
bij tijd en wijle zelfs fors onder- of overgewaardeerd zijn en 
dan moet je daar ook op inspringen. Bedrijfsobligaties en ABS 
waren in 2008 voor ons echt een ‘no brainer’ om vol in te 
gaan. Ons trackrecord bewijst dat actief beheer kan werken, 
althans met obligaties.’
Schürmann: ‘Als je 50 basispunten per jaar door TAA kunt  
toevoegen aan het resultaat, dan scheelt dat een slok op een 
borrel, zeker als een pensioenfonds wil indexeren.’  «

Fernand Schürmann is sinds 2013 als Commercial Director werkzaam 
bij Aegon Asset Management. In deze functie is hij onder meer 
verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het Nederlandse 
institutionele marktsegment.  In het verleden bekleedde hij 
vergelijkbare functies bij binnen- en buitenlandse partijen. 
Schürmann is sinds 1986 werkzaam in de financiële sector. Hij is 
afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam, heeft een VBA-opleiding afgerond en is DSI-geregistreerd.

CV
Fernand SchürmannCV
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SPLITSING VAN 
ACTIVITEITEN 
WONINGCORPORATIES  

Directe aanleiding voor de splitsing is een Besluit van de 
Europese Commissie van december 2009. Woningcorpo-
raties waren zich vanaf 1995 steeds meer met commer-

ciële activiteiten gaan bezighouden. En dat deden ze met 
diverse vormen van staatssteun, zoals goedkope grond, belas-
tingvoordelen en vooral met overheidsgaranties en –achter-
vang. Logisch dat commerciële beleggers, verenigd in IVBN, 
zich daartegen gingen verzetten. Het parlement wilde daar 
aanvankelijk niets tegen doen. Daarom diende IVBN in 2007 
een formele klacht in bij de EC Mededinging. Die klacht had 
overigens alleen betrekking op de commerciële activiteiten van 
corporaties, die ze mét staatssteun verrichten en waardoor er 
dus marktverstoring optrad.  

Uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting uit 2012 
blijkt dat de commerciële projecten van alle corporaties  
gezamenlijk al jaren verlieslatend zijn: alleen al voor de nog 
lopende projecten was het verlies toen al opgelopen tot circa 
1,3 miljard euro. Hierin is het verlies van reeds beëindigde 
commerciële projecten niet verwerkt. De wetgeving is erop 
gericht woningcorporaties terug te laten keren naar hun soci-
ale kerntaak, waarbij zij hun risicovolle commerciële (neven)
activiteiten administratief of juridisch moeten afsplitsen. Het 
gaat dan om projectontwikkeling, koopwoningen, vrije sector 
huur boven de € 700 huur per maand, kantoor- en winkelruim-
ten en dergelijke. 

Beleggers adviseren de Tweede Kamer om de scheiding van de 
commerciële activiteiten en de primaire sociale kerntaak veel 
strakker te regelen. Commerciële activiteiten van corporaties 
hebben immers in het recente verleden al geleid tot het fors 
weglekken van maatschappelijk kapitaal dat voor de sociale 
kerntaak van woningcorporaties is bestemd. Tevens stellen zij 
voor de administratieve scheiding te laten vervallen, omdat de 
financiële risico’s voor de sociale kerntaak van de corporatie 
veel te groot zijn. In de wetgeving wordt weliswaar gesteld dat 
er geen middelen, vermogen, onderpand of andere zekerheids-
stellingen vanuit de moedercorporatie mogen worden ingezet 
voor de commerciële activiteiten. Echter bij financieel wan-
presteren van de commerciële afsplitsingen zal de moeder- 
corporatie toch worden aangesproken (zowel bij een admini-
stratieve als bij een juridische scheiding). 

Daarnaast bepleiten beleggers dat de commerciële afgesplitste 
activiteiten volledig transparant (zowel intern als extern) rap-
porteren over het behaalde rendement op het eigen vermogen. 
Daarmee wordt volstrekt duidelijk of de commerciële afsplitsin-
gen marktconform opereren. Alleen daardoor kan een gelijk 
speelveld op commerciële markten ontstaan. Deze transparan-
tie-eis is op zijn plaats omdat woningcorporaties semipublieke 
organisaties zijn, die werken met staatssteun en met maat-
schappelijk bestemd kapitaal. Met dit kapitaal worden dus nu 
en in  de toekomst commerciële activiteiten mogelijk gemaakt.  
In de wetgeving is die transparantie niet geregeld. Corporaties 
zullen hun commerciële activiteiten daardoor onzichtbaar kun-
nen verwerken in hun jaarrekening.  «

// COLUMN

Gedwongen door Europese regelgeving, maar 
ook als gevolg van de Parlementaire Enquête-
commissie Woningcorporaties, gaat het 
parlement beslissen over de splitsing van de 
activiteiten van corporaties in een sociale kern-
taak en in commerciële nevenactiviteiten.  

Fo
to

: A
rc

h
ie

f 
IV

B
N

Door Frank van Blokland, directeur van de Vereniging van Institutionele Beleggers  

in Vastgoed Nederland (IVBN)
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IK HOU VAN BOUWEN  

De regen komt met bakken naar beneden. Vanwege de harde wind moeten de  

piloten extra gas geven. Hun machines bulderen laag het kantoor over, op weg naar 

de Buitenveldertbaan. Een lichtreclame op het dak met de dekkingsgraad van het 

pilotenfonds. Hij heeft het serieus overwogen. ‘Dan zien de piloten als ze 

thuiskomen dat het goed gaat met hun pensioen.’ Financial Investigator sprak met 

Toine van der Stee.

Tot leedvermaak van mijn studievrienden die 
bedrijfseconomie gestudeerd hadden, werd de 
overheid mijn eerste werkgever. Nog steeds ben ik 

innig dankbaar voor die zeven jaar bij Financiën. Door 
speeches te schrijven voor Ruding en vele anderen 
leerde ik hoe je chocoladeletters op de voorpagina van 
de Telegraaf krijgt. Mensen die ik toen ontmoette,  
zitten nu bij DNB of AFM. Elkaars achtergrond kennen 
vergemakkelijkt een relatie. Bij Robeco werd ik verant-
woordelijk voor beleggingsportefeuilles van pensioen-
fondsen, waaronder Verkade en Heineken. ‘Vermogende 
particulieren’ heb ik daar ook gedaan en de laatste 
negen jaar was ik directeur voor de institutionele markt 
in Nederland. Ongeveer alle pensioenfondsen kwamen 
voorbij. Vierenhalf jaar bij de collectieve markt bij  
Interpolis volgden. Toen ik al die ervaringen op zak had, 
kwam er iemand langs die zei: ‘hé, jij zou wel eens 
degene kunnen zijn die op ons pensioenfonds mag  
passen.’ 

Mijn werk hier is het beste wat mij kon overkomen. Ik 
heb het verschrikkelijk leuk, al jaren, en kan op dit 
moment geen leukere werkomgeving bedenken dan de 
pensioenen. Verzekeraars houden de kaarten tegen  
de borst. Ze zijn concurrenten en gunnen elkaar veel  
minder dan pensioenfondsmensen. Die zijn open en 
wisselen enthousiast uit wat ze doen. En bij bijna alle 
pensioenbedrijven is het percentage vrouwen hoog. 
Bij ons al 45%, zonder specifiek beleid. Dat zegt iets 
over de sfeer, over de cultuur. Ook de maatschappelijke 
relevantie van pensioen speelt een rol. Het gaat hier 
wel om de pensioenen van 80.000 gezinnen! Leuk is 
ook dat er voor managers in pensioenland helemaal 
geen vast opleidings- of carrièrepatroon bestaat.  
Misschien ook wel een beetje gênant voor een sector 
met zo’n groot maatschappelijk belang. Hoe zorgen we 

Door Lies van Rijssen

CV

2005 – nu: CEO pensioenuitvoeringsorganisatie Blue Sky Group/
directeur van de drie KLM-pensioenfondsen
2001 – 2005: Rabobankorganisatie, directiefunctie Interpolis 
1992 – 2001: Directeur Robeco Institutional Asset Management
1987 – 2001: Robeco
1980 – 1987: Ministerie van Financiën 
Studie: Internationale en Macro-economie
Nevenfunctie (huidig): Bestuursvoorzitter Dutch Fund and Asset
Management Association (DUFAS) 
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Aan het pensioenstelsel moeten we niet te veel verande-
ren, maar wel vertellen hoe het werkt en laten zien hoe 
goed het is. DB-regelingen, mits als voorwaardelijk mid-
delloon, blijven haalbaar. ‘Voorwaardelijk’ impliceert 
dat je niet te veel belooft. We moeten zeker af van ver-
meende solidariteit die in werkelijkheid permanente 
subsidiëring van de ene groep door een andere is. Echte 
solidariteit, de verzekeringsgedachte, het gedeelde 
risico-element, moeten we overeind houden. Vraag je 
mensen –zeker ook jongeren – hoe zij over solidariteit 
denken, dan willen ze zorgen voor elkaar, maar niet 
onbegrensd. Solidariteit, nabijheid en betrokkenheid 
hebben alles met elkaar te maken. Limburgers willen 
niet betalen voor een VUT-uitkering van een verre col-
lega in Groningen die ze helemaal niet kennen. Het is 

voor voldoende mensen om dit werk te doen? Tegelijk 
kom je zo collega’s tegen van heel verschillende  
pluimage. Actuarissen, juristen, historici en taal- 
kundigen. Dat maakt het gesprek zo aardig, al die  
verschillende types. 

Ik dacht ‘we zijn verloren’, toen ik de bestuursvoorzit-
ter van een groot fonds op de radio hoorde zeggen dat 
‘Den Haag’ ons langere hersteltermijnen moest toe-
staan. Dat was in 2008 toen de crisis in alle hevigheid 
losbarstte. Die oproep betekende voor mij dat ze bij 
dat fonds hun verantwoordelijkheid niet namen. Ze 
verscholen zich achter overmacht. Maar daar was geen 
sprake van, ze hadden niet gedaan wat ze wel hadden 
kunnen doen: zeggen dat ze al jaren onvoldoende pre-
mie kregen van de overheid om adequate buffers aan 
te leggen. Dat ze grote beleggingsrisico’s hadden 
moeten lopen om toch iets van hun pensioenbeloften 
waar te maken. Dat was fout gegaan en dat je dan op 
de blaren moet zitten, kun je heel goed uitleggen. 
Maar dat wilden en deden ze niet. Hun oproep werd 
gehonoreerd, maar in Den Haag krijg je niets voor 
niets. De rekening is voor ons allen: een overmatige 
overheidsbemoeienis. 

A D V E R T E N T I EWAT JE ZIET
IS OOK ECHT
WAT JE KRIJGT.

Investeringen hoeven geen 
mysterie te zijn, dat moet 

ontrafeld worden. Daarom zijn  
SPDR® ETFs rechttoe rechtaan — met 
een genereus aanbod aan investerings 
mogelijkheden om precies overeen te 
komen met uw beleggingsstrategie.

Wat het marktsegment ook is, da’s het  
rendement dat u krijgt. Niets meer.  
Niets minder.

Neem een kijkje op spdretfsinsights.com

What you see is what you get

De DIA is een fonds dat op de beurs verhandelbaar is met als beleggingsdoel de prijs- en rendementsontwikkeling te 
volgen van de Dow Jones Industrial Average. De aandelen van de DIA vertegenwoordigen belangen van individuele 

eigendom in de portefeuille van de Trust.De aandelen van de SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) zijn zo ontworpen dat ze continu de voortgang van de Dow Jones Industrial Average Index 
monitoren. DIA is een trust fonds geregistreerd onder New Yorkse wetgeving en ingeschreven bij de United States Securities Exchange Commission als een investeringsbedrijf onder de Investment Company 
Act van 1940, als beschreven. ETF’s laten zich verhandelen als aandelen. Ze zijn onderhevig aan beleggingsrisico’s en fluctueren in waarde. De waarde van de investering kan zowel omlaag als omhoog 
gaan en de ROI zal daarom wisselend zijn. Veranderingen in wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, prijs of inkomen van een investering. Bovendien is er geen garantie dat een 
ETF haar beleggingsdoel zal behalen. SPDR ETF’s zullen soms niet beschikbaar of geschikt voor u zijn. Deze advertentie bevat geen beleggingsadvies, of een aanbod of een vraag om SPDR ETF’s aan te 
schaffen en is uitgegeven door State Street Global Advisors (“SSgA”). SPDR ETF’s mogen alleen aangeboden en verkocht worden in de daarvoor geautoriseerde rechtsgebieden, in overeenstemming met 
de wettelijke voorschriften. U dient een prospectus en essentiële beleggersinformatie, Key Investor Information Documents (“KIIDs”), te verkrijgen en te lezen alvorens u gaat beleggen. Meer informatie en 
de prospectus/KIIDs over de kenmerken, kosten en risico’s van de SPDR ETF’s is beschikbaar, voor inwoners van landen waar het verhandelen van SPDR ETF’s wettelijk is toegestaan, op www.spdrseurope.
com en via uw lokale SSgA kantoor. “SPDR” is een geregistreerd handelsmerk van Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) en wordt in licentie gegeven door State Street Corporation. Geen enkel 
financieel product dat wordt aangeboden door State Street Corporation of haar partners wordt gesponsord, ondersteund, verkocht of gepromoot door S&P of haar partners. S&P en haar partners geven geen 
verklaringen, waarborgen of condities af of het raadzaam is units/aandelen in deze producten te kopen, verkopen of aan te houden. © 2014 State Street Corporation - Alle rechten voorbehouden. IBGE-1154
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We moeten zeker af van vermeende 
solidariteit die in werkelijkheid permanente 

subsidiëring van de ene groep door 
een andere is. 
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onplezierig onderzoek door een commissie te verduren 
kreeg, en de toezichthouder slaat de schrik om het hart. 
‘Dubbel gestikt houdt beter’, wordt het motto. 

Niemand is tegen goed toezicht, maar het moet opleve-
ren dat wij het met zijn allen beter doen voor onze deel-
nemers. Wat je nu ziet is dat wij enorme kosten maken 
om het toezicht tevreden te stellen. En daarmee niet 
onze deelnemers beter bedienen. Fondsen moeten 
bewijzen dat hun beheersmaatregelen werken. Wij heb-
ben vierenvijftig beheersmaatregelen gedefinieerd. DNB 
vroeg ons om een audit op de werking. Een gerenom-
meerd accountantskantoor deed dat, voor veel geld. Nu 
wil DNB onze audit controleren. Ze leren er vast veel van, 
maar mijn deelnemers worden er geen cent beter van. En 
DNB maakt zich zo onbedoeld heel kwetsbaar. 

Mijn vrije tijd? Dan ben ik nogal obligaat bezig. Ik werk 
in de tuin, kook, onderhoud de wijnkelder. Maar ik heb 
wel een onvermoede hobby. Pietepeuterigheid is 
meestal niets voor mij, maar eens in de paar jaar lukt het 
me een schaalmodel van een bijzondere auto te bemach-
tigen. Een kit met 2000 tot 2500 onderdelen. Soms werk 
ik twee winterseizoenen aan een model. Met spakenwie-
len, bladveren uit staal, een linnen kapje. Eenmaal klaar 
werkt alles. Deze auto’s hebben altijd twee reservewie-
len, dus in totaal zes wielen, met elk tachtig spaakjes in 
drie laagjes en drie patronen. Elk spaakje moet in een 
nippeltje in de velg. Een wiel is een avond werk. Het 
cabrioletkapje moet netjes op en neer bewegen. En duw 
je met je pink, groter is het niet, op het rempedaaltje, 
dan bewegen de remmen. Een enkel model heeft een 
slingertje in de deur om het raampje te laten zakken. 

Als ik bezig ben met bouwen, vergeet ik alles en ieder-
een. Dan ben ik van de wereld. Ons bezoek vindt ze mooi, 
die auto’s in de vitrinekast, maar ziet niet wat ik zie: al 
die avondlijke, nachtelijke uren noest werk en iets dat ik 
zelf heb gebouwd. Dat het af is, vind ik minder leuk. Ik 
hou van bouwen. Als er iets gebouwd moet worden ben ik 
er graag bij. «

goed dat mensen tegenwoordig niet meer voetstoots 
aannemen dat wat een autoriteit zegt de waarheid is. 
Dat dwingt ons dingen goed uit te leggen en ook te ver-
tellen dat we soms iets niet weten. Je hebt het in de pen-
sioenen over periodes van 60 jaar. Daarin kan veel 
gebeuren, met gevolgen voor je pensioengeld! Drie 
wereldoorlogen en een enorme kapitaalvernietiging bij 
wijze van spreken. Het is dus volksverlakkerij om te belo-
ven dat we samen op weg gaan en zorgen dat iedereen 
zonder schrammen en builen de eindstreep haalt. Je 
kunt wel zeggen ‘we gaan samen op weg en komen kuilen 
en obstakels tegen waar we zo goed mogelijk over- en 
omheen proberen te komen. We hebben het juiste 
gereedschap bij ons.’ Uitleggen doe je vóór je op weg 
gaat, niet halverwege. De betere voorbeelden uit onze 
sector laten zien dat het werkt. 

Enig pensioenpaternalisme is uitstekend. Je kunt men-
sen daarmee een zorg ontnemen. Zo blijft het belangrijk 
dat deelnemen in een pensioenregeling bijna automa-
tisch gaat. Maar leg dus wel uit hoe het werkt. Laat de 
kracht van rente op rente zien. Hoe dat uitwerkt voor een 
pensioen, ook voor een bescheiden pensioen. Laat zien 
wat rendement voor je doet en dat je dat alleen kan rea-
liseren als je tijd hebt en het samen doet. 

Het plan om mensen een hypotheek te laten nemen van 
hun eigen pensioen? Ik moet er niets van hebben. Wie 
denkt dat je geld kan onttrekken aan je vermogen omdat 
het wel weer aangroeit of je het een keer terugbetaalt, 
heeft het bijna altijd fout. Het zit in mensen om dat niet 
op te brengen. Bouwen aan je pensioen is net als stop-
pen met roken. Morgen beginnen kan ook. Denk je. Ook 
tegen die aftoppingsmaatregel ben ik fel gekant. In de 
memorie van toelichting staat dat wie boven de ton ver-
dient in staat geacht wordt zelf een financiële planning 
te kunnen verzorgen. Daar geloof ik dus helemaal niets 
van. Ik ken veel grootverdieners die niet weten hoe ze op 
hun geld moeten passen. Die er een potje van maken. 
Helaas, niet letterlijk. Bovendien is het allereerst aan 
werkgevers en werknemers hoe het arbeidsvoorwaarde 
pensioen eruitziet, wat ze ervoor over hebben. Dit is een 
fiscale maatregel om drie miljard binnen te fietsen. 
Voorts creëert de politiek zo een draaiknop: die ton kan 
nog omlaag. Dit soort inventiviteit is een politieke ver-
slaving. 

Voor een nieuw pensioenstelsel hoeft naar mijn idee niet 
zoveel te veranderen. Maar wel het toezicht! Dat schiet 
verschrikkelijk door. We hebben het ook over ons zelf 
afgeroepen. De politiek vertaalt het ongenoegen van 
burgers, die van ons geen adequate uitleg kregen, in 
regeltjes en wetten en vraagt de toezichthouder hoe het 
zo ver heeft kunnen komen: ‘Slappe hap, dat toezicht?’ 
Voeg daarbij een DNB-president, die een ongemeen 

Bouwen aan je pensioen is net als 
stoppen met roken. Morgen 
beginnen kan ook. Denk je. 

Wij geven u een duidelijker zicht 
op opkomende obligatiemarkten

De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een 
handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, 
wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of 
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VIER CIO'S OVER BETROKKEN 
AANDEELHOUDERSCHAP MET HET 
OOG OP DE MAATSCHAPPIJ

Waar de publieke discussie over maatschappelijk verantwoord beleggen 
zich vaak beperkt tot de vraag of investeren in een bedrijf kan of niet 
kan, zetten institutionele beleggers liever het instrument van de dialoog 
in: invloed uitoefenen waar het kan.

ZONNEPANELEN
‘Maatschappelijk verantwoord beleggen 
valt hier samen met een ander belangrijk 
thema: beleggen in Nederland’, zo lichtte 
Cartigny de keuze van PMT toe. Met de 
extra investeringen in nieuwbouw is 250 
miljoen euro gemoeid. De verbeteringen 
aan bestaande woningen, zoals isolatie, 
nieuwe hr-ketels en zonnepanelen, moeten 
zoveel energiebesparing opleveren, dat 
huurders bereid zijn een deel daarvan als 
huurprijsverhoging te accepteren. Voor de 
isolatie en de hr-ketels gaat het om 55% 
van de besparing, voor de zonnepanelen 
om 75% van de besparing. Per saldo 
worden hun woonlasten dus altijd lager. 
Overigens moet 70% van de huurders 
instemmen met een project voordat het 

Uitsluiting is slechts een laatste 
redmiddel. Maatschappelijk ver-
antwoord beleggen (MVB) draait 

er niet om dat investeerders zich terug-
trekken uit elk bedrijf dat iets 'fout' doet. 
Op een bijeenkomst in september in 
Amsterdam, maakten vier Nederlandse 
pensioenbeleggers de beperkingen van 
die benadering duidelijk. Het grootste 
risico van die benadering is dat het kind 
met het badwater wordt weggegooid: door 
de relatie te beëindigen, sluit men zich af 
voor elk potentieel tot verbetering. 
Bovendien, en dat was een opvallend ken-
merk van de voorbeelden die aan de orde 
kwamen, krijgt MVB steeds vaker vorm in 
eigen, positieve keuzes, in plaats van in 
(alleen maar) kritiek op gedrag van 
ondernemingen. 

Dat bleek het sterkste uit een case rond de 
woningportefeuille van PMT (Pensioen-
fonds Metaal en Techniek), die beschreven 
werd door Gerald Cartigny, directeur Fidu-
ciair Management en CIO a.i. van MN. Van 
de anderhalf miljard euro die PMT in 
Nederlands vastgoed heeft belegd, is een 
kleine 700 miljoen euro geïnvesteerd in 
woningen, ongeveer 5.100 in getal. Het 
pensioenfonds heeft de keuze gemaakt 
dat woningbezit te verduurzamen, zowel 
door extra investeringen te doen in duur-
zame nieuwbouw als door het aanpassen 
van bestaande woningen. 

van start kan. Er wordt daarom veel 
energie gestoken in communicatie. 

‘Dit initiatief komt ten goede aan alle 
betrokkenen’, aldus Cartigny. ‘Lastenver-
laging voor de huurder, verbeterd rende-
ment voor het pensioenfonds. Bovendien 
zijn met het hele project 2500 manjaren 
aan werkgelegenheid gemoeid in onder 
meer de sector waarin de deelnemers van 
PMT werken.’ En last but not least: de uit-
stoot van CO2 zal met 5.000 ton verlaagd 
worden. Cartigny zegt ernaar te streven 
dat eind 2015 bijna de helft van het 
woningbezit van PMT verduurzaamd is.

HYPOTHEKEN
Beleggen in Nederland is ook voor 
Progress, het pensioenfonds van Unilever 
Nederland, een belangrijk speerpunt, zo 
kon Martin Sanders in het verlengde van 
PMT's voorbeeld melden. Sanders is CIO 
Europa van Univest Company, de vermo-
gensbeheerder en beleggingsadviseur van 
de tachtig wereldwijde pensioenfondsen 
van Unilever. Progress concretiseert de 
Nederlandse focus door te beleggen in 
nieuwe Nederlandse hypotheken en ziet 
daar, met name vanwege de omstandighe-
den op de financiële markten, ook een 
maatschappelijke component in. 

‘Er is weinig concurrentie op de Nederlandse 
markt en de hypotheekvoorwaarden zijn 

Door Geert Dekker

MVB krijgt steeds 
vaker vorm in eigen, 

positieve keuzes, in plaats 
van in kritiek op gedrag 

van ondernemingen.
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dat Shell een goede inschatting maakt van 
de risico's. We spreken ons niet uit over de 
vraag of gaswinning al dan niet gestopt 
moet worden, we gaan niet op de stoel zit-
ten van het management. We willen alleen 
zien dat een bedrijf zich bewust is van de 
risico's die gelopen worden, bijvoorbeeld 
de reputatierisico's.’

Van Wijk wil in samenwerking met Robeco 
en Pensioenfonds Vervoer hierover in 
gesprek met Shell, maar verzoeken daar-
toe zijn geweigerd. ‘Men verwijst naar de 
NAM. Maar als belegger in Shell willen we 
niet weten wat de NAM doet, maar hoe 
Shell met deze risico's omgaat.’ Met de 
weigering neemt TKP Investments overi-
gens geen genoegen: ze blijft hameren op 
een dialoog. 

aangescherpt’, aldus Sanders. ‘Banken 
trekken zich terug en zo worden nieuwko-
mers op de woningmarkt kansen ontno-
men. Pensioenfondsen zijn in staat de 
broodnodige ruimte te scheppen op de 
hypotheekmarkt.’ Bovendien zijn de ren-
dementen aantrekkelijk. Vanwege de 
scherpere eisen, bijvoorbeeld verplichte 
aflossing en de NHG-garanties, zijn 
nieuwe hypotheken feitelijk zo veilig als 
staatsobligaties. Sanders: ‘Maar intussen 
bedragen de spreads 150 tot 250 basis-
punten.’ Progress heeft 250 miljoen euro 
in dit nieuwe initiatief gestoken.

AARDBEVINGEN
De voorbeelden van PMT en Progress laten 
zien in welke richting maatschappelijk 
verantwoord beleggen zich beweegt. Dat 
laat onverlet dat in aandelenbeleggingen 
de basis nog steeds gevormd wordt door 
screening van ondernemingen naar goede 
governance, sociale criteria en milieunor-
men. Als men daarbij op pijnpunten stuit, 
wordt de dialoog met het bedrijf gezocht.

Roelie van Wijk, CEO van TKP Investments, 
geeft hierbij het voorbeeld van Shell. TKP 
Investments houdt een belang in Shell, 
maar maakt zich zorgen over het risico dat 
de onderneming met de aardbevingen in 
Groningen loopt en die veroorzaakt wor-
den door de activiteiten van de NAM, voor 
de helft eigendom van Shell. ‘We willen 

PLATINA
De mate waarin men zich bewust is van 
maatschappelijke risico's en de transpa-
rantie daarover, is ook voor SPF Beheer het 
belangrijkste criterium waarop ze de MVO-
ambitie van ondernemingen beoordeelt. 
Albert Akkerman, CEO en CIO a.i. van SPF, 
gaf het voorbeeld van de Britse fabrikant 
van katalysatoren, Johnson Matthey. ‘In 
hun katalysatoren is een behoorlijke hoe-
veelheid platina verwerkt. Die grondstof 
wordt betrokken uit de Zuid-Afrikaanse 
mijnbouw en daar spelen geregeld arbeids-
conflicten. Die gaan soms met geweld 
gepaard. Aangezien producenten aange-
sproken kunnen worden op de kwaliteit van 
hun hele keten, stellen wij dan de vraag: is 
de herkomst van dat platina een risico voor 
Johnson Matthey?’

Over dat onderwerp is SPF Beheer in 
gesprek gegaan met de Britse onderne-
ming. Kun je dan verwachten dat door de 
inspanningen van het bedrijf die arbeids-
conflicten direct tot het verleden behoren? 
‘Uiteraard niet’, vindt Akkerman, ‘maar je 
mag wel verwachten dat de onderneming 
aanspreekbaar is op het probleem en dat 
men bereid is daar actie op te ondernemen. 
En dat bleek het geval te zijn. In dit geval is 
dat voor ons voldoende om het aandeel wel 
te selecteren.’ De dialoog is daarom een 
sterker instrument voor MVB dan uitslui-
ting, aldus Akkerman.«
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// RONDE TAFEL PORTFOLIO CONSTRUCTION IN MULTI ASSET CLASS INVESTING

VOORZITTER

Arjen Pasma,

PGGM Investments 

DEELNEMERS

Rob Brand, Blue Sky Group

Wim van Hyfte, Candriam Investors Group

Maarten de Kok, MN, 

sinds 1 september ING Pensioenfonds

Bill McCoy, FactSet

Valentijn van Nieuwenhuijzen, 

ING Investment Management

Bart van Poucke, BNP Paribas Investment Partners

Jelle Ritzerveld, Kempen Capital Management

Deze Ronde Tafel is tot stand gekomen in  
samenwerking met FactSet.

Door Hans Amesz

Een op risicofactoren gebaseerde asset allocatie is niet per se beter 

dan een traditionele, maar het gebruik van risicofactoren is wel een 

mooie aanvulling op de traditionele portefeuilletheorie. 

Factorbeleggen zou meer inzicht geven in de risico’s die in de 

portefeuille worden gelopen. Financial Investigator organiseerde 

een rondetafelbijeenkomst over Portfolio Construction in Multi 

Asset Class Investing.

FACTORBELEGGEN  
GEEFT MEER INZICHT  
IN RISICO’S

Fo
to

's
: F

ot
op

er
sb

u
ro

 D
ij

k
st

ra



NUMMER 5 / 2014 23FINANCIAL
INVESTIGATOR

>  Arjen Pasma  is Chief Risk Officer Investments van PGGM. Pasma is verder Statutair 
Directeur van PGGM Vermogensbeheer BV en PGGM Treasury BV en lid van het Management 
Team Investments. Voor zijn rol bij PGGM was Pasma Investment Management & Pensions 
Practice Leader bij Deloitte en Director in het Financial Risk Management team. Van 1997 
tot 2008 was hij Senior Portfolio Manager bij ABN AMRO Asset Management. Pasma heeft 
Econometrie gestudeerd en is CFA charter holder.

Wim van Hyfte: ‘Ik zou niet willen zeggen dat een op risico-
factoren gebaseerde asset allocatie beter is dan een traditionele, 
want je kunt geen appels met peren vergelijken, maar het gebruik 
van risicofactoren is wel een mooie aanvulling op de traditionele 
asset allocatie. Beleggers moeten zich daarbij realiseren dat op 
risicofactoren gebaseerde allocatiestrategieën, bijvoorbeeld 
op basis van volatiliteit, liquiditeit en krediet, leiden tot andere 
soorten systematische risico’s.’

Jelle Ritzerveld: ‘Als risicomanager gaat het mij om het krijgen 
van additioneel inzicht, van meer informatie over de karakte-
ristieken van een portefeuille. Als je daarover beschikt, moet je 
vervolgens alsnog beslissen wat je ermee gaat doen. In beide 
strategieën moeten namelijk allocatiebeslissingen worden ge-
nomen, en dat is dus ook in een wereld met factoren een kwestie 
van het hebben van een investment framework.’

Worden beleggingsportefeuilles nu op een  
andere wijze geconstrueerd dan volgens de  
traditionele portefeuilletheorie?

Valentijn van Nieuwenhuijzen: ‘De traditionele portefeuille-
theorie is niet in staat de complexiteit van de financiële markten 
te verklaren. Daarom moet gezocht worden naar alternatieve 
manieren van beleggen. Mijn veronderstelling is dat een soort 
van dynamische risk parity benadering meer robuuste beleg-
gingsresultaten tot stand brengt. Het doel is onzekerheid te 
verminderen.’

Bart van Poucke: ‘Ik denk niet dat er nu sprake is van een com-
pleet andere manier van beleggen. Het gaat om een evolutie, die 
is voortgekomen uit de slechte ervaringen met beleggen door de 
grote financiële crisis van 2007-2009.’
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grote concentratie is in een van de factoren. Of diversificatie dan 
altijd de optimale oplossing is, weet je op voorhand niet. Dat hangt 
af van je gehele investment framework en daarover ga ik dan ook in 
gesprek met de portfoliomanagers.’

Van Hyfte: ‘Met name de laatste twee jaar is de aandacht voor 
factorbeleggen sterk toegenomen, maar de traditionele asset al-
locatie zal blijven bestaan, want de op risicofactoren gebaseerde 
allocatie heeft zijn beperkingen op het vlak van capaciteit, zoals 
we allemaal weten. Bovendien moeten we ons altijd de vraag stel-
len of het om echte risico’s gaat of dat het te maken heeft met 
economisch gedrag (behavioral) en dus kan verdwijnen.’

Brand: ‘Het kan verstandig zijn traditionele asset allocatie te com-
bineren met factorbeleggen. We moeten ons realiseren dat daar-
door een extra laag complexiteit wordt toegevoegd en complexiteit 
is niet altijd iets dat waarde toevoegt.’

Van Poucke: ‘Het is goed mogelijk dat een of meerdere factoren 
het over een of meerdere jaren niet goed doen. Het is moeilijk aan 
beleggers uit te leggen dat ze bij factorbeleggen soms over een 
lange adem moeten beschikken en misschien wel een rit van vijf 
tot zeven jaar moeten uitzitten om de meeste waarde te kunnen 
oogsten.’

Krijgen pensioenfondsbestuurders meer grip op 
de portefeuille door een strategische allocatie 
naar risicofactoren en hoe leggen ze dat uit?

Bill McCoy: ‘Het behoort tot onze fiduciaire verantwoordelijkheid 
om voortdurend met onze klanten te communiceren over alle 
ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Wat factorbeleggen 
betreft, behoren daar uiteraard ook de verschillende risico’s toe. 
In termen van strategische asset allocatie heeft de financiële 
crisis aangetoond dat het soms te simplistisch is om de wereld 
netjes op te delen in aandelen, obligaties en alternatieve beleg-
gingscategorieën, want een hoop ellende is juist veroorzaakt 
door waardepapieren die werden geclassificeerd als obligaties 
maar over aanzienlijke aandelenkarakteristieken beschikten. Ik 
denk dat een op risicofactoren gebaseerde benadering zou kun-
nen blootleggen waar aandelenrisico in de obligatieportefeuille 
zit.’

Rob Brand: ‘In beide strategieën moeten allocatiebeslissingen 
worden genomen, een kwestie van hoe je naar de beleggings- 
wereld kijkt. Ik geloof wel dat factorbeleggen meer inzicht ver-
schaft in de risico’s die in de portefeuille worden gelopen. Door 
risicopariteit kan ik ervoor zorgen dat de risico’s gelijkelijk wor-
den verdeeld over de verschillende asset classes in de portfolio. 
Deze worden gedreven door factoren, waarbij er een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen fundamentele – en gedragsfactoren.’

Is smart beta of factorbeleggen een marketing-
concept of betekent het ook echt iets?

Maarten de Kok: ‘Zowel het een als het ander. Er zijn heel veel 
verschillende beleggers met verschillende doelen. Met een al-
locatie naar factoren als groei, waarde, momentum, lage volati-
liteit, et cetera kunnen de beleggingen beter met elkaar in over-
eenstemming gebracht worden om te bereiken wat je wilt. Smart 
beta is een extra beleggingsinstrument.’

Wat zijn bij factorbeleggen in een multi asset 
class setting de belangrijkste risicothema’s?

Ritzerveld: ‘De belangrijkste vraag voor mij is wat er gedaan 
moet worden als er bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat er een 

>  Rob Brand is Senior Portfolio Manager TAA bij Blue Sky Group. Hij is in deze functie 
verantwoordelijk voor de tactische asset allocatie binnen de klantenportefeuilles. Hiervoor was 
hij Hoofd Aandelen Discretionair Vermogensbeheer ABN AMRO Bank. Zijn eerdere functies waren 
Senior (Quantitative) Strategist en Senior Portfolio Risk Manager, beide bij ABN AMRO Asset 
Management. Brand heeft een Master Bedrijfseconomie van de Financiële Sector aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam.
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Nogmaals, wat is de toegevoegde waarde voor 
klanten van op risicofactoren gebaseerd beleg-
gen ten opzichte van traditioneel alloceren? 

Ritzerveld: ‘Dat is een kwestie van het juiste inzicht verschaffen 
aan de verschillende klanten. Als het pensioenfondsbestuur denkt 
dat bijvoorbeeld value investing de weg van de toekomst is, moet 
je laten zien hoe je die weg moet bewandelen.’

Van Hyfte: ‘Als beleggers bereid zijn de rit uit te zitten, kunnen op 
risicofactoren gebaseerde beleggingscategorieën kansrijk zijn en 
dus waarde toevoegen. Als gezegd, er moet goed worden gecom-
municeerd waarom dit zo is en welke risico’s gelopen worden. Wat 
we nodig hebben, is een beter rendement/risicoprofiel.’

De Kok: ‘Onze klanten zijn nogal sceptisch over factorbeleggen. 
Zij willen niet alleen een rationele verklaring voor het feit dat 
factoren het risico en rendement beïnvloeden, maar ze willen ook 
dat de resultaten door de tijd heen consistent zijn, want anders 
kunnen ze net zo goed de markt kopen en zichzelf veel moeite be-
sparen. Ik denk niet dat er een factor is die altijd goed presteert, 
maar de periode van underperformance mag niet al te lang duren, 
want daar voelen klanten zich niet comfortabel bij.’

Zijn veel institutionele beleggers niet echt op de 
lange termijn georiënteerd?

Van Hyfte: ‘Ze zeggen van wel, maar ze accepteren zeker geen 
underperformance van drie jaar, wellicht van een of misschien 
twee jaar.’

McCoy: ‘Het komt allemaal neer op de educatie van klanten, dat 
investeringen gefocust zijn op rendement. Verder moeten we het 
risicobewustzijn bevorderen. Door te kijken naar voorgaande cycli 
kunnen pijnpunten gedemonstreerd worden, bijvoorbeeld wan-
neer value of momentum een underperformance lieten zien.’

De Kok: ‘Wat echt ontbreekt, zijn goede benchmarks voor factor-
beleggen. Vooral voor low volatility is er sprake van een tros van 
inadequate benchmarks. Een duidelijke set van universeel geac-
cepteerde indices zou een grote steun zijn voor factorbeleggen.’

Brand: ‘Er zal nog heel wat gecommuniceerd moeten worden 
voordat het concept van factorbeleggen breed geaccepteerd zal 
worden door de pensioenfondsbesturen. Ik denk dat het nog een 
aantal jaren duurt voordat alle bestuurders precies weten hoe 
factorbeleggen werkt.’

De Kok: ‘Langzaamaan zien we dat meer besturen geïnteresseerd 
zijn in smart beta, ook omdat er een element van marketing bij 
komt kijken. Er wordt meer aandacht aan besteed in allerlei pu-
blicaties in bijvoorbeeld Financial Investigator, die zij onder ogen 
krijgen.’

Van Nieuwenhuijzen: ‘Wat de beleggingshorizon aangaat, denk 
ik dat veel pensioenfondsen en verzekeraars weliswaar beweren 
dat ze echte lange termijn beleggers zijn, maar dat ze in de  
praktijk een niet veel langere horizon hebben dan mutual fund 
managers of andere spelers in de financiële markten.’

Wat is de toegevoegde waarde voor pensioen-
fondsen om de rit uit te zitten?

McCoy: ‘Het incasseren van de illiquiditeitspremie, maar dat is, toe-
gegeven, moeilijk. Er zijn manieren om de prikkel weg te nemen en 
de strategie in het ongunstigste geval te liquideren en te voorko-
men dat assets in de uitverkoop moeten worden gedaan. Het gaat 
hier niet per se om een marktrisicoproces, maar om een operatio-
neel risico. Dat moet in de vergelijking worden meegenomen.’

Is dat een argument om lange termijn belegger 
te zijn?

McCoy: ‘Je moet je liquiditeitsbehoeften zo plannen dat je niet 
hoeft te liquideren. Daarbij speelt het gedragsaspect van andere 
beleggers een rol; je probeert de premie te incasseren.’

Van Nieuwenhuijzen: ‘Daar ben ik het mee eens. In de praktijk 
denk ik dat als de performance gedurende de rit teleurstelt, de 
toezichthouder zich ermee bezighoudt en dat je eigen reputatie 
gevaar loopt. Er wordt druk uitgeoefend die niet genegeerd kan 
worden en daarom moet je maatregelen nemen om je daartegen 
te beschermen. De toezichthouders kunnen hun beleid verande-
ren, hoe bereid je je daarop voor?’

>  Wim Van Hyfte  is Senior Fund Manager – Quantitative Analyst bij Candriam Investors 
Group waar hij medeverantwoordelijk is voor het kwantitatief beheer van institutionele en 
retail aandelenportefeuilles alsook onderzoek verricht naar de kwantitatieve modellering 
van alpha/risico en het samenstellen van optimale aandelenportefeuilles. Hij is eveneens 
Visiting Professor aan de Solvay School of Economics & Management, waar hij doceert over 
‘Asset Pricing in Practice’. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit Gent met 
specialisatie in het modelleren van risicopremies van financiële activa en de implicaties 
voor portefeuille allocaties.
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>  Maarten de Kok  is van 1998 tot 2008 Aandelenbelegger geweest bij Robeco, eerst bij 
de ‘emerging markets’ en later ook volwassen markten bij het Rolinco Global Growth team. 
Bij de switch naar het Global Tactical Asset Allocation team kwam de Kok terecht in een 
multi-asset en multi-instrument omgeving waarin portfolio constructie en 
risicomanagement centraal staan. De Kok werkte vanaf 2011 tot 2014 bij MN bij de afdeling 
Fiduciair Management. MN beheert een modelportfolio, welke dient als bron om 
pensioenklanten te adviseren. In september 2014 is De Kok aan de slag gegaan als Strateeg 
bij ING Pensioenfonds.

Van Poucke: ‘Wat betreft benchmarks voor factorbeleggen is er 
sprake van een grote korreligheid, wat het heel moeilijk maakt de 
juiste te kiezen.’

Van Nieuwenhuijzen: ‘Het moet niet alleen onze ambitie zijn de 
klant te informeren en op te voeden, bijvoorbeeld wat betreft 
de juiste benchmarks, maar uiteindelijk moeten we een algehele 
beleggingsoplossing leveren. Het resultaat moet, zoals ik al zei, 
meer robuust zijn. Het maken van onverwachte keuzes kan bijdra-
gen aan een betere rendement/risicoverhouding, maar we  
moeten erkennen dat er altijd grote onzekerheid blijft bestaan.’

Ritzerveld: ‘Het moeilijkst is om precies te bepalen wat de 
wensen van de klant zijn. Is die op zoek naar korte termijn per-
formance of juist naar een min of meer stabiel rendement op de 
lange termijn? Dat zou de echte benchmark moeten zijn: presta-
ties afzetten tegen wensen. Je moet dus vooral de klant helpen 
uit te leggen wat hij werkelijk wil en dan moet je proberen daar zo 
goed mogelijk aan te voldoen.’

Om het eenvoudiger te houden, zijn nogal wat 
pensioenfondsen bezig hun beleggingen minder 
gecompliceerd te maken. Wat is daarbij de rol 
van een op risico gebaseerde beleggings- 
strategie?

McCoy: ‘Als beleggingen minder complex worden, biedt dat mo-
gelijkheden voor fondsen die juist wel de premie van gecompli-
ceerdheid kunnen oogsten en daarmee alpha genereren.’

Hoe verkoop je dat bepaalde risicofactoren niet 
altijd werken en er een vorm van dynamische 
allocatiestrategie nodig is? 

Van Nieuwenhuijzen: ‘Sommige klanten, meestal de grotere, 
staan hiervoor open, andere minder. Bij kleinere fondsen zijn de 
mogelijkheden om een factoranalyse om te zetten in op risico 
gebaseerde portfolio’s gering, want daarvoor is meer dynamiek 
vereist. Als je als het ware afdaalt van een pensioenfonds tot 
een familietrust en vermogende particulieren, kom je meer in de 
richting van een één-loket-oplossing: een dynamische all-in-one 
oplossing.’

Van Hyfte: ‘Er is altijd een long-only (al dan niet dynamische)  
asset allocatiestrategie nodig om de portefeuille te laten groeien. 
Een dynamische risicofactor-allocatiestrategie biedt bijkomende 
diversificatiemogelijkheden.’

Van Nieuwenhuijzen: ‘Je moet beslissen hoe je een op factorbe-
leggen gebaseerde portefeuille construeert om een betere risico-
balans te krijgen dan bij een traditionele asset allocatie.’

McCoy: ‘Due diligence is altijd van groot belang.’

Van Nieuwenhuijzen: ‘Een paar maanden geleden sprak ik een 
hoogleraar van Harvard die veel onderzoek naar factoren doet. 
Het blijkt dat ze in de loop der tijd een onstabiele ontwikkeling 
vertonen. Het resultaat is afhankelijk van welke risicofactoren in 
welke perioden het goed doen of niet.’

De Kok: ‘Het is nog steeds moeilijk om een 60/40 benchmark met 
aandelen en obligaties te outperformen. Ongeveer 90 procent van 
het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door het hebben van aan-
delen en obligaties op de juiste momenten. Dat wil zeggen dat niet 
meer dan 10 procent voor rekening komt van smart beta. Je moet 
de meeste tijd aan de belangrijkste beslissing besteden, namelijk 
het kiezen van de juiste benchmark. Als je dan nog tijd over hebt, 
kan je die besteden aan bijvoorbeeld factorbeleggen.’

// RONDE TAFEL PORTFOLIO CONSTRUCTION IN MULTI ASSET CLASS INVESTING
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Stel dat een gemiddeld pensioenfonds een no-
minaal rendement van circa 5,5 procent nodig 
heeft om aan zijn doelstellingen te voldoen. Een 
groot aantal risk parity portfolio’s heeft nu zo-
veel exposure naar fixed income en commodi-
ties dat dit percentage, zeker in de huidige om-
standigheden, niet gehaald wordt. Wat kan 
daaraan gedaan worden?

Van Hyfte: ‘Als de rente, om wat voor reden ook, abrupt omhoog-
gaat, worden risicopariteitfondsen geconfronteerd met enorme 
verliezen omdat zij door de huidige lage volatiliteit van fixed 
income een overexposure naar obligaties hebben. Daar moeten 
beleggers zich bewust van zijn.’

Van Nieuwenhuijzen: ‘De enige beleggingscategorie waarvan 
de volatiliteit de laatste twee of drie jaar is toegenomen, is fixed 
income. In alle andere asset classes is de volatiliteit gedaald. 
Iedereen praat er nu over wat er gaat gebeuren als de rente stijgt. 
Ik herinner eraan dat iedereen zo’n 25 jaar geleden ook zo naar 
Japan keek, en daar is de rente blijven dalen. Dat is ook in Europa 
mogelijk: tienjarige yields van 50 basispunten.’

McCoy: ‘Fixed income versus een verplichtingenstroom hangt af 
van de richting van de hedging asset; tegen inflatierisico kun je 
je beschermen met bijvoorbeeld inflatiegerelateerde obligaties of 
met aandelen of vastgoed.’

Van Poucke: ‘We zitten nu in een zogenaamde lage rende-
mentsomgeving, die veel volatieler is dan in het verleden. We 
zien nu vrijwel dagelijks bewegingen die vijf, zes jaar geleden 
ondenkbaar waren. De toekomstige duration moet goed gemo-
nitord worden en zo nodig met maatregelen worden bijgesteld. 
Daarbij is de juiste timing van het grootste belang, omdat de 
impact daarvan op de portfolio groot is: een verkeerde timing kan 
tot enorme verliezen leiden.’

Wat is de rol van leverage, shortage en  
derivatives bij het uitwerken van op risico  
gebaseerde beleggingsstrategieën?

Brand: ‘Als je echt het doel van de strategie wilt bereiken, is het 

gebruik van derivaten waarschijnlijk heel belangrijk, evenals het 
betreden van de long-short wereld. Een andere belangrijke factor 
is herbalancering: in welke mate ben je bereid op een meer fre-
quente basis in de portefeuille te herbalanceren of houd je vast 
aan een lange termijn horizon?’

Welke factoren zitten in elk van de asset classes 
en hoe kan je de exposure naar een bepaalde 
factor in de long-only ruimte minimaliseren?

Ritzerveld: ‘Indien je weet hoeveel van elke factor in een bepaal-
de asset class zit, kan je al de asset classes slim herverdelen zodat 
je dichter bij je gewenste exposure komt, ook in een long-only 
ruimte. Je komt dan echter uiteindelijk bij een meer elementaire 
vraag: hoe definieer je bijvoorbeeld de liquidity risk factor en hoe 
meet je die?’

McCoy: ‘Een van de uitdagingen waar we voor staan is: hoe meten 
we liquiditeitsrisico in fixed income? Voor staatsobligaties bestaat 
een actieve markt, maar er is nog steeds sprake van een premie 
voor on-the-run versus off-the-run waardepapieren. Wij onder-
zoeken waar die premie mee te maken heeft en kijken naar toeval-
lige indicatoren die zich voordoen in illiquide markten. ’

>  Bill McCoy is Senior Product Manager binnen de Fixed Income group van FactSet. In 
deze rol is hij actief betrokken bij research, client support en sales om de organisatie te 
helpen haar positie als leidende aanbieder voor comprehensive analytics te verstevigen voor 
fixed income securities en de derivaten die gebruikt worden om deze te hedgen. Voor 
FactSet werkte McCoy voor andere fixed income software vendors alsmede in fixed income 
portfolio management. Hij heeft veel geschreven en gesproken over fixed income hedging 
en performance attributie. McCoy heeft een Master in Operations Research behaald aan de 
University of North Carolina en is een Chartered Financial Analyst.
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Van Nieuwenhuijzen: ‘Ik denk dat we over te weinig waarnemin-
gen van crisisperioden beschikken om goed te kunnen schatten 
hoe deze liquiditeitspremie zich in de volgende crisis zal ontwik-
kelen.’ 

Van Poucke: ‘De ontwikkelingen met betrekking tot liquiditeit 
doen zich vaak niet geleidelijk maar juist plotsklaps voor: de 
markt kan, als het ware, ineens opdrogen. Daarom is het model-
leren van de liquiditeitspremie buitengewoon moeilijk.’

Van Hyfte: ‘De vraag is of je het liquiditeitsrisico moet hedgen of 
niet.’

De Kok: ‘Het behoort tot de normaalste gang van zaken om het 
meeste valutarisico af te dekken, zeker ten opzichte van de dol-
lar. Dat biedt een alternatieve mogelijkheid om het liquiditeits-
risico te managen. Omdat de dollar een safe haven status heeft, 
wordt deze sterker in tijden van extreme stress. Echter, een la-
gere dollar hedge reduceert de liquiditeitsbehoefte en dan is het 
niet zo vreselijk om in een wat minder liquide markt te zitten.’

Moeten we proberen nieuwe benaderingswijzen 
te vinden?

Van Hyfte: ‘De gevolgen van illiquiditeit zijn zo drastisch dat je 
ze niet kunt negeren, maar dat is heel lang wel het geval geweest. 
De jaren 2007, 2008 en 2009 hebben aangetoond wat er gebeurt 
als je te ontspannen en zelfgenoegzaam reageert. We beschikken 
niet over de kwantitatieve instrumenten om dit soort verschui-
vingen, regimewisselingen, perfect te voorspellen. Maar de kans 
dat ze zich voordoen moet geïntegreerd worden in de allocatiebe-
slissingen door hedgen of dynamische allocatie.’

Ritzerveld: ‘Ik zie geen heil in het bouwen van een model om dit 
soort regimewisselingen te voorspellen. Ik ben daarentegen wel 
een groot voorstander van modelleren, in de zin van interpole-
ren, dus beter leren begrijpen waardoor iets in het verleden is ge-
beurd. Dat helpt om beter te begrijpen hoe zaken samenhangen.’

McCoy: ‘Liquiditeitsrisico betreft niet altijd de hele markt: ver-
schillende marktsegmenten kunnen in verschillende perioden 
illiquide zijn. Het antwoord op het waarom van illiquiditeit 

wordt niet gevonden door te kijken naar de marktrisicofactoren, 
maar door te kijken naar andere factoren, zoals de onderlinge 
verbondenheid in de markt van de dealers, die ervoor zorgt dat 
als de funding verdwijnt, de asset geforceerd verkocht wordt. Een 
strategie van opties kopen is een manier om illiquiditeitsrisico te 
verminderen. Daarmee verlies je kleine hoeveelheden geld over 
langere periodes, maar het werkt goed tijdens crises.’

Brand: ‘We zullen helaas nooit in staat zijn een perfect model 
te bouwen. Het is een kwestie van gevoel: kunnen we met zo en 
zoveel volatiliteit in de portefeuille omgaan? Is er sprake van een 
stress-situatie waar we mee om kunnen gaan of moet het risico in 
de portefeuille verlaagd worden?’

Een ander probleem met veel illiquide  
alternatieve asset classes is een gebrek aan data. 
Hoe moet daarmee worden omgegaan?

Van Hyfte: ‘Ik denk dat alternatieve en traditionele assets qua 
risicoprofiel nogal op elkaar lijken, want op de lange termijn ont-
staat dezelfde soort exposure naar de economie.’

Van Nieuwenhuijzen: ‘Zeker wat betreft de exposure naar fun-
damentele risicofactoren die bepalend zijn voor de performance, 
lijken de risicoprofielen van illiquide alternatieve en traditionele 
assets behoorlijk op elkaar. De alternatieve assets zijn minder 
transparant, wat grote invloed kan hebben op hun performance. 
En ze hebben wellicht het voordeel – niet zozeer hedge funds, 
maar wel de private equity partijen – dat ze aansluiten op een 
andere fase van de economische cyclus. Dat houdt in dat ze in 
principe enige waarde kunnen toevoegen aan de algehele groei-
exposure in de portefeuille.’

Maakt het verschil of een ESG (environment,  
social, governance)-profiel wordt ingebouwd in 
een traditionele of een op risico gebaseerde  
allocatiestrategie?

Van Nieuwenhuijzen: ‘Je kunt ESG het dominante uitgangspunt 
van je beleggingsbeslissingen maken of een van de rendements-
bronnen in je beleggingsanalyse. Ik ben er niet voor om ESG tot 
een aparte factor voor asset allocatie te maken.’

>  Valentijn van Nieuwenhuijzen  is Hoofd van ING Investment Management’s Multi-
Asset strategieën. Hij is verantwoordelijk voor het formuleren van de macro-economische 
vooruitzichten, het vormen van beleggingsbeslissingen en het portefeuillebeheer van ING 
Investment Management’s multi-asset fondsen en mandaten. Hij is regelmatig te zien op 
televisiezenders als CNN, CNBC, RTL Z, Bloomberg en Reuters. Ook draagt hij geregeld bij aan 
verschillende nationale en internationale publicaties, zoals The Financial Times, Wall Street 
Journal en Het Financieele Dagblad. In 1999 startte van Nieuwenhuijzen zijn loopbaan bij ING 
IM, nadat hij in 1998 de studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam had afgerond. 
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De Kok: ‘Wij hebben ESG compleet geïntegreerd in onze porte-
feuilles. Het is overigens nog steeds een tamelijk soft begrip. ESG 
gaat de performance op de lange termijn niet maken of breken, 
daar zorgt de asset allocatie voor, eventueel met een ESG-gedeel-
te.’

McCoy: ‘Wij hebben portefeuilles gemaakt met een ESG-tilt en 
een bescheiden outperformance vastgesteld. De reden waarom 
wij ESG-bedrijven hebben opgenomen, is dat zij minder bloot 
staan aan bijvoorbeeld milieurampen of arbeidsgeschillen.’

De Kok: ‘Bij ESG gaat het echt om drie verschillende zaken die je 
moet onderscheiden. Governance is het makkelijkst te linken aan 
factoren. Het beleid op het gebied van de andere criteria is op dit 
moment met name gericht op uitsluitingen.’

Van Hyfte: ‘Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat ESG wel 
degelijk invloed kan hebben op het rendement op lange termijn 
omdat er beleggingsbeperkingen worden opgelegd, bijvoorbeeld 
dat je je aan ethische regels moet houden, waardoor bepaalde 
opkomende landen worden uitgesloten.’

Ritzerveld: ‘Over een jaar of tien, als we over gegevens beschik-
ken hoe zogenoemde SRI (social responsible investing)-fondsen 
op de lange termijn hebben gepresteerd, kunnen we zien wat 
de performance- en risicokarakteristieken van de belangrijkste 
fondsen zijn. Ik denk niet dat er één ESG-factor is, het zal gaan 
om een combinatie van allerlei reeds bekende factoren.’

Hoe ziet multi asset class investing er over een 
aantal jaren, laten we zeggen in 2020, uit? Wat 
zijn de ontwikkelingstrends?

McCoy: ‘De rekenkracht om meer en meer complexe problemen 
te lijf te gaan, neemt voortdurend toe. De complexiteit van de 
modellen neemt echter evenzeer toe en zal de beschikbare reken-
kracht absorberen, waardoor we het nog altijd zonder het per-
fecte model moeten doen. Ik denk dat multi asset class investing 
als het ware meer opgenomen zal worden in het beleggingsproces 
en dat er een grotere standaardisatie komt van wat de geëigende 
factoren zijn met betrekking tot alternatieve beleggingen.’

Van Hyfte: ‘Ik denk dat we dan nog steeds dezelfde soort van 
strategische asset allocatie zullen hebben, maar het wordt meer 
gecompliceerd. Aan de andere kant komt er veel meer standaardi-
satie, met als gevolg dat de mogelijkheden voor multi asset class 
investing toenemen.’

Van Poucke: ‘We moeten vaststellen dat de gebeurtenissen op de 
financiële markten de laatste twee of drie jaar vooral zijn bepaald 
door het beleid van de centrale banken en niet door fundamentele 
economische ontwikkingen. Daarom is het voor de toekomst van 
multi asset class investing van groot belang of en hoe dat beleid 
de komende jaren gaat veranderen. De vraag is wanneer de macro-
economische ontwikkelingen weer veel belangrijker worden voor 
het construeren van beleggingsportefeuilles.’

Brand: ‘Alternatieve asset classes zullen niet alleen meer op de 
traditionele manier gezocht worden – vastgoed, hedge funds, en-
zovoort – maar ook in gevestigde beleggingscategorieën als fixed 
income, bijvoorbeeld van staatsobligaties overgaan op bestaande 
leverage-leningen. De zoektocht naar rendement blijft bestaan en 
daarin spelen de marktomstandigheden een cruciale rol. Krijgen 
we weer financiële markten, die, om het maar zo te zeggen, ‘nor-
maal’ zijn of blijven ze de komende jaren zoals ze nu zijn? Daarvan 
zal het afhangen waarin beleggers vanwege hun rendementseisen 
gaan investeren.’

>  Bart van Poucke  is sinds 2007 Head of Core Portfolios & Funds Belelux binnen het 
Multi Asset Solutions-team van BNP Paribas Investment Partners. Hieraan voorafgaand was 
hij van 2001 tot 2006 werkzaam als GIPS & Performance Measurement Specialist en als 
Portfolio Manager Asset Allocation (vanaf 2006) bij Fortis Investments. Van Poucke heeft 
een Master in Banking & Finance en een diploma in Applied Economics. 
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De traditionele portefeuilletheorie is niet in staat de complexi-
teit van de financiële markten te verklaren. In termen van stra-
tegische asset allocatie heeft de financiële crisis aangetoond 
dat het soms te simplistisch is om de wereld netjes op te delen 
in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingscategorieën. 
Een op risicofactoren gebaseerde benadering zou beter de  
risico’s kunnen blootleggen, bijvoorbeeld ook waar sprake is 
van aandelenrisico in de obligatieportefeuille. Als beleggers 
bereid zijn, zoals dat heet, de rit uit te zitten, kunnen op risico-
factoren gebaseerde beleggingsstrategieën kansrijk zijn en dus 
waarde toevoegen. Uit onderzoek blijkt dat factoren in de loop 
der tijd een onstabiele ontwikkeling vertonen. Het resultaat is 
afhankelijk van welke risicofactoren in welke perioden het goed 

CONCLUSIE

Van Nieuwenhuijzen: ‘In 2020 zullen we weer een schok hebben 
beleefd die niemand had verwacht, dus geen inflatie- of centrale 
bankschok. Toenemende rekenkracht zal de wereld ingewikkelder 
maken; het maken van modellen blijft moeilijk. Ik denk dat de 
meerderheid van de beleggingen zich blijft oriënteren op de ver-
schillende asset classes, maar ik denk ook dat beleggen minder 
traditioneel wordt omdat het meer op de risico/rendementsver-
houding gericht zal worden.’

Ritzerveld: ‘De reguliere asset allocatie blijft bestaan. Ik hoop 
dat er met het additionele perspectief van risicofactoren instru-
menten zullen komen waarmee pensioenfondsen de risico’s in 
hun portefeuilles gemakkelijker kunnen inzien en beheersen en 
dat vervolgens begrijpelijk aan hun deelnemers kunnen uitleg-
gen.’

De Kok: ‘In 2020 zullen we meer weten over de invloed van 
demografische ontwikkelingen op zowel de verplichtingen van 
pensioenfondsen als de asset classes. Japan is een interessant 
voorbeeld: het wordt nu al geconfronteerd met ontwikkelingen 
die wij ook gaan meemaken. Verder hoop ik dat we meer gestan-
daardiseerde benchmarks voor factorbeleggen krijgen, want dat 
zal in omvang toenemen.’

Is het verstandig om verschillende manieren van 
alloceren met elkaar te combineren?

Van Poucke: ‘Dat doen we al. Hoe we alloceren wordt bepaald door 
het risico. Wij zien onszelf niet alleen als asset allocators maar 
ook als risk allocators.’

Van Hyfte: ‘Alle manieren van alloceren zijn met elkaar verbonden 
omdat het altijd gaat over risico’s nemen. Zoals al gezegd: een 
strategische asset allocatie is ook een risico allocatie. Elke beleg-
ger moet, afhankelijk van zijn horizon, een schatting maken van 
het risico dat hij bereid is te lopen, dus is er ook sprake van een op 
risico gebaseerde allocatie.’

Van Poucke: ‘Je zou een traditionele 60/40 asset allocatie  
moeten combineren met een andere allocatie, 80/20 of wat dan 
ook, daarbovenop. Een andere benadering is die van grote hedge 
funds als Bridgewater, die leverage inzetten om het rendement 
van wat zij noemen hun all-web portfolio, op te vijzelen tot het 
gewenste percentage. Dat mogen Nederlandse pensioenfondsen 
van de toezichthouder overigens niet doen.’

doen of niet. Ongeveer 90 procent van het uiteindelijke resultaat 
wordt bepaald door het hebben van aandelen en obligaties op de 
juiste momenten. Niet meer dan 10 procent komt voor rekening 
van smart beta. Hoe zal multi asset class investing er omstreeks 
2020 uitzien? Het zal als het ware meer opgenomen worden 
in het beleggingsproces en er zal een grotere standaardisatie 
komen van wat de geëigende factoren zijn met betrekking tot 
alternatieve beleggingen. Beleggen wordt minder traditioneel 
omdat het meer op de risico/rendementsverhouding gericht zal 
worden. De hoop is dat er meer gestandaardiseerde benchmarks 
voor factorbeleggen komen, want factorbeleggen zal in omvang 
toenemen.

>  Jelle Ritzerveld is Directeur Risk Management bij Kempen Capital Management. Hij is 
verantwoordelijk voor financial risk management, operational risk management en 
performance analyse. Voordat hij in 2012 bij Kempen Capital Management in dienst trad, 
was Ritzerveld werkzaam bij LeasePlan en ABN AMRO, tevens als Risk Manager. Ritzerveld 
studeerde sterren- en natuurkunde aan de Universiteit Leiden, en promoveerde daar 
vervolgens in de specialisatie theoretische astrofysica.
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A D V E R T O R I A L

Verder gaan.

Betekent lage rente  
automatisch minder rendement?
De afgelopen 5 jaar heeft het team Fixed Income van Syntrus Achmea onder alle marktomstandigheden  
aantoonbaar goede beleggingskeuzes gemaakt. Door actief beheer is er extra rendement gerealiseerd.  
Daar zijn wij trots op en dat willen wij graag met u delen. Wilt u meer weten over ons beleggingsproces 
en onze performance? Ga naar www.syntrusachmea.nl/vastrentendewaarden

12434 Adv Vastrentende Waarden.indd   1 15-09-14   12:04
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Welke trends ziet u op dit moment  
binnen de wereldwijde vastrentende 
markten?
‘In de afgelopen maanden is er sprake geweest van 
‘rotatie’ van vastrentende waarden uit kernlanden 
naar meer op het behalen van alpha gerichte en niet 
aan een benchmark gebonden wereldwijde vastren-
tende beleggingen. Wij zijn van mening dat de moge-
lijkheden om binnen de vastrentende markten van 
kernlanden een positief rendement te behalen – of dat 
nu de VS is of Europa – zeer beperkt zijn. Mensen zijn 
sterk onderbelegd buiten hun eigen land, maar  
realiseren zich nu dat ze over de grens moeten gaan 
kijken.’

Waar ziet u kansen binnen de wereld-
wijde vastrentende markten?
‘Wij hebben opportunistisch hausseposities ingeno-
men in een handjevol landen die volgens ons een  
goede uitgangspositie hebben voor de komende drie 
tot vijf jaar.

Hongarije is een goed voorbeeld van wat wij doen  
binnen Franklin Templeton Fixed Income Group. Wij 
zijn enkele jaren geleden begonnen met beleggen in 
Hongarije, toen de markt heel negatief was over de 
fundamentele vooruitzichten voor dit land. Wij zagen 
kansen voor de lange termijn, ook al waren wij ons  
ervan bewust dat Hongarije op korte termijn een 

Vastrentende beleggers hebben 
behoefte aan niet-benchmark  
gebonden strategieën
Door Jolanda de Groot

Financial Investigator legde een aantal vragen voor aan Dr. Michael 

Hasenstab, Executive Vice President en Chief Investment Officer Global 

Bonds bij Franklin Templeton Fixed Income Group.

moeilijke periode voor de boeg had. Wij hebben daar-
om behoorlijk grote belangen opgebouwd in dit land 
en zagen vorig jaar dat een deel van het potentiële 
rendement werd gerealiseerd. Gemeten in dollars was 
de lokale vastrentende markt in 2013 met een stijging 
van ruim tien procent een van de best presterende op-
komende markten1. En de markt blijft het dit jaar goed 
doen.

Wij zijn nog steeds vrij optimistisch over de mogelijk-
heden voor Centraal Europa als geheel. Wij zien Polen 
als een echt stabiele basis binnen Centraal Europa,  
zowel in economisch als politiek opzicht, en blijven 
hier beleggen.

Zowel Polen als Hongarije profiteert van de banden 
met de Duitse exportmachine. Duitsland is waarschijn-
lijk een van de sterkste economieën binnen Europa, 
vooral dankzij de Duitse exportsector. Hongarije,  
Polen en Slowakije profiteren daarvan. Dat is de  
dynamiek waarvan wij weer willen profiteren. 

Hongarije en Polen zijn voorbeelden van de manier 
waarop wij naar opkomende markten kijken; wij vinden 
dat je niet alle opkomende markten over een kam kunt 
scheren. Een aantal landen heeft een goede uitgangs-
positie voor de komende paar jaar - niet alleen landen 
in Europa maar ook landen in andere delen van de  
wereld. Ik denk daarbij onder meer aan Zuid-Korea,  
Maleisië en Mexico. Dit zijn landen die goede groeivoor-
uitzichten bieden, hun begroting onder controle heb-
ben en beschikken over een sterke handelsbalans. De 
Koreaanse economie bijvoorbeeld vertoont een grote 
concurrentiekracht en is bovendien niet afhankelijk van 
mondiale liquiditeit. Dankzij de Koreaanse export heeft 

Wij zijn nog steeds vrij  
optimistisch over de mogelijkheden 

voor Centraal Europa als geheel.
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het land geen versoepelingsbeleid van de Europese 
Centrale Bank (ECB) of de Bank of Japan (BoJ) nodig.’

Hoe kunnen Nederlandse beleggers  
profiteren van een niet aan een  
benchmark gebonden strategie? 
‘De restricties die traditionele obligatiebenchmarks 
met zich meebrengen, beperken de mogelijkheden 
voor het realiseren van rendement in de vorm van in-
komsten en vermogensgroei als gevolg van de extreem 
lage rente. Daarnaast verhogen de restricties van een 
benchmark het betarisico voor portefeuilles met vast-
rentende beleggingen uit kernlanden. Dit is vooral het 
geval bij een oplopende rente. Traditionele op kern-
markten gerichte strategieën met een geconcentreer-
de durationpositie, lijken ongeschikt bij dit soort om-
standigheden en strategieën, die voor het genereren 
van rendement afhankelijk zijn van een dalende rente. 
Deze strategieën zullen het moeilijk krijgen als de 
rente gaat stijgen. 

Het Templeton Global Bond Fund en Templeton Global 
Total Return Fund, die beide niet aan een benchmark 
zijn gebonden, hebben de flexibiliteit om overal ter 
wereld te beleggen en alpha te genereren door het in-
nemen van gediversifieerde risicoposities. Hierdoor 
kunnen deze strategieën zich beter positioneren voor 
meer inkomsten en vermogensgroei zonder dat het in-
gelegde vermogen in gevaar komt. Wij zijn daarom van 
mening dat vastrentende beleggers op dit moment 
meer dan ooit behoefte hebben aan een strategie die 
op geen enkele wijze gebonden is aan een benchmark.’

Wat is uw lange termijn verwachting 
voor de wereldwijde vastrentende 
markt?
‘Het economisch herstel in de VS heeft zich voortge-
zet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ver-
wacht een groei van 1,7% voor 2014 en 3,0% voor 
2015. Wij denken dat de aantrekkende groei de totale 
groei in de rest van de wereld zal aanwakkeren en 
steun zal bieden aan de wereldwijde economische  
gezondheid in meer algemene zin. De rente op staats-
obligaties bevindt zich over het algemeen nog op een 
historisch laag niveau: bijna 0% in sommige ontwik-
kelde kernlanden, waaronder Japan en bepaalde euro-
landen. Wij verwachten dat de lange rente bij een 
sterkere economische groei uiteindelijk zal gaan  
stijgen, al zal het stijgingstempo van land tot land 
kunnen verschillen doordat de economieën in de ver-
schillende delen van de wereld zich in verschillende 
fases van het herstelproces bevinden.

Gegeven dat de afbouw van het obligatie-inkoop- 
programma van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) 
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Dr. Michael Hasenstab, Ph.D., is Executive Vice President en Chief 
Investment Officer Global Bonds, van de Franklin Templeton Fixed 
Income Group. Hij is verantwoordelijk voor het wereldwijde team van 
portefeuillemanagers van vastrentende waarden. De groep beheert 
een breed spectrum aan beleggingsfondsen variërend van fondsen 
voor particuliere beleggers tot niet-geregistreerde hedge funds voor 
institutionele beleggers. Hasenstab is lid van de Fixed Income Policy 
Committee en is portefeuillemanager van een aantal fondsen, 
waaronder het Templeton Global Total Return Fund en het Templeton 
Global Bond Fund. Hij is gespecialiseerd in wereldwijde macro-
economische analyses met een focus op valuta, rente en 
kredietrisico’s van staatspapier in ontwikkelde en opkomende 
markten.

Wij zijn van mening dat de 
mogelijkheden om binnen de vast-
rentende markten van kernlanden 
een positief rendement te behalen 

zeer beperkt zijn.
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goed op gang is gekomen nu de Amerikaanse econo-
mie aantrekt, verwachten wij dat de rente vanaf het 
huidige lage niveau zal gaan oplopen en langere tijd 
een structureel opgaande lijn zal laten zien. Wij zijn 
van mening dat portefeuilles met vastrentende waar-
den uit Europese kernlanden, die van oudsher worden 
beheerd op basis van een conventionele benchmark, 
onder deze omstandigheden een zeer gering of zelfs 
negatief rendement zullen opleveren door de beper-
kingen van de benchmark en het inherente duration- 
risico. 

Europa als geheel herstelt zich nog steeds slechts 
langzaam van de meest recente wereldwijde economi-
sche crisis en loopt daarmee verschillende jaren ach-
ter op de VS. Wij denken daarom dat de ECB de mone-
taire versoepeling zal voortzetten door aanvullende 
beleidsverruiming en door de rente langer op een 
kunstmatig laag niveau te houden dan de Fed in de VS 
doet. Hoewel het renterisico waarschijnlijk niet direct 
een bedreiging zal vormen in Europa, zal de lange ren-
te volgens ons in reactie op een rentestijging in de VS 
op een gegeven moment wel weer gaan oplopen ten 
opzichte van het lage niveau.’ 

Wij verwachten dat de rente vanaf 
het huidige lage niveau zal gaan 

oplopen en langere tijd een structu-
reel opgaande lijn zal laten zien.

Onze positionering houdt daarom in dat wij:

• ons renterisico laag houden;

• opportunistisch beleggen in enkele  

opkomende markten;

• kunnen profiteren van een stijging van de 

Amerikaanse dollar tegenover de euro en 

de yen en een verzwakking van de  

Amerikaanse dollar ten opzichte van  

bepaalde valuta, zoals die van Mexico en 

Zuid-Korea;

• een geduldige en consequente beleggings-

benadering toepassen om mogelijke  

periodes van volatiliteit goed te  

doorstaan.

Wat voor positionering hebt u gekozen 
met het oog op een mogelijke rente-
stijging?
‘Wat betreft de algehele positionering van onze wereld-
wijde obligatieportefeuille zijn wij redelijk consequent 
gebleven; wij hebben een zodanige positionering  
gekozen, dat wij kunnen profiteren van een hogere  
rente. Ons streven is een positief rendement te behalen 
bij omstandigheden die volgens ons voor veel obligatie-
markten zullen resulteren in een negatief rendement.’«



Door Thijs Jochems, adviseur en private investor

NUMMER 5 / 2014 35FINANCIAL
INVESTIGATOR

In elke crisis doemen vragen op als: ‘is de daling nu voorbij of moet het 
ergste nog komen?’, ‘volgens onze spelregels moeten we nu verkopen, 
maar dit is wel uitzonderlijk’. Kortom, in tijden van crisis voldoen de 
‘normale’ spelregels niet meer en dan moet het bestuur beslissingen 
nemen. Op grond waarvan worden die beslissingen genomen?

RISICO EN 
PRO-CYCLISCH OF 
ANTI-CYCLISCH  
PENSIOENBELEID 

In het (recente) verleden hadden in tijden van crisis nogal 
wat bestuurders een houding van: ‘We weten het niet en 
dan doen we maar even niets, want dan neem je in ieder 

geval geen (extra) risico’. Deze redenering loopt spaak in een 
snel veranderende omgeving, omdat je risicoprofiel bij ‘stilzit-
ten’ meestal eveneens sterk verandert. Een meer ‘sophistica-
ted’ onderbouwing van ‘we blijven zitten’, is gebaseerd op 
‘Mean Reversion’. Het idee dat op den duur rendementen weer 
naar hun lange termijn gemiddelde zullen bewegen. Dan is het 
altijd nog de vraag binnen welk tijdsbestek een eventuele  
‘Reversion to the Mean’ optreedt. De afgelopen jaren hebben 
we bij vastgoed bijvoorbeeld kunnen zien dat door structurele 
veranderingen, zoals digitalisering van de economie, bepaal-
de kantoren en winkels niet meer hun oorspronkelijke functie 
en dus waarde behouden hebben. 

Om het vraagstuk ‘hoe te handelen in tijden van crisis’ te han-
teren, hebben pensioenfondsen vaak bandbreedtes vastge-
steld voor hun meer risicovolle assets. Risicoclassificatie van 
assets wordt voornamelijk vastgesteld op basis van volatiliteit 
en correlatie karakteristieken. Naarmate de assets meer in 
waarde dalen, wordt het behouden en/of meer investeren in 
risicovolle (volatielere) assets onmogelijk gemaakt door de 
wijze waarop het beleid is vastgesteld. Anders gezegd: dit is 
beleid waarbij pro-cyclisch wordt belegd. Een vereenvoudigde 
illustratie toont dit aan. In 2008/2009 dalen aandelen circa 
45%. Het gevolg hiervan is dat er dus meer in laag-volatiele 
assets belegd is, dat de dekkingsgraad gedaald is en dat er dan 
vervolgens niet meer (extra zo u wilt) in risicovolle assets  

belegd mag worden. Intuïtief voelt dit wat vreemd aan: zijn 
aandelen na een daling van 45% niet minder (ook relatief be-
zien) risicovol geworden? Ter verdere verdediging van dit be-
leid wordt dan aangevoerd dat de toezichthouder en/of het 
toezichtskader ook geen uitbreiding van risico (lees volatili-
teit) toestaat.

Dat laatste vraagt uw columnist zich af. Indien er van tevoren 
beleid is vastgesteld waarbij u het risico van een belegging 
niet alleen koppelt aan volatiliteit maar óók aan een ander, 
belangrijker aspect van risico, namelijk de waardering, dan 
zou u de beleidsruimte hebben om anti-cyclisch beleid te kun-
nen voeren. De toezichthouder eist wel dat u uw beleid als  
zodanig (criteria) geformuleerd en afdoende beargumenteerd 
heeft vóórdat een crisis uitbreekt. 

Is dit nu strijdig met wat de Commissie Parameters (2014) ten 
aanzien van aandelenrendementen heeft gesteld, namelijk dat 
het aandelenrendement op 7% moet worden vastgesteld? Uw 
columnist denkt van niet. De Commissie Parameters had de 
opdracht om een absoluut rendement voor een lange periode 
vast te stellen. Dit hoeft niet te botsen met onderzoek dat uit-
wijst dat rendementen op assets voor een langere periode 
voornamelijk worden bepaald door de waardering die u ervoor 
betaald heeft én onderzoeksresultaten die wijzen op een rela-
tie tussen de hoogte van de reële rente en rendementen op as-
sets (zie onder andere Arnot & Bernstein, PIMCO). Kortom, tij-
dige en gerichte beleidsvoorbereiding geeft alle ruimte om dat 
te doen wat het beste voor uw deelnemers is. «

// COLUMN
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INFLATIERISICO IN EEN 
NOMINAAL KADER

Pensioenuitkeringen worden veelal pas over tientallen jaren uitbetaald. Het 
effect van inflatie op de koopkracht van de pensioenaanspraken moet daarom 
niet onderschat worden. Het volledig afdekken van het verschil tussen 
nominaal en reëel, het inflatierisico, is echter voor veel pensioenfondsen niet 
haalbaar. Wanneer er wordt nagedacht over inflatierisico is het daarom juist 
zinvol om expliciet de looptijd van de kasstromen van de verplichtingen mee 
te nemen.

INFLATIEGERELATEERDE INSTRUMENTEN: 
DUUR OF ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN
De meest directe manier van het afdekken 
van inflatierisico, is het inzetten van 
instrumenten die exact de gerealiseerde 
inflatie uitbetalen1. De voornaamste  
voorbeelden hiervan zijn Inflation Linked 
Bonds (ILB’s) en inflatieswaps. 

ILB’s bieden in principe goede afdekking 
van het inflatierisico. Een nadeel van ILB’s 
is echter dat deze relatief duur zijn: een 
pensioenfonds dat het inflatierisico met 
ILB’s volledig zou willen beperken, zou 
een reële dekkingsgraad2 van boven de 
100% moeten hebben. Bij meeste  
pensioenfondsen bedraagt de reële  
dekkingsgraad momenteel nog geen 70%. 
Afdekken met ILB’s is dan onhaalbaar.

Het aangaan van een inflatieswap is  
daarentegen vrijwel kosteloos. Hieraan 
kleeft wel de keerzijde dat deze nominaal 
renterisico toevoegt: precies hetgeen 
waartegen pensioenfondsen zich bescher-
men met renteswaps. Daarnaast zullen 
inflatieswaps in een situatie met zeer lage 
inflatie of deflatie een beslag op de 
liquiditeit van het fonds leggen: het fonds 
is in een dergelijk geval immers netto-
betaler. 

NOMINALE ZEKERHEID CREËERT REËLE 
RISICO’S
Bij veel pensioenfondsen ligt de focus op 
nominale zekerheid. Hierdoor nemen  
pensioenfondsen vaak maatregelen die 
erop gericht zijn de kans op nominale 
tekorten te verkleinen. Op langere ter-
mijn kunnen deze maatregelen echter 
averechts werken op het stellen van reële 
zekerheid. Pensioenfondsen gebruiken 
vaak renteswaps of valutatermijncontrac-
ten om de nominale zekerheid te borgen.

De inzet van renteswaps om het renterisico 
te beheersen, kan nadelige consequenties 
hebben in een scenario waarin de inflatie 
sterk stijgt. Door de inflatie zal de waarde 
van de lange kasstromen afnemen terwijl 
de te betalen rente juist toeneemt. Naast 
een negatieve impact op de balans kan 
hierdoor een liquiditeitsrisico ontstaan. 

Ook de inzet van valutatermijncontracten 
om het valutarisico te beheersen, kan 
deze nadelige gevolgen hebben. Als de 
inflatie het gevolg is van een devaluering 
van de eigen valuta zal de relatieve 
appreciatie van de vreemde valuta’s 
teniet worden gedaan door de valuta-
afdekking. Tevens zal de waarde van de 
valutatermijncontracten in een dergelijk 
scenario sterk dalen. 

KOPPEL BELEGGINGSHORIZON AAN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN
Het is dus voor veel pensioenfondsen 
momenteel onrealistisch om alle inflatieri-
sico’s volledig uit te bannen. Door expliciet 
te kijken naar de termijn waarop de kas-
stromen van de verplichtingen worden uit-
betaald, kan een pensioenfonds toch op 
een zinnige manier met de reële ambitie 
rekening houden. Voor een kasstroom die 
pas over 30 jaar wordt uitbetaald, is er 
namelijk geen noodzaak alle indexaties nu 
al in te kopen. Veel belangrijker is de eis 
dat de beleggingen voldoende renderen om 
over 30 jaar de nominale waarde van de 
kasstroom inclusief indexatie uit te kunnen 
betalen. 

Indien er vanuit de kasstromen wordt 
geredeneerd, is het van belang dat het 
rendement op beleggingen over X jaar 
minimaal de X-jaars rente + de geaccumu-
leerde inflatie over dezelfde periode 
bedraagt. De mate waarin verschillende 
beleggingscategorieën succes hebben 
gehad in het verslaan van deze fictieve 
rente + inflatie benchmark, kunnen we als 
volgt analyseren voor een Amerikaanse 
belegger. In de periode 1970 tot 2014  
kijken we op maandbasis 1, 5 of 10 jaar 
vooruit. Vervolgens noteren we voor elke 
beleggingscategorie in welk percentage 

Door Reinout van Tuyll van Serooskerken



NUMMER 5 / 2014 37FINANCIAL
INVESTIGATOR

is ook de reden dat nominale obligaties op 
middellange termijn (vijf jaar) er minder 
goed in slagen de benchmark bij te hou-
den. 

Bij de langetermijnresultaten tekent zich 
een duidelijker beeld af. Cash en nominale 
obligaties hebben, gemeten over tien jaar, 
de benchmark niet bij kunnen houden. 
Voor ILB’s geldt dat dit in slechts 20% van 
de gevallen is gelukt. Commodities, een 
vaak als inflatiehedge genoemde beleg-
gingscategorie, presteert zelfs nog iets 
slechter dan ILB’s. Aandelen en met name 
vastgoed, slagen er daarentegen wel in 
om de benchmark enigszins bij te houden. 
Economisch gezien is dit logisch: hun ren-

van de maanden de Amerikaanse rente + 
inflatie benchmark wordt verslagen in de 
daaropvolgende periode van 1, 5 of 10 jaar. 
Dit resulteert in figuur 1.

Deze analyse leert ons het volgende. Aller-
eerst wordt duidelijk dat, op cash na, alle 
beleggingscategorieën op korte termijn 
ongeveer de helft van de tijd deze bench-
mark hebben verslagen. Hierbij is het van 
belang op te merken dat ILB’s er door de 
korte reeks relatief gunstig uitkomen. 
Over langere termijn bekeken, zou een 
investering in een ILB, net als een inves-
tering in een nominale obligatie, onge-
veer de nominale rente moeten opleveren 
en dus achterblijven bij de benchmark. Dit 

dement is direct gekoppeld aan de reële 
economie en biedt daarom op lange ter-
mijn de beste kans om met de rente + 
inflatie benchmark mee te groeien.
 
PORTEFEUILLECONSTRUCTIE MET DE 
LOOPTIJD VAN DE KASSTROMEN IN HET 
ACHTERHOOFD
Door de kasstromen van de verplichtingen 
te koppelen aan de beleggingsinstrumen-
ten ontstaat het volgende beeld (zie 
figuur 2). Van de kasstromen die binnen 
vijftien jaar moeten worden uitbetaald, 
wordt het inflatierisico volledig gehedged: 
er is dan de zekerheid dat inflatieschokken 
kunnen worden opgevangen. Voor de ver-
der in de toekomst gelegen kasstromen 
(bijvoorbeeld twintig jaar en verder) zijn 
aandelen en vastgoed goede ‘proxy- 
hedges’: door de lange termijn bieden zij 
de hoogste kans op uiteindelijke uitbeta-
ling van rente + inflatie. Het tussen de 
korte en lange termijn gelegen overgangs-
gebied biedt een pensioenfonds de moge-
lijkheid om op een gunstig moment te  
‘de-risken’. 

Het beschouwen van de kasstromen van 
de verplichtingen bij de analyse van infla-
tierisico, biedt een goed raamwerk om 
risicomitigerende maatregelen op de 
korte termijn af te wegen tegen de reële 
doelstelling op lange termijn. De grote 
uitdaging voor pensioenfondsen is deze 
veelal conflicterende belangen op een 
gebalanceerde manier te combineren. «

Dit artikel is geschreven door Reinout van 
Tuyll van Serooskerken, CFA Investment 
Strategist bij Blue Sky Group.Figuur 2: Fictief kasstroomprofiel van een pensioenfonds en de onderverdeling naar beleggingscategorieën.

1) Er zijn tot op heden geen instrumenten die Neder-
landse inflatie uitbetalen, er moet dus noodzakelijkerwijs 
worden uitgeweken naar instrumenten die bijvoorbeeld 
Europese, Franse of Amerikaanse inflatie uitbetalen. 

2) De reële dekkingsgraad is de dekkingsgraad die wordt 
verkregen wanneer men bij de bepaling van de verplich-
tingen veronderstelt dat de pensioenaanspraken worden 
verondersteld mee te groeien.

Figuur 1: Beleggingen vs. inflatie - rente benchmark

Bron: Macrobond
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Figuur 1: Percentage van maanden in de periode 11-1970 tot 30-6-2014 waarin de verschillende  
beleggingscategorieën in de gestelde periode van 1, 5 of 10 jaar meer opleverden dan respectievelijk 
de 1, 5 of 10-jaars rente en de gerealiseerde inflatie.

Figuur 2: Onderverdeling beleggingen naar looptijd

Bron: Blue Sky Group
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AMET 
DUURZAAMHEIDSLEIDERS 
INNOVEREND IN DE RACE

I n het najaar van 2003 organiseerde ik een vijftal bezoeken 
aan Nederlandse bedrijven voor de SRI (Sustainable and 
Responsible Investment)-specialisten van institutionele 

beleggers. Philips maakte toen een zeer overtuigende indruk. 
Henk de Bruin - deze maand 26 jaar bij Philips Sustainability 
 - presenteerde een duidelijk plan om de gehele keten van toele-
veranciers de waarden en normen van Philips te laten onder-
schrijven. Henk liet een plaatje zien waarin Chief Executive  
Officer Gerard Kleisterlee vertelde dat Philips de belofte van het 
merk ‘Let’s make things better’ waar maakt door op economische 
welvaart, milieukwaliteit en sociale waarde goed te presteren. 

In 2003 vonden CEO’s volgens het World Economic Forum CEO-
onderzoek nog dat merk en reputatie de belangrijkste redenen 
achter duurzaamheid bij hun bedrijf waren. Innovatie en leren 
werden als zevende drijfveer voor duurzaamheid genoemd. Inmid-
dels is duurzaamheid wèl een belangrijke drijfveer voor innovatie, 
zo blijkt uit onderzoek van Deloitte uit 2012. De kans om een top 
innovator te worden, is flink groter voor bedrijven die ook duur-
zaamheidsleiders zijn. Duurzaamheid leidt dus tot innovatie. 

De aandacht voor duurzaamheid leidt tot een andere manier van 
denken. Een ander perspectief stimuleert het vermogen om te 
innoveren. Strengere regels voor de uitstoot van broeikasgassen 
dwingen bijvoorbeeld tot nadenken over efficiënter energiege-
bruik. In 2009 besloot het Duitse software bedrijf SAP om duur-
zame ontwikkeling te omarmen. Korte en lange termijn winsten 
werden voortaan in balans gebracht door met economische, 
sociale en milieurisico’s en kansen op een holistische manier om 
te gaan. In 2010 presenteerden Co-CEO’s Bill McDermott en Jim 
Hagemann Snabe een nieuwe innovatie gedreven strategie. 
Hiermee speelt SAP in op strategische innovaties, zoals de  
transformatie van de verkoop van auto’s naar mobiliteit. De  
verkoop van energie verschuift nu naar het orkestreren van 
energieconsumptie met behulp van cloud computing en  
geavanceerde analysetechnieken. 

Een enquête van McKinsey onder CEO’s en andere bestuurders 
van juli dit jaar toont dat reputatiemanagement naar de 
tweede plaats is verdrongen als de belangrijkste motivatie voor 
hun duurzaamheidsinspanningen. Het aansluiten van duur-
zaamheid bij de missie en strategie van het bedrijf is toppriori-
teit van bestuurders geworden. Een mogelijke verklaring is dat 
sinds 2012 het aantal CEO’s dat duurzaamheid als de belang-
rijkste strategische prioriteit ziet, bijna is verdrievoudigd. Bij 
bijna de helft van de CEO’s staat duurzaamheid in de top 3 op 
de agenda. Een derde van de andere bestuurders hebben duur-
zaamheid in hun top 3 van strategische prioriteiten staan.

Hoe herken je duurzaamheidsleiders? De McKinsey-enquête 
geeft aan dat bestuurders van deze bedrijven vaker dan andere 
bedrijven zeggen dat ze: 
• agressieve interne en externe doelstellingen voor  

duurzaamheid gebruiken;
• een duurzaamheidsstrategie hebben met duidelijke, door 

een brede coalitie geformuleerde strategische prioriteiten;
• een bewustzijn hebben binnen de hele organisatie van de 

financiële voordelen van duurzaamheid;
• een hoge mate van engagement met werknemers hebben 

over duurzaamheid op ieder niveau;
• een life-cycle strategie voeren;
• minder barrières tegenkomen om waarde te realiseren door 

duurzaamheid. 

Beleggers letten steeds meer op duurzaamheid bij bedrijven, 
omdat ze ‘overige risico’s’ willen voorkomen. Als ze door ana-
lyse en gesprekken met CEO’s duurzaamheidsleiders herken-
nen, hebben ze meer kans om te beleggen in bedrijven die op 
tijd de strategische innovaties doorvoeren die nodig zijn om in 
de race om rendement te blijven. «

Succesvolle bedrijven voeren op tijd strategische 
innovaties door. Deze innovaties komen voort uit 
een andere manier van denken. Welke verband is 
er tussen innovaties en duurzaamheid?

Door Robert Klijn, Voorzitter Commissie Verantwoord Beleggen van VBA beleggingsprofessionals
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// GESPONSORDE BIJDRAGE

Een nieuwe risicopremie 
in uw portefeuille 
Door Pieter Dalderop, Head of Institutional Clients Benelux, Schroders

Introductie
ILS bestaan slechts twintig jaar maar zijn 
recentelijk meer in de belangstelling komen 
te staan bij institutionele beleggers. In dit 
artikel bekijken we hoe deze instrumenten 
precies werken en wat de basis is voor het 
rendement en risico. ILS zijn uitgegroeid 
tot een beleggingscategorie met een grote 
diversiteit aan instrumenten en aanbieders. 
Het doel van al deze instrumenten is het-
zelfde, namelijk het overdragen van risico’s 
van de verzekeringsindustrie aan kapitaal-
markten. Er zijn drie soorten waarin geïn-
vesteerd kan worden via ILS: (1) natuur-
rampen, zoals stormen of aardbevingen; 
(2) levensrisico’s, zoals lang-levenrisico of 
pandemieën; en (3) overige niet-levensrisi-
co’s, zoals auto-, vliegtuig- of scheepvaart-
risico’s (denk aan Costa Concordia).
Een pensioenfonds dat in een insurance-
linked security investeert neemt een vooraf 
vastgelegd verzekeringsrisico en ontvangt 
daarvoor een vergoeding bovenop de geld-
marktrente. Doorgaans worden ILS uitge-
geven door verzekeraars of herverzekeraars 
die deze instrumenten gebruiken om hun 
balans te optimaliseren en beheersen. Zo 
kunnen sommige risico’s te groot zijn om 
zelf te dragen: bijvoorbeeld het risico van 
een sterke aardbeving in Californië. In een 
dergelijk geval kan een verzekeraar beslui-
ten het aardbevingsrisico over te dragen 
aan een herverzekeraar of op de kapitaal-
markt aan te bieden.

ILS worden op twee manieren verhandeld: 
als catastrophe (‘cat’) bonds en als ‘pri-
vate transactions’. Het verschil vanuit een 
beleggingsoogpunt is dat cat bonds over 
het algemeen goed verhandelbaar zijn, 
in tegenstelling tot private transactions. 
Private transactions bieden daarentegen 
de mogelijkheid tot maatwerk. Er is een 

actieve en goed functionerende markt voor 
cat bonds met een huidige omvang van circa 
$ 22,5 miljard.

Cat bonds bieden goede verhan-
delbaarheid en liquiditeit 
De verhandelbaarheid en liquiditeit van cat 
bonds zijn een belangrijk voordeel. Hiermee 
kan men niet alleen een ILS portefeuille wij-
zigen wanneer dat nodig is, maar ook additio-
neel rendement genereren door te profiteren 
van seizoensgebonden fluctuaties, bijvoor-
beeld direct na een orkaan of overstroming als 
de schade hiervan nog onbekend is.

Private transactions bieden de 
mogelijkheid tot maatwerkoplos-
singen
Private transactions zijn te vergelijken met 
traditionele herverzekeringscontracten. Deze 
contracten worden doorgaans afgesloten voor 
twaalf maanden. De voorwaarden komen tot 
stand op basis van onderhandeling, terwijl 
deze voor cat bonds gestandaardiseerd zijn. 
Tegenover de beperkte verhandelbaarheid 
staan een aantal voordelen. Zo zijn private 
transactions maatwerkoplossingen waarmee 
men in een grotere variëteit aan verzeke-
ringsrisico’s belegt dan in de cat bond markt. 
Vanwege het specialistische karakter zijn er 
minder partijen actief in deze markt. Deze 
instrumenten bieden daardoor meestal een 
hogere coupon per eenheid risico dan verge-
lijkbare cat bonds. 
Het combineren van cat bonds en private 
transactions in één portefeuille kan daarom 
voordelen opleveren op het gebied van diver-
sificatie en rendement.

ILS zijn een interessante toevoe-
ging aan een portefeuille
Er zijn twee redenen waarom ILS een interes-
sante belegging kunnen zijn: diversificatie en 

de zeer lage rentegevoeligheid. ILS hebben 
een zeer lage correlatie met andere financiële 
markten: het al dan niet plaatsvinden van 
overstromingen of tyfoons is onafhankelijk 
van een rentebesluit van de Fed, de olieprijs 
of aandelenmarkten. ILS zijn veelal variabele 
rente-instrumenten met een vastgestelde 
spread boven de geldmarktrente.
Schroder Investment Management heeft 
een ervaren team dat zich bezighoudt met 
insurance linked securities en biedt beleg-
gers een aantal verschillende strategieën op 
basis van zowel private transactions als cat 
bonds.«

In toenemende mate investeren institutionele beleggers in zogenaamde cat bonds 

(catastrophe bonds) en andere vormen van insurance-linked securities (ILS).  

Contactinformatie
Voor meer informatie over de visie van Schro-
ders op de toepassing van insurance linked 
securities, kunt u contact opnemen met:
Pieter Dalderop
Head of Institutional Clients Benelux
E: pieter.dalderop@schroders.com  
Caspar van Eijck
Client Relationship Manager 
E: caspar.vaneijck@schroders.com 
T. 020 -3052 840

Pieter Dalderop
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GROEIENDE ROL VAN ETF’S 
IN BEDRIJFSOBLIGATIE-
PORTEFEUILLES

In de bedrijfsobligatiemarkt is liquiditeit de laatste tijd verre van 
vanzelfsprekend. De sterke groei van bedrijfsobligatie-ETF’s biedt 
beleggers alternatieven om deze impasse te doorbreken.

percentage van de totale bedrijfsobligatie-
markt, gestaag is gegroeid. Omdat we 
steeds weer zien dat de liquiditeit van de 
OTC-obligatiemarkt in tijden waarin de 
markt onder druk staat doorgaans daalt, 
terwijl de handelsvolumes van ETF’s gemid-
deld juist stijgen, bieden bedrijfsobligatie-
ETF’s in dergelijke perioden een aanvul-
lende bron van liquiditeit. Om een 
voorbeeld te geven: de periode van 1 mei 
tot 5 juli 2013 werd gekenmerkt door aan-
zienlijke volatiliteit, als gevolg van het 
bericht dat de Federal Reserve zijn pro-
gramma van kwantitatieve versoepeling 
zou laten ‘uitdoven’. In deze periode 
sprong het handelsvolume van bedrijfsobli-
gatie-ETF's flink omhoog. Vooral in het 
high-yield universum was het verschil 
opmerkelijk: dankzij hun uitstekende liqui-
diteit op de beurs waren high-yield ETF’s in 

Sinds 2007 worden er weliswaar meer 
bedrijfsobligaties uitgegeven dan ooit, 
maar gemeten naar de totale handel en de 
gemiddelde omvang van transacties is het 
met de liquiditeit pover gesteld. Een opval-
lend fenomeen is dat het steeds vaker voor-
komt dat één entiteit een emissie spreidt 
over verschillende coupons, call-structuren 
en looptijden, wat de fragmentering van de 
markt in de hand werkt. Daar komt bij dat 
de banken meer kapitaal vasthouden in 
plaats van voor eigen rekening te handelen 
op de secundaire markt, waardoor de han-
del nog verder is afgenomen. 

Bedrijfsobligatie-ETF's, hebben de laatste 
jaren een enorme groei doorgemaakt en 
kunnen beleggers, die op zoek zijn naar 
liquiditeit, een reëel alternatief bieden. 
Van december 2007 tot december 2013 
groeide de wereldwijde bedrijfsobligatie-
markt met 63%, van USD 4.400 miljard 
naar USD 7.200 miljard. In dezelfde periode 
steeg het totale vermogen dat in invest-
ment-grade en high-yield bedrijfsobligatie-
ETF’s belegd was van USD 5,4 miljard naar 
USD 122,4 miljard, een fenomenale groei 
van meer dan 2.100%.

ALTERNATIEVE BRON VAN LIQUIDITEIT
Terwijl de handel in bedrijfsobligatie-ETF's 
exponentieel toenam, bleven de handels-
volumes in de onderliggende markt daar 
sterk bij achter. Dit betekent dat de liquidi-
teit, die via deze ETF's beschikbaar komt als 

deze periode bijzonder efficiënte instru-
menten om toegang te krijgen tot de high-
yield obligatiemarkt.

GROEIENDE ROL IN DE PORTEFEUILLE
Een belangrijke factor in de groei van het 
vermogen dat belegd wordt in bedrijfsobli-
gatie-ETF's is dat deze instrumenten voor 
steeds meer toepassingen gebruikt worden, 
door uiteenlopende typen beleggers. Een 
onderzoek dat Greenwich Associates in 
2014 uitvoerde1 geeft een helder beeld van 
de groeiende rol van obligatie-ETF’s in de 
portefeuilles van institutionele beleggers 
zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Uit 
het onderzoek kwam naar voren dat een 
vijfde van de beleggers die op dit moment 
geen gebruik maken van ETF's, van plan is 
dit het komende jaar wel te doen. Van de 
respondenten die op dit moment al in ETF's 
beleggen, maakt 58% al minstens twee jaar 
gebruik van obligatie-ETF's, terwijl twee 
derde van deze groep sinds 2011 meer in 
ETF's is gaan beleggen. Van oudsher 
gebruikten institutionele beleggers ETF's 
vooral om toegang te krijgen tot een niche-
markt of voor cash equitisation, maar 
tegenwoordig worden ze ook steeds vaker 
ingezet ten behoeve van de strategische 
asset allocatie. Dit is deels te danken aan 
de toenemende liquiditeit van deze fond-
sen, die beleggers ervan verzekert dat ook 
omvangrijke institutionele transacties met 
behulp van deze instrumenten op de secun-
daire markt kunnen worden gerealiseerd. 

Door Brett Pybus en Annemiek Theunissen

Van
december 2007 tot 

december 2013 steeg het 
totale vermogen dat in 

investmentgrade en high-
yield bedrijfsobligatie-ETF's 

belegd was met meer 
dan 2.100%.
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grotere kapitaalreserves aan te houden, is 
de OTC-handel in bedrijfsobligaties stel-
selmatig geslonken. Volgens de cijfers van 
de Federal Reserve in New York is de 
waarde van bedrijfsobligaties en andere 
vastrentende effecten op de balansen van 
broker-dealers gedaald van USD 230 mil-
jard in 2007 naar maar net iets meer dan 
USD 50 miljard aan het einde van het eer-
ste kwartaal van 2013.2  Dit maakt het 
voor beleggers een stuk moeilijker om op 
de OTC-markt liquiditeit te vinden. In een 
tegengestelde beweging is de markt voor 
bedrijfsobligatie-ETF's in dezelfde periode 
juist gegroeid, zodat deze fondsen dankzij 
hun uitstekende liquiditeit op de beurs 
relatief aantrekkelijker zijn geworden.

DE TOEKOMST VAN OBLIGATIE-ETF'S
In Europa gevestigde obligatie-ETF's 
vormen een snelgroeiend deel van het 
wereldwijde fixed income universum. Ze 
bieden Europese beleggers diverse aan-
trekkelijke voordelen, niet in de laatste 
plaats omdat de Europese ETF-markt dui-
delijk in de lift zit en naar verwachting 
zeer sterk zal gaan groeien. In vergelijking 
met de Amerikaanse ETF-markt bevindt 
Europa zich echter nog in het beginsta-
dium. Europese ETF’s bieden in grote lij-
nen dezelfde voordelen als de in de VS 
gevestigde fondsen, maar er zijn enkele 
verschillen waarmee rekening moet wor-
den gehouden. Het meest in het oog 
springende verschil is dat er in Europa 
geen centrale registratie van transacties 
is, terwijl een groot deel van de ETF-han-

In de tweede plaats hebben grote obliga-
tie-ETF's deze markt zó toegankelijk 
gemaakt dat ze op de beurs vaak met klei-
nere spreads verhandeld worden dan de 
onderliggende effecten ervan. Wat obliga-
tie-ETF’s des te aantrekkelijker maakt, is 
dat beleggers dankzij de lage transactie-
kosten in een fonds kunnen stappen zon-
der dat het nodig is dat op de onderlig-
gende markt obligaties worden gekocht of 
verkocht.

AANTREKKELIJKE ALTERNATIEVEN 
VOOR DE OTC-MARKT
Doordat banken de afgelopen jaren druk 
bezig waren hun balansen weer op orde te 
krijgen en in veel landen gedwongen werden 

del nog altijd OTC plaatsvindt en daardoor 
niet gerapporteerd wordt. Dit betekent dat 
de zichtbare liquiditeit op de beurs van 
een in Europa gevestigde ETF veel kleiner 
kan zijn dan de reële liquiditeit. Ten 
tweede is de handel in Europese ETF’s ver-
spreid over verschillende beurzen, zoals de 
Euronext NYSE, de London Stock Exchange 
en Xetra. Er wordt echter hard gewerkt om 
de structuur van de Europese markt te ver-
beteren, deels in samenhang met de ver-
anderende regelgeving, en ook dankzij de 
inspanningen van grote marktpartijen. 
Deze initiatieven zijn erop gericht de liqui-
diteit van Europese ETF’s te verbeteren en 
te verdiepen, de markt transparanter en 
efficiënter te maken en de kosten te verla-
gen. Dat zal er ongetwijfeld toe bijdragen 
dat het gebruik van obligatie-ETF’s door 
Europese beleggers nog verder zal toene-
men.  «

Dit artikel is geschreven door Brett Pybus, 
Head of iShares EMEA Fixed Income Product 
Strategy en Annemiek Theunissen, Director 
bij BlackRock.

1) Bron: Onderzoek Greenwich Associate, 2014, ‘Instituti-
onal Investors Turning to Fixed-Income ETFs in Evolving 
Bond Market’. Greenwich Associates heeft 110 institutio-
nele beleggers in de VS gevraagd naar hun gebruik van en 
opvattingen over obligatie-ETF's. De groep respondenten 
telde 42 investment managers, 29 geregistreerde beleg-
gingsadviseurs, 21 institutionele beleggers (pensioen-
fondsen, beheerders van legaten en stichtingen) en  
18 verzekeraars.

2) Bron: BlackRock, Bloomberg, per december 2013.
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Rente blijft nog lange tijd laag
Door Harry Geels

Wie begin dit jaar had gezegd dat de rente van de meeste eurostaatsleningen 

nog een keer zou halveren, werd waarschijnlijk meewarig aangekeken. Toch 

gebeurde het en zakte de rente in diverse Europese landen naar niveaus die 

we eeuwenlang niet hebben gezien. Hoe kunnen we de ongekende 

rentebeweging verklaren en zit er nog meer rentedaling in het vat?  

We vroegen het aan Jean Paul van Bavel, Directeur Vermogensbeheer bij 

CapitalatWork in Breda. Van Bavel: ‘De rente staat laag, en zal nog langere 

tijd laag blijven’.

De rente van veel Europese staatslenin-
gen staat op all-time lows! Hoe kunnen 
we het succes van obligaties verklaren? 
‘De snelle bijna-halvering van de rente dit jaar is  
eigenlijk ongekend. Ik denk dat drie achterliggende 
factoren dit veroorzaken. De meest voor de hand lig-
gende factor is het meer dan ruime monetaire beleid 
van centrale banken. Daarnaast spelen er nog twee 
meer structurele of onderliggende factoren een rol, 
waarvan de eerste de schuldenproblematiek in de ont-
wikkelde landen is. In 2008 kwam de opgebouwde  
‘leverage’ in het systeem ineens hard op ons af.  
Ondanks het mooie herstel van de financiële markten 
na de kredietcrisis, is de schuldenberg niet bepaald 
afgenomen. Sterker nog, bij diverse landen groeit de 
staatsschuld nog steeds en is men niet in staat de 
overheidstekorten onder de afgesproken 3% te hou-
den. Als daarnaast de economie stagneert, lopen de 
schulden, uitgedrukt in ‘debt-to-gdp’ratio’s, verder 
op. Meer in het algemeen leidt de schuldenproblema-
tiek tot lagere economische groei, lagere inflatie en 
uiteindelijk tot een lagere rente. Dit structurele pro-
bleem is niet zomaar opgelost. Daarom verwachten we 
dat de rente langere tijd, mogelijk jaren, op een laag 
niveau zal blijven. De andere structurele factor is de 
vergrijzing, vooral in Europa. Door de vergrijzing  
ontstaat lagere economische groei wat weer leidt tot 
lagere inflatie en rente. We zitten dicht bij een Japan-
scenario.’

Sommige analisten spreken van een 
obligatiebubbel. Kan de rente nog lager?
‘Al sinds 2008 zitten we in een tijdperk van lage rente-
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standen. Sinds de kredietcrisis beleggen we steeds in 
lange looptijden, we hebben duration overwogen. 
Maar door de sterke rentedaling in de laatste maan-
den, zijn we recent begonnen met het flink verkorten 
van de looptijden. Overigens zijn we geen markt- 
timers. Het gaat ons om relatieve waarderingen. Als je 
nu in de 10-jaars Bunds stapt, krijg je een erg slechte 
rendements/risicoverhouding. Vandaar dat we het 
renterisico aan het verlagen zijn. Ik sluit niet uit dat 
de sterke rentedaling van de laatste maanden gedre-
ven is door angst, wellicht mede ingegeven door  
Oekraïne. Van een bubbel, of anti-bubbel geblazen op 
angst, zoals sommigen wel zeggen, wil ik niet spreken. 
Fundamenteel, dus kijkend naar zaken als economi-
sche groei en inflatie, zijn lage rentestanden gerecht-
vaardigd. Een bubbel suggereert dat er sprake zou zijn 
van fundamenteel niet gerechtvaardigde niveaus. 
Maar of de 10-jaars Bund nu een yield van 1%, 2% of 
zelfs hoger moet hebben? Tja, dat zijn in onze ogen  
allemaal lage standen. We sluiten dus niet uit, dat de 
rente ook weer naar ‘normalere’ lage niveaus van zo’n 
2% kan herstellen.’

Wat zou een obligatiebelegger nu 
moeten doen?
‘Zoals aangegeven: durations verkorten en zelfs meer 
liquiditeiten aanhouden. Het zou een valkuil zijn om 
zonder meer over te stappen naar meer risicovolle 
obligatiesegmenten, om het rendement op peil te 
houden. Emerging Market Debt (EMD) is een voor-
beeld. We zien in veel Aziatische en in een aantal Zuid-
Amerikaanse landen de schuldenposities ook groter 
worden. Meer yield betekent meer risico. Dus rente-
risico’s verkleinen door lange leningen te verkopen, 
betekent niet direct herbeleggen in de meer risicovolle 
segmenten. Waarde zit nog wel in het segment van  
bedrijfsobligaties. De spreads zijn hier weliswaar  
gezakt en bijna op het dieptepunt, maar hier zit toch 
relatief gezien de meeste waarde. We kiezen hier wel 
voor bedrijven waarvan de balans sterk is en we het 
businessmodel goed begrijpen. De beste vorm van  
risicomanagement is weten waarin je belegt.’

Veel andere vermogensbeheerders zijn 
met allerlei alternatieve vormen van 
obligatiebeleggen gekomen, zoals 
zero-duration, total return- of 
opportunistische obligatiefondsen. 
Is dat geen oplossing?
‘Dergelijke fondsen kunnen het goed doen in een wis-
selend marktklimaat, waarin de diverse segmenten 
verschillend bewegen. Dit jaar hebben ze het lastig. 
Wat we de laatste tijd zien, is dat alle obligatieseg-
menten dezelfde kant op bewegen. Als alles hard de-
zelfde kant uit gaat, is het lastig een goede ‘relatieve 

We verwachten dat de rente  
langere tijd, mogelijk jaren, op een 

laag niveau zal blijven.

performance’ neer te zetten. Long-only, buy-and-hold 
is dan eigenlijk het beste. Maar zelfs als de diverse 
obligatiesegmenten meer uit elkaar gaan lopen, dan 
nog is een goede performance geen zekerheid: derge-
lijke fondsen zijn vaak duurder en timing is altijd las-
tig. Kijk naar de voorspellingen van begin dit jaar. De 
meeste vermogensbeheerders hadden zo’n sterke da-
ling van de rente niet verwacht!’

Hoe zou de ideale obligatie allocatie  
er nu uitzien?
‘Bij staatsleningen is de waarde er wel erg hard uit-
gelopen. Het verdient nog een plek in de portefeuille, 
maar puur uit risico-overwegingen. Daarnaast selec-
tief beleggen in bedrijfsobligaties, high yield obliga-
ties en staatsleningen van opkomende markten. Wat 
betreft de laatste categorie zien we vooral waarde in 
enkele Oost-Europese en Latijns-Amerikaanse lan-
den. Zonder rekening te houden met cliëntspecifieke 
omstandigheden, zouden we een obligatieportefeuille 
nu voor ongeveer 30% beleggen in staatsobligaties, 
35% in investment grade bedrijfsobligaties, 20%  
in high yield en het restant houden we voorlopig  
liquide.’  «

• Drie redenen voor de extreem lage rente:

- Meer dan ruime monetaire beleid van centrale  

   banken

- Schuldenproblematiek in ontwikkelde landen

-  Vergrijzing

• Fundamenteel gezien zijn lage rentestanden  

gerechtvaardigd

• Staatsobligaties verdienen alleen nog plek in  

portefeuille uit risico-overwegingen

• Yield chasing is valkuil voor defensieve belegger

• Gezien erg lage yields: durations verkorten en  

gedeeltelijk in kas gaan
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// ALLES OVER COCO’S

ALLES OVER COCO’S

Pierre Spronck, Senior Portfolio Manager bij Montesquieu, beantwoordt 
een aantal vragen over Contingent Convertible Bonds, ook wel bekend 
onder de naam Coco’s. 

van de bank. Tevens is dit type hybride 
obligatie voor banken een relatief goed-
kope manier van financieren. Verdere 
voordelen voor de uitgevende partij zijn, 
dat de couponrente die zij betalen fiscaal 
aftrekbaar is en dat er bij uitgifte geen 
kapitaalverwatering plaatsvindt voor de 
bestaande aandeelhouders.’

HOE GROOT IS DE MARKT VOOR COCO’S?
‘De omvang van de uitgegeven CoCo’s door 
Europese Banken bedroeg eind mei 2014 
€64 miljard. Bank of America Merril Lynch 
introduceerde op 1 januari van dit jaar 
een ‘CoCo’ index.’
 
WAT ZIJN DE RISICO’S DIE VERBONDEN 
ZIJN AAN HET BELEGGEN IN COCO’S?
‘CoCo’s hebben een risico dat tussen obli-
gaties en aandelen in ligt. Naast de 
gebruikelijke risico’s die verbonden zijn 
aan het beleggen in obligaties, zijn er een 
aantal additionele risico's. De coupon 
wordt vastgesteld, maar er is geen con-
tractuele verplichting om deze uit te beta-
len. Aflossing van de hoofdsom is niet in 
alle gevallen verplicht en de verhandel-
baarheid is beperkt. 

In het geval dat het eigen vermogen van 
uitgevende banken van CoCo’s door een 
vooraf vastgestelde ondergrens zakt, 
worden de obligaties geconverteerd in 
aandelen. Concreet betekent dit, dat de 
houders van deze bufferobligaties in 
financieel zware tijden voor extra kapi-
taal zorgen. Hun obligaties worden 
namelijk in aandelen omgezet. Zonder de 
juiste strategie is het mogelijk dat beleg-
gers hun obligaties moeten omruilen 
voor een portefeuille met aandelen van 
banken welke in financiële nood verkeren. 

WAT ZIJN COCO’S?
‘Een CoCo obligatie is een klassieke 
converteerbare obligatie die onder 
vooraf bepaalde voorwaarden kan wor-
den omgezet in gewone aandelen. 
Hiernaast is er een speciaal type 
CoCo’s, waarbij de obligaties niet auto-
matisch worden omgezet in aandelen 
als de kapitaalpositie van de desbe-
treffende bank onder een vooraf 
bepaalde drempel zakt, maar waarbij 
de verliezen op de nominale waarde 
gewoon geïncasseerd worden. De 
hoofdsom wordt deels of geheel afge-
schreven. Afschrijving betekent een 
definitief verlies voor de obligatiehou-
der. Dit schuldpapier is in rangorde 
achtergesteld bij aandelen.’
 
WAAROM WORDEN COCO’S 
UITGEGEVEN? 
‘Basel III moet een herhaling van de 
kredietcrises voorkomen. Voor de kre-
dietcrisis waren de financiële buffers 
van de meeste financiële instellingen 
te laag. Door Basel III moeten de ban-
ken de reserves verhogen, zodat ze in 
de toekomst tekorten zelf kunnen 
opvangen. Een van de indicatoren voor 
de reserves is de Tier 1 ratio. Deze 
ratio moet in 2015 6% en in 2019 8,5% 
bedragen. De Tier 1 ratio wordt bere-
kend door de activa naar risico te 
wegen. Doordat de markt van achter-
gestelde obligaties krimpt, zal vanuit 
de banken behoefte zijn aan nieuwe 
instrumenten om aan de eisen van toe-
zicht en regelgeving te kunnen vol-
doen. De CoCo obligatie biedt hier een 
alternatief. Het kapitaal van CoCo  
obligaties telt onder de nieuwe eisen 
van Basel III mee als buffervermogen 

Beleggers ondergaan in dat scenario een 
shift in asset class.’

ZIJN COCO’S INTERESSANT VOOR 
INSTITUTIONELE BELEGGERS?
‘De markt van CoCo’s is complex en in 
hoge mate divers. Vanuit beleggersper-
spectief is het belangrijk de uitgevende 
bank en de juridische documentatie goed 
te analyseren. Vervolgens is het afhanke-
lijk van de risico-appetijt van de belegger 
voor welke variant CoCo hij kiest en of de 
te ontvangen risicopremie voldoende 
compensatie biedt voor het extra risico 
dat wordt genomen. Beleggen in CoCo’s 
vraagt van de belegger een enorme exper-
tise op dit gebied, temeer omdat CoCo’s 
door banken aan toezichthouders worden 
gepresenteerd als quasi aandeleninstru-
ment, terwijl diezelfde CoCo’s aan  
beleggers als quasi obligaties worden aan-
geboden.’  «

Door Jolanda de Groot
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Na maanden van speculatie, 
maakte de Amerikaanse 
Federal Reserve bekend 
dat het programma voor 
kwantitatieve verruiming vanaf 
begin 2014 werd afgebouwd. 

De intrekking van steun door 
de centrale bank betekent 
voor ontwikkelde markten dat 
rentestijgingen in het verschiet 
liggen. Bovendien worden 
bredere macro-economische 
trends en het gedrag van 
individuele markten, sectoren 
en bedrijven belangrijker.

LGIM’s focus op 
klantbehoeften betekent  
dat we altijd investeren in  
de benodigde infrastructuur  
om hun doelen te  
behalen in een constant  
veranderende omgeving –  
of het doel nu kapitaalgroei, 
inkomstengeneratie of 
liability management is. 

Legal & General Investment Management 
(LGIM) is één van de grootste en snelst 
groeiende vermogensbeheerders ter wereld. 
LGIM beheert circa EUR 581 miljard aan 
vermogen voor meer dan 3000 klanten  
(per 30 juni 2014). Onze producten en 
diensten beslaan alle vermogensklassen,  
met expertise die zich uitstrekt van 
indextracking en actieve strategieën tot 
risicobeheer rond pensioenverplichtingen.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Marcel Linotte 
Hoofd Distributie Benelux  
+31 6 23 95 76 30 
marcel.linotte@lgim.com 
www.lgim.com

LGIM heeft een vergunning en staat onder  
toezicht van de Financial Conduct Authority.

KONDIGDE DE FEDERAL RESERVE DE AFBOUW VAN KWANTITATIEVE VERRUIMING AANOP 18 DECEMBER 2013  

Wij begrijpen wat voor onze klanten het meest belangrijk is  

en bieden waardevolle, toegankelijke beleggingsoplossingen  

aan om in hun constant veranderende behoeften te voorzien.

Als de wereld verandert,  
verandert u dan mee?

INDEX FUNDS, ACTIVE FIXED INCOME, MULTI-ASSET STRATEGIES, PROPERTY,  

LIABILITY DRIVEN INVESTMENT.

LGIM Financial Investigator Corp Dutch 11.09.14.indd   1 11/09/2014   15:19
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// GESPONSORDE BIJDRAGE

Beleg in duizenden panden 
wereldwijd  
Door Shaun Stevens, Vastgoedstrateeg, beursgenoteerd vastgoed, BNP Paribas Investment Partners

Beleggen in beursgenoteerd vast-
goed is niet te vergelijken met een 
directe belegging in een winkel-

centrum, een ziekenhuis of een woning-
bouwproject. Vastgoedaandelen zijn 
volatiel, terwijl dat winkelcentrum de 
volgende dag echt niet ineens 4% minder 
waard is geworden. Een reden voor veel 
beleggers om eerstgenoemde categorie 
niet in portefeuille op te nemen.

Maar is dat terecht? Die volatiliteit bete-
kent tenslotte niet dat de panden waarin 
via aandelen is belegd, aan het einde 
van de rit minder waard zijn dan panden 
die rechtstreeks zijn aangekocht. Wie de 
rendementen naast elkaar legt, zal zien 
dat deze op lange termijn gelijk bewe-
gen. Die volatiliteit kan juist een mooi 
instapmoment opleveren, en dat is niet 
het enige voordeel dat beursgenoteerd 
vastgoed beleggers kan bieden.

Wereldwijde spreiding
Een belangrijk kenmerk van beursgeno-
teerd vastgoed is dat het beleggers in 
staat stelt het rendement van een directe 
belegging in vastgoed te repliceren door 
middel van een mandje aandelen. Een 
belegging in vastgoed via Real Estate  
Investment Trusts (REITs) en vastgoed-
ondernemingen brengt een grotere diver-
sificatie met zich mee en spreidt daarmee 
het risico. Dergelijke constructies bieden 
namelijk investeringen in diverse vast-
goedprojecten, in plaats van investerin-
gen in een enkel object. 

Beleggen in duizenden gebouwen wereld-
wijd door middel van een portefeuille van 
vastgoedaandelen, zorgt dat beleggers 
niet het risico dragen van het beleggen in 
slechts een of enkele gebouwen, terwijl de 
brede portefeuille het voor risico gecor-
rigeerde rendement kan maximaliseren. 
Beursgenoteerde vastgoedbedrijven, die 
deel uitmaken van de FTSE EPRA/NAREIT 
Developed index, bezitten of beheren in 
totaal bijna 92.000 panden.

Iedereen die wel eens een huis heeft 
proberen te kopen of verkopen, zeker in 
moeilijke marktomstandigheden, weet 

hoe weinig liquide direct vastgoed kan 
zijn. Door de tijd en kosten waarmee 
dergelijke transacties gepaard gaan, 
zijn commerciële vastgoedportefeuilles 
vaak langetermijninvesteringen. Het 
actieve beheer van de portefeuille is dus 
beperkt doordat het aan- en verkopen 
van vastgoed een ingewikkeld en lang-
durig proces is. Dit terwijl liquiditeit 
juist van levensbelang is wanneer de 

markt te maken krijgt met een schok of 
volatiel wordt en beleggers hun allocatie 
naar vastgoed snel moeten verlagen of 
verhogen of overhevelen naar een ander 
type vastgoed. In een portefeuille van 
beursgenoteerd vastgoed kan de weging 
naar sectoren of regio’s binnen enkele 
dagen worden aangepast, terwijl dat bij 
direct vastgoed maanden of zelfs jaren 
kan duren.

Een miljard aan vastgoed
Het volgende voorbeeld van Jones Lang 
LaSalle illustreert het verschil in liquidi-
teit. Het vastgoedbedrijf analyseerde de 
verkoop van een hypothetische 1 miljard 
dollar in direct vastgoed, verspreid over 
A-locaties binnen verschillende cate-
gorieën en ontwikkelde regio’s. Onder 
ideale omstandigheden zou de verkoop 
van de directe beleggingen in vastgoed 
zes tot acht weken duren. Gemiddeld 
duurt de verkoop echter ongeveer vier 
maanden en in minder gunstige om-
standigheden kan het proces zelfs acht 
maanden duren.

De verkoop van een portefeuille met een 
waarde van 1 miljard dollar gebaseerd op 
de FTSE EPRA/NAREIT Developed index, 
verloopt een stuk sneller: gemiddeld ge-
nomen kan binnen twee dagen 90% van 
de portefeuille worden verkocht en na elf 
dagen kan de belegger alle posities kwijt 
zijn. Kortom, beursgenoteerd vastgoed 
biedt een veel hogere liquiditeit dan 
direct vastgoed en beleggers kunnen 

Wetenschappelijk 
onderzoek wijst uit 

dat het rendement van 
beursgenoteerd- en 
direct vastgoed op 

lange termijn 
vergelijkbaar is.  

Beursgenoteerd vastgoed biedt diverse voordelen. Terwijl het rendement op 

lange termijn in lijn ligt met een directe belegging, bereikt de belegger een 

veel grotere spreiding. Posities kunnen daarnaast snel worden gesloten.
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dus gemakkelijk in- en uitstappen. Dat 
neemt niet weg dat er belangrijke regi-
onale verschillen zijn; zo zijn Europese 
vastgoedaandelen minder liquide dan 
hun Noord-Amerikaanse en Aziatische 
tegenhangers.

Een van de belangrijkste verschillen tus-
sen beursgenoteerd en direct vastgoed 
is de waardering. Op beursgenoteerd 
vastgoed plakt de markt van dag tot dag 
de prijs die het beursgenoteerd vastgoed 
op dat moment waard vindt. Niet-beurs-
genoteerd en direct vastgoed worden 
slechts maandelijks of zelfs eens per 
kwartaal gewaardeerd. De twee figuren 
laten zien dat de correlatie tussen direct 
en beursgenoteerd vastgoed op lange 
termijn toeneemt.

Op korte termijn is de correlatie tus-
sen direct vastgoed en beursgenoteerd 
vastgoed laag. Dat komt doordat de vola-
tiliteit en liquiditeit van beursgenoteerd 
vastgoed zorgen voor een gedrag gelijk 
aan dat van andere aandelen. In direct 
vastgoed wordt uiteraard veel minder 
gehandeld vanwege de grootte van de 
activa en de tijd die het kost om een 
transactie te voltooien.

Vergelijkbaar op lange termijn
Ondanks deze verschillen op korte 
termijn wijst ook wetenschappelijk 
onderzoek uit dat het rendement van 

beursgenoteerd- en direct vastgoed 
op lange termijn vergelijkbaar is. Zo 
blijkt een relatie te bestaan tussen 
direct Amerikaans vastgoed en de 
NCREIF- en NAREIT vastgoedindices. Het 
onderzoek1 laat zien dat de indices nauw 
gecorreleerd zijn, ondanks verschillen 
als het gebruik van hefbomen binnen 
REITs en de samenstelling van de 
portefeuille.

Gezien de kosten van het aan- en verko-
pen van vastgoed en het beperkte aan-
bod van fysieke activa, vormt vastgoed 
veelal een belegging voor de lange ter-
mijn. Zowel het rendement van REITs als 
van REIFs wordt op lange termijn door 
dezelfde fundamentele factoren ge-
dreven als dat van direct vastgoed. Het 
wetenschappelijk onderzoek laat zien 
dat beursgenoteerd vastgoed binnen 
een beleggingsstrategie gericht op de 
lange termijn, als alternatief kan dienen 
voor een directe belegging in vastgoed. 
Tot slot concludeerden de onderzoekers 
nog dat beursgenoteerd vastgoed een 
vergelijkbare diversificatie met zich mee-
brengt.

Die daling van 4%? Wellicht een kans om 
tegen een gunstige prijs een positie te 
bemachtigen. Beleggen in beursgeno-
teerd vastgoed kan, net als investeren in 
fysieke gebouwen, bescherming bieden 
tegen inflatie. Daarnaast kunnen beleg-

gers ook nog eens profiteren van een 
grote spreiding over verschillende beleg-
gingen, wat het voor risico gecorrigeerd 
rendement kan optimaliseren. Dankzij de 
hoge mate van liquiditeit binnen beurs-
genoteerd vastgoed, kunnen snel nieuwe 
posities worden aangegaan of juist wor-
den verkocht. Denkt u dus nog eens goed 
na over die investering in dat nieuwe 
woningbouwproject. «
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1) Oikarinen, Elias, Hoesli, Martin and Serrano, Camilo, 
(2011), The Long-Run Dynamics between Direct and Secu-
ritized Real Estate, Journal of Real Estate Research, 33, 
issue 1, p. 73-104.

Figuur 1: Correlatie tussen GPR US (beursgenoteerd vastgoed) en andere
beleggingsklassen gedurende verschillende beleggingshorizons 
(1983-2013) - kwartaalgegevens

Bron: GPR NCREIF S&P FACTSET BLOOMBERG BNP PARIBAS IP

Correlatie tussen GPR US (beursgenoteerd vastgoed) en andere 
beleggingsklassen gedurende verschillende beleggingshorizons 
(1983-2013) - kwartaalgegevens

Bron: GPR NCREIF S&P FACTSET BLOOMBERG BNP PARIBAS IP

Correlatie tussen GPR UK (beursgenoteerd vastgoed) en andere 
beleggingsklassen (1985-2012) - jaarcijfers

Bron: GPR, IPD, FTSE, Citi,  FACTSET BLOOMBERG BNP PARIBAS IP
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Figuur 2: Correlatie tussen GPR UK (beursgenoteerd vastgoed) en andere
beleggingsklassen (1985-2012) - jaarcijfers

Bron: GPR NCREIF S&P FACTSET BLOOMBERG BNP PARIBAS IP

Correlatie tussen GPR US (beursgenoteerd vastgoed) en andere 
beleggingsklassen gedurende verschillende beleggingshorizons 
(1983-2013) - kwartaalgegevens

Bron: GPR NCREIF S&P FACTSET BLOOMBERG BNP PARIBAS IP

Correlatie tussen GPR UK (beursgenoteerd vastgoed) en andere 
beleggingsklassen (1985-2012) - jaarcijfers

Bron: GPR, IPD, FTSE, Citi,  FACTSET BLOOMBERG BNP PARIBAS IP
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// THEMA FIXED INCOME

CAPITALIZING ON CREDIT 
DISINTERMEDIATION
The market for private credit has evolved significantly in recent years, 
driven by the widespread disintermediation of the global banking system. 
This is introducing a new set of investment opportunities.

bank disintermediation—with providers of 
capital moving closer to borrowers. We 
expect this trend to gain momentum as 
increasing regulatory burdens, capital 
requirements and operational costs force 
banks out of certain lending businesses. 
There's also been a natural progression 
towards alternative credit intermediation 
in some credit-intensive end markets, 
such as residential real estate and 
infrastructure, whose longer investment 
horizons are mismatched with bank-
liability structures subject to daily 
liquidity requirements.

KEY INVESTMENT IMPLICATIONS
We believe that bank disintermediation 
will have specific ramifications for credit 
investors as it unfolds. At its core, the 
move to broader financing sources may 
fundamentally alter the best way for 
investors to approach fixed-income asset 
allocation: fixed-income assets currently 
viewed as opportunistic may increasingly 
come to be seen as core portfolio 
components. 

Disintermediation is already fuelling 
long-term credit investment potential in 
key market segments, and it’s generating 
collateralized specialty financing 
opportunities across segments and 
regions. As the marketplace evolves, 
alternative credit providers are providing 
capital to address shorter-term 
dislocations and longer-playing supply/
demand imbalances. We believe that 
these new investment opportunities 
should continue to become even more 
attractive in terms of long-term, risk-

Credit providers play a critical role in 
supporting economic growth. Banks, 
capital markets and alternative credit 
providers (such as asset managers, 
insurance companies, pension funds and 
specialty finance companies) efficiently 
allocate capital to borrowers. The financial 
health of individuals and businesses 
depends on reliable access to financing, to 
manage everything from daily cash-flow 
needs to larger-scale business expansion. 

As global financial markets mature, this 
process is facilitating a secular trend of 

adjusted return potential relative to 
traditional fixed-income assets. Our 
assessment is based on several of their 
key characteristics:

Defensive against rising interest rates: 
Many traditional fixed-income asset 
classes are exposed to the downside risk 
posed by rate increases. In contrast, 
many of the newly emerging private-
credit market segments provide natural 
hedging characteristics—such as floating 
rates—in rising-rate environments.
Underlying illiquidity premiums: Most 
of these investments require 
intermediate- and long-term funding, so 
they offer higher return potential and 
yield pickup to compensate investors for 
giving up ready access to liquidity. 
Attractive relative risk profiles: Many 
directly originated credit opportunities 
have experienced lower default rates and 
higher recovery rates than other public-
credit asset classes. In many cases, these 
investments are in a secured or 
collateralized position in the capital 
structure, resulting in more attractive 
downside protection.
Diversification benefits: Given their 
exposure to different sectors, types of 
borrowers and regional trends, we’d 
expect directly originated private-credit 
opportunities to provide diversification 
to a portfolio of traditional fixed-income 
and equity assets. 

INVESTMENT OPPORTUNITIES
The broader allocation framework that we 
see emerging will include direct-lending 
strategies in large end-markets (such as 

By Douglas J. Peebles and Ashish Shah

Ashish Shah
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middle-market lending less attractive for 
traditional providers, such as 
collateralized loan obligations (CLOs) 
and banks. 
Areas to watch: Middle-market 
companies generally, core and lower 
middle-market companies in particular. 

Infrastructure. Constrained government 
and bank infrastructure funding in 
Europe has created a sizable supply/
demand imbalance, offering an 
opportunity for alternative credit 
providers.
Areas to watch: Established projects with 
proven track records (“brownfield 
investments”) in Europe.

Collateralized Specialty Finance 
Continued regulatory and capital 
pressures are leading to attractive asset-
based investment opportunities.
Areas to watch: Consumer and small-
balance commercial finance globally and 
select distressed opportunities. 

IMPLICATIONS FOR STAKEHOLDERS
We believe that bank disintermediation 
will broaden the available sources of 
funding for many borrowers, while also 
providing opportunities for both lenders 
and investors. 

Implications for Borrowers: While the 
financing solutions we’ve described are 
more flexible than those provided by 
traditional lenders, the costs associated 

commercial and residential real estate 
and middle-market corporate, and 
infrastructure) as well as collateralized 
specialty finance strategies spanning 
various end markets. This will result in a 
less liquid investment profile, but one 
with higher risk-adjusted return 
potential and more diversification 
relative to traditional fixed income. 

Residential Mortgages: Growth in the 
number of potential borrowers who no 
longer meet the strict underwriting 
guidelines of US government-sponsored 
enterprises (GSEs), such as Fannie Mae 
and Freddie Mac, and subdued capital 
markets activity are creating a direct-
lending opportunity for alternative credit 
providers. 
Areas to watch: Risk-sharing 
transactions (GSEs and private sector).

Commercial Real Estate: Asset managers 
and commercial mortgage real estate 
investment trusts (REITs) are filling the 
funding gap created by banks’ reduced 
involvement with commercial real estate 
financing. 
Areas to watch: ‘Transitional loans’ 
(loans made against fundamentally 
sound assets that require lease-ups, 
renovations, capital repositioning or 
asset repurposing).

Middle-Market Corporate: Companies 
are being forced to find alternative credit 
sources as regulatory factors make 

with this type of credit may increase 
while supply and demand rebalance.

Implications for Lenders: The current 
environment presents a compelling set of 
opportunities for alternative credit 
providers who are willing and able to 
successfully fill the financing voids left by 
banks. 

Implications for Investors: Investors 
will start to gain direct exposure to asset 
classes previously available mainly to 
banks. Such exposures often provide 
higher yields because the investor 
benefits more directly from the coupon 
generated by the underlying asset. They 
also reduce mark-to-market portfolio 
volatility and can help manage liability 
cash flows.

Implications for the Economy: A broader 
financing base may help reduce both 
idiosyncratic and systemic risk through 
better diversification and distribution of 
assets. It may also lower overall system 
leverage by allowing unlevered end 
investors to directly benefit from cash 
flows generated by a broader range of 
assets. However, regulatory gaps remain 
a concern.

CONCLUSION
We expect the secular trend of bank 
disintermediation to continue, with far-
reaching implications for borrowers, 
lenders, investors and the global 
economy. While we’re constructive on the 
emerging set of direct-lending 
opportunities, particularly the role they 
may play in expanding the asset-
allocation framework for fixed-income 
investments, we acknowledge 
uncertainties and risks. Ultimately, we 
believe that bank disintermediation will 
bring borrowers and providers of capital 
closer together, thereby blurring the 
lines between traditional fixed-income 
and alternative investments. «

This article was written by Douglas J. Peebles, 
Chief Investment Officer and Head- 
AllianceBernstein Fixed Income and Ashish 
Shah, Head-AllianceBernstein Global Credit. 

Figure 1: Capitalizing on Credit Disintermediation: Opportunities

 Source: AllianceBernstein
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Emerging market debt (EMD), waarvan 
frontier debt een onderdeel is, heeft de 
laatste tijd de nodige swings doorge-
maakt. Hoe gaan jullie institutionele 
klanten met deze asset class om?
Hans Benenga: ‘We zien de interesse, ondanks de toege-
nomen beweeglijkheid, gestaag groeien. Laten we eerst 
even een stap terug in de tijd doen. Zo’n acht tot tien 
jaar geleden begonnen de eerste institutionele beleggers 
interesse te krijgen in EMD en dan vooral in de hard cur-
rency obligaties. Op een gegeven moment kregen wij 
mandaten waarin voor 50% in hard currency en voor 50% 
in local currency werd belegd. Langzaamaan trad er een 
verschuiving op naar meer separate mandaten voor local 
currency obligaties. De laatste twee jaar is ook emerging 
corporate debt op de radar van beleggers gekomen. Je 

Frontier Bonds: 
het volgende hoofdstuk
Door Harry Geels

Het belegde vermogen van het Aberdeen Global Frontier Markets Bond Fund 

heeft recent de grens van $100 miljoen gepasseerd. Aberdeen ziet frontier 

bonds als de volgende stap in de ontwikkeling van de opkomende markten. 

We spraken met Hans Benenga, Global Deputy Head of Distribution bij 

Aberdeen Asset Management, over de ontwikkelingen van de markt tot nu 

toe en de behoeften van cliënten om in dit nieuwe segment te beleggen. 

Kevin Daly, Senior Investment Manager Emerging Market Debt bij Aberdeen 

vulde hem aan en lichtte de beleggingsargumenten toe. Daarnaast blijven 

ook de risico’s van frontier bonds niet onbesproken.

ziet dat beleggers steeds meer de niches opzoeken. De 
recente ontwikkeling rond frontier debt is daar een voor-
beeld van. Wij beheren nu ruim $100 miljoen op dit nog 
redelijk onontgonnen gebied. Samen met twee andere 
vermogensbeheerders, is Aberdeen pionier in frontier 
debt. Het is weliswaar nog een relatief kleine markt, 
maar dat was emerging corporate debt een aantal jaren 
geleden ook. Kijk waar dat nu staat.’

Is capaciteit een issue?
Benenga: ‘Ja, dat is een issue, de markt is nog niet zo 
groot. Het gaat bij frontier debt vaak om landen met lage 
credit ratings. Voor veel van de landen is de internatio-
nale obligatiemarkt om allerlei redenen jarenlang geslo-
ten geweest, dus er zijn niet veel obligaties uitgegeven. 
Grote beleggers kunnen daarom niet zomaar tientallen 
miljoenen euro’s in frontier debt beleggen. De positie 
moet rustig opgebouwd worden. Voor sommige grote in-
stituten is de markt uit het oogpunt van beheerefficiëntie 
nog te klein. Kleinere beleggers hebben hier eigenlijk 
een voordeel. Even voor het perspectief: frontier equity 
markten worden gekenmerkt door een beperkte liquidi-
teit. We hanteren dan ook voor onze klanten een inschrij-
vingsschema met een beperkte maximale maandelijkse 
allocatie. De frontier debt markten zijn nog aanzienlijk 
kleiner, we praten over een marktkapitalisatie van $700 
miljard, tegenover $15 biljoen in EMD. Maar we zien bij 
frontier landen regelmatig upgrades in de credit rating, 
waardoor ze belangstelling krijgen van de internationale 
obligatiemarkten. De markt groeit wel. Ik denk dat voor 
ons fonds de capaciteit uiteindelijk tussen de $1 tot $2 
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miljard zal liggen. Maar het is een bewegend doel, afhan-
kelijk van de ontwikkelingen.’

Wat zijn de argumenten om in frontier 
debt te beleggen?
Kevin Daly: ‘De yields van veel frontier bonds zijn relatief 
hoog. Wij vinden de rendements/risicoverhouding van 
EMD in het algemeen, en van frontier debt in het bijzon-
der, beter dan die van staatsleningen van de ontwikkelde 
landen. Verder laten veel frontier landen over het alge-
meen beduidend hogere groeicijfers zien. In veel geval-
len is er bovendien sprake van gemiddeld tot lage schuld-
niveaus. Frontier landen geven daarom geen grote 
hoeveelheden schuldpapier uit. Er is dus een beperkt 
aanbod. Niet alle frontier markten zijn hetzelfde, inte-
gendeel zelfs. Daardoor ontstaat er bij een crisis niet 
noodzakelijkerwijs besmettingsrisico. Tot slot is het van-
uit spreidingsoogpunt interessant dat frontier bonds een 
lage correlatie hebben met de meeste andere obligatie-
categorieën. Zie figuur 1 waarin de correlatie met US 
Treasuries door de tijd heen wordt afgebeeld. Op 
10-jaarsbasis is de correlatie zelfs negatief.’
 
Als een belegger naar frontier markets wil 
alloceren, kan hij kiezen tussen 
aandelen en obligaties. Waarom zou hij 
beleggen in frontier markets obligaties?
Daly: ‘De equity trade vindt al plaats. Frontier bonds zijn 
relatief nieuw, daar kan een belegger nog de ‘early move 
advantage’ behalen. Bij frontier equity zijn, door de grote 
toestroom van vermogen, een redelijk aantal dure aan-
delen aan te wijzen. Frontier bonds zijn nog geen ‘crow-
ded trade’. Frontier bonds kunnen bovendien de yield 
van de portefeuille verhogen. De yield in onze portefeuille 
ligt nu rond de 7 à 8%. Naast de afweging tussen frontier 
equity en bonds is er voor de belegger nog een afweging: 
een EMD-mandaat met daarin ook een allocatie naar 
frontier bonds of twee afzonderlijke allocaties: naar sec 
EMD en frontier bonds. De eerste optie is wellicht aan-
trekkelijker voor beleggers die te groot of te klein zijn om 
een aparte allocatie in frontier bonds te hebben.’

Wat zijn de risico’s?
Daly: ‘Ten eerste hebben de meeste landen lagere ra-
tings. Daarnaast is er hoger politiek risico, oftewel min-
der goed ontwikkelde politieke systemen, vaak met één 
dominante politieke partij. Verder zijn de instituten min-
der ontwikkeld en wordt er veel schuld extern gefinan-
cierd. Een ander belangrijk risico is het gebrek aan liqui-
diteit, vooral bij de frontier corporates, waarin we dan 
ook weinig tot niet beleggen op enkele dollar-gedenomi-
neerde corporates na. De staatsleningen van de meeste 
landen, vooral in hard currencies, hebben wel voldoende 
liquiditeit. Bij staatsleningen in local currencies zijn  
alleen de twee grootste landen, Nigeria en Egypte, vol-
doende liquide. Opvallend was dat op het moment dat 
vorig jaar de tapering werd aangekondigd, er geen liqui-
diteitsproblemen ontstonden. De vraag is natuurlijk of de 
belegger voldoende gecompenseerd wordt voor al deze 
risico’s. Wij denken van wel.’

Wat gebeurde er met het rendement van 
frontier bonds na de aankondiging van de 
tapering?
Daly: ‘Ironisch gezien hebben frontier bonds het toen  
beter gedaan dan EMD. Zie figuur 2 waarin ons Frontier 
Bond-fonds wordt vergeleken met de bekende EMD-indices. 
De eerste factor hiervoor is al genoemd, namelijk de lage 

Figuur 1: J.P. Morgan NEXGEM Index versus 10 year US Treasury

 Bron: J.P.Morgan, Citygroup, December 2013
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correlaties met de andere obligatiecategorieën. De twee-
de reden is dat frontier bonds minder liquide zijn en dat 
de beleggers die er nu in beleggen er voor de lange ter-
mijn inzitten en weten dat je in illiquide markten niet zo-
maar moet verkopen.’

Is de index voor frontier bonds, de JP  
Morgan NEXGEM, efficiënt of juist 
gemakkelijk te verslaan?
Daly: ‘Geen van beide! Er zijn vier landen die een zware 
weging hebben in de index. Argentinië heeft de grootste 
weging, zo’n 14%. Daarnaast liggen Sri Lanka en El Salva-
dor rond de 11%. Tot slot heeft de Dominicaanse Repu-
bliek een weging van ongeveer 8%. Met dergelijke grote 
wegingen bij enkele landen kan er geen sprake zijn van 
een efficiënte index. Toch is outperformance niet gemak-
kelijk, omdat wij in ons fonds, vanuit risicomanagement 
oogpunt, een maximale weging van 10% in één land kun-
nen hebben. Als dan één van die vier landen een tijdje 
outperformt, zoals Argentinië het laatste jaar, is het las-
tig de index te verslaan. Wat betreft Argentinië hadden 
we een jaar geleden een beperkte weging, omdat we  
onder andere zorgen hadden over het overheidsbeleid  
jegens obligatiebezitters, maar na een due diligence trip 
door het land hebben we de weging in de loop van het 
jaar naar het maximum gebracht.’

Wat is de beste beleggingsstijl voor 
frontier bonds?
Daly: ‘Wij zijn echte bottom-up beleggers en dat is hier 
niet anders. We analyseren de waardering van iedere le-
ning afzonderlijk. Ongeveer 40% van de leningen komt 
momenteel uit Afrika. Dat komt doordat deze leningen 
goede waarderingen hebben, maar niet omdat we nu per 
se in Afrika geloven. We beleggen niet op basis van  
macrothema’s, denk hierbij aan beleggen in bepaalde 
frontier landen die rijk zijn aan grondstoffen, omdat we 

denken dat grondstoffenprijzen zouden gaan stijgen.  
Leningen die vanuit waarderingsoogpunt ook interessant 
zijn, komen uit landen als Sri Lanka, de Dominicaanse 
Republiek en Bangladesh.’

Wat doen jullie met de vreemde valuta’s?
Daly: ‘Die kunnen bij tijd en wijle riskant zijn. Maar het 
zijn geen crowded trades, dus de beweeglijkheid van veel 
van die valuta’s is meestal beperkt. We zitten in ons 
fonds nu op zo’n 40% exposure naar lokale valuta’s. En 
daar voelen we ons comfortabel bij. Hedging zou overi-
gens een probleem zijn, want veel van deze landen heb-
ben geen on-shore forwardmarkten. Je kunt bij de grote 
zakenbanken wel OTC-derivaten kopen, maar daar is  
weinig liquiditeit en bied-laat-spreads zijn erg groot. De 
hedgingkosten kunnen regelmatig net zo hoog uitpakken 
als de yield op de obligatie. Hedging heft ook vaak de  
rationale op waarom je in een land belegt. Wij nemen  
namelijk de potentiële valutakoersontwikkeling mee in 
de bottom-up analyse.’

Hoe beleggen jullie in frontier debt voor 
jullie cliënten?
Benenga: ‘Instituten kunnen bij voldoende belegd ver-
mogen altijd een separaat mandaat krijgen. Voor deze 
assetcategorie hebben we echter een fonds, het 
Aberdeen Global – Frontier Markets Bond Fund. In ons 
grotere Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond 
Fund, waarin $3 miljard belegd vermogen zit, wordt ook 
voor een gedeelte in frontier bonds belegd, maar dan  
alleen in de dollarleningen, vanwege de liquiditeit. De 
allocatie in dit fonds naar frontier bonds is nu 18 à 19%. 
Maar de portefeuille verschilt van het Frontier Bond 
Fund, want daar kunnen we ook beleggen in corporates 
en obligaties die luiden in lokale valuta’s. De yield van 
het grote ‘flagship’-fonds is ook wat lager dan die van 
het Frontier Bond Fund.’  «

• Frontier debt interessant vanwege hoge 

yields, beperkt aanbod en lage correlatie 

met andere obligatiesegmenten

• Politiek en liquiditeit zijn grootste risico’s

• Kleine beleggers hebben nu ‘first mover’ 

advantage. Grote beleggers kunnen nog 

lastig belangen opbouwen vanwege be-

perkte marktomvang 

• Index frontier bonds niet efficiënt, toch 

lastig te verslaan

• Frontier debt weinig last van aankondiging 

tapering

Figuur 2: Aberdeen Global Frontier Markets Bond Fund versus benchmarks

Bron: Aberdeen Asset Management
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Door Jacco Heemskerk, Vice Voorzitter CFA Society Nederland

Nog steeds is er maatschappelijke kritiek op de 
uitwassen van de markteconomie en de financiële 
markten. Daarmee is ruim vijf jaar na het 
uitbreken van de crisis de toekomst van de 
financiële sector nog steeds onduidelijk.

FIDUCIAIR KAPITALISME

T ussen 1980 en 2008 hebben banken, beleggingsinstel-
lingen, makelaars in effecten en tussenpersonen op de 
golf van deregulering, technologische ontwikkelin-

gen, globalisering en schuldfinanciering, een periode van 
onhoudbare groei gekend. Het was financieel kapitalisme, 
waarbij belangen van met name deze partijen prevaleerden. 
Deze situatie is maatschappelijk onhoudbaar en moet 
plaatsmaken voor fiduciair kapitalisme. Hierbij komt meer 
nadruk te liggen op de lange termijn belangen van maat-
schappij en klant.

Financiële markten bestaan uit vraag en aanbod. De vra-
gers, waaronder bedrijven en overheden, wordt korte ter-
mijn focus verweten. Beursgenoteerde ondernemingen  
sturen op kwartaalcijfers. Deze instelling is mede ontstaan 
door de eisen die aanbieders van kapitaal stellen. Financiële 
kengetallen, soms niet belangrijk, maar vaak wel urgent, 
verdringen lange termijn strategie, veelal belangrijk, maar 
meestal niet urgent.

In de markt is er dus een voorkeur voor resultaten op korte 
termijn boven onzekerheid op de lange termijn. In Euro's van 
vandaag heeft de toekomst weinig waarde. Dat bemoeilijkt 
investeren in diezelfde toekomst en holt het ondernemer-
schap en de vernieuwingskracht van onze samenleving lang-
zaam uit.

De aanbodzijde van de kapitaalmarkten wordt gedomineerd 
door institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, 
stichtingen en staatsfondsen. Het gezamenlijk vermogen van 
de 1000 grootste institutionele beleggers wordt geschat op 
ruim de helft van het wereldwijd uitstaande beursgenoteerd 
aandelenkapitaal. Daarnaast financieren deze institutionele 
beleggers ook op grote schaal overheden door staatsobliga-
ties te kopen. Zij drukken een groot stempel op de spelregels 
van de financiële markten. 

Het zijn vooral de aanbieders op de kapitaalmarkt die de fo-
cus op de korte termijn kunnen doorbreken door een actieve-
re dialoog met directies van ondernemingen en beleidsmakers 
bij overheden. Naast een focus op de lange termijn kunnen zij 
een grotere transparantie in de keten en lagere kosten  
afdwingen. Ook door het aantrekken van goede professionals 
en bestuurders kunnen zij de eigen governance verbeteren, 
waardoor het uiteindelijke pensioenresultaat van de pensi-
oenspaarder verbetert.

Pensioenfondsen, stichtingen en staatsfondsen hebben een 
lange horizon. Zij zijn het meest gebaat bij beleggingen die 
generaties na ons nog vruchten afwerpen en waarbij de scha-
delijke bijproducten tot een minimum worden beperkt. Deze 
partijen zijn veel minder gebaat bij korte termijn optimalisa-
ties van financiële kengetallen. Een optimalisatie die op ter-
mijn het ondernemerschap en daarmee de beleggingsresulta-
ten uitholt. 

In Nederland beheren pensioenfondsen en verzekeraars zo’n 
1.300 miljard euro aan pensioenvermogen. Dat is tweemaal 
ons bbp of driemaal de staatsschuld. Alleen al door de abso-
lute omvang en versterkt door de snelle groei van het pensi-
oenvermogen, krijgen fondsen een dominantere rol. Het 
landschap is nu nog versnipperd met honderden pensioen-
fondsen. Aanhoudende consolidatie en instroom van kwalita-
tief hoogwaardig personeel stellen pensioenfondsen beter in 
staat de dialoog over de langere termijn aan te gaan met  
bedrijven en overheden in het belang van hun uiteindelijke 
klant, de pensioenspaarder. 

Financieel kapitalisme was niet alleen slecht en fiduciair kapi-
talisme is niet alleen goed. Maar verandering is nodig. Het is 
interessant te zien of institutionele beleggers hun dominante 
positie herkennen en daarmee de spelregels van de markten 
ten goede keren.  «

// COLUMN
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EEN FRISSE BLIK OP ASSET 
BACKED SECURITIES

Annemieke Coldeweijer, Senior Portfolio Manager in het Securitised Investments 

Team bij ING Investment Management, beantwoordt een aantal vragen over Asset 

Backed Securities.

De totale hoeveelheid gesecuritiseerd papier (publiek  
geplaatst en niet-geplaatst ABS) dat einde Q1 2014 uitstond 
in Europa was €1.428,9 mrd. Ter vergelijking, in de Verenigde 
Staten was dat op dat moment €6.484,7 mrd. Naar schatting is 
€580 mrd van de €1.428,9 mrd publiek geplaatst en het overi-
ge niet geplaatst.'

WELKE LANDEN GEVEN ASSET BACKED SECURITIES UIT?
'In 2013 kwam de grootste hoeveelheid gesecuritiseerd papier 
uit Nederland (21,4%), het Verenigd Koninkrijk (18,5%), 
Spanje (15,2%), Italië (15,1%), Duitsland (12,5%) en Frank-
rijk (5,5%). Kleinere hoeveelheden kwamen uit Scandinavië, 
België, Ierland, Portugal of een combinatie van verschillende 
landen. Deze cijfers zijn gebaseerd op niet geplaatst en  
publiek geplaatst papier.'

OP WELKE MANIER KUNNEN INSTITUTIONELE BELEGGERS 
INVESTEREN IN ASSET BACKED SECURITIES?
'Ondanks recente initiatieven voor meer standaardisering in 
ABS,  blijft het een specialistische beleggingscategorie. Inves-
teren in deze categorie vraagt om zeer specifieke kennis en  
relevante ervaring. Voor institutionele investeerders is het 
daarom aan te raden om dit via een asset manager te doen met 
een bewezen historie en reputatie in de markt en die voldoende 
kritische massa heeft om verschil te kunnen maken. Afhankelijk 
van de grootte van de investering kan deze via een fonds of in 
een apart mandaat gedaan worden.'

ABS MAAKT EEN STERKE COMEBACK NA DE CREDIT CRISIS. 
HOE VERKLAREN JULLIE DE RECENTELIJKE STERK  
TOEGENOMEN BELANGSTELLING VOOR ASSET BACKED  
SECURITIES?
'De ECB en Bank of England (BoE) laten zich sinds dit jaar pu-
bliekelijk positief uit over de securitisatiemarkt. In mei van dit 
jaar hebben ze gezamenlijk ‘The case for a better functioning 
securitisation market in the European Union’1 gepubliceerd. 

Daarnaast heeft Mario Draghi, president van de ECB, zich uitge-
sproken over de positieve rol die securitisatie kan hebben voor 

WAT ZIJN ASSET BACKED SECURITIES?
'Asset Backed Securities (ABS) zijn gesecuritiseerde beleggingen. 
Securitisatie is het proces waarbij leningen, vorderingen en an-
dere financiële activa worden samengevoegd. Hun kasstromen 
of economische waarden worden ingezet om de betalingen op 
gerelateerde effecten te ondersteunen. 

Bij gesecuritiseerde beleggingen bestaan de onderliggende  
financiële activa onder meer uit woning- en commerciële hypo-
theken (‘RMBS’ en ‘CMBS’), consumentenleningen, creditcards, 
leasevorderingen, autoleningen en andere consumenten- en 
zakelijke vorderingen. Directe exposure hiernaar is via andere 
beleggingscategorieën niet onmiddellijk beschikbaar. Het  
basisconcept van securitisatie kan feitelijk worden toegepast op 
vrijwel elk actief dat een redelijk voorspelbare toekomstige kas-
stroom genereert. Het proces vergroot de liquiditeit in de markt 
voor deze activa en stelt banken en andere financiële instellin-
gen in staat om hun financieringsbronnen te diversifiëren. 

De transacties zijn verdeeld in tranches. De senior tranches zitten 
aan de bovenkant van de kapitaalstructuur en hebben als eerste 
toegang tot de kasstromen die het onderliggende onderpand ge-
nereert. Ze worden afgeschermd van verliezen door de meer ach-
tergestelde tranches, waaronder de ‘first-loss’ aandelentranches. 
Na de senior tranches volgen in de regel de mezzanine tranches. 
Deze zijn normaal gesproken de volgende in de rij als het gaat om 
aanspraak op de kasstromen. Ze worden eveneens beschermd 
door de andere, meer achtergestelde tranches.'

HOE GROOT IS DE MARKT VOOR ASSET BACKED 
SECURITIES?
'Volgens de cijfers van de Association for Financial Markets in 
Europe is in de eerste helft van 2014 in totaal €114 miljard uit-
gegeven in gesecuritiseerd papier. €34 miljard daarvan was  
publiek geplaatst. In bijvoorbeeld Spanje en Italië wordt door 
uitgevende instanties een groot gedeelte van de nieuwe uitgif-
ten nog steeds gebruikt of achter de hand gehouden voor goed-
kope financiering bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Door Jolanda de Groot
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Annemieke Coldeweijer

CV
Annemieke Coldeweijer is Senior Portfolio Manager in het 
Securitised Investments team bij ING Investment Management 
en actief in de securitisatiemarkt sinds 2007. Het Securitised 
Investments team beheert een portefeuille ter grootte van €8 
miljard in ABS/RMBS/CMBS met exposure naar residentiële 
hypotheken, consumentenleningen, leningen aan kleine en 
middelgrote ondernemingen en leningen voor commercieel 
vastgoed, voornamelijk in Europa. Deze beleggingen worden 
beheerd voor zowel institutionele mandaten als derden-fond-
sen, en voor een combinatie van interne en externe klanten.
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Daarnaast is ABS door de directe exposure naar de reële econo-
mie door middel van woning- en commerciële hypotheken, con-
sumptief krediet, kleine en middelgrote ondernemingen als  
onderpand, een interessante manier om diversificatie aan een 
beleggingsportefeuille toe te voegen. Hoewel het geen garantie 
geeft, wordt het kwalitatief hoogwaardige onderpand geken-
merkt door lage historische verliezen, wat in neerwaartse mark-
ten bescherming kan geven.

Ten slotte biedt ABS ten opzichte van andere vastrentende beleg-
gingen (zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties en covered 
bonds) een hogere spread met een vergelijkbare rating.'  «

de reële economie, met name met zogenaamde kleine en mid-
delgrote ondernemingen (Small & Medium Enterprises, SME)
exposure. Hij heeft daarbij aangegeven dat hij, indien nodig, be-
reid is ABS te kopen. Verdere details zijn daarover niet gegeven. 

Behalve stimulering van de reële economie is ook een betere 
behandeling van de asset categorie binnen regulering en regel-
geving een doel van de uitgesproken steun. Hoewel het vereiste 
kapitaalbeslag nog steeds significant hoger is dan dat voor  
asset categorieën met vergelijkbaar risico, beginnen regelge-
vers zich langzaam in de goede richting te bewegen. Zo is bij 
Solvency II het kapitaalbeslag voor zogenaamd AAA Prime kwa-
liteitspapier van oorspronkelijk 7% naar 4,3% gegaan in  
januari dit jaar en naar 2,1% in maart dit jaar.

Zowel de steunbetuigingen van de ECB voor de beleggingscate-
gorie als verbeteringen in regelgeving en regulering, hebben 
bijgedragen aan een betere perceptie van en een toenemende 
vraag naar securitisatie.'

WELKE NIEUWE ONTWIKKELINGEN VERWACHTEN JULLIE 
OP HET TERREIN VAN ASSET BACKED SECURITIES?
'De belangrijkste thema’s die op korte termijn de securitisatie 
markt zullen bepalen zijn de wet- en regelgeving met betrek-
king tot ABS en de rol van de ECB. 

In de voorlopige versie van Solvency II van December 2013 is 
voor het op te leggen kapitaalbeslag onderscheid gemaakt tus-
sen ‘Type A’ en ‘Type B’ securitisaties. Het onderscheid tussen 
Type A, ‘goede securitisaties’, en Type B, ‘slechte securitisaties’, 
wordt gemaakt op basis van eigenschappen met betrekking tot 
het onderpand, de structuur en transparantie. Type A securiti-
saties krijgen een aanzienlijk lager kapitaalbeslag opgelegd 
dan Type B. Als dit onderscheid definitief gemaakt wordt, zal 
dat effect hebben op de vraag van verzekeraars naar Type B  
securitisaties in de markt. Echter, gegeven het significante deel 
dat verzekeraars in de ABS markt uitmaken, zal dit ook een  
bredere impact hebben. 

Daarnaast zullen eventuele acties van de ECB invloed hebben op 
de securitisatiemarkt. In augustus werd bekend dat de ECB de 
voorbereidingen voor eventuele aankopen van ABS blijft intensi-
veren. De bereidheid van de ECB om ABS aan te kopen zal een  
positief effect hebben op de spreads van ABS en de perceptie van 
de asset categorie. Tegelijk kan het aankopen van grote hoeveel-
heden ABS zonder dat het aanbod zich daarop aan kan passen, ook 
zorgen voor een verstoring van de vraag- en aanbodbalans. Het  
effect op de markt zal daarom vooral afhangen van de grootte en 
timing van de acties van de ECB.'

WAT ZIJN GOEDE REDENEN VOOR INSTITUTIONELE 
BELEGGERS OM TE BELEGGEN IN ABS?
'Er zijn verschillende redenen waarom beleggen in ABS aantrek-
kelijk is. Door de variabele rentebetalingen biedt ABS bescher-
ming in een omgeving met stijgende rente of inflatie. 

1) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_ 
case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
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// GESPONSORDE BIJDRAGE

Emerging Markets Corporate 
Bonds: an Asset Class Comes 
of Age
By Urban Larson, Senior Product Specialist - Emerging Markets Debt, Standish Mellon Asset Management (A BNY Mellon company)

T he investable universe of Emerging 
Markets Debt now comprises over 
US$2 trillion in US Dollar and local 

currency sovereign, quasi-sovereign and 
corporate bonds (figure 1).

Emerging Markets US Dollar-denominated 
sovereign debt has become a well-
established, mainstream, asset class over 
the last 20 years while most of the large 
Emerging Markets countries have earned 
investment grade ratings. This has paved 
the way for Emerging Markets corpora-
tions to follow the lead of their developed 
country peers and issue bonds in the in-
ternational markets. EM corporate debt in 
US Dollars is now a well-established asset 
class as well and offers a reasonable alter-
native to investors in Emerging Markets 
who are comfortable taking on corporate 
credit risk. This corporate debt alternative 
has become especially attractive of late, 
given that significant crossover invest-
ment in the sovereign bonds of the big-
ger, higher quality Emerging Markets has 
led to these bonds trading at very tight 
spreads.

In general the EM corporations that 
issue bonds tend to be the larger, 
more sophisticated companies from 
the higher rated EM countries. Many 
of these companies are exporters and 
most can boast of high quality balance 

sheets: the average credit quality of the 
JP Morgan CEMBI Diversified Index, the 
main benchmark for EM corporate bonds, 
is BBB, one notch higher than the rating 
of the JP Morgan EMBI Global Index, the 
equivalent benchmark for EM sovereigns. 

As Emerging Markets Debt has become an increasingly mature, investment 

grade asset class, a growing number of Emerging Markets (EM) corporations 

have followed the lead of EM governments in issuing bonds to both local and 

international investors. This has greatly widened the range of opportunities 

that are available to investors in Emerging Markets Debt, even as the asset 

class as a whole has continued to grow. With the higher quality EM  

sovereigns now trading at very tight spreads, EM corporate bonds have  

become an attractive alternative.  

Figure 1: Investable universe of Emerging Markets.

*Sources: Standish, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. As 30.06.14
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EM corporate debt is also shorter 
duration (which helped it to outperform 
EM sovereign debt in the mid-2013 
market sell-off). Yields and spreads for 
EM corporate bonds are only slightly 
lower than they are for EM sovereigns 
(figure 2). 

In several big EM countries that have 
well-developed and liquid local currency 
government bond markets such as 
Mexico, Brazil and Russia, corporations 
are issuing local currency bonds as well. 
This newest asset class is still relatively 
small but it is growing. The fact that JP 
Morgan has not yet created an index for it 
(although in 2013 Bank of America Merrill 
Lynch launched an index) underlines that 
local currency corporate bonds are still 
primarily of interest to local investors. 
This may change as the asset class 
continues to grow. 

Now that the leading EM countries are 
able to fund themselves with ease in 
their own currencies, they are issuing 
fewer US Dollar bonds. Most of what 
these countries do issue in US Dollars 
is not to raise new funds but simply to 
improve the profile of their existing debt 
by lengthening the maturities or reducing 
the yields, or to pay off bonds that are 
maturing. The growth of the asset class 
is being driven largely by new entrants: 
smaller, lower quality EM countries that 

have little experience of bond issuance on 
purely commercial terms. 
As a result, US Dollar bond issuance 
in the Emerging Markets has become 
increasingly dominated by EM corporates, 
as shown in figure 3. 2014 is on track to 
be a record year for EM corporate bond 
issuance: $130 billion was issued in the 
first seven months of the year, compared 
to $195 billion for all of 2013. 

The overwhelming majority of corporate 
issuance (72% in 2014) has been of 
investment grade securities. Initially 
issuance was dominated by Latin 
American corporates with their ability 
to generate US Dollars from commodity 
exports and close ties to the US market. 
Since 2012 Asian corporates have been 
the biggest issuers, accounting for just 
under half of total issuance. 

In the current buoyant bond market it has 
been easy for companies to place bonds 
with both dedicated EM and crossover 
investors participating in issues. The 
CEMBI Diversified Index has continued to 
do well despite the heavy supply, rising 
7.0% (Source: Bloomberg, JP Morgan) in 
the first seven months of this year. 

EM corporate bonds are of interest not 
just to pure EM or global corporate 
bond strategies, but also to blended or 
opportunistic strategies that invest in 
the full range of EM bonds, including 
local currency corporate bonds. US Dollar 
denominated strategies traditionally 
have invested only in sovereign and 
quasi-sovereign bonds. Nonetheless 
these strategies are faced with an asset 
class in which the issuers with the best 
fundamentals are trading at very tight 
spreads while new issuance is often 
coming from lower quality issuers. EM 
corporate bonds from those countries 
with good fundamentals can be a way to 
increase the yield of a portfolio without 
adding too much risk. This growing asset 
class is clearly well on the way to become 
a mainstream investment.  «

 EM Corporate Bonds EM Sovereign Bonds

Average Rating BBB BBB-

Spread over US Treasuries 276 291

Duration 5.96 7.16

Yield 5.22% 5.41%

Market Capitalization US$387 billion US$660 billion

Number of Countries 39 62

Number of Issuers 312 119

Figure 2: Differences EM Corporate Bonds and EM Sovereign Bonds

Sources: Standish, JP Morgan, as of 31.7.14

Figure 3: EM Issuance History

Source: JP Morgan, as of 31.17.14
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// THEMA FIXED INCOME

INEFFICIËNTIES BENUTTEN IS 
MEERWAARDE CREËREN

De obligatiemarkt is niet efficiënt. De diversiteit aan beleggingsdoelstellingen 

en de dynamiek van het vastrentende universum liggen hieraan ten grondslag. 

Actief risicobeheer in de vastrentende waarden portefeuille is dan ook van 

groot belang om meerwaarde te creëren.

Een belegger die verplicht benchmarks 
moet volgen, is genoodzaakt mutaties in 
zijn portefeuille door te voeren als gevolg 
van veranderingen in de samenstelling 
van zijn benchmark, bijvoorbeeld door een 
verandering in creditrating. Het aanpas-
sen van de investment grade status van 
Portugal en Griekenland en de AAA-status 
van Frankrijk door de verschillende  
kredietbeoordelaars, zijn hiervan duide-
lijke voorbeelden. 

Dat geldt ook voor veranderingen in wet- 
en regelgeving, zoals Basel III, Solvency 2 
en het nieuwe Financieel Toetsingskader. 
Nieuwe regels kunnen leiden tot het ver-
plicht aanpassen van de portefeuille, ter-
wijl daar op basis van de eigen onderlig-
gende analyses geen aanleiding toe is. 

De introductie van de UFR in 2012 bijvoor-
beeld, heeft tot een grote verschuiving op 
de swapcurve geleid. De pensioenfondsen 
die veelal actief waren op het 50-jaarsseg-
ment van de swapcurve, zagen zich 
genoodzaakt dit aan te passen naar het 
30-jaarssegment. De spread tussen het 
30- en 50-jaarssegment, die tot die tijd 10 
tot 15 basispunten negatief was, draaide 
in korte tijd naar +20 basispunten. Dit 
betekent in het slechtste scenario meer 
dan 6% verlies op de marktwaarde van de 
portefeuille. De inefficiënties die hier-
door kunnen ontstaan, bieden uiteinde-
lijk kansen.

DIVERSITEIT AAN BELEGGERS
Partijen die vastrentende waarden porte-
feuilles aanhouden op de obligatiemarkt 
zijn zeer divers: verzekeraars, pensioen-
fondsen, beleggingsfondsen et cetera. 
Elke partij heeft verschillende doelen die 
in haar beleggingsbeslissingen tot uiting 
komen.

DYNAMIEK VAN DE MARKT
Het beleggingsuniversum wordt geken-
merkt door dynamiek. De (her)financie-
ringsbehoefte van overheden en bedrijfs-
leven is hoog. Dit vindt zijn weerslag in de 
samenstelling van dit universum. Daar-
naast is de samenstelling van dit universum 
aan grote verschuivingen in de inschatting 
van kredietwaardigheid onderhevig 
geweest. Zie de al eerder genoemde rating-
verlagingen van alle perifere landen in de 
Eurozone. Maar ook bij niet-staatsobliga-
ties zijn de verschuivingen over de afgelo-
pen jaren groot geweest.

Figuur 1 geeft de samenstelling van het 
universum van niet-staatsleningen (in  
€ gedenomineerd)  in 2007 en 2014 weer. 

De verschuiving van de AAA-categorie 
naar BBB binnen deze benchmark is 
opmerkelijk. Dit wordt niet alleen veroor-
zaakt door ratingverlagingen, maar ook 
door nieuwe toetreders. Steeds meer 
nieuwe bedrijven doen een beroep op de 
kapitaalmarkt, bijvoorbeeld in de vorm 
van openbare of onderhandse leningen 
(private placements), vanwege het weg-
vallen van de banken als financier. 
Figuur 1 toont ook aan dat het statisch 
volgen van een benchmark, risico met zich 
mee kan brengen. In het bovenstaande 
voorbeeld is het risicoprofiel op basis van 
kredietwaardigheid volgens de rating 
agencies sterk opgelopen. De vraag die 

Door Rik Bekkers

Rik Bekkers
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flexibel in te kunnen zetten. Door flexibi-
liteit kan beter worden geprofiteerd van 
actuele thema’s die de obligatiemarkt op 
enig moment domineren, ook als dat bete-
kent dat slechts een van de performance 
drivers benut wordt. Er hangt natuurlijk 
veel af van de correlaties in de markt en de 
verwachting die de portefeuillebeheerder 
heeft over hoe de relaties zich gaan ont-
wikkelen. Bijvoorbeeld zoals tijdens de 
Eurocisis. De oplopende spreads van de 
perifere landen, als gevolg van het toege-
nomen landenrisico bij een mogelijk uit-
eenvallen van de euro, domineerden de 
obligatiemarkt. Door de hoge correlatie 
tussen absolute renteniveaus en rentever-
schillen tussen landen, waren diversificatie-
mogelijkheden beperkt. De juiste inschat-
ting van de actieve risico’s was dus meer 
dan ooit noodzakelijk.

iedere volger van de benchmark moet stel-
len, is of het daarmee nog past binnen 
zijn risico/rendementsprofiel. Iedere 
belegger moet periodiek onderzoek doen 
om te kijken of de gekozen benchmark nog 
steeds voldoet. 

De dynamiek van de markt zorgt er ook 
voor dat er nieuwe aantrekkelijke beleg-
gingsmogelijkheden komen. Zij moeten 
beoordeeld worden om te bepalen of ze 
passen bij het mandaat.

ACTIEF RISICOBEHEER
Aan alle beleggingskeuzes kleven risico’s. 
Op de eerste plaats bij het vaststellen van 
het mandaat door de institutionele beleg-
ger. De benchmark ten opzichte waarvan 
de resultaten en risico’s gemeten gaan 
worden, is dan bepaald. Tevens wordt de 
omvang van de totale risicoruimte vastge-
steld. 

Vervolgens is het aan de portefeuille-
beheerder van het mandaat om de totale 
risicoruimte te alloceren naar de verschil-
lende ‘performance drivers’. Bij staats-
obligaties zijn duration, curve en landen-
selectie de meest geëigende performance 
drivers. Valuta speelt alleen een rol als 
posities buiten de eigen valuta ingenomen 
kunnen worden. Bij niet-staatsleningen 
vormen segment-, sector- en issuer selec-
tie de belangrijkste bronnen. Het is van 
groot belang om performance drivers 

De beheerder zal een inschatting moeten 
maken of marktomstandigheden toestaan 
dat er ook daadwerkelijk gehandeld kan 
worden. De liquiditeit van de markt als-
mede de afgegeven prijzen zijn bepalend. 
Er is sprake van liquide markten als er vol-
doende competitie is, transparante prijs-
vorming en gangbare handelsvolumes. 
Indien er sprake is van hevige koersbewe-
gingen of een gebrek aan voldoende 
tegenpartijen, kan het verstandiger zijn 
om transacties uit te stellen. Transacties 
zijn een uitkomst van een zorgvuldig 
doorlopen beleggingsproces, nooit een 
doel op zich. De portefeuillebeheerder zal 
normaliter altijd willen vermijden de 
markt achterna te hollen en/of transacties 
te doen indien de prijsstelling door de 
tegenpartijen te ruim is. Dat laatste wil 
zeggen dat de tegenpartijen een te grote 
risicomarge aanhouden. 
 
Het actief risico kan op verschillende wij-
zen berekend worden. Tracking Error 
geniet de meeste bekendheid, maar ook 
Var en Cvar leveren goed inzicht in de 
mate waarin een portefeuille een risico-
positie heeft. 

KWALITEIT VAN MEERWAARDE
Met behulp van de Information ratio kan 
de kwaliteit van de meerwaarde bepaald 
worden. Door het additionele rendement 
te relateren aan het gelopen risico wordt 
de meerwaarde van de beheerder duide-
lijk. Daarbij maakt het niet uit of de in het 
mandaat vastgelegde risicobandbreedte 
heel ruim of krap is gedefinieerd. Hoe 
hoger de ratio, hoe hoger de meerwaarde 
van de beheerder. 

CONCLUSIE
De anomalieën die zich op 
obligatiemarkten wereldwijd voordoen, al 
dan niet als gevolg van de verschillende 
beleggingsmodellen of veranderende wet- 
en regelgeving, bieden kansen om waarde 
toe te voegen. Ook aan uw portefeuille! «

Dit artikel is geschreven door Rik Bekkers, 
Senior Productmanager bij Syntrus Achmea 
Vermogensbeheer. 

Figuur 1: Samenstelling Iboxx Euro Non-Sovereign benchmark naar rating in 2007 en 2014 
(op basis van marktwaarde).
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// INTERVIEW OP MAAT

Hoe verklaart u de ultralage rentetarie-
ven in Europa? Kunnen we spreken van 
een succes van obligaties?
‘Het is een succes als je kijkt naar de rendementen die 
obligaties de laatste jaren hebben laten zien. Er zijn 
nog genoeg goede redenen te bedenken waarom  
beleggers obligaties blijven kopen. Zo zijn aandelen, na 
een lange stijging vanaf het begin van 2009, relatief 

‘Een overnight renteschok 
is verre van waarschijnlijk’
Door Harry Geels

De obligatiekoersen staan op all-time highs, maar volgens Stefan Kreuzkamp, 

Co-Head Fixed Income EMEA van Deutsche Asset & Wealth Management 

(Deutsche AWM), is er geen sprake van een bubble op de obligatiemarkten. 

Beleggers hoeven zich nog geen zorgen te maken over een stijgende rente. De 

centrale banken zullen de rentemarkten goed voorbereiden op een eventueel 

minder los monetair beleid. Voor de eurozone blijven de rentetarieven nog tot 

eind van 2016 laag.

duur. Dat maakt aandelenbeleggers nu voorzichtiger, 
zeker als er ook nog geopolitieke onrust is, denk aan 
Oekraïne en het Midden-Oosten. De tweede reden is 
dat de economische groeicijfers regelmatig teleurstel-
len. En ten derde doet de ECB er alles aan om de rente 
laag te houden, zodat Europese banken de tijd krijgen 
zich te herkapitaliseren en de eurozonelanden struc-
turele hervormingen kunnen doorvoeren. Er is nog 
een punt dat genoemd moet worden. Veel leningen  
lopen de komende tijd af, of worden doorgerold naar 
lagere yields. Dat betekent dat er veel geld vrijkomt 
om herbelegd te worden, wat de obligatiemarkten  
verder ondersteunt.’

Verschillen particuliere en institutionele 
beleggers in hun koopgedrag?
‘Wij zien dat vooral de particuliere beleggers blijven 
kopen. De rekeningcourant levert voor hen te weinig 
op. In diverse landen, zoals Duitsland en Zwitserland, 
wordt er zo goed als geen rente op kasgelden vergoed. 
Dus zelfs een beetje extra yield wordt door particulie-
ren in hoge mate gewaardeerd. Nu de staatsleningen 
duur zijn geworden, zien we vooral de vraag naar zo-
geheten spreadproducten, zoals high yield en covered 
bonds, die een iets betere rendements/risicoverhou-
ding hebben, toenemen. Aan de institutionele kant 
zien we terughoudendheid. Hier zitten doorgaans  
beter opgeleide beleggers die ook naar risico’s kijken. 
Bij bepaalde categorieën als high yield of corporates 
uit de opkomende markten is er volgens veel instituti-
onele beleggers sprake van slechte rendements/ 
risicoverhoudingen.‘
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Sommige analisten spreken van een 
bubble!
‘Het is een definitiekwestie. Volgens mij heeft een 
bubble drie hoofdkenmerken. Ten eerste komen koer-
sen op steeds hogere all-time highs te liggen. Hieraan 
wordt voldaan in verschillende obligatiemarkten,  
zeker bij Duitse staatsleningen. Maar voor bijvoor-
beeld obligaties uit opkomende markten, staatsobli-
gaties uit de periferie of obligaties uit Australië, geldt 
dit niet. Als we naar spreads kijken, zien we dat die in 
veel markten nog niet op all-time lows staan. Het is 
dus het absolute renteniveau dat de hoge obligatie-
koersen, ook in de risicovollere categorieën, veroor-
zaakt. Zodoende zou er door het kleiner worden van de 
spreads nog ruimte zijn voor verdere stijgingen. Het 
tweede kenmerk van een bubble is dat er meer vraag is 
dan aanbod. Dat gaat nu op voor bepaalde categorieën, 
zoals corporate credits, maar ook weer niet voor alle 
obligaties, denk aan de staatsleningen uit de  
periferie. Ten derde wordt een bubble geblazen op  
leverage. Na de kredietcrisis zijn leverage ratio’s echter 
flink gezakt, vooral in Europa. Kortom, ik zou niet wil-
len spreken van een bubble. Ik zou zeggen dat bepaalde 
delen van de obligatiemarkten duur zijn, maar dat an-
dere submarkten niet aan één, twee of zelfs alle drie 
de kenmerken van een bubble voldoen. En zelfs over 
de term ‘duur’ zouden we, bij nader inzien, nog kun-
nen discussiëren. De koersen van bijvoorbeeld Duitse 
staatsobligaties zouden weleens gerechtvaardigd kun-
nen zijn gezien de matige economische omstandig- 
heden, de mogelijkheid van een deflatiescenario, het 
‘zero rate’-beleid van de centrale banken en de geo-
politieke problemen.‘

Hoe gaat het nu verder met de rente?
‘De grote vraag is wanneer centrale banken gaan stop-
pen met het ultraruime monetaire beleid. Voor Europa 
kan ik me niet voorstellen dat dit snel gaat gebeuren. 
Een licht stijgende yield-omgeving is overigens hele-
maal geen probleem. Het is zelfs een scenario waar we 
voor de komende twaalf maanden rekening mee hou-
den. Veel beleggers zijn bang voor stijgende rentes, 
maar in een licht stijgende yield-omgeving hoeven er 
geen problemen te ontstaan. Kijk naar de Italiaanse 
staatsobligatiemarkt. De curve is daar redelijk steil. 
Rekening houdend met het ‘rolling down the curve’-
effect, kunnen we een rentestijging van 80 basispun-
ten over de komende twaalf maanden aan zonder geld 
te verliezen. De roll-down effecten beschermen de 
obligatiebelegger. Er hangt ook veel af van de manier 
waarop de rentestijging tot stand komt. Toen de Fed 
vorig jaar de tapering aankondigde, waren de markten 
verrast. Dit leidde tot een snelle stijging van rente- 
tarieven, vooral bij Treasuries en obligaties uit opko-
mende markten. De Fed heeft zich gerealiseerd dat ze 

een grote fout maakte door de markten niet goed voor 
te bereiden op de tapering. Ik denk dat ze dat in de toe-
komst beter gaan doen. 

De eerste centrale bank die met een renteverhoging 
gaat komen, is de Bank of England. De markten zijn 
daar al ruim op voorbereid. De Britse rente is licht op-
gelopen, zonder dat er media-aandacht voor was. De 
Fed zou ergens in het derde kwartaal van volgend jaar 
de rente kunnen verhogen. De markten zijn hier al op 
voorbereid. In de eurozone worden voor het eind van 
2016 geen rente-verhogingen verwacht. Dus er lijken 
nog twee jaar te komen waarin waarschijnlijk weinig 
met de rente gaat gebeuren. Kortom, een ‘overnight’ 
renteschok is nu verre van waarschijnlijk en een licht 
stijgende rente is prima beheersbaar.’

Hoe beleggen jullie nu in obligaties?
‘We hebben tot nu toe nog geen Zero-duration fondsen 
of andere gehedgde obligatievehikels in de markt gezet, 
omdat we dit nog te vroeg vinden. We hebben tot nu toe 
in vrijwel geen van onze obligatieproducten de duration 
onderwogen, omdat we de nodige scepsis hebben ten 
aanzien van de voorspelde groeicijfers van de econo-
mie. Zero-duration fondsen zijn pas interessant als er 
een sterke economische groei met daarbij behorende 
stijgende rentes komt. Wij zijn op dit moment overwo-
gen in carry-instrumenten en in de europeriferie. Van-
wege de hogere yield en de steile curves die mooie roll-
down effecten geven, zijn we ook overwogen in 
investment grade credits en recent, na de sell-off  
halverwege dit jaar, ook weer in high yield. Verder gelo-
ven we dat de euro dit jaar wat verder verzwakt, dus zijn 
we constructief op diverse niet-euro beleggingen, zoals 
de dollar. 

Tot slot geloven we sterk in actief beheer, omdat het 
vooral in een omgeving van lage yields belangrijk is om 
snel in te kunnen spelen op sector- of segmentrotaties. 
Intermarktstromen van de ene markt naar de andere 
kunnen een flinke invloed hebben op de prestaties.’  «

• Geen sprake van obligatiebubble

• Vooral particulieren kopen obligaties, instituten zijn  

voorzichtiger

• Lichte rentestijging geen probleem voor obligatiebeleggers

• Centrale banken zullen markten goed voorbereiden op  

eventuele rentestijging

• Overnight renteschok is verre van waarschijnlijk

• Euro zal verder verzwakken
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Door Erik Hannema

Zit er toekomst in cross-over fixed income of is het een tijdelijk 

verschijnsel? Hoe benut je de beleggingsmogelijkheden hiervan 

en welke aspecten zijn belangrijk bij het omgaan met deze 

subklasse? Fixed income experts buigen zich over deze en 

andere vragen.

WINST IN 
NIEMANDSLAND
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>  Pim Baljet  studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam. Daarna startte hij zijn carrière bij de NMB Bank waar hij begon op de 
Securities Division en Investment Research Department. In 1986 maakte hij de overstap 
naar Lombard Odier in Amsterdam en Genève, laatstelijk als Partner en CEO. Bij Lombard 
Odier heeft hij ruim 23 jaar gewerkt. Sinds 2009 is Pim CEO/Managing Partner bij Oyens & 
Van Eeghen. Tevens heeft Baljet beleggingsadviesfuncties bij pensioenfondsen TNO, 
Ahold, Administratie Groep Holland (AGH) en Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer. 

een beetje zoals met emerging markets. Veel klanten dachten toen 
ook: "Moet ik echt in deze exotische categorie gaan beleggen?". 
High yield had altijd een beetje dezelfde connotatie. Voor ons is 
het dus een ideale tool om cliënten aan het idee te laten wennen 
dat high yield niet exotisch is als de asset manager het proces be-
waakt. Je kunt 60 tot 70% van je performance verdienen door de 
coupon clipping van high yield en daar bovenop sharpe-ratio diver-
sificatie-effecten in je portfolio krijgen die dit soorten producten 
superieur maken ten opzicht van "pure" high grade of high yield.'

Rogier Crijns: 'Cross-over is een niemandsland. Het schurkt af en 
toe tegen investment grade aan. Wij hebben bijvoorbeeld Slo-
veense staatsobligaties. Dat is twee delen investment grade en 
een deel beoordeeld als high yield. Dus er is wel wat controverse 
tussen kredietbeoordelaars en dat vind ik goed, want daardoor 
wordt het rendement wat hoger.’ 

Wat zijn cross-over bonds?

Marc Rovers: 'Het was altijd een schimmig gebied. Een beetje 
een niemandsland. Maar nu is de benadering meer dynamisch. 
We kijken naar een heel gebied. We kijken naar investment grade, 
we kijken naar high yield. In de meeste mandaten hebben we 
wat ruimte voor high yield. Zo voorkom je in ieder geval dat je 
gedwongen verkoper bent. En ook zijn we minder gefocust op de 
ratings. We baseren ons meer op interne kredietanalyses en van 
daar gaan we verder. Ik denk dat de geschiedenis keer op keer 
heeft uitgewezen dat de markt en spreads betere voorspellers zijn 
van toekomstige kredietkwaliteit en risico dan ratings.'

Frank Engels: 'Voor ons is het een interessant vehikel om invest-
ment grade credit cliënten die tot voor kort alleen exposure had-
den naar high grade, kennis te laten maken met high yield. Het is 
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premium werd verhandeld, terwijl andere BB-obligaties veel 
lager zaten.'

Markus Schaen: 'We beleggen al een lange tijd in high yield 
en investment grade. We kijken er separaat naar. We hebben 
high yield mandaten met managers en we hebben investment 
grade mandaten bij andere managers. Zo beoordelen we het 
ook. Investment grade is deel van de matching portfolio, high 
yield van de return portfolio. De strikte scheiding tussen high 
yield en investment grade die over het algemeen gehanteerd 
wordt, kent ook zijn nadelen. Hierdoor kun je, bijvoorbeeld bij 
een rising star of een fallen angel, in een situatie terechtkomen 
waarin je een manager hebt die gedwongen wordt deze obliga-
tie te verkopen, terwijl deze obligatie voor een andere manager 
in een ander mandaat beschikbaar wordt. Dat is, vooral voor 
dezelfde cliënt, geen wenselijke situatie.'

Wat zijn de drivers voor deze subklasse? 

Engels: ‘Er zijn twee specifieke drivers te benoemen die mis-
schien wel exclusief gelden voor continentaal Europese beleg-
gers. Een is de Europese schuldencrisis in bepaalde landen, 
bijvoorbeeld in Portugal. Je had in het verleden uit die landen 
bedrijfsschuldpapier dat automatisch in rating werd verlaagd, 
ondanks dat de kwaliteit van deze bedrijven goed was. Puur 
vanuit een high yield-oogpunt verbeterde de emittenten kwali-
teit in Europa door de schuldencrisis, omdat goed gemanagede 
investment grade emittenten door de sovereign rating down-
grade naar het high yield segment migreerden. Dat is natuurlijk 
absurd, maar iets waar we gebruik van maken.  
Een tweede reden zijn de lage rentetarieven. We zijn agressief 
geswitcht van puur high grade mandaten naar cross-over fond-
sen, zodat we op zijn minst de fees konden verdienen en onze 
cliënten rendement konden bieden dat in zekere zin duurzaam 
is. Het is een gegeven dat de fundamentals beter worden en 
high yield governance zich verbeterd heeft. Toxische construc-
ties zoals PIK-structuren zijn grotendeels verdwenen, kortom: 
de kwaliteit van high yield is nu in totaliteit hoger.’

Guy Williams: ‘Ik denk dat er een relatief nieuwe driver zit 
achter deze subklasse en dat is de veranderde samenstelling. 

Worden de organisaties waar wij voor werken 
niet gedwongen om voor hun cliënten of aan 
high yield of aan investment grade vast te 
houden? 

Wim Almeloo: ‘Tot op zekere hoogte. We hebben nog steeds 
veel investment grade mandaten. Wij waren altijd gedwongen 
verkopers. Als dat gebeurde, dan had je het typische verschijn-
sel dat iedereen door dezelfde deur naar buiten wilde en prijzen 
dramatisch daalden. Dat zie je niet veel meer, omdat mensen 
meer ruimte hebben om de obligatie te houden of andere oplos-
singen toe te passen. Een obligatie die uit een index valt en 
onmiddellijk met 10-15 punten daalt, dat zie je niet meer ge-
beuren. Een mooi voorbeeld is Telecom Italia. De prijs ging zelfs 
weer omhoog toen het BB werd.'

Rovers: 'Je ziet dat de markt een bepaalde beweging in de 
kredietbeoordeling voorziet en zoekt naar een balans. Dus de 
spreads vertrekken al uit Telecom Italia, ver voor de eigenlijke 
verlaging. Wij signaleerden dat toen ook. We vergeleken toen 
Telecom Italia met BB en zagen dat die eerste tegen een  

>  Wim Almeloo  werkt sinds 2000 bij Aegon Asset Management. Hij is als Hoofd van het 
Creditteam verantwoordelijk voor de beleggingen in Investment Grade en High Yield 
bedrijfsobligaties. Almeloo begon zijn carrière bij De Nederlandsche Bank in 1986, waar hij 
verschillende functies heeft bekleed in portefeuillebeheer en risk management van de goud- en 
valutareserves en van het DNB pensioenfonds. Almeloo is in 1985 cum laude afgestudeerd als 
Algemeen Econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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Colin Purdie: ‘Cross-over bonds zijn bij ons al heel lang onderdeel 
van het standaard portefeuillebeleid van alle creditfondsen. Wij 
kennen de karakteristieken en drivers van deze markt en benutten 
deze expertise voor de totale portefeuille-strategie. Een stand 
alone cross-over strategie zou naar onze overtuiging onvol-
doende recht doen aan de totale marktomgeving en de relevante 
performance-drivers in deze asset-class. Recent kregen we echter 
verzoeken voor een separate cross-overstrategie. Het is een on-
derdeel van de markt waar steeds meer beleggers zich bewust van 
worden. Maar beleggers hebben ook vaak uiteenlopende definities 
van cross-overs. Daardoor zijn er nog veel onduidelijkheden, vooral 
wat betreft rating en splitrating. Dat maakt het ook lastig om het 
in een aparte strategie vorm te geven.’

Crijns: ‘Voor mij klinkt cross-over als iets heel positiefs. Het 
onderscheid in beoordelingen is toch kunstmatig. Het wekt 
de indruk dat de beoordeling van bijvoorbeeld een industrial 
permanent is. Terwijl veel echte industrials heel succesvol aan 
zowel de investment grade als non-investment grade-kant ope-
reren. Zijn ze triple A of dubbel A, dan zijn ze minder effectief, 
want met een te lage leverage gaan de aandeelhouders klagen 
over een te geringe winstgevendheid. Is de beoordeling te laag, 
dan komen ze in de problemen met financiers. Dus zolang echte 
industrials als cross-over blijven opereren en dat onderscheid 
wordt gemaakt, blijven de kansen aanwezig.’

Denis Girault: ‘Zoals gezegd: er zijn niet veel rising stars. Het 
gaat om grensgevallen, maar het is een kleine markt. Het gaat 
om kansen pakken als die zich voordoen, maar als je niet je eigen 
analyses doet, dan ben je afhankelijk van de rating agencies en 
zoals eerder gezegd, hebben deze een andere methodologie. 
De ene is misschien wat meer bullish en plakt er een investment 
grade stempel op, terwijl de ander misschien wat conservatiever 
is. Dat resulteert in een klein gedeelte van de markt dat zich in 

Die heeft de cross-overmarkt veel interessanter gemaakt. Cross-
overs waren altijd industrials, vooral staalfabrieken. Nu zijn 
veel cross-overnamen hybride of coco’s en ze zijn ondergeschikt 
aan de bedrijven die wel investment grade zijn.’

Als we ze nu eens toepassen in de strategische 
allocatie, in een pensioenfondsstructuur, hoe 
zou je dit product dan vormgeven? 

Almeloo: ‘We behandelen cross-overs niet als een separate asset 
class, we behandelen het als een extensie van de achterkant van 
investment grade of de top van high yield. Want dat universum 
is simpelweg niet groot genoeg voor een classificering.’

Williams: ‘Ik zie cross-over meer als obligaties die in transitie 
zijn. Van investment grade naar high yield, bijvoorbeeld. Dat 
omspant een behoorlijk universum. De meeste van onze  
cliënten die cross-over hebben, worden op een zeker moment 
verkopers. Zij zijn alleen niet gedwongen om dit bijvoorbeeld 
binnen 30 dagen te doen. Maar het zal uit onze benchmarks 
vallen en uiteindelijk zullen wij ze van de hand doen. Dus je 
hebt nog steeds de symptomen dat de goed presterende obli-
gaties over het algemeen te duur zijn voor high yield fondsen. 
Die zitten dus structureel minder in dit type fondsen. Niet veel 
investment grade eigenaren kunnen goed presterende high 
yield bonds kopen tot deze obligaties een upgrade hebben 
gehad.’

Rovers: 'Je ziet dat de markt een bepaalde beweging in de 
kredietbeoordeling voorziet en zoekt naar een balans. Dus de 
spreads gingen al wijder in Telecom Italia obligaties ver voor de 
eigenlijke verlaging van de rating. Wij signaleerden dat toen 
ook. We vergeleken toen Telecom Italia met BB-obligaties en 
zagen toen dat deze goedkoop waren ten opzichte van andere 
BB-obligaties.'

Past hier een actieve strategie of is het passief 
en een ‘buy and hold’-strategie? 

Williams: ‘Wij beleggen in cross-over high yield en investment 
grade. Maar ik ben er niet zeker van of dit een strategie ver-
dient.’ 

>  Rogier Crijns  is Senior Portfolio Manager Fixed Income bij Theodoor Gilissen Bankiers 
in Amsterdam. Zijn primaire verantwoordelijkheid is het beheer van Vastrentende Waarden 
portefeuilles voor discretionaire mandaten. Crijns geeft adviezen over asset allocatie, 
obligatieselectie en portefeuilleconstructie. Hij is lid van het Investment Comité in 
Amsterdam. Crijns heeft een brede ervaring opgedaan bij een vermogensbeheerder, bank en 
pensioenfonds en heeft daarbij gewerkt in Nederland, Luxemburg en Londen. Hij is 
afgestudeerd als econoom aan de Universiteit van Tilburg. 

We behandelen cross-overs niet als 
een separate asset class, we  

behandelen het als een extensie van 
de achterkant van investment grade 

of de top van high yield.
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Almeloo: ‘Interne analyse is cruciaal. Iedereen kan immers de 
rapporten van Moody’s lezen. Dat geeft iedereen dezelfde infor-
matie en zal niet het verschil maken in je eigen portfolio. Wat je 
wilt hebben, is een eigen beoordeling van dat wat er op de markt 
is en wat een bedrijf waard is. Waar die visie verschilt van die van 
de buitenwereld, daar liggen de kansen. Dus het is de frictie die 
je kunt creëren tussen interne en externe beoordelingen. Ik denk 
dat je niet zonder onboard credit analisten kunt. Die van ons zijn 
georganiseerd naar sector en ze analyseren zowel high yield als 
investment grade namen.’

Engels: ‘Wij hebben twee economen die exclusief werken voor ons 
interne sovereign rating systeem. Rating downgrades van sove-
reigns hebben veelal ook downgrades van systeemrelevante ban-
ken in de desbetreffende landen tot gevolg. Wij maken intern ook 
beoordelingen aan zowel de credit-kant alsook aan de sovereign-
kant. Die twee brengen we samen. Wanneer dan bijvoorbeeld een 
emerging market-land op basis van ons interne ratingsystem 
tekenen van een ratingverlaging vertoont, dan zullen de corpo-
rate bond analisten van bedrijven die een sterke band met het 
land hebben, bekijken of we met onze interne rating de officiële 
beoordeling in tijd vooruit kunnen zijn.’

Purdie: ‘Ik ben het hier helemaal mee eens, maar ik denk ook dat 
het belangrijk is om te erkennen dat we nog steeds sterk gebon-
den zijn aan de externe kredietbeoordelaars. Onze cliënten zijn 
dat en onze externe consultants ook. Dus het is mooi dat je kunt 
zeggen: “wij hebben onze eigen interne analisten”, maar ons in-
vesteringsuniversum wordt nog steeds grotendeels bepaald door 
de kredietbeoordelaars. Dat zie ik niet snel veranderen.’ 

Williams: ‘Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat in-
terne beoordelingen kunnen zorgen voor alternatieve bronnen 
van alpha. Maar het is de vraag of we onze cliënten ervan kunnen 
overtuigen onze interne richtlijnen te volgen in plaats van de 
externe. Wij slagen daar nog niet in. Verrassend genoeg worden 
de externe richtlijnen steeds “losser”. Het is nu mogelijk buckets 
non-investment grade in bepaalde investment grade portfolio’s 
te hebben.’

Schaen: ‘Ja, het is een vreemde situatie. Al onze cliënten erken-
nen de tekortkomingen van de kredietbeoordelaars. Dus als we 

niemandsland bevindt. In emerging markets bestaat ongeveer 
5% van de markt uit cross-over bonds.'

Is het dan een verborgen bron van alpha?

Rovers: ‘Wat je ziet in de markt zijn dislocaties en dat kunnen 
bronnen van alpha zijn. Dat gaat op voor cross-overs en in het 
verleden misschien voor schuld uit perifere landen, waar een 
rating downgrade reden was voor gedwongen verkopen. Deze 
dislocaties of marktverstoringen bieden in onze markt mogelijk-
heden. Dus ja, ik zou zeggen dat er kansen zijn. Is het een free 
lunch? Ik denk dat dit niet per se het geval is; het hangt af van 
de situatie.’

Purdie: ‘Ja, het is een bron van alpha. Maar dat is niet omdat 
het onderdeel is van de markt. Dat is bijvoorbeeld wel zo voor 
stockpicking. Kies de juiste naam die van onder investment 
grade doorgroeit naar investment grade, dan word je daarvoor 
beloond. Het is dus niet zo omdat het cross-over is, maar het 
zijn de individuele obligaties die waarde creëren.’

Gebruiken jullie alleen externe beoordelaars of 
ook interne analyse? 

>  Dr. Frank Engels staat sinds 2012 aan het hoofd van het pensioenfondsmanagement van 
Union Investment dat vandaag de dag 50 medewerkers telt en beschikt over een fondsvermogen 
van ongeveer 50 miljard euro. Van 2008 tot 2010 was hij reeds bij Union Investment actief als 
Head of Emerging Market Debt. In 2010 maakte hij de overstap naar Barclays Capital, waar hij als 
Global Head verantwoordelijk was voor de Asset Allocation Strategie. Van 2002 tot 2004 werkte 
Engels als Landendeskundige bij de Europese Centrale Bank. Van 2004 tot 2008 was hij 
verantwoordelijk voor het Global Credit Team bij Thames River Capital LLP. Tussen 1999 en 2002 
was hij werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds.
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differentialen nu zo klein, dat feitelijk elke beweging in currency 
je yield-voordeel wegvaagt. Dus wat je ook doet in je wereldwijde 
mandaat, je moet echt je valutarisico afdekken, anders is het 
meer een valutaportefeuille.'

Engels: ‘Voor mij doet zich in de laatste 30 jaar een unieke kans 
voor om regionaal te denken, vooral in fixed income. De credit 
cycle is in Euroland veel minder “mature” dan in de VS, dat be-
tekent dat Europese bedrijven minder vaak in M&A-activiteiten 
verwikkeld zijn en daardoor ook minder “leveraged” zijn. Bo-
vendien verwachten wij een verregaande ontkoppeling van de 
US monetaire politiek en de monetaire politiek van de ECB. Dat 
hebben we voor het laatst gezien bij de Duitse eenwording toen 
Amerikaanse en Europese rentetarieven van elkaar werden los-
gekoppeld. En dat sluit aan op de speech van Draghi, die onder-
steunend voor Euro Credit Spreadproducten en sovereign bonds 
werkt. Wij hebben daarom ook een duidelijke regionale focus bij 
het management van onze credit portfolio’s. Een tweede reden 
daarvoor is dat er maar een handvol echt wereldwijd opererende 
credit managers zijn. Ik wil niet eens de suggestie wekken dat 
wij dat zouden kunnen. We hebben alleen al 20 credit portfo-
liomanagers en analisten nodig voor Europa, dus we voelen ons 
niet comfortabel bij het idee de Amerikaanse credit markt ook 
daarmee te moeten afdekken.’

Schaen: ‘Wij werken met regionale blokken en wij geloven dat 
het ook belangrijk is per blok aparte managers te hebben. Het is 
namelijk gemakkelijker een goede Europa- of Amerika-manager 
te vinden dan een goede wereldwijde manager. Wij geloven in 

een manager selecteren, kijken we altijd of hij zijn eigen interne 
beoordelingen maakt. Op die beoordelingen willen we ook ver-
trouwen. Komen we dan bij het mandaat dan is weer de officiële 
kredietbeoordeling maatgevend en bepaalt deze bijvoorbeeld 
de afscheiding tussen investment grade en high yield. Als  
bedrijfstak moeten we dan ook durven op het oordeel van de  
manager te vertrouwen en dat in het mandaat te verwerken.’

Engels: ‘Een ervaring die wij hadden met een grote verzeke-
ringscliënt, is dat de officiële, externe kredietbeoordeling gold, 
maar dat we daarbovenop ons interne beoordelingssysteem 
toepasten. Zo hebben we ons eigen systeem om vroegtijdig 
precaire situaties te kunnen zien aankomen. De situatie dat je 
gebruikmaakt van externe beoordelaars, maar tegelijkertijd je 
eigen analyse gebruikt, zie je steeds meer. We werden laatst 
gebeld door de Europese Commissie. Zoals iedereen weet, is de 
EU druk bezig een "eigen" kredietbeoordelaar van de grond te 
krijgen. Tegen alle verwachtingen in zijn ze met partijen als wij 
in gesprek gegaan om te bekijken wat onze ervaringen zijn met 
een eigen kredietbeoordelingssysteem. Die opstelling verraste 
mij toch wel positief.’

Wat adviseren jullie je cliënten, is dit iets dat 
past in een wereldwijd mandaat of moet je het 
meer regionaal organiseren, alleen euro of 
dollar? 

Crijns: 'Je moet onderscheid maken. Als je echt gaat voor 
een wereldwijd mandaat van hoge kwaliteit, dan zijn de yield-

>  Colin Purdie  CFA, is sinds 2002 werkzaam in de beleggingsindustrie en is Head of 
Institutional Credit Portfolio Management en verantwoordelijk voor een reeks investment 
grade en high yield credits obligatiefondsen (uitgedrukt in euro en Britse pond). Hij ziet erop 
toe dat milieu- en sociale factoren integreren in Aviva Investor’s beleggingsproces. Purdie 
trad in juni 2010 in dienst bij Aviva Investors. Voorheen werkte hij bij Aegon Asset 
Management als Fondsbeheerder en Bankanalist. Hij begon zijn carrière in de financiële 
sector in 2002 bij de Financial Services Authority. Purdie is CFA charterholder en behaalde het 
getuigschrift voor financiële derivaten van het Chartered Institute for Securities & 
Investment. Hij behaalde ook een rechtendiploma aan de Universiteit van Edinburgh.

>  Denis Girault  is hoofd van het Emerging Fixed Income team in Zurich en werkt sinds 
2007 bij UBP. Daarvoor was hij Director Debt Origination bij Barclays Capital in Hong Kong. 
Hij heeft ook voor Merrill Lynch in Hong Kong gewerkt, waar hij verschillende posities 
bekleed heeft in risicomanagement en debt origination. In New York en vervolgens in Hong 
Kong was Girault een Research Credit Analyst bij BZW. Hij begon zijn loopbaan bij Moody's 
Investors Service in New York. Girault heeft 22 jaar ervaring in de financiële sector, waarvan 
18 jaar in emerging markets.
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Ze hebben een goede toegang tot nieuwe deals. Ze werken veel 
samen met de uitgevende bedrijven en de lead arrangers. Ze 
structureren de deals en besteden veel aandacht aan de juiste 
structuur.’ 

Almeloo: ‘Bij de oude manier van beleggen gold dit misschien. 
Maar nieuwe uitgiftes nu zijn als “drive-by shootings”. Ze worden 
aangekondigd en er is tien keer zoveel interesse en je allocatie is 
meestal niet genoeg. Voor bedrijven is het zoveel gemakkelijker 
nu om papier uit te geven. Iedereen zit tegenwoordig in obliga-
ties, de interesse is overweldigend.’

Rovers: ‘Wij hebben daar wel uitzonderingen op gezien. Sommige 
emittenten vinden het prettig te kunnen alloceren naar Europese 
beleggers. Op dat soort momenten helpt het om een Europese 
partij te zijn. Wij blijven geloven in actief management en streven 
daar dus ook naar. Want liquiditeit vanuit de dealerskant is min-
der geworden en het is belangrijker geworden om contrair te zijn. 
Als iedereen koopt, dan is het moeilijk ook te kopen. Als iedereen 
verkoopt, is het lastig verkopen. Het kan dus zijn dat je soms 
eerder moet verkopen terwijl je weet dat het te vroeg is, omdat 
later verkopen onmogelijk is.’

Het valt me op dat als ik kijk naar de prestaties 
van managers bijna niemand erin slaagt bench-
markrendement te evenaren. Er wordt minder 
risico genomen, is mijn idee. 

Almeloo: ‘In Amerikaans high yield zie ik dat ook. Je komt in een 
fase waarin de rentecyclus tegen je gaat werken. Ik kan me voor-
stellen dat Amerikaanse beleggers wat conservatiever worden. In 
euro’s zie ik dat niet.’

Girault: ‘Een grote factor hierbij is de samenstelling van de 
benchmark. Omdat er zo’n rally op de high yield en investment 
grade is geweest, zie je nu namen in de benchmark komen waar 
veel CCC-namen tussen zitten. In de VS is de markt diep genoeg 
voor CCC. Managers in de VS kiezen veel statistische modellen: 
kans op default, vooral. De benchmark toont dan ook aantrek-
kelijke yields, die in toenemende mate afkomstig zijn van obli-
gaties met een lage kwaliteit. In Europa hebben we niet zo’n 
diepe markt om CCC-obligaties toe te voegen. Maar hier krijg je 

meer keus bij het selecteren van regionale managers. Het zijn 
dus building blocks, maar met verschillende externe managers.’

Purdie: ‘Met die benadering is absoluut niets mis, maar wat je 
dan mist is “cross-currency relative value”, het fenomeen dat 
obligaties, uitgegeven door dezelfde partij met een vergelijk-
baar risicoprofiel, in verschillende valuta ook uiteenlopende 
prijzen hebben. Deze markt-inefficiëntie biedt kansen om alpha 
toe te voegen. Een globale multi-valuta-strategie geeft ons de 
gelegenheid om deze mogelijkheden te benutten. Als ik kijk 
naar de waardeattributie bij een aantal van onze beleggings-
fondsen, dan is home bias een sterke factor. Bijvoorbeeld een 
Engelse naam die verhandeld wordt in euro’s is over het alge-
meen goedkoper omdat de analist er minder bekend mee is.’

Over liquiditeit en transactiekosten gesproken. 
Hoe gaan jullie om met de transactiekosten in 
een tijd van lage yield? 

 Almeloo: ‘Het is moeilijker geworden en duurder, omdat de 
markt er bijna niet meer lijkt te zijn. Mijn collega’s in de VS kla-
gen vaak over een opgedroogde markt. Zowel in Europa als de 
VS is het handelen moeilijker geworden.’

Williams: ‘Wij hebben zowel Europese als Amerikaanse invest-
ment grade teams. Wij worstelen niet echt in Europa door onze 
grootte, maar wel in euro’s waar we kleiner zijn en de markt 
groter is. Daar is het moeilijk allocaties te krijgen.’

Schaen: ‘Je hoeft niet groot te zijn om te kunnen beleggen in 
high yield. We hebben meerdere boutiques die in totale omvang 
misschien klein zijn, maar in high yield behoorlijk groot zijn. 

>  Marc Rovers is sinds 2012 Euro Credit Portfolio Manager bij Legal & General Investment 
Management. Daarvoor heeft hij twaalf jaar gewerkt bij BlackRock, eerst als senior 
portefeuillebeheerder binnen Philips Investment Management in Eindhoven en daarna als 
Director, Investment Manager in Londen. Rovers begon zijn carrière in 1995 als 
portefeuillebeheerder bij ABP Investments. Hij heeft een master in de Economie van Tilburg 
University en is een door EFFAS/VBA gecertificeerd financieel analist.

Een stand alone cross-over strategie  
zou naar onze overtuiging 
onvoldoende recht doen aan de  
totale marktomgeving en de 
relevante performance-drivers in 
deze asset-class.
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vooruitzicht dat het monetair beleid ons tegemoetkomt is er en 
blijft er. In de VS is het een ander verhaal. Je ziet dat de FED wil 
normaliseren. Ook omdat de arbeidsmarkt daar weer krapper 
wordt en inflatie weer in beeld komt. Maar daar zijn we nog ver 
van verwijderd. Op dit moment lijkt het erop dat ze er absoluut 
zeker van willen zijn geen economische groei te schaden.’

Williams: ‘Ik verwacht dat de FED in het tweede kwartaal van 
volgend jaar de rente al laat stijgen. Ze willen achter de curve 
zitten, maar ik denk dat ze veel verder achter de curve zitten dan 
gedacht. De arbeidsmarkt is veel sneller krapper geworden dan 
vooraf werd verwacht.’

Girault: 'Eerder vroeger dan later, denk ik. Vorig jaar vergisten 
veel mensen zich in beslissingen van de FED. Maar ik denk nu dat 
dit eerder zal gebeuren in het tweede kwartaal dan later. In een 
aantal regio's van de VS is het nu zeer lastig mensen te vinden. 
De leisure-sector doet het erg goed. Dat is meestal een teken dat 
het goed gaat met de economie. De laatste prognose was dat de 
FED wil normaliseren. Dus als er een teken van stabiele groei is, 
dan kunnen ze het denk ik eerder doen.'

alle hybride securities, die de yield verhogen. Dus de markt is 
compleet anders dan eerst en anders dan in de VS. Voor insti-
tutionele beleggers kan er een limiet zijn aan het percentage 
hybride securities, waardoor het moeilijk is om de benchmark 
te volgen.'

Purdie: ‘Het is heel moeilijk om te voorspellen wat er in de ko-
mende 18 maanden gaat gebeuren, maar als het monetair be-
leid ruim blijft dan zullen veel partijen willen profiteren van de 
historisch lage yields, door de uitgifte van schuldpapier. Echter, 
in een dergelijke omgeving zullen beleggers naarstig op zoek 
blijven naar yield. Ik ben het eens met de visie dat de vooruit-
zichten voorlopig goed zijn voor High Yield, er is voldoende li-
quiditeit om in de financieringsbehoefte te voorzien. Maar voor 
de toekomst moeten we toch scherp letten op de waarderingen. 
Op het moment dat je 3,5% krijgt voor Amerikaans 10-jaars 
papier, dan is 3,5% tot 4% voor high yield niet een voldoende 
compensatie voor het risico.'

Is er een uitgang? 

Crijns: ‘Wij zijn een paar maanden geleden uit Amerikaans high 
yield gestapt. Omdat we zagen dat de spreads te snel te gering 
waren geworden. We hebben het geld toen naar emerging  
markets gebracht, currency-hedged. Daar waren de spreads 
een beetje verwaarloosd, niemand wilde het hebben. Wij vatten 
toen het plan op om er in ieder geval tijdelijk in te stappen. Tot 
dusverre plukken we de vruchten daarvan.’

Girault: ‘Wij hebben ook een kortlopend high yield emerging 
market product. De duration is tussen 2,5 en een yield van 5,25 
tot 5,50. Dus je neemt qua rentetarieven vrijwel geen risico, je 
hebt een beetje spread risico, maar dus een korte looptijd en nog 
steeds een performance. Kijk je naar emerging markets na de cor-
rectie die we vorig jaar hadden, dan is er herstel zichtbaar.’

De omloopsnelheid van geld blijft maar dalen. 
Kijk ik naar inflatieobligaties dan is er een  
milde interesse, maar niemand lijkt Japanse  
taferelen te verwachten.

Almeloo: ‘In Europa zou ik niet bang zijn voor inflatie. Het 

>  Markus Schaen  begon zijn carrière in 1995 bij Universiteit Maastricht. Na daarna als 
registeraccountant voor Deloitte te hebben gewerkt, maakte hij in 1998 de overstap naar het 
treasury vakgebied. Schaen heeft diverse treasury functies bij verschillende internationale 
bedrijven bekleed. Zijn laatste functie was Corporate Treasurer bij Koninklijke Wegener NV. 
Voor dit bedrijf heeft hij ook in het bestuur en de beleggingscommissie van het OPF van de 
onderneming gezeten. Sinds 2008 werkt hij voor MN en is daar binnen de afdeling Product 
Management verantwoordelijk voor het selecteren en monitoren van externe Fixed Income 
managers. Schaen studeerde Economie aan de Universiteit Maastricht en volgde postdoctorale 
opleidingen in Accountancy en Treasury. Recentelijk heeft hij het Nyenrode Executive Pensions 
Program afgerond.
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want de correlatie tussen geldcreatie en inflatie is weggevallen.’ 

Zijn er met het oog op de toekomst nog andere 
belangrijke aspecten?

Schaen: 'Ik denk dat pensioenfondsen in de toekomst best eens 
anders zouden kunnen omgaan met obligaties. Er is nu een sterke 
focus op kosten en de Nederlandse pensioenfondsen zijn daar ook 
sterker op gericht. Ze kijken dus naar alle omzet in een portfolio 
en wij rapporteren daarover. Ze hebben nu actieve mandaten en 
ze vragen zich af hoe die hoge omzet mogelijk is. We hebben dit 
nader onderzocht. Zo creëert high yield alleen al bij het volgen 
van de benchmark, veel omzet in de portfolio. Rising stars en 
fallen angels, maar ook vroegtijdige aflossingen en nieuwe uit-
giftes, leiden tot veel wijzigingen in de benchmark. Gezien deze 
veranderingen kan ik me voorstellen dat we toegaan naar meer 
een buy and hold-strategie, zoals verzekeraars beleggen in vast-
rentende waarden. '

Girault: 'Voor obligaties wordt het belangrijk credit en duration 
goed te blijven managen. Dat hoefde vroeger helemaal niet. Je 
was long beta. Maar nu onderscheid je je als manager als je  
beide kunt: de rente en de credits.' «

Dus we zijn het hier wel met elkaar eens dat  
de FED tussen nu en 12 maanden een beleids-
wijziging doorvoert? Blijft er zo'n groot gat 
bestaan tussen de rentetarieven van de VS en 
Europa?

Purdie: 'Als beleggers aan het begin van het jaar al inzicht had-
den gehad in de economisch data die we in de loop van 2014 
hadden, dan zouden de meeste marktpartijen zelfs een nog 
kortere duration hebben gehad dan ze nu feitelijk hebben. Er is 
duidelijk nog steeds een correlatie tussen Amerikaanse, Engelse 
en Europese markten. Kijk maar naar de 10-jaars US Treasury 
rate van 3% aan het begin van het jaar in vergelijking met de 
huidige 2,4% terwijl dit een economie betreft die in herstel is. 
Bewegingen in de VS worden dus in zekere zin nog steeds beïn-
vloed door ontwikkelingen in Europa.'

Crijns: 'Er werd daarnet gesproken over de omloopsnelheid van 
geld. Vanuit monetair perspectief is dat erg interessant, want 
iedereen die waarschuwt voor het gevaar van inflatie, vergeet 
dat de omloopsnelheid van het geld fors gedaald is. Het bete-
kent dat je in ieder geval - tijdelijk - je monetaire processen 
moet herijken. Monetaristen zijn voorlopig de weg kwijt,  

>  Guy Williams  is Chief Investment Officer voor FFTW, een investment partner van BNP 
Paribas Investment Partners. Hieraan voorafgaand bekleedde hij verschillende functies tijdens 
zijn zeven jaren bij Fortis Investment Management, inclusief de rol van Global Head of Fixed 
Income. Vóór Fortis Investment Management was hij hoofd van de International Fixed Income 
voor NTGI Londen en senior Global Fixed Income Portfolio Manager voor Paribas Asset 
Management. Hij begon zijn carrière bij DICAM (UK) Ltd. Williams behaalde een master Economie 
aan de Universiteit van Cambridge en heeft 29 jaar beleggingservaring.

Onder invloed van de Europese schuldencrisis, 
veranderde regelgeving, betere in-house 
beoordelingssystematieken en een stringenter 
toezicht, lijkt de speling tussen de verschillende 
ratings, beleggers de ruimte te bieden een hoger 
rendement te boeken. Houders van deze papieren 
ogen volgens de experts stabieler en zijn lang 
niet meer aangewezen op een beperkte set van 
uitwijkmogelijkheden. Tegelijkertijd lijkt de 
ontkoppeling van het continentaal Europese en 
Amerikaanse monetair beleid een, op zijn zachtst 
gezegd, 'interessante' toekomst te beloven.

CONCLUSIE
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FACTORBELEGGEN VOOR 
PARTICULIEREN

Factorbeleggen staat steeds meer in de belangstelling, met name bij 
institutionele beleggers. Het onderzoek van Ang, Goetzmann en Schaefer 
(2009) speelt een grote rol in de groeiende interesse. Uit dit onderzoek voor het 
Noorse overheidspensioenfonds blijkt namelijk dat factorbeleggen onderdeel 
zou moeten zijn van de strategische asset allocatie. De onderzoekers 
concluderen dat beleggers met een lange termijn horizon kunnen profiteren 
van (illiquide) factorpremies.

omdat zij met kortere tussenpozen wor-
den beoordeeld. Daarbij, naar de aard 
van de activiteiten en de cliënten, moe-
ten zij regelmatig en in begrijpelijke taal 
verantwoording afleggen. Bovenge-
noemde beperkingen schetsen het kader 
waarin factorbeleggen voor particuliere 
beleggers kan worden geïmplementeerd. 

In dit artikel kiezen we daarom voor 
transparante en algemeen bekende 
macro of fundamentele factoren in plaats 
van de relatief meer complexe strategie-
factoren zoals ‘carry’ en ‘momentum’. 
Reeds in het klassieke artikel van Chen, 
Roll en Ross (1986) wordt de relatie tus-
sen aandelenmarkten en een aantal 
macrofactoren geanalyseerd, waaronder 
groei en inflatie. Ilmanen (2011) bor-
duurt voort op dit gedachtegoed door 
een aantal factoren toe te voegen en de 
analyse aan te passen op de huidige tijd-
geest. Hij toont aan dat vier factoren het 
meest bepalend zijn voor lange termijn 
rendementen: groei, inflatie, liquiditeit 
en staartrisico. 

Voortbouwend op het werk van Ilmanen 
(2011, pag. 323) documenteren we de 
relatie tussen enerzijds veranderingen in 
groeiverwachting, inflatieverwachting, 
illiquiditeit en volatiliteit (proxy voor 
staartrisico) en anderzijds de rendemen-

Minder bekend is de toegevoegde waarde 
van factorbeleggen voor particulieren of 
professionele partijen die vermogens 
beheren van particuliere cliënten. Derge-
lijke instellingen hebben veelal niet het 
voordeel van een lange termijn horizon 

ten van diverse assets. We richten ons dus 
op het analyseren van gelijktijdige verban-
den en niet op het voorspellen van toe-
komstige rendementen. We voeren de fac-
toranalyse uit voor zowel Amerikaanse als 
Europese markten. 

Figuur 1 en 2 geven correlatieschattingen 
tussen de factoren en diverse assets weer. 
Onze analyse start met Amerikaanse data 
over de periode 1993 tot 2014. De Euro-
pese data zijn beschikbaar over een kor-
tere periode, namelijk over 2003 tot 2014. 
Figuur 1 geeft een aantal interessante 
bevindingen weer. De correlatie tussen de 
groei- en de inflatiefactor is met 0,49 rela-
tief hoog. Deze uitkomst bevestigt dat 
inflatie en economische groei vaak hand in 

Door Gerben Jorritsma, Pim Lausberg en Philip Stork
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Figuur 2: Correlaties factoren en assets, Europese data over de periode januari 2003 - december 2013.
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Figuur 2. Correlaties factoren en assets, Europese data over de periode januari 2003 - december 

2013. 
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Verandering in groeiverwachting 1,00 
   

Verandering in inflatieverwachting 0,57 1,00 
  

Verandering in illiquiditeit -0,30 -0,27 1,00 
 

Verandering in volatiliteit (VDAX) -0,02 -0,02 0,39 1,00 
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Lange Duitse staatsobligaties -0,20 -0,17 0,25 0,25 

Credit (EMU bedrijfs- minus Duitse staatsobligaties) 0,30 0,27 -0,59 -0,61 

Europese aandelenmarkten 0,24 0,19 -0,34 -0,55 

Opkomende aandelenmarkten in EUR 0,19 0,14 -0,39 -0,56 

Europees beursgenoteerd private equity 0,36 0,32 -0,44 -0,50 

Europees beursgenoteerd onroerend goed 0,33 0,20 -0,46 -0,52 

Hedge funds in EUR 0,05 0,05 -0,05 0,04 

Grondstoffen in EUR 0,23 0,35 -0,41 -0,17 

Bron: Bank of England, Bloomberg, Citigroup, Consensus Economics, Global Property Research, 
Hedge Fund Research, LPX, Merrill Lynch, MSCI, S&P GSCI.  
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laten een lage correlatie zien van 0,05 
tussen hedge funds en zowel de groei- als 
de inflatiefactor. Deze schattingen geven 
de gemiddelde hedge fund performance 
weer en zeggen daarom niet zoveel over 
het diversificatiepotentieel van individu-
ele hedge funds. Men zou in de porte-
feuille immers bepaalde hedge funds 
kunnen selecteren die een lage of zelfs 
negatieve correlatie hebben met groei- 
en inflatiefactoren. Deze redenering 
geldt in veel mindere mate voor de ove-

hand gaan. Alle andere correlaties tussen 
de vier factoren zijn substantieel lager. 
Over het algemeen komen onze schattin-
gen overeen met de bevindingen van 
Ilmanen (2011), hetgeen de robuustheid 
van onze conclusies versterkt. Hierbij 
wordt opgemerkt dat wij een iets andere 
periode onderzoeken dan Ilmanen 
(2011), die de periode 1990 tot 2009 
analyseert. Figuur 2 geeft dezelfde corre-
latieberekeningen weer als figuur 1, maar 
nu met Europese data. Hier zien we 
gemiddeld genomen dezelfde resultaten, 
hetgeen bevestigt dat de samenhang tus-
sen de factoren redelijk stabiel is over de 
tijd en over de twee regio’s.
 
Vervolgens analyseren we de correlaties 
tussen de factoren en diverse assets. 
Figuur 1 toont een negatieve correlatie 
van respectievelijk -0,18 en -0,19 tussen 
het rendement op een belegging in lange 
staatsobligaties (hierna: lange staats-
obligaties) enerzijds en de veranderin-
gen in groei- en inflatieverwachting 
anderzijds. Deze uitkomst is intuïtief 
aannemelijk en komt sterk overeen met 
Ilmanen (2011) die waarden van respec-
tievelijk -0,23 en -0,22 rapporteert. 
Figuur 2 toont aan dat ook in Europa 
sprake is van een negatieve correlatie 
tussen enerzijds lange staatsobligaties 
en anderzijds de groei- en inflatiefactor, 
met schattingen van respectievelijk -0,20 
en -0,17. Uit deze schattingen blijkt dat 
blootstelling aan lange staatsobligaties 
relatief veel diversificatie kan bieden. 

Naast lange staatsobligaties bieden ook 
hedge funds spreiding. De Europese data 

rige assets, omdat binnen deze vermo-
genscategorieën de individuele instru-
menten meer homogeen zijn dan bij 
hedge funds.
Verder geven figuur 1 en 2 een positieve 
relatie weer tussen veranderingen in 
groei- en inflatieverwachting en aande-
lenmarkten, private equity, onroerend 
goed, bedrijfsobligaties en grondstoffen. 
De correlaties variëren van 0,1 tot 0,4 en 
zijn redelijk stabiel over de twee regio’s. 
Intuïtief is deze uitkomst logisch omdat 

Figuur 1: Correlaties factoren en assets, Amerikaanse data over de periode januari 1994 - december 2013.

3	  
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in de rendementsbronnen van een portefeuille. Men kan dit inzicht relateren aan eigen verwachtingen 

met betrekking tot de factoren (zoals groei en inflatie) en vervolgens de portefeuille aanpassen. 

Verder kunnen de factoren gebruikt worden voor scenarioanalyses, waarin gemeten wordt hoe robuust 

de portefeuilles zijn onder diverse marktcondities. Maar er zijn ook beperkingen. Met factoranalyse 

kijken we immers naar historische relaties die niet altijd maatgevend hoeven te zijn voor de toekomst. 

Daarom moet factoranalyse eerder gezien worden als een waardevolle toevoeging aan het 

conventionele asset allocatie proces en niet als een vervanging. 

 

Figuur 1. Correlaties factoren en assets, Amerikaanse data over de periode januari 1994 - 

december 2013. 
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Verandering in groeiverwachting 1,00 
   

Verandering in inflatieverwachting 0,49 1,00 
  

Verandering in illiquiditeit -0,39 -0,20 1,00 
 

Verandering in volatiliteit (VIX) -0,06 0,01 0,17 1,00 
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Lange staatsobligaties (US Treasuries) -0,18 -0,19 0,15 -0,02 

Credits (bedrijfs- minus staatsobligaties) 0,28 0,10 -0,52 -0,26 

Ontwikkelde aandelenmarkten 0,18 0,14 -0,28 -0,46 

Opkomende aandelenmarkten 0,11 0,08 -0,31 -0,43 

Beursgenoteerd private equity 0,28 0,28 -0,36 -0,30 

Beursgenoteerd onroerend goed 0,26 0,24 -0,25 -0,25 

Hedge funds 0,19 0,09 -0,37 -0,39 

Grondstoffen 0,26 0,25 -0,34 -0,14 

Bron: Bank of England, Bloomberg, Citigroup, Consensus Economics, FTSE, Hedge Fund Research, 
LPX, Merrill Lynch, MSCI, S&P GSCI. De factor illiquiditeit wordt weergeven als de maandelijkse 
verandering in de Bank of England Composite Liquidity Index (vanaf 2008 de Citigroup US Market 
Liquidity Index). 

 

  

Bron: Bank of England, Bloomberg, Citigroup, Consensus Economics, FTSE, Hedge Fund Research, LPX, Merrill Lynch, MSCI,  
S&P GSCI. De factor illiquiditeit wordt weergeven als de maandelijkse verandering in de Bank of England Composite Liquidity 
Index (vanaf 2008 de Citigroup US Market Liquidity Index).

Ook in Europa is sprake 
van een negatieve correlatie 

tussen enerzijds lange 
staatsobligaties en 

anderzijds de groei- en 
inflatiefactor.
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Amerikaanse data en 0,25 voor de Euro-
pese data. De correlatie tussen lange 
staatsobligaties en de volatiliteitsfactor 
is niet consistent. Figuur 1 en 2 geven 
waarden weer van respectievelijk -0,02 
en 0,25. Ten slotte laat de volatiliteits-
factor een sterk negatieve correlatie zien 
met andere assets in zowel de Ameri-
kaanse als de Europese data. 

Onze schattingen bevestigen de bevin-
dingen van Ilmanen (2011) dat de rela-
ties tussen de macrofactoren en de ren-
dementen van assets redelijk stabiel zijn 
over de tijd. Bovendien vinden we, grosso 
modo, vergelijkbare uitkomsten voor de 
Amerikaanse en Europese data. Beleg-
gers kunnen een dergelijke analyse op 
verschillende manieren gebruiken.  
Factoranalyse biedt de belegger extra 
inzicht in de rendementsbronnen van een 
portefeuille. Men kan dit inzicht relate-
ren aan eigen verwachtingen met betrek-
king tot de factoren (zoals groei en infla-
tie) en vervolgens de portefeuille 
aanpassen. Verder kunnen de factoren 
gebruikt worden voor scenarioanalyses, 
waarin gemeten wordt hoe robuust de 
portefeuilles zijn onder diverse markt-
condities. Maar er zijn ook beperkingen. 
Met factoranalyse kijken we immers naar 
historische relaties die niet altijd maat-

risicovolle assets veelal een hogere 
gevoeligheid kennen naar groei en infla-
tie.

De factoren illiquiditeit en volatiliteit 
hebben een negatieve correlatie met de 
diverse assets, met uitzondering van 
lange staatsobligaties. Deze bevinding 
onderstreept nog eens het diversificatie-
potentieel van deze asset. De correlatie 
tussen lange staatsobligaties en de illi-
quiditeitsfactor bedraagt 0,15 voor de 

gevend hoeven te zijn voor de toekomst. 
Daarom moet factoranalyse eerder gezien 
worden als een waardevolle toevoeging 
aan het conventionele asset allocatie 
proces en niet als een vervanging. «

Dit artikel is geschreven door Gerben 
Jorritsma, Global Head Investment Strategy  
& Portfolio Expertise bij ABN Amro,  
Pim Lausberg, Portfolio Manager Equities bij 
ABN Amro en Philip Stork, Professor of 
Financial Markets and Instruments bij de 
Vrije Universiteit Amsterdam. 

Referenties
Ang, A., Goetzman, W. N. en S. M. 
Schaefer, 2009, ‘Evaluation of Active 
Management of the Norwegian 
Government Pension Fund – Global’. 
Available at http://www.regjeringen.no.
Chen, N.F., Roll, R. and S.A. Ross, 1986, 
‘Economic Forces and the Stock Market’, 
Journal of Business 59, 383-403.
Ilmanen, A., 2011, ‘Expected Returns. An 
Investor’s Guide to Harvesting market 
Rewards’, Wiley.
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Risicovolle assets 
kennen veelal een hogere 
gevoeligheid naar groei 

en inflatie. 

Pim Lausberg

Philip Stork
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As a former investor who made the switch to the 
asset management sell-side eight years ago, I have 
been observing the hype surrounding ‘smart beta’ 
with mild amusement.

THAT WHICH IS GOOD, 
LASTS! 

It is important to separate the wheat from the chaff, that 
is, distinguish strategies which can actually endure from 
other ‘me too’ providers flaunting dazzling marketing 

strategies.

Go back to the year 2005. The dotcom bubble is behind us. 
Trust in equity markets has returned. European equities have 
low volatility, at approximately 10% p.a. it’s even below that 
of yield levels.

I was working for a German corporate at the time, at that 
point responsible for asset management in the treasury 
department. Our asset allocation ventured for the first time 
into equities. As a conservative investor with no previous 
experience in equities, we were attracted to the idea of a 
defensive approach. Especially as it could save some of our 
risk budget.

At this point in time however, there were hardly any asset 
managers out there offering this type of defensive approach. 
In light of low volatility markets participants had seemingly 
lost their risk aversion, implementing ‘beta + alpha’ 
strategies. 

A quantitative asset management boutique from Frankfurt 
presented us a low vol solution. Their ‘Sharpe-ratio’ 
orientated investment strategy seemed to be a much more 
intelligent approach than a standard benchmark orientation. 
If you review the results starting from 2005 all the way to the 
present, they speak for themselves really. Compared to the 
broad European equity market, the defensive equities 
strategy achieved a cumulated outperformance of more than 
40%; that along with a reduction in risk of about the same 
magnitude.

What distinguishes the current capital market situation from 
the one in 2005? Volatility is comparably low and the 
appetite for risk is there, but risk budgets don’t allow for any 
indulgence! Conventional fixed income investments are 

relatively unattractive, with alternative asset classes growing 
in importance. Albeit as it is, equities are not to be forgotten.

Asset managers and index providers alike have recognised 
this, with ‘smart beta’ solutions popping up all over the 
place. A new business area has been discovered, with the tag 
‘smart beta’ being used to adduce innovative investment 
concepts. All the same, it’s nothing new. It’s merely the 
exploitation of an existing volatility anomaly in conjunction 
with risk premiums that fall within set style and size ranges. 
The question is just how active, disciplined and stably these 
premiums are exploited in the investment process. When 
choosing a suitable ‘smart beta’ strategy, investors should 
look to address a range of questions:
• How long has the asset manager been implementing their 

alleged ‘smart beta’ concept and how long is the effective 
track record?

• What importance does the ‘smart beta’ product hold for 
the asset manager (what share of an asset manager’s AuM 
does it hold)?

• Which proprietary investment models does the asset 
manager implement and how transparent and clear does 
he explain them?

• How transparently and honestly does the asset manager 
present his past investment performance? 

• How does overcrowding potentially impede their strategy?
• Do you trust the potential asset manager?

Last but not least; when choosing an asset manager soft 
factors are not to be underestimated. The chemistry has to be 
there. Professional investors are capable of objectively 
assessing processes and results, that is a given fact. A factor 
to beware of for critical phases is communication. And 
difficult phases will arise in every investor-asset manager 
long-term relationship. So, before sealing the deal there is 
another important question for quiet consideration: Would 
you also invite this asset manager for a beer? And a ‘Yes’ 
doesn’t have to mean an immediate recruitment!  «

// COLUMN
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AZIË: HERVORMINGEN 
NOODZAKELIJK ALS EXTRA 
ECONOMISCHE MOTOR

De economische groei in Azië (ex Japan) is de afgelopen tijd aanzienlijk 
vertraagd. De algehele groeivertraging van de wereldeconomie speelt de 
regio parten, maar er zijn ook structurele oorzaken. Hervormingen zijn 
nodig. Maar niet ieder land is daartoe bereid.

‘laaghangende vruchten’ eenvoudig te 
realiseren zijn, zolang de politieke wil 
daartoe aanwezig is. 
India ontbeert goede havens, een weg- 
en transportnetwerk waarmee goederen 
binnen het land kunnen worden vervoerd, 
een functionerend energienetwerk en 
heeft een laag percentage geschoolden. 
In een land waar 70% van de bevolking 
geen toegang heeft tot 24/7 energie-
voorziening en 15% zelfs helemaal geen 
toegang heeft tot het elektriciteitsnet-
werk, zijn structurele maatregelen nodig 
om de huidige, lage levensstandaard van 
de bevolking significant te verbeteren.4 

China hoeft een dergelijke inhaalslag in 
haar investeringsbeleid niet te maken, 
maar moet haar economie hervormen 
waardoor zij minder afhankelijk wordt 
van haar (nationale) investeringsbeleid 

De economische groei in Azië (Japan laat 
ik in dit artikel buiten beschouwing) is de 
afgelopen tijd aanzienlijk vertraagd. 
Enerzijds is dit verklaarbaar doordat het 
onmogelijk is om het steile groeipad vast 
te houden nu de economieën in de regio 
zoveel groter zijn dan een decennium 
geleden. Anderzijds bestaat ook de 
indruk dat diverse economieën onder hun 
potentieel groeien. Een hogere economi-
sche groei wordt gehinderd door bijvoor-
beeld een gebrekkige infrastructuur, een 
enorme bureaucratie en een verstik-
kende corruptie. Helaas hebben de 
meeste ASEAN1-landen geen tastbare 
hervormingsagenda. Dit staat in schril 
contrast tot de regeringen van India en 
China, die thans de noodzaak tot hervor-
mingen lijken te onderkennen.

‘Only the wisest and stupidest of men 
never change.’ 2

HET MODI-EFFECT IN INDIA…
De ruime zege waarmee premier Narendra 
Modi de verkiezingen in mei wist te win-
nen, heeft ertoe geleid dat beleggers 
India niet langer de rug toe keren. De 
MSCI India index is dit jaar al opgelopen 
met +23,34% 3. Beleggers hebben hoge 
verwachtingen van de mogelijkheden die 
Modi heeft om, conform zijn ambities, de 
aanbodzijde van de Indiase economie te 
hervormen. De Indiase economie kent 
veel potentiële hervormingen die als 

en net als westerse landen meer afhanke-
lijk wordt van binnenlandse consump-
tieve bestedingen.

….MAAR (NOG) GEEN XI-EFFECT IN 
CHINA?
Anders dan over India zijn beleggers nog 
niet zo overtuigd van de kansen voor de 
Chinese aandelenmarkt. Hetgeen mis-
schien niet zo vreemd is aangezien de 
MSCI China index sinds de start in 1992 
een verlies van 48% behaalde, terwijl de 
Chinese economie over die periode met 
1.780% is gestegen.5

Wij denken echter dat er drie belangrijke 
ontwikkelingen onder leiding van president 
Xi Jinping plaatsvinden die China terug op 
de radar zouden moeten brengen. 

BESTRIJDING VAN CORRUPTIE
Onder leiding van Wang Qishan, lid van 
het zevenhoofdig Politiek Bureau van de 
Communistische Partij, is in de afgelopen 
achttien maanden een keiharde cam-
pagne gestart om de corruptie terug te 
dringen. Al meer dan 250.000 communis-
tische kaderleden, waaronder 39 
bestuurders van het niveau van vice-
minister of hoger, hebben ervaren dat 
het de regering ernst is. De aanklacht 
van corruptie tegen het voormalige 
hoofd van de nationale veiligheid Zhou 
Yongkang geeft aan dat het meer is dan 
symboolpolitiek voor Xi.

Door Lodewijk van der Kroft

De Indiase economie 
kent veel potentiële 

hervormingen die als 
‘laaghangende vruchten’ 
eenvoudig te realiseren 

zijn. 
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de Wereldhandelsorganisatie zorgde 
ervoor dat China haar productiepotenti-
eel ten volle kon benutten. 

OPENSTELLEN VAN KAPITAALMARKTEN
Eerder dit jaar werd het ‘Stock Connect 
Program’ (SCP) tussen de beurs van Hong 
Kong en Shanghai aangekondigd. Hoewel 
hier in de reguliere (financiële) media 
nog weinig aandacht aan is besteed, ach-
ten wij dit een belangrijke hervorming 
van de Chinese aandelenmarkt. Deze 
maatregel zorgt er namelijk voor dat de 
Chinese aandelenmarkt in verregaande 
mate open wordt gesteld voor buiten-
landse beleggers. 

Het SCP zal beleggers in Hong Kong en in 
China wederzijds toegang tot elkaars mark-
ten bieden.6 Onder het programma vallen 
568 aandelen, waardoor buitenlandse 
beleggers toegang krijgen tot 90% van de 
totale marktkapitalisatie van de Chinese 
aandelenmarkt.7 Hoewel er beperkingen 
worden gesteld aan de dagelijkse maximale 
liquiditeit, biedt het SCP in combinatie met 
de bestaande, zeer bureaucratische rege-
lingen (QFII en RQFII) beleggers de moge-
lijkheid om van de eerder genoemde 568 
aandelen 20% van de vrij verhandelbare 
aandelen te kopen.

De Hang Seng China Premium Index volgt 
het gemiddelde prijsverschil tussen de  
A-aandelen en de H-aandelen voor de 
grootste en meest liquide Chinese onder-

AFSCHAFFING VAN HET HUKOU 
SYSTEEM
Sinds 1958 wordt middels een register 
van alle huishoudens (Hukou) de Chinese 
samenleving opgedeeld in twee catego-
rieën: boeren en niet-boeren, waarmee 
burgers hun recht kwijt raakten om zich 
vrij te vestigen. De twee groepen werden 
door de overheid op verschillende manie-
ren behandeld, zoals op het gebied van 
belastingen en sociale voorzieningen. 
Het gevolg was een aanzienlijk verschil in 
inkomen en levensstandaard tussen deze 
twee klassen.

De afschaffing van het Hukou-systeem 
zal de binnenlandse consumptie enorm 
stimuleren. Het gaat te ver om alle 
details hier te bespreken, maar dit is een 
zeer belangrijke lange termijn hervor-
ming die zich laat vergelijken met de toe-
treding van China tot de Wereldhandels-
organisatie in 2000. Die toetreding tot 

nemingen met een dubbele notering. 
Figuur 1 geeft aan dat A-aandelen nu 
gemiddeld goedkoper zijn dan H-aandelen.8 
Het waarderingsverschil van veel bedrij-
ven met een dubbele notering zal dankzij 
het SCP structureel afnemen.

Aangezien we op dit moment meer dan 
voldoende aantrekkelijk gewaardeerde 
bedrijven kunnen vinden in China en 
India, hebben onze fondsen een duidelijke 
overweging in deze landen. De hervormin-
gen in India en China ervaren wij als een 
extra economische motor in een wereld 
met een relatief lage economische groei. «
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 1) De Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
werd opgericht in 1967 door Indonesië, Maleisië, Filipij-
nen, Singapore en Thailand. Later zijn nog toegetreden: 
Brunei, Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam.
2) Kung fu-tzu / Confucius (filosoof uit het oude China: 
551 voor Christus – 479 voor Christus).
3) Rendement inclusief herbelegging van nettodividen-
den per 30 juli 2014, uitgedrukt in US dollars.
4) Op basis van koopkrachtpariteit bedraagt het BNP per 
hoofd van de bevolking $ 5.410 in India versus $11.904 in 
China. Bron: Wereldbank 2011-2013
5) Financial Times, 1 juli 2014.
6) Per 13 oktober 2014.
7) 80% van de dagelijkse beursomzet van de Shanghai 
Stock Exchange.
8) A aandelen zijn genoteerd in Shanghai en Shenzhen, H 
aandelen zijn genoteerd in Hong Kong.

De afschaffing van het 
Hukou systeem zal de 

binnenlandse consumptie 
enorm stimuleren.

Lodewijk van der Kroft

Dit artikel is geschreven door Lodewijk van 
der Kroft, partner bij Comgest Benelux. 

Figuur 1: De Hang Seng China Premium Index
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VASTGOEDBEDRIJVEN EN 
SCHULDGRAAD; IN HOEVERRE 
GOED INGEPRIJSD?

In deze tijden van aanhoudende lage rente zien we bij beursgenoteerde 
bedrijven veel voordelen van het hebben van schuld. Zo laten bedrijven met 
veel schuld winstgroei zien, alleen al doordat de rentelasten na herfinanciering 
een stuk lager uitvallen. Daarnaast wordt het rendement op het eigen 
vermogen uitvergroot en profiteren ze van het belastingvoordeel (tax shield), 
doordat de rente aftrekbaar is. 

beursgenoteerde vastgoedbedrijven, 
zien we dat de bedrijven die een hoge 
schuldgraad hebben het gemiddeld 
slechter doen dan bedrijven met een 
lagere schuldgraad. Het onderzoek, dat 
we samen met Prof. Dr. Dirk Brounen uit-
gevoerd hebben, toont aan dat over de 
periode 1 januari 2000 tot en met  
31 december 2012 het voor risico gecor-
rigeerde rendement van de beursgeno-

Spreekwoordelijk gezien ben je een dief 
van je eigen portemonnee als je geen 
schulden hebt. En dat slechts zes jaar na 
een grote financiële crisis. Toch zijn we 
van mening dat het juist in deze tijden 
loont om eens extra naar de risico’s van 
een zwakke balans te kijken. Actief en 
gedegen (bottom-up) analyse loont.

Een efficiënte markt prijst de voor- en 
nadelen van het hebben van schulden in; 
zodoende zou het voor risico gecorri-
geerd rendement niet moeten uitmaken 
of bedrijven meer of minder schuld heb-
ben. De theorie van het effect van schuld 
op het eigen vermogen stamt immers al 
uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Niets 
nieuws onder de zon. Het tegendeel blijkt 
echter waar.

Samen met Prof. Dr. Dirk Brounen hebben 
wij gekeken of bij beursgenoteerde vast-
goedaandelen beleggers inderdaad in 
staat zijn de voor- en nadelen van een 
hogere schuldgraad in te prijzen. Vast-
goedaandelen lenen zich goed voor deze 
studie, omdat deze bedrijven goed verge-
lijkbaar zijn, uiteenlopende schuldgra-
den hebben en deze schuldgraad even-
eens goed te meten is.
 
Indien we kijken naar het effect bij 

teerde vastgoedondernemingen met de 
hoogste schuldgraad achterblijft. Het 
onderzoek is uitgevoerd op basis van 
gemiddeld 332 vastgoedbedrijven 
wereldwijd over deze periode.

Het rendement is gecorrigeerd voor beta, 
‘book to market’ en momentum. In figuur 
1 is te zien wat het rendement is van de 
332 bedrijven, opgedeeld in vijf gelijke 

Door Huib Vaessen

// WETENSCHAP EN PRAKTIJK

Figuur 1: Het aangepaste cumulatieve rendement per quintiel over de tijd
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Rendement over de periode 1 januari 2000 t/m 31 december 2012 uitgesplitst 

naar schuldgraad over vijf gelijke groepen.
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kunnen niet benut worden. Tot slot zagen 
de onderzoekers ook vaak een omgekeerd 
effect: ondernemingen met een laag ren-
dement op de activa hebben juist een 
hoge schuldgraad (nodig) om het rende-
ment op het eigen vermogen alsnog inte-
ressant te laten zijn. Dit draagt ook bij 
aan de verklaring waarom deze onderne-
mingen het zelfs onder hele gunstige 
omstandigheden niet beter doen.

Gedurende de financiële crisis lopen de 
ondernemingen met een hogere schulden-
graad de echte klappen op. Wat we in die 
tijd veel hebben gezien, met name in het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Sta-
ten, zijn ondernemingen die onder druk 
van de banken nieuw kapitaal moesten 
ophalen, juist op een moment dat kapi-
taal erg duur was en het bestaande aan-
delenkapitaal sterk verwaterd werd. 
Daarbij brachten zij de schuldgraad juist 
op het dieptepunt omlaag, wat ervoor 
gezorgd heeft dat in het herstel dat 
volgde, de opgelopen verliezen niet meer 
werden goedgemaakt. 

Het is eveneens interessant om te zien dat 
het effect van de schuldgraad op het ren-
dement niet lineair is. In figuur 2 is een 
optimum waarneembaar rondom bucket 
vier: dat betekent een schuldgraad van 
twee keer het eigen vermogen. Het blijkt 
dat zowel een te lage schuldgraad als een 

groepen op basis van schuldgraad, over 
de genoemde periode. De schuldgraad 
wordt gemeten door de totale schulden-
last van de onderneming te delen door de 
boekwaarde van het eigen vermogen. 
Voor de Amerikaanse bedrijven is niet de 
boekwaarde van de onderneming 
gebruikt, omdat deze ondernemingen 
hun activa niet op basis van marktwaarde 
waarderen, maar op historische kost-
prijs. Voor deze ondernemingen zijn de 
schattingen van de boekwaarde van 
Green Street Advisors1 gebruikt.
 
Met name de groep beursgenoteerde 
vastgoedbedrijven met de hoogste 
schuldgraad laten een lager rendement 
zien. Opvallend is dat deze groep onder-
nemingen het niet beter doet dan gemid-
deld gedurende perioden dat de markt 
omhoog ging, bijvoorbeeld in de periode 

2000 tot en met 2006, waarover de 
wereldwijde beursgenoteerde vastgoed-
markt overigens een rendement van 
200% heeft laten zien! Daar komt nog 
eens bij dat over die periode de rente 
eveneens gedaald is, wat in het voordeel 
van de ondernemingen met een hogere 
schuldgraad was. De reden hiervoor dient 
gezocht te worden in het feit dat de  
marginale rentekosten van de extra schuld 
boven op een normale schuldgraad dus-
danig hoog zijn, dat dit de rendementen 
beïnvloedt. Daarnaast vermindert de 
flexibiliteit van de onderneming op het 
moment dat de schuldgraad hoog is; 
onverwachte acquisitiemogelijkheden 

te hoge schuldgraad negatief zijn voor het 
rendement op het eigen vermogen. De 
voornaamste verklaring voor een laag ren-
dement op het eigen vermogen bij een te 
lage schuldgraad is dat het risico amper 
omhoog gaat bij een klein beetje schuld 
op de balans, terwijl de onderneming toch 
profiteert van het hefboomeffect.

Is ‘this time different’? De markt denkt 
van wel, het verschil tussen sterke en 
zwakke balansen wordt op dit moment 
nauwelijks ingeprijsd, getuige de kleine 
verschillen in premies ten opzichte van de 
onderliggende boekwaarde tussen onder-
nemingen met een sterke of een zwakke 
balans. Dit biedt beleggers ook kansen om 
zich juist nu, in tijden dat de kwaliteit van 
de balans niet vaak ter sprake komt, in te 
dekken tegen de risico’s van een zwakke 
balans. Dat lijkt in tijden waarin de waar-
dering van vastgoed op piekniveaus staat 
geen overbodige luxe. Actieve, bottom-up 
vastgoedbeleggers blijven veel aandacht 
schenken aan de kwaliteit van de balans. 
Het is onze overtuiging dat dit zal lonen 
op termijn. «

Dit artikel is geschreven door Huib Vaessen, 
Senior Portfolio Manager bij Kempen Capital 
Management. 

Figuur 2: Het totaal aangepaste maandelijkse rendement per LTV groep

Bron: KCM
Kempen & Co
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Aangepast rendement over de gehele periode per bucket, bucket 1 bevat de ondernemingen met 

de laagste schuldgraad, bucket 12 de ondernemingen met de hoogste schuldgraad.

1) Green Street Advisors is een Amerikaans onderzoeks-
bureau voor beursgenoteerde ondernemingen.

Zowel een te lage schuld-
graad als een te hoge 

schuldgraad is negatief 
voor het rendement op het 

eigen vermogen. 
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// BULL VERSUS BEAR

EMERGING MARKET DEBT: 
BOTTOM-UP OR TOP-DOWN?

Emerging Market Debt (EMD) startte in 2014 niet bepaald als favoriete 

obligatie categorie, maar liet niettemin een mooie performance zien. 

Reden om nu opnieuw te kijken of deze asset class voor de komende 

periode nog steeds aantrekkelijk is. Om de pro's van EMD goed voor het 

voetlicht te brengen laten we zowel een optimistische als een voorzichtige 

expert aan het woord. Aberdeen is en blijft positief, BlueBay is 

voorzichtiger, vooral op de kortere termijn. 

Bull: Aberdeen Asset Management
Steven Nicholls, Head of Fixed Income Product Specia-
lists van Aberdeen, start het gesprek met het benadruk-
ken van het grote aantal landen binnen deze obligatie 
klasse. ‘We hebben te maken met Zuid-Amerika, Afrika, 
Azië en ook met sommige landen in Europa. Daarnaast 
zijn er heel verschillende issuers die op een verschillend 
niveau zitten qua ontwikkeling. Er is dus veel specifiek 
risico, ofwel ‘ideosyncratic risk’ in de asset class. Maar 
tegelijk biedt dit ook veel kansen’ zegt Nicholls.

Aberdeen ziet kansen voor EMD, omdat de rente in  
Amerika wel eens langer laag zou kunnen blijven. ‘Wij 
denken dat Janet Yellen duidelijk zal aangeven wanneer 

Door Eelco Ubbels RBA

de ‘quantitative easing’ (QE) gaat stoppen. Op het 
moment dat Bernanke voor het eerst zei dat er een einde 
zou komen aan de QE, reageerden markten niet goed. 
Maar bepaalde EMD markten deden het wel goed.’

Karakteristiek aan het beleggingsbeleid van Aberdeen is 
de bottom-up benadering en deze geldt ook voor EMD. 
‘Het is beter om te starten met waarderingen, deze zeg-
gen vaak meer dan een macro-analyse. Eigenlijk is het zo 
dat sommige van onze beste macro-beslissingen gemaakt 
worden met wat we bottom-up valuation analyse noe-
men’ legt Nicholls, die in 2011 bij Aberdeen startte, uit. 
‘We beginnen met waarderingen, en daarbij nemen we 
natuurlijk specifieke macro-visies mee, al hebben de 
laatste jaren ons geleerd dat het lastig is een sterke 
macro-visie te hebben. Het belangrijkste is dat je gecom-
penseerd wordt voor ideosyncratic risk, het specifieke, 
niet-systematische risico van de asset class. Op korte 
termijn kan er sprake zijn van underperformance door 
een externe schok, bijvoorbeeld visies over wat er in de 
VS zal gebeuren, maar dit soort schokken hebben 
meestal niet een heel lang effect.’

Het effect van rentestijgingen op EMD zal meevallen vol-
gens Nicholls, die meer dan twintig jaar ervaring heeft 
met obligatieportefeuilles. 'De stijgingen zullen geleide-
lijk plaatsvinden. Maar zelfs dan zien we nog genoeg 
value. Brazilië, waar yields nu 12% zijn, blijft ook nog 
interessant. Het is belangrijk wat er in de VS gebeurt, 
maar het wil niet zeggen dat alle emerging countries erg 
beïnvloed zullen worden.’

Een ander belangrijk risico bij EMD is natuurlijk het FX 
risico. 'Het kan je rendement uit inkomen aantasten, de 
grootste component van je totale return. We zien institu-
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tionele beleggers met meer ervaring local currency of 
corporates kiezen. Onze visie is dat het goed is om nu 
een deel te investeren in hard currency. Maar vooral 
diversificatie is belangrijk. Corporates vinden wij ook 
aantrekkelijk: ondernemingen met een goede yield en 
goed georganiseerd met een sterk business model en 
management.

BlueBay: tactische benadering
Obligatiespecialist BlueBay benadert de vastrentende 
portefeuille tactisch met een beleggingshorizon van  
3 tot 6 maanden. 

David Riley, Head of Credit Strategy en member van het 
Asset Allocation Committee, geeft aan dat BlueBay aan 
het eind van de eerste helft van 2014 wat defensiever is 
geworden op het gebied van risky assets, waaronder 
EMD. ‘Ten eerste omdat deze dit jaar goed gepresteerd 
hebben, en dit lastig vast te houden is. Ten tweede 
vanwege de combinatie van de rally in emerging market 
debt, maar ook de lage volatiliteit van rentestanden. Ten 
derde is er ‘geopolitical risk’. Hieruit trokken we de 
conclusie dat er meer risico/volatiliteit was en mogelijke 
correcties in asset prijzen zouden volgen.'

'De goede performance van EMD komt door een combi-
natie van factoren' aldus Riley die zich tot 2013 bij 
Fitch specialiseerde in de verbinding tussen soevereine 
en corporate credit analyse. ‘Dat er positieve beleids-
veranderingen en economische veranderingen zijn 
geweest die fundamentals beïnvloeden, is de eerste. De 
tweede is dat Amerikaanse rentes en treasury bonds 
yields niet zo omhoog gingen als verwacht. Dit was een 
grote verrassing en ook de reden dat verschillende 
hedge funds het moeilijk hadden. En de derde factor is 
dat als je waarderingen bekijkt in deze wereld van QE, 
er maar weinig asset classes goedkoop blijken te zijn. 
EMD waarderingen waren redelijk goed geprijsd als je 
naar de fundamentals keek. 

Voor de tweede helft van het jaar is BlueBay iets defen-
siever. Meer cash, minder gevoeligheid voor rente. 'We 
zijn wat geswitcht van obligaties naar leveraged loans. 
Binnen fixed income prefereren we high yield boven 
investment grade en core staatsobligaties. We vinden dit 
type staatsobligaties het meest overgewaardeerd'. 

'Momenteel geven we de voorkeur aan corporate bonds. 
De rally is daar wat minder geweest dan voor hard  
currency staatsobligaties. Ook zijn we nu wat terughou-
dender op het gebied van local currency government 
debt. We denken dat er wat druk op de munten kan ont-
staan door politieke risico’s of door veranderingen in 
verwachtingen over Amerikaanse rente richting het 
einde van dit jaar'.

'Wat we nu zien, zijn internationale investeerders die  
kijken naar de mogelijkheden die local currency bedrijfs-
obligaties bieden. Dit is potentieel een grote klasse, en 
een die tot op heden nog niet in trek was vanwege regels, 
structuur en bereikbaarheid. Vanuit strategisch medium-
term oogpunt denken wij dat deze asset class in potentie 
veel waarde heeft. Omdat dit een minder efficiënte asset 
class is, levert dit weer mogelijkheden op voor investeer-
ders'.

David Riley besluit het gesprek met de constatering dat 
het verschil tussen de ontwikkelde markten en Emerging  
Markets steeds kleiner wordt. Ook de verschillen binnen 
ontwikkelde markten of binnen opkomende markten ont-
lopen elkaar niet veel. 'Ik maak dit punt om aan te geven 
dat wij denken dat investeerders op middellange termijn 
(vooral) zullen gaan kijken naar staatsobligaties als een 
wereldwijde investment-set, in plaats van de wereld te  
verdelen in ontwikkelde en opkomende markten.'  «

David Riley
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• Benaderingswijzen Emerging Market Debt (EMD) door 

Aberdeen en BlueBay leiden tot verschillende visies

• Aberdeen begint bottom-up bij waarderingen en is positief; 

BlueBay ziet vanuit een top-down visie op de korte termijn 

meer kansen in andere obligatieklassen

• Op lange termijn zijn beide specialisten het eens: deze  

obligatieklasse is heel erg breed en verdient zeker een plek 

in de portefeuille



FINANCIAL
INVESTIGATOR82 NUMMER 5 / 2014FINANCIAL
INVESTIGATOR

// WETENSCHAP EN PRAKTIJK

NIEUW BEWIJS VOOR DE 
FINANCIËLE IMPACT VAN 
ESG-FACTOREN

Helma Verkouw beschrijft het toenemende belang van ESG-factoren in 

beleggingsbeslissingen van actieve managers. Daarbij gaat zij in op de  

relatie tussen deze factoren, het creëren van waarde en de betekenis van  

dit onderzoek voor beleggers bezien vanuit Russell’s beleggingsfilosofie.

Er is ruim onderzoek voorhanden op het 
gebied van ESG-integratie bij aandelen-
selectie (bedrijvenselectie). Als marktlei-
der op het gebied van manager research 
hebben wij ons geconcentreerd op de toe-
gevoegde waarde van ESG-factoren in 
manager selectie. Actieve managers willen 
immers graag de benchmark verslaan. 
Onze analyse toont aan dat er een moge-
lijk verband bestaat tussen ESG-factoren 
en het creëren van waarde bij actieve 
managers. Daarmee impliceren wij dat 
duurzaamheidscriteria voor actieve mana-
gers van belang zijn voor het behalen van 
outperformance. 

EERST ENKELE ESG-TRENDS IN DE MARKT
Wij hebben onderzocht in welke mate de 
verschillende bedrijven in de beursindices 
exposure hebben naar ESG-factoren. Daar-
bij hebben wij gewerkt met de ESG-scores 
van een onafhankelijke dienstverlener, 
namelijk Sustainalytics. Figuur 1 laat zien 
wat het effect was op de vier aandelen-
indices voor de periode van 30 september 
2009 tot en met 30 september 2013. 

Het valt ons op dat:

1. De mediaan en de gemiddelde ESG- 
scores de afgelopen vier jaar zijn toege-
nomen.
De eerste observatie suggereert een wijzi-
ging in de voorkeur van beleggers ten 
gunste van duurzaamheidscriteria. Moge-

Volgens onderzoek van Global Sustainable 
Investment Alliance (GSIA) is inmiddels 
$13.600 miljard belegd volgens het prin-
cipe van duurzaamheidsanalyses, wat 
neerkomt op ongeveer 22% van de door 
hun onderzochte belegde vermogens in de 
verschillende regio's. De integratie van de 
factoren milieu, maatschappij en gover-
nance (ESG) is hiermee in een stroomver-
snelling geraakt. 

lijke verklaringen voor die groeitrend kun-
nen zijn:

• Aandeelhouders neigen in toenemende 
mate naar activisme. Het is mogelijk dat 
de druk die belanghebbenden de afgelo-
pen jaren hebben uitgeoefend zijn uitwer-
king heeft gekregen.

• Wereldwijde initiatieven, zoals de Prin-
ciples for Responsible Investing (uit-
gangspunten voor verantwoord beleggen, 
PRI) van de Verenigde Naties en de ver-
schillende regionale duurzaamheidscodes, 
kunnen een leidende rol spelen bij het 
aanmoedigen, of zelfs het vereisen van 
transparantie op het gebied van ESG. De 
introductie van meer openbaarheid op het 
gebied van ESG, in combinatie met een 
toenemend activisme van aandeelhou-
ders, is waarschijnlijk een reden om 
gedrag en interne bedrijfsrichtlijnen te 
veranderen.

• Klanten kunnen ook een belangrijke rol 
spelen door met hun euro's te stemmen 
voor duurzame goederen en diensten. 
Bewustzijn en aandacht voor duurzaamheid 
en het willen voorkomen van reputatie- 
schade kan betekenen dat ESG-factoren 
wel degelijk ´financieel materieel´ zijn. 
Wereldwijd zien we dan ook dat initiatie-
ven zijn opgestart om verslaggevings-
regels en accounting principes aan te pas-
sen aan de eisen van ESG. 

Door Helma Verkouw
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ANALYSE VAN HET GEDRAG VAN ACTIEVE 
MANAGERS
Onze uitdaging was het zoeken naar een 
verband tussen het creëren van waarde en 
ESG. Hierbij hebben we onderzocht of 
ESG-factoren een rol van betekenis spelen 
voor actieve managers om outperfor-
mance te generen. Als sceptici gelijk heb-
ben en ESG-strategieën alleen maar tot 
verliezen leiden, dan zou uit ons onder-
zoek moeten blijken dat actieve managers 
een afkeer hebben van ESG. Indien echter 
de voorstanders van de value-based 
beleggingshypothese gelijk hebben, zou-
den we bewijs moeten vinden voor een 
voorkeur voor ESG bij actieve managers.
Onze analyse toont een voorkeur aan. Wij 
zagen dat voor actieve portefeuilles de 
balans naar ESG neigt. De portefeuilles 
vertonen een voorkeur voor ondernemin-

2. Zich wereldwijd regionale verschillen 
voordoen. 
De tweede observatie maakt duidelijk dat 
regionale verschillen in ESG-scores niet 
eenvoudigweg met één enkel standaard-
model voor alle regio’s kunnen worden 
verklaard. We moeten voor elke factor 
afzonderlijk regionale expertise opbou-
wen om zinvolle vergelijkingen te kunnen 
maken tussen de landen onderling. Als 
voorbeeld, het belang van governance 
voor beursgenoteerde ondernemingen is 
een bekend fenomeen en is van wezenlijk 
belang bij de selectie van aandelen. Niet-
temin zijn de scores voor governance in 
Japan veel lager dan in de rest van de 
wereld. De reden daarvoor is mogelijker-
wijs de cross-ownership historie van 
Japanse ondernemingen en de insulaire 
positie van de leden van de raden van 
bestuur van die ondernemingen. 

3. Large cap bedrijven hogere ESG-scores 
tonen dan mid cap bedrijven.
De derde observatie is voor onze klanten 
en eigen organisatie interessant, aange-
zien die bijdraagt aan een verbeterde  
evaluatie en selectie van de beste actieve 
managers wereldwijd. Toch is hier nader 
onderzoek gewenst. Wij weten bijvoor-
beeld onvoldoende of good ESG-practices 
bijdragen aan de groei van een onderne-
ming. Het kan namelijk ook zijn dat gro-
tere ondernemingen simpelweg meer 
financiële middelen hebben om aan ESG- 
beleid te besteden. Daarnaast is het ook 
mogelijk dat grotere bedrijven de afgelo-
pen jaren hun inspanningen hebben ver-
groot met uitsluitend als doel om hogere 
ESG-scores te behalen.

gen met hogere ESG-scores, ofwel een 
afkeer van bedrijven met lagere ESG-scores. 
Uit ons onderzoek blijkt dat actieve mana-
gers gemiddeld genomen aandelen in por-
tefeuilles hebben met hogere ESG-scores 
(hierbij hebben wij rekening gehouden 
met het effect van de marktkapitalisatie). 
Een waarneming onder actieve managers 
die voorheen nog niet op deze wijze was 
vastgesteld.

WETENSWAARDIGHEDEN VOOR  
BELEGGERS EN ACTIEVE MANAGERS
1. Actieve producten hebben al een bias 
naar ESG. Wij moedigen onze beleggers en 
managers aan deze waarneming mee te 
nemen in hun beleggingsbeslissingen en 
te blijven monitoren. 

2. Voor die beleggers die zich zorgen 
maken dat een bias naar ESG ten koste 
van return zou kunnen gaan, is het wel-
licht goed om te weten dat de actieve 
managers in ons wereldwijde universum 
positief gepositioneerd zijn naar ESG en 
deze managers vaak als primaire doelstel-
ling outperformance hebben.

3. Aanbieders van actieve fondsen zou-
den kunnen ontdekken dat hun portefeuil-
les naar ESG neigen. Bovendien bevatten 
de ESG-scores misschien informatie waar-
van actieve managers zich nog niet 
bewust waren en die hen kan helpen bij 
hun selectie van aandelen. Voor onze 
industrie is dit een uitdaging en een ver-
dere uitnodiging om meer kennis te verga-
ren over de werkelijke materiële impact 
van ESG in beleggingsbeslissingen. 

De volledige analyse is te vinden in het 
rapport 'Are ESG tilts consistent with 
value creation?' van Russell Research, 
augustus 2014. «

Dit artikel is geschreven door Helma Verkouw, 
Director bij Russell Investments.

Figuur 1: ESG wereldwijd

Bron: ESG-score berekeningen van Russell op basis van gegevens van Sustainalytics. De grafieken tonen het 10de percentiel (de 
onderkant van de laagste snorhaar), het 25ste percentiel, het 75ste percentiel en het 90ste percentiel. Alle percentielen zijn  

cap- weighted. Tevens is weergegeven de cap-weighted mediaan en de gemiddelden van de equal-weighted en cap-weighted scores.

Actieve managers 
hebben gemiddeld genomen 

aandelen in portefeuilles 
met hogere ESG-scores.
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Economie

In zijn afsluitende overpeinzingen schrijft de Zuid-Koreaan Ha-Joon Chang, docent 
aan de University of Cambridge, dat de financiële wereldcrisis van 2008 ons er ruw 
aan herinnerd heeft dat we onze economie niet aan economen en andere ‘techno-

craten’ kunnen overlaten. We moeten volgens hem allemaal als actieve economische 
burgers mee gaan doen aan het besturen van die economie. Daarom vindt hij dat we zijn 
boek ‘Economie. De Gebruiksaanwijzing’, een soort economie voor dummies, moeten 
doornemen, omdat daaruit blijkt dat economie veel toegankelijker is dan veel econo-
men ons voorspiegelen. ‘Als je eenmaal een elementair inzicht hebt in hoe de economie 
in elkaar zit, vraagt het bijhouden ervan een stuk minder tijd en aandacht. Alle begin is 
moeilijk, maar net als veel andere dingen in het leven – leren fietsen, een nieuwe taal 
leren of je nieuwe tabletcomputer leren gebruiken – wordt het op den duur steeds mak-
kelijker om een actieve economische burger te zijn, als je maar blijft oefenen.’ Chang is 
inmiddels, na talloze boeken, een gezaghebbend criticus geworden van het geloof in de 
heilzame werking van de vrije markt. Hij vindt dat het vrijemarktdenken is ontsproten 
aan de breinen van economen en dat ‘gewone’ mensen moeten worden aangespoord om 
de uitwassen van het kapitalisme te bestrijden. Die mensen hebben, schrijft hij, de 
plicht om zich te verdiepen in de economie en zich er een mening over te vormen, zodat 
zij kunnen meebepalen hoe onze economieën eruitzien.

Als mensen niet weten wat er speelt, zal de crisis zich herhalen, waarschuwt Chang. Vol-
gens hem is het versoepelen van regels voor banken en andere financiële instellingen 
een van de belangrijkste oorzaken van de economische crisis. De nieuwe regels gaan 
echter niet ver genoeg. Er is nog steeds niets gedaan aan de complexiteit van financiële 
producten. Banken moeten, vindt hij, gedwongen worden te stoppen met ingewikkelde 
producten. Over het algemeen moet met name de financiële sector veel strenger gere-
guleerd worden. Chang wil minder vrijheid van het kapitaalverkeer, want de enorme be-
weeglijkheid van ‘flitskapitaal’ verstoort de wereldeconomie. Hij pleit ook voor meer 
bedachtzaamheid bij vrijhandel en grenzen stellen aan economische groei. Chang trapt 
een open deur in met het benadrukken van het feit dat er niet één waarheid is in de eco-
nomie. Maar hij geeft wel een uiterst helder overzicht van maar liefst negen economi-
sche scholen met één-zin-samenvattingen van die theorieën. Twee voorbeelden: De 
klassieke school: De markt houdt alle producenten scherp door middel van concurren-
tie; De neoklassieke school: Individuen weten wat ze doen, dus laat hen hun gang gaan 
-behalve als de markt slecht functioneert. Kennis nemen van de verschillende economi-
sche scholen vormt volgens Chang een essentieel onderdeel van het leren over econo-
mie en draagt bij aan onze collectieve inspanning om dit vak nog beter in dienst te stel-
len van de mensheid.

Nederland Neutraal

Nederland bleef in de Eerste Wereldoorlog, de jaren 1914-1918, neutraal en had 
gehoopt dat dat zou betekenen dat het geheel afzijdig bleef, terwijl de omliggen-
de landen elkaar te vuur en te zwaard bestreden. Die hoop bleek al snel een illu-

sie. Voor het Nederland van 1914, met haar open economie, haar internationale han-
delsbetrekkingen, haar overzeese koloniën, haar centrale ligging te midden van de 
oorlogvoerende partijen en haar afhankelijkheid van de buitenlandse contacten, was 
een strikte afzijdigheid volstrekt onmogelijk. Nederland slaagde er dus niet in zich tij-
dens de Grote Oorlog afzijdig te houden en er waren momenten waarop ook de nationa-
le zelfstandigheid ernstig in het gedrang kwam. En wat die onzijdigheid betreft was 
eerder het omgekeerde het geval: de Nederlandse neutraliteit was tijdens de oorlog 
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Titel: De zaak Zjivago
Auteurs: Peter Finn & 

Petra Couvée
Uitgever: Nieuw Amsterdam

ISBN: 9789046816622

veelzijdig. Die veelzijdigheid is door het boek ‘Nederland Neutraal. De Eerste Wereld-
oorlog 1914-1918’ voorbeeldig in kaart gebracht aan de hand van negen, prachtig  
geschreven, portretten van negen Nederlandse hoofdrolspelers uit de politiek, het be-
drijfsleven, het leger en de journalistiek: Koningin Wilhelmina (1880-1962), Strijdbaar 
& standvastig; C.J. Snijders (1852-1939), Met het geweer in de aanslag; C.J.K. van 
Aalst (1866-1939), Het brutaalst van allemaalst; J. Loudon (1866-1955), Bescherm-
heer van de neutraliteit; F.E. Posthuma (1874-1943), ‘Heere God! Straf Posthema!’; L.A. 
van Royen (1865-1946), De meester-netwerker; J.C. Schröder (1871-1938), De luis in de 
pels; H.A.C. Fabius (1878-1957), Stille strijder achter de schermen; E. Heldring (1871-
1954), Varen zonder kompas. De neutraliteit was een worsteling, zowel in ethisch,  
economisch, politiek als militair opzicht.

Van alle problemen die de Eerste Wereldoorlog met zich meebracht, waren de gevolgen 
voor onze economie het meest voelbaar. Handelsschepen die werden getorpedeerd en 
geblokkeerde vaarroutes waren lang niet alles. In maart 1918 namen de Britten en 
Amerikanen alle koopvaardijschepen die in Britse, Franse en Amerikaanse havens lagen 
in beslag. Zij gebruikten de schepen vervolgens om troepen in te vervoeren. Dit had tot 
gevolg dat veel producten in Nederland nog schaarser werden. Nederland, dat geen 
steenkool in eigen land had, kon dit alleen in Duitsland krijgen. De Duitsers wilden  
Nederland alleen steenkool verstrekken in ruil voor voedsel. Dit had in de zomer van 
1917 het zogeheten aardappeloproer in Amsterdam tot gevolg. In Amsterdam lagen 
schepen vol met voedsel, vooral aardappelen, bestemd voor Duitsland. Stedelingen 
plunderden die schepen. Het feit dat Nederland voor de zomer van 1914 een doorvoer-
land was en economisch afhankelijk van zowel de Geallieerden als de Centralen, bracht 
ons land in een unieke situatie.

De zaak Zjivago

De zaak Zjivago’, geschreven door de Amerikaanse journalist Peter Finn en de  
Nederlandse slaviste Petra Couvée is een hoogst interessant, spannend boek. Het 
behandelt het leven van de auteur van ‘Dokter Zjivago’, Boris Pasternak, die voor 

zijn oeuvre in 1958 de Nobelprijs voor literatuur kreeg. Dokter Zjivago mocht niet in de 
Sovjet-Unie gepubliceerd worden en verscheen in 1957 in het Westen. Aanvankelijk 
aanvaardde Pasternak de Nobelprijs dankbaar, maar later werd hij door de autoriteiten, 
die vonden dat Dokter Zjivago de Oktoberrevolutie van 1917 verloochende, gedwongen 
voor de eer te bedanken. De ondertitel van het boek luidt: Het Kremlin, de CIA en de 
strijd om een verboden boek. De CIA en de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD) hielden zich in de jaren vijftig bezig met het uitgeven van boeken, waaronder het 
drukken en verspreiden van een clandestiene, in Den Haag bij Mouton & Co gedrukte, 
Russische editie van Pasternaks Dokter Zjivago. De distributie vond plaats vanuit het 
paviljoen van de Heilige Stoel op de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Zo is 
Pasternaks roman via Russische bezoekers de Sovjet-Unie in gesmokkeld. Het boek is 
met name door de Amerikanen gebruikt als politiek wapen in de Koude oorlog. De ope-
ratie Zjivago - Pasternak had het manuscript in 1956 aan de Italiaanse uitgever Gian-
giacomo Feltrinelli, een steenrijke communist, doen toekomen - werd het startschot 
van een groot literair offensief van de CIA. Tot aan de Perestrojka van Michail Gor-
batsjov eind jaren tachtig van de vorige eeuw, zou de CIA een kleine tien miljoen boe-
ken (van tijdschriften tot romans, non-fictie en woordenboeken) in Oost-Europa en de 
Sovjet-Unie verspreiden.
Na de dood van Pasternak in 1960 werden zijn maîtresse Olga Ivinskaja en haar dochter 
Irina opgepakt en naar een werkkamp in de Goelag gestuurd. Dat had te maken met het 
te gelde maken van de royalties die Pasternak in het buitenland verdiende met Dokter 
Zjivago.

// BOEKEN
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In het kader van de commotie die is ontstaan over de 
verkoop van rentederivaten aan het MKB heeft de 
AFM de banken ertoe gebracht om door de banken 

met niet-professionele MKB-ondernemingen afgesloten 
derivatencontracten nog eens tegen het licht te houden, 
om te kijken of er sprake is van overhedging als gevolg 
van het handelen van de bank, niet-passende advisering 
of van een product dat niet past bij de kennis en ervaring 
van de klant. De AFM heeft daarbij aangegeven dat in die 
gevallen sprake zal moeten zijn van financiële compensatie 
voor de klant. Daarbij zullen de banken volgens de AFM 
hun klanten ten minste in de positie moeten brengen 
waarvan sprake zou zijn geweest indien de klant de juiste 
dienstverlening had gehad vanaf het moment van het 
sluiten van het derivatencontract. Dat wil zeggen dat de 
klant wist waarvoor hij tekende, de risico’s kon inschatten 
en op de gewenste manier zijn renterisico kon beheersen. 
Verder verwacht de AFM dat de banken ook oog hebben 
voor klanten van wie het rentederivaat reeds (voortijdig) 
is beëindigd en waarbij de klant de negatieve marktwaarde 
heeft moeten betalen. 

De vraag is of de AFM hiermee handelt zoals van een goed 
toezichthouder mag worden verwacht. De toezichthouder 
beschikt over een breed arsenaal van handhavings-
instrumenten. Te noemen zijn in dit verband het opleggen 
van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom, het 
geven van een aanwijzing of een openbare waarschuwing 
en, als ultimum remedium, het intrekken van een 
vergunning. Al deze handhavingsbevoegdheden hebben 

gemeen dat zij onderworpen zijn aan rechtsmiddelen. Een 
bank heeft de mogelijkheid van bezwaar en zo nodig beroep 
tegen een besluit van de toezichthouder. Waar het betreft 
de herbeoordeling door banken van rentederivaten is sprake 
van zachte of minder zachte dwang van de kant van de 
toezichthouder, maar niet van een maatregel in formele zin. 
Dat betekent dat de banken in dit geval geen bezwaar 
kunnen maken of in beroep kunnen gaan, waardoor er van 
de rechtsbescherming weinig overblijft. De toezichthouder 
stelt een norm, rekent de banken daarop af, maar doet alsof 
hier sprake is van een handelen op basis van vrijwilligheid. 
Daarbij komt nog dat de AFM door aan te sturen op 
financiële compensatie, zich mengt in de civielrechtelijke 
verhouding tussen de bank en de klant; een terrein dat in 
beginsel is voorbehouden aan de civiele rechter. 

Natuurlijk is het goed dat verbeterpunten worden 
geïdentificeerd en dat verkeerd gedrag wordt gerectificeerd. 
Als banken bij de verkoop van rentederivaten hebben 
gehandeld in strijd met toentertijd geldende regelgeving, 
dan is het juist dat daarop wordt gehandhaafd. Als 
klanten van banken door een dergelijk handelen schade 
hebben geleden, dan is het ook juist dat die schade wordt 
gecompenseerd. In beide gevallen geldt echter dat een en 
ander dient plaats te vinden binnen de daarvoor geëigende 
wettelijke kaders en niet door politieke druk of door 
informele of morele dwang zijdens de toezichthouder. Een 
dergelijke handelwijze is weinig rechtstatelijk en past niet 
bij de manier waarop een toezichthouder met onder toezicht 
staande instellingen behoort om te gaan. «

Op instigatie van de AFM en onder bijval van de 
Minister van Financiën, zijn diverse banken 
inmiddels begonnen met een herbeoordeling van 
rentederivatencontracten die uitstaan bij het MKB. 
De vraag is of de AFM hiermee niet haar bevoegdheden te 
buiten gaat en op de stoel van de rechter gaat zitten.

RENTEDERIVATEN IN 
HET MKB: DE AFM DENKT 
MET U MEE 
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Door Prof. mr. W.A.K. Rank, advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam en  
hoogleraar Financieel recht aan de Universiteit Leiden

86 NUMMER 5 / 2014FINANCIAL
INVESTIGATOR



NUMMER 5 / 2014 87FINANCIAL
INVESTIGATOR

// ON THE MOVE SPECIAL

Fo
to

: A
rc

h
ie

f 
Fi

rs
t T

ru
st

ROEL THIJSSEN 
NAAR  FIRST TRUST

>

gaande is. Maar een van de belangrijkste aandachtspunten gaat 
denk ik de onderliggende index worden. Waar beleg je eigenlijk 
in? En is een markt kapitalisatie gewogen index wel zo logisch? 
Vandaar dat ik spreek over ETF’s 2.0

Op welk vlak kunt u de expertise die u eerder 
heeft opgedaan, gebruiken in uw nieuwe functie? 
Dat betreft een aantal vlakken, van portfolio management en 
product ontwikkeling tot business development en sales. Maar 
ook de ervaring met het managen van teams en het inrichten van 
processen kan ik bij een kleinere organisatie toepassen. Ik vind 
het belangrijk om processen te ontwikkelen zodat zaken efficiënt 
en effectief zijn, maar daarnaast om als bedrijf niet procedureel 
te worden!

Vindt u het een uitdaging om opnieuw te  
beginnen? 
Ja, in positieve zin is dat absoluut een uitdaging. Een nieuwe 
business opbouwen vereist veel aandacht voor uiteenlopende 
aspecten. En daarbij komt ook nieuwe regelgeving, zoals bijvoor-
beeld AIFMD, wat onze voortdurende aandacht heeft. Het meest 
uitdagende is keuzes maken: niet alles kan. Wat willen we berei-
ken, wanneer en waar?

Wat verwacht u bij First Trust te kunnen  
bewerkstelligen? 
Ik hoop uiteraard vooral een succesvolle winstgevende ETF busi-
ness op te bouwen in Europa. Daar heb ik veel vertrouwen in: wij 
bieden een andere beleggingsstijl (multi-factor beleggen) en dat 
doet First Trust via het AlphaDEX label al jaren met uitstekende 
performance. Het is een combinatie van actief en passief beleg-
gen, aangeboden via een ETF. 

Hoe staat het met uw persoonlijke ambities? 
Mijn persoonlijke ambities gaan veel verder dan alleen de zake-
lijke. Ik ontwikkel mijzelf graag nog beter in de breedte via 
adviesfuncties. Verder vind ik het belangrijk om niet te vergeten 
om te ‘leven’! «

Proficiat met uw nieuwe baan. Hoe bevalt uw 
nieuwe functie? 
Verfrissend. Het bevalt erg goed, hoewel ik er pas enkele maan-
den werkzaam ben. Het is een verademing om veel onderne-
mender te mogen zijn. Een Europese business opbouwen vereist 
veel verschillende disciplines, het geeft veel energie en het is 
leerzaam.

Na uw studie bent u bij ABN Amro Bank  
begonnen. Wat was uw functie daar? 
Ik heb er meerdere functies gehad maar ben er begonnen als 
aandelenanalist nadat ik het management traineeship afrondde 
van wat toen nog Investment Banking & Global Clients heette. 
Dat was letterlijk in de vorige eeuw, maar zo voelt het ook. Er is 
erg veel gebeurd sinds die tijd. Overigens heb ik ABN Amro altijd 
een prachtige werkgever gevonden. 

Na ABN Amro Bank heeft u gewerkt bij verschil-
lende entiteiten binnen Barclays Global  
Investors/BlackRock. Kunt u heel kort aangeven  
welke kennis u hier heeft opgedaan?
Ik heb in verschillende functies gewerkt bij BGI en bij Black-
Rock/iShares. Wat ik me vooral van BGI goed kan herinneren, is 
de sterke op samenwerking gebaseerde cultuur. De sfeer was er 
erg goed en het bedrijf zeer professioneel, van hoog tot laag. Ik 
heb bij BGI vooral veel institutionele kennis opgedaan, echte 
diepgang. Maar zowel bij BGI als bij BlackRock heb ik ervaren 
hoe je een business succesvol kunt opbouwen, van business 
plan tot uitvoering. Dat focus erg belangrijk is en wat klant-
gerichtheid echt inhoudt. 

Hoe en wanneer bent u in contact gekomen  
met First Trust?
Ik ben aan het begin van dit jaar door First Trust benaderd. Ik 
heb mij een tijdje bewust op mijn gezin en familie gefocust en 
vanuit die positie op afstand de ontwikkelingen in de industrie 
bekeken. Ik kwam tot de conclusie dat de ETF industrie een 
enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat die nog steeds 



» JACCO MATERS
zal per 1 oktober Algemeen Directeur en CIO 
van Delta Lloyd Asset Management worden. 
Hij is de opvolger van Alex Otto die per 1 
juni als CEO bij HB Capital aan de slag is 
gegaan. Maters heeft onder andere gewerkt 
bij Allianz Investment Managers, Lombard 
Odier Darier Hentsch & Cie en ABN Amro. 

» PROSPER VAN ZANTEN
is benoemd tot Hoofd Distributie Benelux 
bij Threadneedle. Hier is hij sinds 2004 
werkzaam, en sinds 2008 als Sales  
Director. Hij zal zich in zijn functie 
voornamelijk richten op de relatie met 
distributiepartners en beleggers in de 
regio Benelux. 

» CHRISTIAN SCHOUTEN
gaat aan de slag als Acquisiteur Woningen 
bij Bouwinvest. Hiervoor was Schouten 
werkzaam als Senior Ontwikkelmanager 
bij Bouwinvest. 

» RENE VAN DE KIEFT
is benoemd tot bestuursvoorzitter van 
Stichting Pensioenfonds PostNL. Van de 
Kieft is tevens interim CFO van de nieuwe 
Kamer van Koophandel. Daarnaast zit hij 
ook nog in het bestuur van onder meer ABP, 
AGH en Pensioenfonds Horeca & Catering. 

» MAARTEN VANKAN 
is aan de slag gegaan als Senior Portfolio 
Manager bij Kempen Capital Management. 
Hij is afkomstig van Cyrte Investments en 
werkte eerder voor ABN Amro Asset 
Management en Aegon Asset 
Management.

» CLAIRE DOETS
is sinds 1 augustus actief als Client 
Relations Manager bij Skagen. Hiervoor 
was ze onder meer werkzaam bij Van 
Lanschot Bankiers, Kempen en Alex 
Vermogensbeheer.

» HAROLD NAUS
zal per 1 oktober de functie van Directeur 
vervullen bij Cardano Risk Management 
B.V. en is hiermee de opvolger van Bart 
Oldenkamp. Naus is afkomstig van ING, 
waar hij verschillende functies heeft 
bekleed. Daarvoor was hij werkzaam bij 
BNG Bank.

» GÉRARD ABEN
is de nieuwe onafhankelijke voorzitter 
van het Pensioenfonds Horeca & Catering. 
Hiervoor was Aben lange tijd actief als 
Directeur HR TNT Post en als lid van de 
Raad van Bestuur van PostNL.

» MAARTEN DE KOK
is per 1 september aan de slag gegaan als 
Strateeg bij ING Pensioenfonds. Hij is 
afkomstig van MN Services waar hij sinds 
2011 bij de afdeling Fiduciair Management 
werkte. De Kok was eerder werkzaam als 
Aandelenbelegger bij Robeco.

» KIRST KUIPERS
is benoemd tot Head van iShares 
Benelux. Hiervoor was hij werkzaam bij 
ING, waar hij sinds 2004 verschillende 
functies bekleedde, bij McKinsey & 
Company en ABN Amro.

» FRANK LIGTENBERG
is aangesteld als Senior Client Relationship 
Manager bij Candriam Investors Group. 
Ligtenberg werkte eerder voor State Street 
Bank en State Street Global Advisors.

» ROBERT HOLMES EN ASHISH GOYAL
zijn door ING Investment Management 
International aangesteld voor de 
Emerging Market Equity (EME) strategieën. 

» LENNAERT HUIJING
is aangesteld als Senior Sales & Account 
Manager bij Petercam Institutional Asset 
Management. Huijing is afkomstig van 
Blackrock en zal zich gaan richten op 
bestaande en nieuwe institutionele 
relaties in Nederland.

» AUKJE DE KREEK
is benoemd tot Relationship Manager bij 
BNP Paribas Securities Services. Hiervoor 
was zij werkzaam bij BNY Mellon Asset  
Servicing en ABN Amro Mellon. 

» PETER RUESINK
is per 1 september benoemd tot 
Investment Strategy en Risk Solutions 
Officer voor de Nederlandse tak van 
AllianzGI. Hij heeft bijna twintig jaar 
ervaring in de beleggingswereld bij onder 
meer Aegon Asset Management, ABN Amro 
Bank en Mercer Investment Consulting.
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» NELLY ALTENBURG
is de nieuwe Onafhankelijke Voorzitter van 
PNO Media. Ze is oprichter en directeur 
van PMA Consult en is tevens nog actief in 
verschillende functies bij het Zaans 
Medisch Centrum, Pensioenfonds  
Woningcorporaties en MSD.

» ROELAND VAN VLEDDER
is de nieuwe voorzitter van het IBM-fonds. 
Van Vledder was tot 2012 bestuurslid van 
ASR en is momenteel onder meer actief in 
de raad van commissarissen van BNP 
Paribas Cardif en in het bestuur van het 
Pensioenfonds voor Architectenbureaus.

» HEIKO DE BOER
is bij AXA Investment Managers aan-
gesteld als Director. Hiervoor was hij 
onder meer actief als Senior Account-
manager bij APG Asset Management, 
Aandelen Portefeuillebeheerder bij 
Robeco en Directeur Marketing bij State 
Street Global Advisors.

» DIEDERIK BERTENS 
is bij ABN Amro MeesPierson aan de slag 
gegaan als Senior Specialist Vermogens-
beheer voor DPM Special Mandates. Hij was 
tot augustus werkzaam als directeur 
Beleggen bij de private bank van ABN Amro. 

» MARK BAKKER (FOTO)
is aangesteld als Business Development 
Director bij Syntrus Achmea Vermogens-
beheer. Hiervoor was hij werkzaam als 
Directeur Investments & Treasury bij 
Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba 
en Vermogensbeheerder bij Achmea 
Pensioen- & Levensverzekeringen en bij F&C.
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Seminar The Opportunity in Alternative Fixed Income: 
Rethinking Fixed Income Allocation 
30 October 2014, 8:30am – 17:30pm
ROSARIUM, Amsterdam

How to find yield in a low yielding environment? Do investors need alternative fixed income strategies? How to catch  

the illiquidity and complexity premium in the right structure? These and other topics and questions will be discussed on  

October 30 in Amsterdam.

Speakers will include 
Hans de Ruiter, CIO at TNO Pension Fund, Mark Burbach, CIO at Blue Sky Group, Anne-Marie Munnik, Managing Director 
VBA, Inge van den Doel, CIO at PMT Pension Fund, Tonko Gast, Co-Founder and CIO at Dynamic Credit, Rajesh Sukdeo, Fund 

Manager Mortgages at Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Gerald Cartigny, CIO & Director Fiduciary management ai at 
MN, Karsten Moller, Managing Director at Highbridge Principal Strategies, Ashish Shah, Head of Global Credit & Partner at 
AllianceBernstein, Stéphane Blanchoz, CIO Alternative Fixed Income & Structuring at BNP Paribas IP, Anthony Robertson, 
Partner & Head of Global Leveraged Finance Group at BlueBay, Geert Arlman, Director Client Business Management at  

Standard & Poor’s Rating Services, Paul Hatfield, CIO & Head of Americas for Alcentra – Part of the BNY Mellon Group,  
Clemens Braams, Senior Portfolio Manager Credits at Delta Lloyd Asset Management, Roberto Rivero, Head of Market  

Development- EMEA at Standard & Poor’s Rating Services, Peter Maris, Group Treasurer at Royal IHC, Deborah Zurkow, CIO & 

Head of the Infrastructure Debt Team at Allianz Global Investors, James Mitchell, Senior Portfolio Manager Global Fixed 

Income at Russell Investments, Martin Sanders, CIO at Univest Company, Shane Shepherd, Senior Vice President, Head of Fixed 

Income Research at Research Affiliates and Brad Beman, Global CIO at Aegon Asset Management.
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Seminar Market Cap Weighted 
versus Alternative Beta Investing 
in Equities and Fixed Income   
 
1 November 2012 | 12:30 – 18:15 | Rosarium, Amsterdam

Since the 1980´s Market Capitalisation Benchmarks have become the leading standard in the investment industry on both 
the Equity and the Fixed Income side. Increasingly, however, questions are being raised as to whether these benchmarks 
are resulting in undesirable outcomes. This seminar explores the pros and cons of Market Cap Weighted versus Alternative 
Beta Investment Strategies in both the Equity and the Fixed Income markets.

Registration 
Reserve your place via www.financialinvestigator.nl/seminar 
Participation is free for pension funds, insurance companies and other institutional investors. The costs for other 
participants are € 250 (ex VAT) and € 150 (ex VAT) for VBA and CFA members.  We will mail you an invoice after we have 
confirmed your participation.

Information 
Financial Investigator
Vera Bruijns
+31 (0)20 416 60 56
vera@financialinvestigator.nl
 
We look forward to welcoming you to our seminar!

Key note speakers include
• Jaap van Dam (Chief Strategist, PGGM) 
• Charles Thomas (Investment Analyst, Vanguard Investment Strategy Group) 
• Dr. David Stein (Chief Investment Officer, Parametric) 
• Dr. Jason Hsu (Chief Investment Officer, Research Affiliates) 
• Bernard Walschots (Chief Investment Officer, Rabobank Pension Fund) 
• Yves Choueifaty (President and Chief Investment Officer, TOBAM) 
• Dr. Patrick Houweling (Portfolio Manager, Senior Quantitative Researcher, Robeco) 
•  Prof. Robert (Bob) Haugen (President of Haugen Custom Financial Systems and Chairman of LowVolatilityStocks.com, 

Advisor Volatility Strategies BNP Paribas Investment Partners)
 

This seminar will be chaired by Dr. Patrick Groenendijk (Chief Investment Officer, Pensioenfonds Vervoer).

What will be the main challenges for fixed income investors  
in the coming years?

Registration
Participation is free for pension funds, family offices and fund selectors/external manager selectors 

from insurance companies, banks and asset managers. 

The costs for other participants are € 495 (ex VAT) and € 350 (ex VAT) for VBA and CFA members.  

For more information and registration: www.financialinvestigator.nl

We look forward to welcoming you to our seminar!

Seminar Sponsors
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Gepubliceerd op 23 september 2013 door Amundi, beheerder van de AMUNDI ETF-fondsen (de “Fondsen”). De Fondsen zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en ingeschreven 
bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Fonsen zijn ETFs (exchange traded funds), wat betekent dat zij een aandelen, obligatie of andere index volgen. De waarde van de Fondsen kan 
sterk � uctueren als gevolg van het beleggingsbeleid van een Fonds. Dit materiaal is geen wettelijk voorgeschreven document en is geen aanbeveling, verzoek, aanbod, advies of uitnodiging om een hier 
beschreven Fonds te kopen of verkopen. Voordat u belegt in een Fonds, dient u de essentiële beleggersinformatie (ebi) en het prospectus van het Fonds te raadplegen. Deze zijn gratis in het Nederlands 
verkrijgbaar op verzoek of op amundietf.com. Er kunnen transactie- en bemiddelingskosten in rekening worden gebracht.
* Per 31/12/2013 - Bron: Amundi-ETF vergeleken met de gemiddelde naar activa gewogen totale kosten-ratio’s (TER’s, Total Expense ratio) van alle Fondsen t.o.v. die van alle Europese ETF’s 
(incl. de Fondsen) zoals opgenomen in Deutsche Bank’s Europe Monthly ETF Market Review van 31/12/2013. Belangrijk: Het kan voorkomen dat bepaalde Fondsen niet goedkoper zijn dan 
andere Europese, gelijkwaardige Fondsen of dat er geen vergelijkbare Fondsen voorhanden zijn. De TKR komt overeen met de vaste kosten, zoals vermeld in het EBI-document. Provisies en 
andere kosten die beleggers rechtstreeks aan derden verschuldigd zijn in verband met hun beleggingen in ETF’s worden bij de berekening niet in aanmerking genomen. Photo credit: Corbis.  |  

Uw vertrouwen 
verdienen met een 
betrouwbare en voordelige 
manier om de markt op 
de voet te volgen*.

amundietf.nl Tel.: +31 20 573 0668

Door voor Amundi ETFs te kiezen, pro� teert 
u van gemiddeld 25% lagere TER’s dan 
gebruikelijk op de Europese ETF markt*.
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BETERE RESULTATEN MET 
ACTIEF OBLIGATIEBEHEER EN 
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POETIN SPIEGELT ZICH AAN PATRIMONIUM TSAREN
ERIK DIRKSEN, AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL

    
HENK EGGENS EN FERNAND SCHÜRMANN, 
AEGON ASSET MANAGEMENT

20140900  Fin Invest5-2014 – Cover.indd   1 19-09-14   14:05



Seminar The Opportunity in Alternative Fixed Income: 
Rethinking Fixed Income Allocation 
30 October 2014, 8:30am – 17:30pm
ROSARIUM, Amsterdam

How to find yield in a low yielding environment? Do investors need alternative fixed income strategies? How to catch  

the illiquidity and complexity premium in the right structure? These and other topics and questions will be discussed on  

October 30 in Amsterdam.

Speakers will include 
Hans de Ruiter, CIO at TNO Pension Fund, Mark Burbach, CIO at Blue Sky Group, Anne-Marie Munnik, Managing Director 
VBA, Inge van den Doel, CIO at PMT Pension Fund, Tonko Gast, Co-Founder and CIO at Dynamic Credit, Rajesh Sukdeo, Fund 

Manager Mortgages at Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Gerald Cartigny, CIO & Director Fiduciary management ai at 
MN, Karsten Moller, Managing Director at Highbridge Principal Strategies, Ashish Shah, Head of Global Credit & Partner at 
AllianceBernstein, Stéphane Blanchoz, CIO Alternative Fixed Income & Structuring at BNP Paribas IP, Anthony Robertson, 
Partner & Head of Global Leveraged Finance Group at BlueBay, Geert Arlman, Director Client Business Management at  

Standard & Poor’s Rating Services, Paul Hatfield, CIO & Head of Americas for Alcentra – Part of the BNY Mellon Group,  
Clemens Braams, Senior Portfolio Manager Credits at Delta Lloyd Asset Management, Roberto Rivero, Head of Market  

Development- EMEA at Standard & Poor’s Rating Services, Peter Maris, Group Treasurer at Royal IHC, Deborah Zurkow, CIO & 

Head of the Infrastructure Debt Team at Allianz Global Investors, James Mitchell, Senior Portfolio Manager Global Fixed 

Income at Russell Investments, Martin Sanders, CIO at Univest Company, Shane Shepherd, Senior Vice President, Head of Fixed 

Income Research at Research Affiliates and Brad Beman, Global CIO at Aegon Asset Management.
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Seminar Market Cap Weighted 
versus Alternative Beta Investing 
in Equities and Fixed Income   
 
1 November 2012 | 12:30 – 18:15 | Rosarium, Amsterdam

Since the 1980´s Market Capitalisation Benchmarks have become the leading standard in the investment industry on both 
the Equity and the Fixed Income side. Increasingly, however, questions are being raised as to whether these benchmarks 
are resulting in undesirable outcomes. This seminar explores the pros and cons of Market Cap Weighted versus Alternative 
Beta Investment Strategies in both the Equity and the Fixed Income markets.

Registration 
Reserve your place via www.financialinvestigator.nl/seminar 
Participation is free for pension funds, insurance companies and other institutional investors. The costs for other 
participants are € 250 (ex VAT) and € 150 (ex VAT) for VBA and CFA members.  We will mail you an invoice after we have 
confirmed your participation.

Information 
Financial Investigator
Vera Bruijns
+31 (0)20 416 60 56
vera@financialinvestigator.nl
 
We look forward to welcoming you to our seminar!

Key note speakers include
• Jaap van Dam (Chief Strategist, PGGM) 
• Charles Thomas (Investment Analyst, Vanguard Investment Strategy Group) 
• Dr. David Stein (Chief Investment Officer, Parametric) 
• Dr. Jason Hsu (Chief Investment Officer, Research Affiliates) 
• Bernard Walschots (Chief Investment Officer, Rabobank Pension Fund) 
• Yves Choueifaty (President and Chief Investment Officer, TOBAM) 
• Dr. Patrick Houweling (Portfolio Manager, Senior Quantitative Researcher, Robeco) 
•  Prof. Robert (Bob) Haugen (President of Haugen Custom Financial Systems and Chairman of LowVolatilityStocks.com, 

Advisor Volatility Strategies BNP Paribas Investment Partners)
 

This seminar will be chaired by Dr. Patrick Groenendijk (Chief Investment Officer, Pensioenfonds Vervoer).

What will be the main challenges for fixed income investors  
in the coming years?

Registration
Participation is free for pension funds, family offices and fund selectors/external manager selectors 

from insurance companies, banks and asset managers. 

The costs for other participants are € 495 (ex VAT) and € 350 (ex VAT) for VBA and CFA members.  

For more information and registration: www.financialinvestigator.nl

We look forward to welcoming you to our seminar!

Seminar Sponsors
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