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Elk jaar rijkt Lipper Funds, 

onderdeel van Thomson Reuters, in 

Nederland prijzen uit voor de beste 

beleggingsfondsen. De Lipper Group 

Awards zijn de belangrijkste prijzen. 

Groepsprijzen worden namelijk 

uitgedeeld aan de beste fondshuizen in 

aandelen, obligaties en mixed assets, 

waarbij er voor zowel grote als kleine 

fondshuizen een award wordt uitgereikt. 

Om in aanmerking te komen voor een 
Group Award moet een fondshuis ten 
minste vijf aandelen- of obligatiefond-
sen hebben en minimaal drie mixpor-
tefeuilles. In dit rijtje staan een aantal 
grote namen, zoals NN IP voor beste grote 

mixfondshuis en beste huis overall en bijvoorbeeld Black-
Rock voor beste obligatiehuis groot. Maar ook een minder 
bekend huis, zoals RAM Active Investments, wint een 
prijs. Die van beste aandelenhuis klein.  

Bij de individuele Fund Awards, de prijzen voor de beste 
beleggingsfondsen, wordt behalve naar het absolute ren-
dement ook gekeken naar consistentie in het rendement 
en kapitaalsbehoud, hetzelfde principe als waarop de 
groepsprijzen worden berekend. Alleen de winnaars over 
de periode van drie jaar krijgen een Lipper Fund Award. 
De beste fondsen over een andere tijdshorizon winnen 
een Lipper Certificaat. Bij de fondsen zijn ABN Amro In-
vestment Solutions, BlackRock, UBS, Allianz en NN IP 
goed vertegenwoordigd met ten minste twee prijzen voor 
beste fondsen. Het overzicht van alle Lipper Award-win-
naars vindt u op pagina 21. 

Overzicht van de Europese en Nederlandse 
fondsindustrie in cijfers.

Interview met Detlef Glow, hoofd research 
EMEA bij Lipper.

Overzicht van beleggingsfondsen en 
-huizen die dit jaar een Lipper Award voor 
het beste fonds of het beste huis hebben 
gewonnen.

NN Investment Partners over hun multi 
asset-strategie en hun nieuwe duurzame 
multi asset-fonds.

Actiam is wederom beste mixhuis klein. 

 Fidelity gelooft nog steeds in techaandelen, 
ook al zijn sommige IT-bedrijven nogal aan 
de prijs op de beurs.

 BlackRock blijft het beste grote huis op de 
obligatiemarkt

Twee fondsprijzen voor UBS; voor het 
Global High Dividend Fund en voor het 
Health Care Fund. 

 T. Rowe Price consolideert zijn Lipper 
Fund Award op het gebied van beste kleine 
obligatiehuis.

 ABN Amro krijgt twee Lipper Awards 
voor hun profielfondsen en RAM Active 
Investments wint de Award voor beste 
kleine aandelenhuis. 

 J.P. Morgan AM over unconstrained 
obligatiebeleggen.
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De Europese beleggingsfondsenindustrie heeft 
een goed jaar achter de rug. Het totaal belegde 
vermogen steeg vorig jaar van 8,8 biljoen euro 

tot 9,4 biljoen euro. Deze recordstand kwam mede tot 
stand door instroom van 268 miljard euro. De netto-
instroom van 268,7 miljard euro in 2016 is geen be-
drag om zielig over te doen, maar het was wel min-
der dan in 2015 (+386,0 miljard euro) en 2014 (+351,0). 
Maar, en dat moet ook gezegd, in 2016 werd wel meer 
geld opgehaald dan de gemiddelde instroom (162,2 
miljard euro) over de lange termijn.
Maar het waren vooral de passief beheerde fondsen 
die hard groeiden. Een deel van de stijging van 
het Europese belegde vermogen kon worden 
toegeschreven aan de onverminderde populariteit 
van indexfondsen. Het totaal belegde Europese ETF-
vermogen bedroeg eind december 2016 514,5 miljard 
euro, 86,4 miljard euro meer dan een jaar eerder. 
Deze winst is voor iets minder dan de helft het 
gevolg van de instroom van nieuw geld.

Eind 2016 waren Europese fondsbeleggers het 
meest belegd in aandelen (3,3 biljoen euro), gevolgd 
door obligaties (2,4 biljoen euro) en mixfondsen 
(1,4 biljoen euro). Maar niet alle beleggingscatego-
rieën floreerden in 2016. Obligatiefondsen (+110,9 
miljard euro) waren het best verkocht. Ook alterna-

tieve producten (+37,5 miljard euro) en mixfondsen 
(+25,9 miljard euro) deden het goed. Opmerkelijk is 
de slechte gang van zaken aan het aandelenfront. 
Aandelenfondsen beleefden in 2016 een uitstroom 
van 28,2 miljard euro). Veel beleggers stapten begin 
vorig jaar uit aandelen om vervolgens niet meer in te 
stappen.

Meer passief dan actief
Opmerkelijk is ook dat, terwijl actieve 
aandelenfondsen geld verloren, passieve 
aandelenfondsen juist nieuw geld konden 
verwelkomen:  + 15,5 miljard euro. Op sectorniveau 
was 2016 vooral een goed jaar voor obligaties 
wereldwijd (+22,1 miljard euro), aandelen wereldwijd 
(+19,6 miljard euro), Europese kortetermijnobligaties 
(+15,3 miljard euro), aandelen opkomende markten 
(+14,7 miljard euro) en EMS harde valuta’s (+14,3 
miljard euro).

Aan de andere kant van het spectrum vinden we 
de sectoren die in de verkoop gingen, aangevoerd 
door Europese aandelen (-20,6 miljard euro), aande-
len Japan (-13,1 miljard euro) en Europese staatsobli-
gaties (-11,1 miljard euro).

Europese fondsindustrie 
groeit door 
Het fondsvermogen van Europese beleggingsfondsen steeg in 2016, niet 

zo hard als de jaren ervoor, maar meer dan gemiddeld. Echter, het beheerd 

vermogen van passieve fondsen steeg nog harder.

door Detlef Glow, data Lipper, per eind 2016.

INSTROOM EUROPESE FONDSENMARKT 
Bron: Lipper, in miljoenen euro’s. 

VERDELING EUROPESE FONDSENMARKT
Bron: Lipper
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Ook in 2016 was Blackrock (640,3 miljard euro) het 
beleggingshuis met het meeste belegde vermogen 
onder beheer. Op grote afstand volgen JP Morgan As-
set Management (302,2 miljard euro), Deutsche Bank 
(262,2 miljard euro) en UBS (226,8 miljard euro). De 
positie van de nummer twee J.P. Morgan is in die zin 
opvallend, omdat het de enige grote beleggingsin-
stelling in Europa is, die geen ETF’s verkoopt.

Met een nettoverkoop van 46,7 miljard euro was 
Blackrock in 2016 - het kan niet verbazen - het best 
verkopende beleggingshuis. Meer dan de helft van 
de instroom (+26,6 miljard euro) was te danken aan 
de verkoop van ETF’s onder het label iShares. Ofwel, 
inmiddels verkoopt Blackrock meer passieve dan 
actieve beleggingen. Is dat het pad dat ook de fonds-
concurrentie gaat bewandelen? Zonder verkoop van 
ETF’s zou Blackrock in 2016 na Aviva (+22,0 miljard 
euro) in Europa de nummer twee fondsverkoper zijn 
geweest.

Nog meer verkoopcijfers:
• De nummer 1 verkoper van aandelenfondsen in 

2016 was KBC (+10,4 miljard euro).
• De nummer 1 verkoper van mixfondsen was Uni-

on Investment (+4,3 miljard euro).
• De nummer 1 verkoper van alternatieve beleggin-

gen was Nordea (+11,1 miljard euro).

Net als de twee jaren ervoor was 2016 voor de 
Europese fondsenindustrie een consolidatiejaar. 
Het aantal fondsen nam ten gevolge van meer 
liquidaties en fusies dan lanceringen af met 446 
fondsen. De meeste fusies (330) en liquidaties (541) 
in 2016 plaats vonden plaats bij aandelenfondsen. 
Dat is logisch, want de meeste fondsen in de markt 
zijn aandelenfondsen. Opvallender was het aantal 
lanceringen van mixfondsen (707). Geen andere 
assetcategorie kwam in de buurt. Twee redenen 
hebben volgens mij voor deze sterke toename van 
mixfondsen in 2016 gezorgd:

1. Het duurt lang totdat een fonds in de markt is ge-
zet. In 2015 stroomde erg veel geld naar mixfond-
sen. Dat leidde pas een jaar later tot het aanbod 
van nieuwe fondsen.

2. Toen de rente in de VS begon te stijgen, zochten 
obligatiebeleggers naar alternatieven en kwamen 
vanzelf bij mixfondsen uit.

De spelregels van de Lipper 
Fund Awards
• Voor de Lipper Fund Awards Nederland 

2016 komen fondsen in aanmerking die 
in ons land geregistreerd voor verkoop 
zijn. Daarnaast moeten ze een trackrecord 
hebben van minimaal 36 maanden tot aan 
het eind van het vorige jaar (in dit geval 31 
december 2016).

• Groepsprijzen worden uitgedeeld aan de 
beste fondshuizen in aandelen, obligaties en 
mixed assets, waarbij er voor zowel grote als 
kleine fondshuizen een award wordt uitge-
reikt. Om in aanmerking te komen voor een 
Group Award moet een fondshuis ten minste 
vijf aandelen- of obligatiefondsen hebben en 
minimaal drie mixportefeuilles.

• Bij de individuele Fund Awards wordt behal-
ve naar het absolute rendement ook gekeken 
naar consistentie in het rendement en kapi-
taalsbehoud, hetzelfde principe als waarop 
de groepsprijzen worden berekend. Alleen de 
winnaars over de periode van drie jaar krij-
gen een Lipper Fund Award. De beste fond-
sen over een andere tijdshorizon winnen een 
Lipper Certificaat.

• De Lipper Fund Awards worden in 23 landen 
op verschillende continenten toegekend.

Nederlanders gek op obligaties
Wat viel Detlef Glow, hoofd research bij Lipper Funds, op over de Nederlandse fondsmarkt 
afgelopen jaar? In ieder geval dat Nederlanders gek blijven op obligatiefondsen en de lokale 
fondsmarkt niet alleen hoeft te krimpen. 

2016 was a een goed aandelenjaar, net als beleggers 
verwachtten. Toch investeerden Nederlandse 
beleggers vooral in obligaties. Dat lijkt een 
tegenstelling?
“Klopt, 2016 was een goed jaar voor aandelen, 
maar ook een volatiel aandelenjaar. Het jaar begon 
met angst voor een mogelijke harde landing in 
China, daarna de Brexit en de verkiezing van 
Trump. Die angsten en onzekerheden zorgden 
ervoor dat beleggers voorzichtig waren met 
aandelenbelegingen om volatiliteit en down side-
risico in hun portefeuilles te beperken. Daar kwam 

bij dat obligatie-alternatieven zoals mixfondsen en  
tegenvallende resultaten lieten zien. Het is daarom 
niet verrassend dat Nederlandse beleggers ondanks 
de lage rente toch voor de meer voorspelbare 
obligatiecategorie kozen.”

Deden Europese beleggers dat ook?
“Zeker, de Nederlanders verschillen niet zo van de 
Europese beleggers. Het enige verschil zat in de mix-
fondsen. Nederlanders hebben daar geld uitgehaald 
vorig jaar, terwijl Europese beleggers juist deze pro-
ducten kochten.”
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Instroom Omvang van de 
categorie in NL 
(in mln euro’s)

Totaal voor alle categorieën -294,02 167988,69

1 Equity Global -1546,22 29888,28

2 Bond EUR 2634,18 18557,00

3 Mixed Asset EUR Bal - Global -303,68 15440,55

4 Equity US 659,95 11263,13

5 Equity Europe 335,48 8440,88

6 Equity Emerging Mkts Global 545,04 7238,84

7 Bond EUR Corporates 627,50 6979,49

8 Bond Global High Yield 1870,05 6811,66

9 Bond EMU Government -3745,51 6088,01

10 Bond Global EUR Hedged 1023,89 5366,73

11 Hedge/Managed Futures/CTAs -702,86 5207,78

12 Mixed Asset EUR Bal - Europe -39,29 4971,34

13 Bond EUR Long Term 342,84 4081,03

14 Mixed Asset EUR Agg - Global -241,39 3417,51

15 Equity Sector Real Est Global 765,24 3391,34

16 Equity Global Income -331,05 3032,65

17 Equity Netherlands -259,10 2675,13

18 Bond EMU Government Long Term -36,96 2382,04

19 Equity Europe Sm&Mid Cap -117,81 2272,14

20 Money Market EUR 168,94 2149,03

21 Equity US Small & Mid Cap 60,85 1937,49

22 Mixed Asset EUR Bal - EuroZone -102,13 1645,53

23 Equity Asia Pacific -121,89 1566,74

24 Mixed Asset EUR Cons - Global -61,61 1242,17

25 Unclassified 105,15 949,59

Instroom
in 2016

Omvang beheerd 
vermogen per eind 
2016 (in mln 
euro’s)

Totaal voor de Nederlandse markt -210,19 169939,42

1 Robeco 2905,04 50157,84

2 Aegon -3655,04 26964,33

3 Delta Lloyd -1312,47 17329,96

4 NN Investment Partners -1314,02 15783,13

5 Actiam 1346,06 11477,75

6 Kempen & Co -157,89 7611,16

7 ZwitserLeven 77,18 7222,87

8 Northern Trust 2093,48 5208,71

9 Transtrend -702,17 5106,21

10 ASR Bank 0,00 4245,63

11 Allianz -130,60 3161,48

12 Triodos 249,42 3002,95

13 ASN Bank 140,19 2552,55

14 BNP Paribas -255,65 2037,33

15 ThinkCapital -21,34 1655,71

16 Theodoor Gilissen -10,66 902,40

17 Generali -49,81 607,11

18 OptiMix -34,13 577,99

19 FundShare 298,71 546,69

20 Privium 39,62 465,16

21 Hof Hoorneman 53,50 462,29

22 Teslin 0,00 447,20

23 Ostrica 55,58 357,99

24 Insinger -6,76 264,33

25 Juno Investment Partners 45,57 164,20

De Nederlandse fondsmarkt krimpt gezien de 
outflows. Is dat een brede trend?
“Ja, er was vorig jaar meer inflow dat outflow, maar 
ik weet niet zeker waarom. Als ik zou moeten 
raden dan zou ik zeggen dat het komt omdat 
assetmanagers besloten meer internationale 
fondsen in portefeuille te nemen om te laten zien 
dat ze onafhankelijker opereren. Dus minder leunen 
op het aanbod vanuit het moeder- of zusterbedrijf 
en meer kiezen voor open architecture bij de 
fondsselectie. Dit zou een trend kunnen worden, 
maar het verleden laat zien dat zulke verschuivingen 
meestal van korte duur zijn. Overigens, op de 
beurzen ging het goed, maar de verkoop van 
beleggingsfondsen in Europa ging heel wat minder. 
Zo’n 18 van de 34 door Lipper geanalyseerde markten 
hadden te maken met outflows in 2016. Ik ben er 
vrij zeker van dat de Hollandse fondsenmarkt in de 
toekomst weer zal groeien, deels gedreven door het 
sentiment onder lokale beleggers.”

Wat kunnen beleggers verwachten van de 
fondsindustrie in 2017? Meer consolidatie tussen 
huizen, minder fondsen? 
“Die consolidatie zien we zeker terug, vooral omdat 
assetmanagers druk op de organisatie en winstge-
vendheid voelen door toenemende regelgeving in 
Europa. Maar het zijn niet vooral de kleintjes die fu-
seren. Kijk naar Henderson en Janus. Fusies leiden 
tot samenvoegen van producten en dus wellicht tot 
een kleiner aantal fondsen. De toenemende regeldruk 
zorgt er ook voor dat het duurder wordt om een fonds 
te beheren en meer assetmanagers dus zullen kijken 
of en hoe het fondsbeheer goedkoper kan. Bijvoor-
beeld door weinig winstgevende fondsen te sluiten 
of samen te voegen met fondsen die wel geld in het 
laatje brengen.”

Obligaties

Geldmarktfondsen

Overig
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Instroom in 2016

Omvang categorie 
eind 2016 in mln euro's

Wereldwijd vanuit Nederland
Aandelen wereldwijd is 
de grootste fondscategorie. 

Grote jongens blijven groot
De grootste assetmanagers 
op een rij. 

MEESTE GELD NAAR OBLIGATIES
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DE WINNAARS

Bond Europe
Aegon Europees Obligatie Fonds 
Aegon Investment Management 

Bond Global 
AB SICAV I-Global Plus Fixed Income 

AllianceBernstein 

Bond EMU - Government 
Allianz Europa Obligatie Fonds 

Allianz Global Investors GmbH Netherlands 

Bond Euro - Long Term 
NN Liability Matching Fund 

NN Investment Partners 

Bond Euro
BlueBay Inv Grade Euro Aggregate 

BlueBay Asset Management 

Equity Europe
BSF European Opportunities Extension 

BlackRock Investment Management 

Equity US
Old Mutual North American Equity 

Old Mutual Global Investors 

Equity Global 
LO Funds - Generation Global 

Generation Investment Management 

Equity Netherlands 
Kempen Orange Fund 

Kempen Capital Management 

Equity Asia Pacific 
Comgest Growth Asia  

Comgest 

Equity Global Small and Mid Caps
Schroder ISF Global Smaller Companies 

Schroder Investment Management 

Equity Europe Small and Mid Caps 
Threadneedle European Smaller Cos  

Colombia Threadneedle Asset Management 

Equity Global Income 
UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend  

UBS Asset Management 

Equity Sector Health Care
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care  

UBS Asset Management  

Equity Sector Real Estate Holdings Global 
BGF World Real Estate Securities 

BlackRock Investment Management  

Equity Sector Information Technology
Fidelity Funds - Global Technology 

FIL Fund Management 

Equity Sector Real Estate Holdings Europe 
SNS Euro Vastgoedfonds 

LaSalle Investment Management Securities  

Mixed Asset EUR Aggressive - Global
ABN Amro MMF Profile 5 A 

ABN AMRO Investment Solutions  

Mixed Asset EUR Balanced - Global 
ABN Amro MMF Profile 4 A 

ABN AMRO Investment Solutions  

Mixed Asset EUR Conservative - Global
NN Dynamic Mix Fund II 
NN Investment Partners   

Winnaars Group Award

Winnaars Fund Award 

NN Investment 
Partners 

Overall Large 

ASR Nederland 
Beleggingsbeheer 

Overall Small 
 

BlackRock 
Bond Large 

T. Rowe Price 
Bond Small 

Russell 
Investments 
Equity Large

RAM Active 
Investments 
Equity Small 

 
NN Investment 

Partners 
Mixed Assets Large 

 Actiam 
Mixed Assets 

Small 
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IEXProfs-columnist Marcel Tak 
noemt beleggen in mixfondsen 
ook wel voor de luie belegger. Dat 

klinkt negatief, maar hij bedoelt het 
positief, vanuit het oogpunt van ge-
mak. Want dat bieden multi asset-
fondsen; een vaste verdeling tus-
sen verschillende assets. Meestal 
aandelen en obligaties en die ver-
deling kan al naar gelang de stand 
van de markt worden bijgesteld, de 
tactische assetallocatie binnen het 
fonds. Met hun multi asset-fondsen 
staat NN Investment Partners elk 
jaar in het rijtje Lipper Award-win-
naars. Voor beste mixfonds of beste 
mixfondshuis. Dit jaar hebben ze 
de prijzen onder andere te danken 
aan hun tactische beslissingen 
omtrent de twee onverwachte ge-
beurtenissen in 2016: Brexit en de 
verkiezing van Donald Trump.  
Senior Portfolio Manager Multi-
Asset Siu Kee Chan legt uit: “2016 
begon slecht, met twee maanden 
van neerwaartse aandelenmarkten. 
Daarna klaarde het beursklimaat wat op, mede 
door de aantrekkende economische groei. Al 

die tijd hebben wij risicovolle 
assets overwogen. In aanloop 
naar de Brexit hebben wij een 
aantal hedges in  de portefeuil-
le opgenomen. Zo hebben wij 
voorafgaand aan het referendum 
bijvoorbeeld ponden verkocht en 
zijn wij long Britse staatsobliga-
ties gegaan ten opzichte van een 
aantal Europese staatsobligaties.”
“We dachten dat de onzekerheid 
zou toenemen en de negatieve 
gevolgen voor de Britse econo-
mie zouden overheersen, waar-
door de Britse rente zou dalen. 
Na het bekend worden van de 
uitkomst in het Verenigd Ko-
ninkrijk hebben we deze hedges 
eraf gehaald en daar een mooi 
rendement op gemaakt. Daar-
naast hebben wij vastgehouden 
aan onze overweging aande-
len terwijl veel beleggers in de 

aanloop naar Brexit toe juist risico’s 
gingen mijden. Uiteindelijk was het 
herstel razendsnel omdat beleggers 
weer snel oog kregen voor hoe goed 
de wereldeconomie er eigenlijk 
voorstond. Dit herstel hebben veel 
beleggers gemist omdat ze teveel 
gefocust waren op de korte termijn.”
“Het niet uit het oog verliezen van 
de lange termijn in tijden van onze-
kerheid is, denk ik, wat ons team zo 
sterk maakt. In de aanloop naar de 
Amerikaanse verkiezingen hebben 
we eigenlijk hetzelfde gedaan; we 
hebben vastgehouden aan onze lan-
getermijnvisie om aandelen te over-
wegen en tegelijk op de korte ter-
mijn een aantal posities als hedge 
ingenomen. Opvallend was dat in 
de VS de geanticipeerde correctie 
nog korter was. De focus verschoof 
al snel van verkiezingsonzekerheid 
naar anticipatie op fiscale maatre-
gelen. En net als in het VK liepen 
de inflatieverwachtingen snel op.” 
Daar speelde het Multi-Asset-team 

op in door meer obligaties te verkopen en meer 
aandelen te kopen, met name cyclische aande-
len, zoals grondstoffen en financials. “Reflatie 
was het thema eind 2016, daar hebben we ons 
op gepositioneerd en dit heeft ons rendement 
goed gedaan. Een mooi slot van een bewogen 
jaar.” 

Te vroeg voor rotatie uit 
aandelen
Als overkoepelend thema van 2016 noemt 
Chan het feit dat politiek populisme een ge-
zicht kreeg. Een trend die in 2017 mogelijk kan 
doorzetten, gezien de komende verkiezingen 
in Franrijk en Duitsland. Ondertussen blijft NN 
Investment Partners risicovollere beleggin-
gen overwegen ondanks  de verwachting  dat 
de rente – in ieder geval in de VS – zal gaan 
stijgen. Ook verwachten zij een stijging van de 
rente in Europa. “Gezien de ontwikkelingen en 
verwachtingen rond de kerninflatie verwach-
ten we echter dat dit geleidelijk zal plaatsvin-
den.” Op het gebied van marktdynamiek kijkt 
NN Investment Partners onder andere naar 
beleggingsstromen en momentum. En daar-
uit blijkt ook dat beleggers zich nog steeds van 
obligaties naar aandelen bewegen. ‘’Dit is voor 
ons een bevestiging  dat deze rotatie voort-
duurt. En zolang die stroom nog aanhoudt, 

NN Investment Partners

Aandelen vooralsnog de favoriete beleggingscategorie
De multi asset-fondsen van NN Investment Partners gaan er – vaste prik – weer vandoor met een aantal 
belangrijke Lipper Awards. Senior Portfolio Manager Multi-Asset Siu Kee Chan legt de strategie achter de 
mixfondsen uit en licht toe waarom aandelen op dit moment de favoriete beleggingscategorie zijn. 

Group Award 
Overall Large 

NN Investment 
Partners

Group Award 
Mixed Assets 

Large
NN Investment 

Partners

Siu Kee Chan, Senior Portfolio 
Manager Multi-Asset bij NN 
Investment Partners’
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blijven aandelen ook interessant,” 
denkt Chan. Het beleid van NN In-
vestment Partners van overwogen 
aandelen, het rooskleurige scenario 
noemt Chan het, blijft op dit mo-
ment dus onveranderd. Maar wor-
den aandelen niet langzamerhand 
te duur? Volgens Chan valt dat wel 
mee. “Op het gebied van tactische 
assetallocatie laten wij ons gedeel-
telijk leiden door kwantitatieve 
signalen. En ja, de waardering van 
aandelen is wellicht wat aan de 
stevige kant, maar op lange termijn 
maken we ons daar niet al te grote 
zorgen over, mede gezien de winst-
verwachtingen die we hebben voor 
aandelen” 

Verder zijn er in Europa dit jaar 
vooral politieke risico’s, maar daar 
kijkt NN Investment Partners vol-
gens Chan niet anders tegenaan 
dan vorig jaar. “Beleggers zullen 
rondom de verkiezingen even on-
zeker zijn, maar na de uitslag hopelijk hun blik 
weer verplaatsen naar wat echt belangrijk is, 
de goede economische groei in Europa en de 
rest van de wereld.’’ 

Bedrijven die verduurzamen
Waar beleggers ook naar kijken, is duurzaam 
beleggen. NN Investment Partners lanceerde 
in december 2016 een duurzame multi asset- 
strategie waarin de meer dan vijftien jaar 
lange ervaring in verantwoord beleggen is 
samengebracht met de expertise en sterke 
trackrecord op het gebied van multi asset- 
beleggen. Het  NN (L) Patrimonial Balanced 
European Sustainable fonds is bij uitstek 
geschikt voor beleggers die het gemak van 
multi asset-beleggen willen combineren met 
duurzaamheid. Dit fonds maakt verantwoord 
beleggen mogelijk waarbij ESG één van de 
bronnen van rendement is. De introductie 
van dit fonds past bij de overtuiging dat de 
integratie van ESG-factoren resulteert in een 
betere performance.

 “Bij duurzaam investeren draait het om 
twee dingen. Aan de ene kant is er de ver-
antwoordelijke kant, beleggen om ook maat-
schappelijk impact te maken op weg naar een 
betere, schonere wereld. Aan de andere kant 
moeten er ook financiële doelstellingen ge-
haald worden. Er is dus een financiële nood-
zaak,” vertelt Chan. “Het stigma dat duurzaam 
beleggen rendement kost, is verleden tijd. Wat 
wij doen is tweeledig. Aan de ene kant sluiten 
wij controversiële bedrijven uit. Dat is niet al-
leen goed voor de reputatie, maar ook voor het 
rendement. Aan de andere kant beleggen we 

in bedrijven die vorderingen op het 
gebied van duurzaamheid koppelen 
aan een aantrekkelijke waardering 
en gezonde bedrijfsresultaten. Een 
positief momentum in de ESG-sco-
re is vaak ook een graadmeter voor 
een gezonde bedrijfsvoering, wat 
weer kan leiden tot een beter ren-
dement.’’

Aandelen en obligaties
Uitgangspunt bij NN (L) Patrimo-
nial Balanced European Sustaina-
ble is een gelijke verdeling tussen 
aandelen en obligaties. Vanwege de 
aandelenvisie van NN Investment 
Partners bestaat de portefeuille nu 
voor iets meer dan 50% uit aande-
len.  Voor de selectie van duurzame 
aandelen en  obligaties maakt NN 
Investment Partners naast funda-
mentele analyse ook gebruik van 
data van Sustainalytics. Sinds fe-
bruari zijn aan de obligatieporte-

feuille ook green bonds toegevoegd. “Met de op-
name van green bonds maken we een directe 
en meetbare impact op het klimaat zonder toe 
te leggen op het rendement. Een belangrijk on-
derdeel hiervan is dat we ook over de impact 
van de belegging in green bonds gaan rappor-
teren.’’ Het nieuwe duurzame multi asset-fonds 
is binnenkort verkrijgbaar via het het eigen 
online Beleggingsplatform van NN Investment 
Partners, FitVermogen.nl. 

“Het stigma dat duurzaam 
beleggen rendement kost, 
is verleden tijd”

Mixed 
Assets EUR 

Conservative 
Global 

NN Dynamix Mix 
Fund II

Bond Euro 
Long Term 
NN Liability 

Matching Fund

Het Multi-Asset 
team bij NN 
Investment 

Partners
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De eind 2015 door ACTIAM ge-
introduceerde verantwoorde 
indexfondsen zijn een suc-

ces. De combinatie van fysiek gere-
pliceerde indices, lage kosten, extra 
performance door beperking divi-
dendlekkage en een actief gestuurd 
duurzaamheidheidsbeleid blijken 
een schot in de roos. Eind 2016 
heeft ACTIAM de regio-indexfond-
sen gecomplementeerd met een 
emerging markets-fonds. Hierdoor 
kunnen beleggers nu in alle regio’s passief en 
actief verantwoord in aandelen beleggen, tegen 
lage kosten. In mei wordt dit fonds ook voor re-
tailbeleggers beschikbaar.

Verantwoord rendement
ACTIAM heeft de ambitie om koploper te zijn 
en te blijven op het gebied van verantwoord 
en duurzaam beleggen. Daarom heeft de 
vermogensbeheerder in 2016 volledige ESG-
integratie toegepast in zijn actief beheerde 

Europese beleggingen. Wat 
betekent dat nu concreet? 
Bart Mantje, senior product- & 
relatiemanager bij ACTIAM: 
“ACTIAM heeft aan alle 
vermogenstitels in het 
beleggingsuniversum van 
de fondsen een ESG-score 
toegekend, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een 
zelfontwikkeld model. De ESG-
score wordt uitgedrukt in een 
cijfer. De ESG-score van alle 
individuele titels resulteert in 
een gemiddelde ESG-score van 
de fondsen. Op gelijke wijze 
wordt een ESG-score van de 
benchmark bepaald, op basis van 
alle vermogenstitels die deel uit 
maken van de benchmark.”  

Rekening houdend met de 
risico-rendementsdoelstelling 

van het fonds, is het streven om 
voor de portefeuille van de ACTIAM-
fondsen een zo hoog mogelijke ESG-
score te realiseren, legt Mantje uit. 
“Daarbij wordt de portefeuille dusda-
nig samengesteld dat de ESG-score 
van onze fondsen te allen tijden ten 
minste hoger is dan de ESG-score 
van de benchmark.”  

Actief duurzaam
ACTIAM maakt bij het beleggingsbe-

leid gebruik van een thematische benadering, 
waarbij de score van vermogenstitels op speci-
fieke maatschappelijke thema’s (klimaat, water 
en land) mede de samenstelling van de porte-
feuille van de indexfondsen bepaalt. “Met ESG-
integratie kunnen we binnen portfolio’s beter 
sturen op duurzaam beleggen. Beleggers zou-
den ESG-integratie bij ons kunnen definiëren 
als het expliciet opnemen van ESG-criteria in 
de traditionele financiële analyse en de inves-
teringsbeslissing.” Na de lancering van de in-
dexfondsen gaat ACTIAM in 2017 zijn product-
assortiment uitbreiden met een aantal actief 
gemanagede beleggingsfondsen, die dankzij 
de ESG-integratie naast financieel rendement 
ook actief en aantoonbaar gestuurd worden op 
duurzaamheid. 

ACTIAM

Performance en verantwoord beleggen hand in hand
ACTIAM wint dit jaar de Lipper Group Award Mixed Assets voor de derde keer op rij. Van toeval kan dus 
geen sprake meer zijn. Consistentie in de performances over verschillende assetclasses,  met dit jaar ook 
een award voor de Equity Sector Real Estate Holdings Europe, laat zien dat verantwoord beleggen niet ten 
koste gaat van financieel rendement of extra risico met zich meebrengt.

Group Award 
Mixed Assets 

Small
ACTIAM

ACTIAM indexfondsen beoordelen 
ondernemingen op milieu, 
maatschappelijke en bestuurlijke 
prestaties:
• Rechten van de mens
• Fundamentele arbeidsrechten
• Corruptie
• Het milieu
• Wapens
• Klant- en productintegriteit
Schendingen van deze beginselen  
kunnen leiden tot uitsluiting.

Regio ISIN-code Lopende kosten Benchmark Valuta
Europa NL0011309315 0,15% MSCI Europe euro
Noord-Amerika NL0011309323 0,10% MSCI N. America euro
Pacific NL0011309331 0,15% MSCI Pacific euro
Wereld NL0011309349 0,15% MSCI World euro

ACTIAM VERANTWOORDE INDEXAANDELENFONDSEN
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Dat het FF -  Global Technology 
Fund dit jaar de Lipper 
Equity Sector IT-fondsprijs 

heeft gewonnen, komt niet als 
een verrassing. Het techfonds laat 
zijn benchmark, de MSCI World IT 
Index, al jaren structureel achter 
zich. Iets doet portfoliomanager 
Hyun Ho Sohn dus heel goed. 
“Ik beleg hoofdzakelijk in de 
marktleiders van belangrijke 
technologische trends en bedrijven 
die door hun technologische voorsprong 
kunnen uitgroeien tot marktleiders. Daarnaast 
zoek ik naar ondergewaardeerde aandelen en 
potentiële overnamekandidaten.” Probleem 
met de techsector is volgens Hyun Ho Sohn dat 
er eerder te veel dan te weinig groeiaanjagers 
zijn. Een deel van de fondsportefeuille van 
het Fidelityfonds is actief in cloud computing, 
digitale advertenties en e-commerce. “De 
belangrijkste spelers genereren veel cashflow 
en zijn inmiddels zo dominant, dat ze 
nieuwkomers niet hoeven te vrezen.” Ook kijkt 
de portfoliomanager naar softwarebedrijven, 
die actief zijn in het digitaliseren van 
traditionele sectoren, zoals de bouw en 
agrarische sector. 

Een pure stockpicker 
Dan zijn er de kansen in bedrijven die zich 
bezighouden met de technologie van de 
toekomst: VirtuaR, AI en zelfrijdende auto’s. 
“Deze technologieën zorgen nu al voor extra 
inkomsten van chipfabrikanten.” Ten slotte 
heeft Hyun Ho Sohn oog voor sectoren 
met verhoogde M&A-activiteit, zoals de 
softwaresector waar volgens hem kleine 
spelers op grote schaal worden opgekocht door 
de grote jongens. Over de invloed van Trump 
op de techsector kan Hyun Ho Sohn nog weinig 
zeggen. Dat heeft ook niet echt zijn aandacht. 

“Ik ben een pure stockpicker. Maar 
als zijn belastingideeën worden 
uitgevoerd, is dat goed voor kleine 
snel groeiende Amerikaanse 
softwarebedrijven actief in de 
VS zelf. Voor grote Amerikaanse 
exportgedreven techbedrijven zijn 
de plannen minder gunstig. Die 
heb ik daarom iets onderwogen. 
Aziatische bedrijven, vooral in 
Japan, hebben weinig te winnen als 
Trump handelsoorlogen uitlokt.” 

Dat wil niet zeggen dat Hyun Ho Sohn Azi-
atische aandelen onderweegt. “De explosieve 
groei van internet, e-commerce en digitale in-
formatie bieden enorme kansen.” Vooral over 
Chinese internetbedrijven is hij enthousiast. 
“Die profiteren als geen ander van de Chinese 
transitie van exportgedreven naar consument-
gedreven economie.” 

Niet te duur?
Dat Aziatische techaandelen in de 
regel lager gewaardeerd zijn dan die 
in de VS vindt Hyun Ho Sohn een 
pré, hoewel dat niet betekent dat hij 
vooral buiten de VS winkelt. “Ik koop 
de  langetermijnwinnaars en bedrij-
ven met de beste ideeën. Het maakt 
mij niet uit waar.” 

Zijn techaandelen niet te duur 
geworden? “De waardering van de 
MSCI IT Sector is op dit moment 17. 
Die komt niet in de buurt van de 50 
tijdens de internetbubbel eind jaren 
negentig. Overigens mijd ik subsec-
toren die nu hot zijn. Het fonds heeft 
een anti-momentum-aanpak. De fun-
damentals moeten aantrekkelijk zijn.” 
Over de komende twee jaar is Hyun 
Ho Sohn gematigd optimistisch. Als 
de beurzen door macronieuws in beweging 
komen, biedt dat meer kans op rendement. Als 
de langetermijnaanjagers intact blijven, zal de 
techsector ook in de toekomst kunnen outper-
formen.”

Fidelity Funds Global Technology

Tech is king
Het prijswinnende Fidelity Funds Global Technology Fund laat zijn benchmark al jaren ver achter zich. 
Portfoliomanager Hyun Ho Sohn legt uit waar deze structurele outperformance vandaan komt.

Equity Sector 
Information 
Technology
 FF Global 

Technology 
Fund

Fondsfeiten

• ISIN-code: LU0099574567
• Fondsmanager: Hyun Ho Sohn (sinds 

2013)
• Startdatum: 1 september 1999
• Fondsomvang: 1,74 miljard euro
• Fondsvaluta: euro
• TER:  1,92%
• Rendement 1 jaar: 32,84% (index: 3,57%)
• Rendement 3 jaar: 25,90% (index 2,11%)

“Ik koop de 
langetermijnwinnaars 
en bedrijven met de 
beste ideeën”

Regio ISIN-code Lopende kosten Benchmark Valuta
Europa NL0011309315 0,15% MSCI Europe euro
Noord-Amerika NL0011309323 0,10% MSCI N. America euro
Pacific NL0011309331 0,15% MSCI Pacific euro
Wereld NL0011309349 0,15% MSCI World euro
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Dit jaar prolongeert Black-
Rock de Lipper Award voor 
het beste grote obligatiehuis. 

Fondsmanager Michael Krautz-
berger is met zijn BGF Euro Bond 
Fund een vaste kracht in het obli-
gatieteam. “Het is momenteel geen 
gemakkelijke markt voor obligatie-
fondsen,” constateert hij. “Maar ons 
fonds is zeer stabiel, zowel in be-
heerd vermogen als in de stijl van 
beleggen.” Krautzberger beheert 
een diversere portefeuille dan de 
meeste obligatiefondsen. Hij belegt 
in staats- en bedrijfsschuld, infla-
tion liunkers, covered bonds – u 
kunt het zo gek niet bedenken of 
het zit in zijn fonds. Het verschil 
maakt hij met honderden trades 
per jaar. Tussen tienjaars Italië en 
tienjaars Spanje bijvoorbeeld. Of 
met steepeners, die met behulp van 

derivaten profiteren 
van een snel groei-
end verschil in yield 
tussen twee obli-
gaties van dezelfde 
emittent met ver-
schillende looptijden. 
Vooral met die han-
del op vaak minieme 
koersverschillen ver-
dient hij zijn outper-
formance van gemid-
deld 1,5 procentpunt 
per jaar ten opzichte 
van de benchmark. 

Cliënten van 
BlackRock kunnen 
kiezen tussen een 
fonds dat beheerd 
wordt ten opzichte 
van een obligatiebenchmark op 
de ontwikkelde markt, een meer 

absolute return-product of investeren in obli-
gaties van opkomende markten. Krautzberger’s 
BSF Fixed Income Strategies Fund wordt niet 
beheerd tegen of afhankelijk van een bench-
mark. Het doel is om een   positief rendement 
van de geldmarkt plus 2,5% over de cyclus te 
halen en dat is sinds de oprichting in 2009 
overtroffen. 

De robuuste performance ten opzichte van 
peers en de benchmark levert dus - mede - prij-
zen op. Echter, in de bullmarkt van de laatste 

tien jaar, schommelden obligatie-
rendementen typisch rond de 6% 
per jaar over langere periodes, ter-
wijl die in de huidige verkoopmarkt 
gematigd negatief zijn, legt Krautz-
berger uit. “Het aantal obligaties met 
een negatief effectief rendement is 
wel aan het slinken. Vorig jaar stond 
zelfs de negenjaars Bund in de min, 
nu ligt de grens bij zevenjaars.” Het 
neemt niet weg dat het universum 
nog altijd een indrukwekkende 
omvang heeft. “De tweejaars Bund 
heeft een yield van min 76 basis-
punten, tweejaars Nederland geeft 
min 73 basispunten.” 

Minder obligaties met 
negatief rendement
BlackRock heeft ook nog andere 
smaken obligatiefondsen die goed 
renderen, bedoeld voor beleggers 
die zich meer richten op absolute 
return. “Het BGF Euro Short Dura-
tion Fund sloot 2016 af met een plus. 
Ons Fixed Income Strategy Fund 
eindigde met een nog veel ruimer 
rendement.” 

Zijn trades zijn wel anders, maar 
die wisselen altijd al. “Je ziet yield-
curves steiler worden. Neem Itali-
aans staatspapier. Op tweejaars is 
de yield licht negatief, op vijfjaars 
al 2% en op tienjaars 3,50%. Daarom 
gebruiken we flatteners in plaats 
van steepeners. Hetzelfde idee, om-
gekeerd effect.“

Franse staatsleningen staan 
onder druk door de onzekerheid 
over de presidentsverkiezingen. 
“Wij vonden ze een beetje onder-
gewaardeerd, dus hebben we wat 

bijgekocht.” Ook heeft hij een theelepel niet-
Europees schuldpapier door de mix geroerd. 
“Niet te veel natuurlijk, want we hebben een 
fonds in euro-obligaties. Maar een beetje kan 
wel.” Krautzberger is blij dat rente en inflatie 
weer tot leven komen. “Wie wil er nou zo lang 
overwinteren in een omgeving met negatieve 
rentes?” Niet alleen in de VS, ook in Europa. “Je 
ziet de marktpartijen al bewegen. De ECB zegt 
wel dat zij tot het einde van het jaar doorgaat 
met QE, maar steeds meer spelers geloven dat 
niet meer. Die denken dat de ECB minstens de 
depositorente zal verhogen.”

BlackRock 

Rendement maken in een negatieve rente-omgeving
In een lastig obligatiejaar wist het fixed income-team van BlackRock wederom de Lipper Award voor het 
beste grote obligatiehuis te winnen. Fondsmanager Michael Krautzberger van het BGF Euro Bond Fund 
legt uit hoe hij rendement maakt in en negatieve rente-omgeving. 

Group Award 
Bond Large
BlackRock

Fund Award 
Equity Europe
BSF European 
Opportunities 

Extension 

Fund Award 
Equity Sector 
Real Estate 

Holdings Europe 
 BGF World  
Real Estate 
Securities
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Door de langdurig lage 
rente zijn dividendaan-
delen een welkome 

aanvulling van het inkomen 
van beleggers. Maar niet elk 
(dividend)aandeel levert een 
stabiel en groeiend dividend- 
rendement op. De fondsma-
nagers van het UBS Global 
High Dividend Fund, win-
naars van een Lipper Award 
in de categorie Equity Global 
Income, zoeken daarom naar kwaliteitsaande-
len. “Om aandelen van lage kwaliteit uit te sluiten, 
concentreert het fonds zich op kwaliteitsfactoren 

zoals het vermogen van het be-
drijf om een stabiel of stijgend 
dividend uit te keren.” Spreiding 
is daarbij ook erg belangrijk. “De 
portefeuille is sterk gediver-
sifieerd, met een lage weging 
per individueel aandeel en een 
gediversifieerde spreiding per 
land en sector.”  Met de wind op 
de aandelenmarkten in de rug, 
heeft het fonds het afgelopen 
kwartaal, vooral in de VS, mooie 
rendementen gemaakt. Alleen 
de Japanse dividendaandelen en 
telecomaandelen waren daarop 
een uitzondering. Het fondsma-
nagement profiteerde recent van 
de interesse van Kraft in Uni-
lever. Dat laatste aandeel was 
het best presterende aandeel in 
portefeuille in februari. Over het 
algemeen heeft het fonds expo-

sure naar consumentengoederen-aandelen nu wat 
afgebouwd en voor 2017 meer belegd in de financi-
ele sector en in IT.  

Door de verkiezing van Donald Trump als 
Amerikaans president en het wel of niet 
aanpassen van het Amerikaanse gezond-

heidsstelsel, de Affordable Care Act, Obamacare in 
de volksmond, stonden gezondheidszorgaandelen 
het afgelopen kwartaal volop in de belangstelling. 
Maar extra belangstelling, hoeft niet slecht te zijn 
voor de sector, zo laten de positieve rendementen 
zien. Het team van fondsmanagers onder leiding 
van Matthew Konosky hanteert voor dit fonds een 
waarde-strategie. Ze gaan op zoek naar aantrek-
kelijk of verkeerd, geprijsde aandelen in een sector 
die nog volop groeit. Want wat er per land uitgege-

ven wordt aan gezondheidszorg groeit, 
onder andere door de vergrijzing. Aan de 
andere kant krijgen steeds meer men-
sen in opkomende markten toegang tot 
gezondheidszorg, dus daar is ook groei. 
Het fondsma-
nagement, win-
naars van een 
Lipper Award 
in de catego-
rie Equity Sector 
Health Care, ziet 
dat er momenteel 

aan de ene kant sprake is 
van prijsdruk op medicijnen, 
aan de andere kant kunnen 
bedrijven mogelijk belasting-
verlagingen tegemoet zien 
onder Trump. Die wijzigin-
gen in Obamacare komen 
er misschien wel, maar die 
hervormingen kunnen jaren 
in beslag nemen. Dus, zodra 
het politieke stof is neerge-
daald, zullen beleggers weer 
oog krijgen voor de funda-
mentals van de sector en 
die zijn over het algemeen 
prima. 

UBS Equity Fund – Health Care

Ruimte voor waardegroei
UBS Equity Sector – Global High Dividend

Meer in financials en IT

Equity Global 
Income 

UBS Eq. S.
 Global High 

Dividend

Equity Sector 
Health Care
 UBS Equity 

Fund
Health Care

Fondsfeiten
• ISIN-code: LU0611173427 
• Fondsvaluta: dollar
• Fondsmanagers: Patrick Zimmermann, 

Ian Paczek, Urs Räbsamen
• Fondsomvang: 666 miljoen dollar
• Soort fonds: open-eind 
• Oprichtingsdatum: 15 april 2011
• Verhandelbaarheid: dagelijks
• Referentie-index: MSCI All Country World 
• Indicatief dividendrendement: 3% 
• TER: 1,56%
• Rendement 1 jaar: 18,18% (index 1,37%) 
• Rendement 3 jaar: 16,65% (index 3,19%)

Fondsfeiten
• ISIN-code: LU0085953304 
• Fondsvaluta: dollar
• Fondsomvang: 171 miljoen dollar
• Fondsmanagers: Matthew Konosky, Scott 

Wilkin, Christian Suter
• Soort fonds: open-eind
• Oprichtingsdatum: 27 mei 1998
• Verhandelbaarheid: dagelijks
• Referentie-index: MSCI World Health Care 
• TER: 2,11%
• Rendement 1 jaar: 3,87% (index: 3,37%)
• Rendement 3 jaar: 21,15% (index: 19,12%)
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“Toen ik vier jaar gele-
den hier kwam werken, 
was ik meteen getrof-

fen door de diepte van de research 
die T. Rowe Price kan bieden. Mijn 
collega-fondsmanagers en ik zijn 
verwend in dat opzicht. Wij danken 
veel nieuwe inzichten aan het feit 
dat wij permanent toegang hebben 
tot meer dan zeventig analisten die 
gespecialiseerd zijn in staats- en 
bedrijfsobligaties en in de nieuwe 
kwantitatieve benaderingen van vastrenten-
de waarden.” Dat antwoordt Arif Husain op de 
vraag waarom hij voor het derde jaar achtereen 
de Lipper Group Award Bond Small in de wacht 
heeft gesleept. Husain is hoofd International 
Fixed Income bij T. Rowe Price, een gerenom-
meerd Amerikaans huis dat wereldwijd 800 
miljard dollar beheert, half om half afkomstig 
van institutionele en particuliere beleggers. 
Van dat bedrag valt 150 miljard dollar onder 
Husain en zijn team. Hij blijft graag beschei-
den onder het succes, voor zover dat blijkt 
uit drie Lipper Group Awards op rij. “Wij zijn 

er heel trots op dat wij deze 
onderscheiding krijgen,” zegt 
hij, alsof het de eerste keer is. 
“Onze focus is om onze klan-
ten te helpen profiteren van 
onze beste ideeën binnen een 
portefeuillekader dat spoort 
met hun eigen beleggingsdoe-
len.” Bij zijn Lipper Award van 
vorig jaar legde Husain uit dat 
het steeds moeilijker wordt om 
vastrentende beleggers te hel-
pen. Obligaties correleren steeds 
meer met elkaar, met aandelen 
en met valuta’s en zijn daardoor 
allang niet meer de veilige ha-
ven waar heel veel beleggers de 
beleggingscategorie nog steeds 
voor houden. Tegelijkertijd moe-
ten vooral institutionele beleg-
gers nu eenmaal een significant 
percentage van hun portefeuilles 
aanhouden in staats- en bedrijfs-
schuldpapier. 

Meer vrijheid
Husain en de zijnen zoeken 
non-conventionele uitwegen 
uit dit dilemma. In een paper uit 
februari vorig jaar vatte hij zijn 

nieuwe strategie samen in een aan-
sprekende metafoor. Tot voor enkele 
jaren investeerden obligatiebeleg-
gers volgens het halter-model: een 
portefeuille samengesteld uit een 
bolletje staats- en een bolletje be-
drijfsobligaties. Daalde het ene bol-
letje in waarde, dan groeide meestal 
het andere bolletje. 

Zo werkt het dus niet meer. Hu-
sain adviseerde zijn klanten over 
te stappen op het ei-model - met 

kernposities in het midden en defensieve po-
sities en posities die extra rendement kun-
nen genereren aan de randen- dat veel meer 
vrijheid laat bij de keuze van en verdeling over 
vermogenscategorieën. Deze aanpak hanteert 
hij vooral bij zijn Global Unconstrained Bond 
Fund. Dat mag voor 100% beleggen in staatsle-
ningen, maar ook voor maximaal 30% in junk 
en voor maximaal 5% in aandelen. Het fonds 
mag ook derivaten gebruiken voor hedging 
en om kunstmatig short te gaan in valuta, 
schuldpapier en zelfs aandelen. Bij BlackRock 
doet Michael Krautzberger – pagina 26 in dit 
nummer aan het woord – het net zo en met 
succes. Continue aan- en verkopen horen bij 
deze aanpak. Global Unconstrained bestaat nog 
geen twee jaar, maar vergaarde in die periode 
al 845 miljoen dollar. 

Streven naar stabiele alpha
T. Rowe Price hanteert een rustige, methodi-
sche beleggingsstijl en dat is te zien aan de 
resultaten van zijn obligatiefondsen. Die doen 
het bijna allemaal beter dan hun benchmark 
over langere termijnen (drie tot vijf jaar) en 
slechter op korte termijn. Global Uncon-
strained toont hetzelfde beeld, maar dan veel 
geprononceerder in beide richtingen. Sinds de 
lancering in juni 2015 behaalde het fonds een 
gemiddeld rendement van 4,31% per jaar, tegen 
0,60% voor zijn maatstaf, de driemaands Libor 
in dollars. Maar tot dusver dit jaar is dat -0,66 
tegen +0,24%. “Transparantie is altijd de sleu-
tel tot ons succes geweest,” zegt Husain. “Maar 
transparantie is niets zonder consistentie in 
de resultaten. Het is van cruciaal belang dat 
wij resultaten kunnen leveren in lijn met de 
verwachtingen van onze klanten. Het mag een 
beetje ouderwets klinken, maar ik vind dat ik 
mijn klanten beter bedien door jaar in, jaar uit 
een overtuigende alpha te genereren, dan door 
eenvoudig de hoogst mogelijke rendementen 
na te streven.” 

T. Rowe Price

Obligatiebeleggen nieuwe stijl werkt
De oude manier van obligatiebeleggen, alleen een verdeling van de portefeuille tussen staats- en 
bedrijfsobligaties, werkt niet meer, aldus Arif Husain, hoofd International Fixed Income bij T. Rowe Price. 
Hij zoekt non-conventionele oplossingen voor obligatiebeleggers; unconstrained. 

Group Award
 Bond Small

T. Rowe Price
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ABN AMRO Investment Solutions

Meer in Europese aandelen

Op het gebied van mix-
fondsbeleggen kent de 
Nederlandse beleg-

gingsfondsindustrie een aan-
tal grote, goede namen. ABN 
AMRO neemt dit jaar twee 
mixfondsprijzen mee naar 
Amsterdam en Parijs. Vorig 
jaar alleen voor hun pro-
fielfonds 5, dit jaar ook voor 
profielfonds 4. Kevin Sorel is 
portfoliomanager van beide 
fondsen. Alle ABN AMRO 
Profielfondsen, zes in totaal, 
worden sinds 2010 beheerd in 
lijn met het ABN AMRO-be-
leggingsbeleid. Het achterlig-
gende beleggingsproces is 
opgebouwd uit drie lagen. 
1. Tactische assetallocatie op 

basis van de visie van het 
Investment Committee van 
de bank. 

2. Allocatie naar stijl en 
marktkapitalisatie door het 
team van ABN AMRO Investment Solutions. 

3. En portefeuilleopbouw met behulp van de ma-
nagerselectie van het analistenteam. 

De prijswinnende fondsen dit jaar, profielfondsen 
5 en 4, verschillen van elkaar qua assetallocatie. 
Fonds 5 heeft 20% meer aandelen dan 4 en dus 
20% minder obligaties. En vooraf leek 2016 een 
aandelenjaar te worden, maar uiteindelijk lever-

de beleggen in obligaties over 
het algemeen toch het meeste 
op. Sorel noemt 2016 een lastig 
beleggingsjaar door politieke 
tegenwinden. Aandelenmark-
ten stegen 11%, de profielfond-
sen 4 en 5 lieten respectievelijk 
een nettorendement van 5,7% en 
6,9% zien. In 2016 zagen we een 
draai uit meer defensieve porte-
feuilles naar meer aandelenach-
tige portefeuilles.”

In het vierde kwartaal van 
2016 verhoogden Sorel en zijn 
team de allocatie naar aande-
len twee maal. “In februari 2017 
hebben we deels winst genomen 
op onze aandelenposities door 
ze iets minder te overwegen. En 
toen in maart duidelijk werd dat 

de economie in Europa doorgroeit en de Neder-
landse verkiezingen lijken te wijzen op een markt-
vriendelijke uitkomst in Frankrijk, hebben we be-
sloten meer te beleggen in Europese aandelen ten 
koste van Amerikaanse aandelen.”

RAM Active Investments, een relatief onbe-
kende naam op de Nederlandse fondsmarkt, 
mag dit jaar een Lipper Group Award voor het 

beste kleine aandelenhuis mee naar kantoor ne-
men. Emmanuel Hauptmann, Senior Equity Fund 
Manager en een van de oprichters van RAM AI 
legt uit dat ze de award hebben 
gewonnen omdat hun beleg-
gingsproces en hun risicoma-
nagement nogal afwijken van 
de andere huizen. “Wij gaan 
op zoek naar prijsinefficien-
ties van aandelen in een groter 
universum dan gebruikelijk. 
Daarnaast zijn risicomanage-
ment en diversificatie volledig 
geïntergreerd in het beleggings-
proces. Voor onze aandelen-
fondsen mixen we waarde en 
momentum met defensieve strategieën. Dit zorgt 
voor een grotere risicospreiding in de portefeuilles.”

Het doel van deze strategie is zo constistent mo-
gelijk alpha te genereren, met minimale volatiliteit. 
“Aandelen worden op fundamentele basis geselec-
teerd met behulp van de nieuwste technieken om 
tot een zo objectief mogelijke selectie te komen. En 
die selectie is altijd bottom-up,” gaat Hauptmann 
verder. En de combinatie van spreiding, het gebruik 
van verschillende factoren, lage volatiliteit en de 
nieuwste aandelenselectietechnieken, levert – ge-
tuige de Lipper Award – succes op. 

Uitbreiden in Nederland 
RAM AI is van plan actief de Nederlandse markt te 
betreden. “Nederland is een de 
landen waar we willen uitbrei-
den. Daarom hebben we vorig 
jaar bijvoorbeeld Daniel Endres 
aangenomen als senior sales-
manager in de Benelux. Nu zijn 
vooral banken en onafhankelij-
ke vermogensbeheerders klant. 
In andere Europese landen heb-
ben we ook veel institutional 
investors als klant. Die willen 
we ook graag gaan bedienen in 
Nederland.”

Als plan voor RAM AI in 2017 
in het algemeen noemt Haupt-
mann de wens om meer long-
short aandelenproducten aan 
te bieden. Hij merkt namelijk 
dat beleggers daar interesse in 
hebben. “Aan het begin van het 
jaar hebben we een nieuw, bèta-neutraal long-short 
global equity UCITS-fonds gelanceerd. De Europe-
se-variant van dit product heeft een prima trackre-
cord en dat verwachten we ook te bereiken met dit 
nieuwe, wereldwijd beleggende product.”

RAM Active Investments

Nieuw long-shortfonds

Mixed Assets 
EUR Aggressive 

Global 
ABN AMRO 

MMF Profile 5 A

Mixed Assets 
EUR Balanced 

Global
 ABN AMRO 

MMF Profile 4 A

Group Award 
Equity Small
 RAM Active 
Investments
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Met het oog op de stijgende rente en 
fluctuerende obligatiemarkten legt 
Nick Gartside uit waarom obligatie-

beleggers kijken naar unconstrained fixed 
income-strategieën om een aantrekkelijk ren-
dement te kunnen blijven genereren. 

De realiteit voor obligatiebeleggers is 
veranderd. Hoe komt dit tot uitdrukking in de 
markten?
“Doordat obligatierentes nog steeds historisch 
laag zijn, kunnen beleggers er niet langer op 

rekenen dat de couponrente 
toonaangevend is voor het ren-
dement. In plaats daarvan wor-
den managers steeds meer uit-
gedaagd om een allesomvattend 
vastrentend instrumentarium in 
te zetten om zo koersrendemen-
ten te realiseren. De afgelopen 
tijd zijn de obligatiemarkten ge-
troffen door een belangrijke ver-
schuiving in de groei- en infla-
tievooruitzichten, dit als gevolg 
van de Amerikaanse verkiezin-
gen. In reactie op de plannen van 
Donald Trump, die de Federal Re-
serve er vermoedelijk toe zullen 
aanzetten om de rente sneller 
te normaliseren dan verwacht, 
stegen de obligatierentes en 
vernauwden de credit spreads. 
De drastische verandering in de 
vooruitzichten zal waarschijnlijk 
leiden tot verhoogde volatiliteit, 
doordat de markt worstelt met 
het nieuwe obligatieregime.”

Hoe kunnen beleggers in deze omgeving 
aantrekkelijke obligatierendementen blijven 
genereren en tegelijk de volatiliteit onder 
controle houden? 
“Met oplopende groei- en inflatieverwachtin-
gen, moeten beleggers alle beschikbare in-
strumenten kunnen inzetten om vastrentende 
returns te genereren en de risico’s te beheren. 
Traditionele obligatiebenchmarks moeten wor-
den vermeden om twee redenen: ze belonen 
slecht gedrag en bieden niet langer voldoende 
bescherming tegen stijgende rentes. Bench-
marks zijn gewogen naar marktwaarde. Ofwel, 
beleggen op basis van een obligatiebenchmark 
betekent dat je vooral exposure hebt naar de 
meest schuldenrijke landen of bedrijven, die 
logischerwijs ook het minst kredietwaardig 

zijn. Daarnaast hebben veel emittenten ge-
bruik gemaakt van de lage obligatierente om 
de looptijden van hun schulden te verlengen. 
Dat tast de yield-marge van benchmarks aan 
en stelt beleggers bloot aan mogelijke kapitaal-
verliezen als de rente weer stijgt.”

“Unconstrained obligatiebeleggers kun-
nen flexibel alloceren naar alle vastrentende 
segmenten, waardoor ze hun portefeuilles op-
timaal kunnen positioneren als de economi-
sche omgeving verandert. Ook kunnen ze hun 
regionale exposure snel aanpassen, om zo po-
litieke risico’s te omzeilen. Misschien nog wel 
het meest cruciaal, gezien het huidige reflatie-
klimaat, is dat ze ook de duration op flexibele 
wijze kunnen aanpassen, om zo de gevoelig-
heid van portefeuilles aan veranderingen in de 
rente bij te stellen.”

Naar welke eigenschappen moeten 
beleggers kijken bij het selecteren van een 
unconstrained obligatiemanager?
“De beste kansen binnen de wereldwijde obli-
gatiemarkt van 100 biljoen dollar in beeld 
brengen en ideeën genereren, vraagt om grote 
mondiale hulpbronnen. Het hebben van een 
wereldwijd bereik is echter niet voldoende. Een 
goede unconstrained manager moet ervoor 
kunnen zorgen dat de beste ideeën van beleg-
gers over de gehele wereld, consistent worden 
gedeeld en vergeleken en dat deze ideeën op 
een risico-gecontroleerde manier worden ge-
bundeld in portefeuilles.  

Waar ziet u momenteel de aantrekkelijkste 
kansen en hoe probeert u portefeuillerisico’s 
te reduceren?
“De aantrekkende economische groei en 
de stijgende rente stimuleert de vraag naar 
spread-producten. Om die reden zien we nu 
de meeste waarde in Amerikaanse high yield-
obligaties, investment grade-bedrijfsobligaties, 
converteerbare obligaties, commercial mort-
gage-backed securities en in schuldpapier van 
opkomende markten.” 

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Obligatiebeleggen in een veranderende rente-omgeving
Valkuilen vermijden en winsten genereren: de logica van unconstrained beleggen in de huidige 
obligatiemarkten volgens Nick Gartside, Portefeuillemanager JPMorgan Funds - Global Bond 
Opportunities Fund.

“Traditionele 
obligatiebenchmarks 
belonen slecht gedrag”
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Russell Investments wint dit jaar de Lip-
per Group Award Equity Large. Groeps-
prijzen worden uitgedeeld aan de beste 

fondshuizen in aandelen, obligaties en mixed 
assets, waarbij er voor zowel grote als kleine 
fondshuizen een award wordt uitgereikt. Om in 
aanmerking te komen voor een Group Award 
moet een fondshuis ten minste vijf aandelen- 
of obligatiefondsen hebben en minimaal drie 
mixportefeuilles. Russell Investments is als 

winnaar naar voren gekomen uit 
een groep van 51 huizen. Russell In-
vestments neemt dit jaar het stokje 
van de groepsprijs Equity Large 
over van Comgest, het huis dat vo-
rig jaar won.  

Russell Investments merkt onder 
klanten een toename naar de vraag 
naar totaaloplossingen. Martijn Kui-
pers: “Waar partijen voorheen veel 
activiteiten binnenshuis uitvoer-
den, zien we een toenemende vraag  
naar multi –asset-oplossingen. 
Partijen zijn op zoek naar de beste 
beleggingsstrategieën en beste 
managers om deze uit te voeren. 
In twintig jaar tijd zijn de mark-
ten enorm veranderd en wordt het 
steeds moeilijker om dit met inter-
ne teams alleen te doen. Het is cru-
ciaal om specialistische kennis te 
hebben en tegelijkertijd aanspraak 

te kunnen doen op wereldwijde resources, ” 
vertelt Kuipers.  

We hebben een team dat zich exclusief be-
zighoudt met de selectie van managers, gaat 
Kuipers verder. “Met 45 analisten behoort ons 

manager-selectieteam tot de grootste ter we-
reld. Het manager selectieproces werkt als 
een trechter: uit de tienduizenden wereldwijde 
beschikbare beleggingsstrategieën vindt een 
eerste schifting plaats.”

“Hierbij blijven zo’n 10.000 strategieën over 
die door Russell Investments worden beoor-
deeld. Hiervan valt ongeveer de helft af omdat 
ze niet aan de minimale eisen voldoen, waarna 
ongeveer 6.000 strategieën overblijven, die in 
de Russell Investments-databasesystemen in-
tensief worden gevolgd.” 

Russell Investments onderzoekt de mana-
gers, bezoekt er jaarlijks meer dan 2.200 en 
beoordeeld hun processen en specifiek hun 
beleggingsfilosofie. “Wij werken niet met een 
computerprogramma dat telkens de best per-
formers selecteert. De werkwijze is juist an-
dersom: de kwalitatieve toets moet ook kwanti-
tatief ondersteund worden. Hoe efficiënt zetten 
ze hun beleggingsfilosofie in om een goede 
beleggingsstrategie op te zetten, op welke ma-
nier zijn ze afhankelijk van de marktomstan-
digheden en hoe gaan zij om met veranderin-
gen binnen hun onderliggende holdings,” gaat 
Kuipers verder. 

“Maandelijks krijgen we op zeer gedetail-
leerd niveau inzicht in elke beleggingsstra-
tegie door monitoring van de onderliggende 
holdings. Op basis hiervan bouwen we per sub-
asset klasse een eigen universum, zodat we 
managers binnen dat universum kunnen ben-
chmarken en daarmee ook uitdagen.” 

Kuipers: “Dit stelt ons in staat om de beleg-
gingsstrategie van een manager volledig te 
doorgronden. Als wij constateren dat een mana-
ger binnen dit universum minder goed presteert 
dan zijn peers, dan kunnen wij de manager 
hiermee aan de tand voelen om met een goede 
onderbouwing te komen. Als dat niet het geval 
is, dan zal de betreffende manager nader onder-
zocht worden en eventueel vervangen worden.”

“Door middel van een nauwkeurige factor-
compositie wordt uiteindelijk bepaald welke 
managers samen het beste op totaalniveau 
presteren in een beleggingsportefeuille. Dat 
vergt ook hier weer sterke analytische vaar-
digheden, een combinatie van kwaliteit (goede 
mensen) en kwantiteit (toepassing van hoog-
waardige modellen),” besluit Kuipers. 

Lipper Group Award Equity Large – Russell Investments

Op zoek naar de beste beleggingsstrategieën
Russell Investments wint dit jaar de Lipper Group Award Equity Large. Martijn Kuipers, Managing 
Director Northern Europe bij Russell Investments, legt uit hoe hun beleggingsstrategie eruit zien.  

 ‘We zien een toenemende 
vraag naar multi –asset-
oplossingen.”

Over Russell Investments
Russell Investments is een onafhankelijke vermo-
gensbeheerder en één van de weinige partijen die 
wereldwijd actief beheerde multi-asset en multi-
manager-portefeuilles samenstelt en beheert in 
combinatie met strategisch advies en portefeuille-
implementatiediensten. Sinds de oprichting door 
Frank Russell in 1936 heeft Russell Investments als 
pionier innovatieve beleggingsmethoden en strate-
gieën ontwikkeld die vandaag de dag tot best practi-
ces binnen de beleggingswereld behoren. Russell In-
vestments was de eerste organisatie die growth- en 
value-benchmarks bedacht en op de markt bracht. 
Inmiddels heeft Russell Investments ook vier decen-
nia lang ervaring opgebouwd met het onderzoeken 
en selecteren van managers wereldwijd. 




