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Schroder ISF* Global Cities Real Estate streeft 
naar inkomsten en kapitaalgroei op lange 
termijn door te beleggen in bedrijven die 
het beste onroerend goed in 'Wereldsteden' 
bezitten.

Wat zijn Wereldsteden?
Wereldsteden zijn plaatsen waar mensen willen wonen, werken en spelen. Het zijn 
internationale knooppunten voor zaken en cultuur, gekenmerkt door een sterke 
infrastructuur, een gediversifieerde economie, een geschoolde beroepsbevolking en 
een goede leefbaarheid. Als gevolg hiervan zijn deze steden de thuisbasis van het 
meest gevraagde onroerend goed, wat zich vertaalt in hogere huren en waarde, het 
fundament van beleggen in onroerend goed.

Waarom zijn Wereldsteden belangrijk?
Verstedelijking is een krachtig thema over meerdere decennia. De verwachting is dat 
tegen 2050 bijna 70% van de wereldbevolking (vergeleken met 55% nu) in stedelijke 
gebieden zal wonen. Beleggers die weten welke steden van deze demografische 
verschuiving zullen profiteren, zijn in staat de beste kansen te selecteren. Beleggen 
in onroerend goed in deze steden geeft blootstelling aan een breed scala van 
sectoren (van datacenters, opslagruimtes en prefabwoningen tot conventionele 
sectoren zoals kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen) en toegang tot economieën 
die naar verwachting beter zullen presteren dan de nationale gemiddelden.

Belangrijkste kenmerken
Een lage correlatie met andere 
activaklassen 

Onroerend goed kan op lange termijn 
aantrekkelijke rendementen opleveren 
en vertoont een lage correlatie met 
andere activaklassen, waardoor het een 
waardevolle diversificatie is voor een 
evenwichtige portefeuille.

De liquiditeit van een beleggingsfonds

De strategie biedt wereldwijde, 
onmiddellijke blootstelling aan 
onroerend goed met de liquiditeit 
van een beleggingsfonds en lagere 
transactiekosten in vergelijking met 
directe beleggingen in fysiek onroerend 
goed.

Sterker prijszettingsvermogen

Toegang tot onroerend goed in de meest 
toonaangevende steden van de wereld 
waar het aanbod beperkt is, wat zorgt 
voor een sterk prijszettingsvermogen.

Inflatiebescherming

Bescherming tegen inflatie door middel 
van dividendrendementen: huurprijzen 
bieden herstelpotentieel en stijgen 
gewoonlijk in lijn met de inflatie.

Strategische 
competenties

Alpha Equity
Mikken op een hoger 
aandelenrendement door 
actief beheer

Liquide alternatieve 
strategieën 
Verder kijken dan 
de traditionele 
beleggingscategorieën

Private assets 
Toegang bieden tot 
gespecialiseerde 
beleggingsmogelijkheden

Duurzaamheid 
Duurzaam beleggen voor 
langetermijnwaarde in een 
snel veranderende wereld

Ga voor meer informatie naar 
schroders.com/nl/nl/particulieren/
strategic-capabilities//

Accreditatie

Bron: Schroders, september 2019. Zie disclaimer voor 
toelichtingen of ga naar http://www.schroders.nl/
sustainabilityaccreditation
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Ga voor meer informatie over de 
Luxemburgse fondsprogramma’s 
van Schroders naar:

schroders.nl

Beleggingsproces
Gegevens gebruiken om kansen te 
identificeren

We analyseren ongeveer zes miljoen 
datapunten om bedrijven te identificeren 
die de economisch meest productieve 
activa bezitten in de sterkste 
wereldsteden. Ons scoresysteem maakt 
gebruik van:

 – Stadsscore van een bedrijf: totale 
score van alle activa die eigendom 
zijn van een bedrijf, afhankelijk van de 
stad waarin deze activa zich bevinden

 – Transportinfrastructuurscore (TIS): 
nabijheid van een transportknooppunt 
en het gebruiksniveau van het 
transportknooppunt zelf

Beleggen in de hele marktcyclus

We analyseren elk bedrijf om de pijlers 
van een solide belegging te identificeren: 

huurgroei, lage schuldgraad en goed 
beheer. Dit betekent dat de bedrijven 
waar we de voorkeur aan geven 
gedurende de cyclus hun inkomsten 
moeten blijven verhogen en een sterk 
aandeelhoudersrendement moeten 
opleveren.

Op zoek naar bedrijven van hogere 
kwaliteit

We leggen een sterke nadruk op 
bedrijven die zullen profiteren 
van de structurele groeimotoren, 
verstedelijking, uniek onroerend goed, 
technologie en demografie. Wij zijn 
van mening dat bedrijven van hogere 
kwaliteit op de lange termijn voordelen 
blijven bieden vanwege hun blootstelling 
aan deze drijfveren en de wereldwijde 
megatrends die we over de hele wereld 
zien verschijnen.

Diagram beleggingsproces
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Belegging op lange termijn

Fase 1: Kwantitatieve analyse
Wij gebruiken meer dan zes miljoen datapunten om 
ons beleggingsuniversum terug te brengen tot de 
120 ondernemingen met het waardevolste vastgoed.

Fase 2: Risico- en waarderingsanalyse
Wij beoordelen de zakelijke kracht (ESG, balans en liquiditeit) van een 
onderneming en de waardering om te besluiten waarin wordt belegd en 
met welke weging in de portefeuille.

Bron: Schroders.

Belangrijkste informatie

ISIN-code LU0224508324

Bloomberg-code SCHGPSA:LX

Introductiedatum fonds  
31 oktober 2005

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

Onder- 
scheidingen  
voor  
Schroders

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



Risico-overwegingen
Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden 
kan het fonds een aandeel mogelijk niet verkopen voor 
de volledige waarde of helemaal niet. Dit kan invloed 
hebben op het resultaat en kan ertoe leiden dat het fonds 
terugkoop van zijn aandelen opschort of uitstelt.
Operationeel risico: Operationele processen, waaronder 
processen die verband houden met de veiligheid van 
activa, kunnen mislukken. Dit kan leiden tot verliezen voor 
het fonds.
Vastgoedrisico: Beleggingen in onroerend goed zijn 
onderhevig aan diverse risico-omstandigheden, zoals 
economische omstandigheden, wetswijzigingen (bijv. 
op het gebied van milieu en bestemmingsplannen) en 
andere invloeden op de markt.
Valutarisico: Het fonds kan waarde verliezen als gevolg 
van schommelingen in buitenlandse wisselkoersen.
Derivatenrisico – efficiënt portefeuillebeheer en 
beleggingsdoeleinden: Derivaten kunnen worden 
gebruikt om de portefeuille efficiënt te beheren. Een 
derivaat kan anders presteren dan verwacht, kan een 
groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken 
en tot verliezen voor het fonds leiden. Het fonds kan 
ook substantieel beleggen in derivaten, waaronder het 
gebruik van short-selling- en hefboomtechnieken met 
als doel rendement te realiseren. Wanneer de waarde 
van een activum verandert, kan de waarde van een 
derivaat op basis van dat activum veel meer veranderen. 
Dit kan leiden tot grotere verliezen dan beleggen in het 
onderliggende activum.
Risico van opkomende markten en grensmarkten: 
Opkomende markten en met name grensmarkten 
zijn doorgaans onderworpen aan een groter politiek, 
juridisch, operationeel tegenpartij- en liquiditeitsrisico dan 
ontwikkelde markten.
Tegenpartijrisico: Het fonds heeft contractuele 
overeenkomsten met tegenpartijen. Als een tegenpartij 
niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, is het 
mogelijk dat de som die ze verschuldigd is aan het fonds, 
gedeeltelijk of volledig verloren gaat.
Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen geven het 
beoogde resultaat aan, maar er is geen garantie dat een 
dergelijk resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk van 
de marktomstandigheden en de macro-economische 
omgeving kunnen de beleggingsdoelstellingen moeilijker 
te bereiken zijn.
IBOR: De transitie van de financiële markten van het 
gebruik van IBOR's (interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan gevolgen hebben voor 
de waardering van bepaalde deelnemingen en de  
 
 

liquiditeit in bepaalde instrumenten verstoren. Dit kan van 
invloed zijn op de beleggingsresultaten van het fonds.

Belangrijke informatie
Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) 
is een icbe als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 
financieel toezicht (“Wft”), en is geregistreerd in het door 
de Autoriteit Financiële Markten aangehouden register. 
Raadpleeg het volledige prospectus en de essentiële 
beleggersinformatie indien u meer informatie wenst 
alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de 
belegger en de juridische relatie met Schroder ISF worden 
uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige 
prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- 
en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen kosteloos 
worden verkregen bij Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of 
via www.schroders.nl. De opvattingen en meningen 
in dit document zijn die van Schroders en kunnen 
veranderen. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. De koersen 
van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten 
kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk 
dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde 
bedrag niet terugkrijgen. Schroders is een data 
controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. 
In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.
schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over 
de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan 
verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is 
ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Vrijgegeven 
voor publicatie door Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg. Registratienummer B 37.799. 
Schroders Accreditatie voor duurzaamheid: Onze 
Accreditatie voor duurzaamheid helpt beleggers om 
te onderscheiden hoe ESG-factoren in aanmerking 
genomen worden binnen onze producten. Het fonds 
kreeg een Accreditatie voor zijn geïntegreerde aanpak. 
ESG-factoren zitten vervat in het beleggingsproces en 
zijn duidelijk aantoonbaar. Er is een sterk engagement 
door het bedrijf voor rentmeesterschap en naleving 
van de regels. Het fonds kreeg een Accreditatie voor 
duurzaamheid. Duurzaamheid is een hoeksteen 
van het beleggingsproces. Het fonds streeft ernaar 
controversiële bedrijfspraktijken te vermijden. Het fonds 
kreeg een Accreditatie voor zijn screeningproces. Het 
fonds legt nog andere en bijkomende beperkingen op 
dan het weren van aandelen/activa van clusterwapens 
en anti-persoonsmijnen. Meer informatie over 
Schroders Accreditatie voor duurzaamheid kunt u 
vinden op www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation. 
CS1750/NL0820
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