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Schroders:	  Wat	  zijn	  de	  megatrends	  waar	  de	  vastgoedbelegger	  
rekening	  mee	  moet	  houden?	  	  

Tijdens	  de	  Global	  Real	  Estate	  Conference	  van	  Schroders	  brachten	  experts	  van	  de	  
vermogensbeheerders	  de	  wereldwijde	  megatrends	  in	  kaart	  die	  de	  toekomst	  van	  
de	  vastgoedsector	  zullen	  vormgeven.	  

De	  belangrijkste	  megatrends	  voor	  de	  toekomst	  van	  de	  wereldwijde	  
vastgoedsector	  
Duncan	  Owen,	  Global	  Head	  of	  Real	  Estate	  bij	  Schroders	  
	   •	   Snelle	  verstedelijking	  –	  wereldsteden	  zullen	  het	  meest	  profiteren	  van	  groei.	  	  	  	   	  	  	  	  	  

De	  VN	  voorspelt	  dat	  er	  in	  2025	  40	  wereldsteden	  zijn;	  in	  China	  en	  India	  
trekken	  nu	  al	  dagelijks	  60.000	  mensen	  naar	  de	  steden.	  

	   •	   Demografische	  ontwikkelingen	  –	  de	  levensverwachNng	  zal	  blijven	  sNjgen	  	  	  	   	  	  	  	  	  
en	  verwacht	  wordt	  dat	  de	  wereldbevolking	  tegen	  2025	  met	  1	  miljard	  is	  
gegroeid.	  

	   •	   Technologische	  revolu?e	  –	  e-‐commerce,	  het	  internet	  en	  innovaNe	  	  	  	   	  	  	  	  	  
veranderen	  de	  manier	  waarop	  mensen	  leven	  en	  werken,	  en	  ook	  de	  manier	  
waarop	  ze	  winkelen	  en	  waarop	  diensten	  worden	  verleend.	  Dit	  heeQ	  
gevolgen	  voor	  de	  vraag	  naar	  en	  de	  waarde	  van	  locaNes.	  Alibaba	  
bijvoorbeeld	  heeQ	  meer	  dan	  800.000	  toeleveranciers	  maar	  fabriceert	  en	  
distribueert	  zelf	  geen	  producten;	  ook	  heeQ	  het	  350	  miljoen	  klanten	  zonder	  
een	  winkel	  nodig	  te	  hebben.	  

	   •	   Grondstoffen	  en	  energie	  –	  welke	  gebouwen	  zijn	  energie-‐efficiënt?	  De	  	  	  	   	  	  	  	  	  
wereldwijde	  vraag	  zal	  in	  2030	  50%	  hoger	  zijn,	  en	  de	  wereld	  zal	  tegen	  die	  Njd	  
35%	  meer	  voedsel	  nodig	  hebben.	  

	   •	   Verschuiving	  van	  west	  naar	  oost	  –	  De	  7	  grootste	  opkomende	  markten	  (E7)	  	  	  	   	  	  	  	  	  
zullen	  de	  G7	  naar	  verwachNng	  tegen	  2030	  inhalen	  en	  dit	  zal	  gevolgen	  
hebben	  voor	  de	  vastgoedvraag	  in	  het	  oosten	  en	  het	  westen.	  

Big	  city,	  bright	  lights,	  betere	  rendementen?	  
Mark	  Callender,	  Head	  of	  Real	  Estate	  Research	  
De	  verstedelijking	  wordt	  de	  doorslaggevende	  megatrend	  voor	  de	  toekomsNge	  
groei	  van	  de	  vastgoedsector.	  Verwacht	  wordt	  dat	  Tokio	  in	  2030	  nog	  steeds	  op	  kop	  
zal	  staan	  als	  's	  werelds	  dichtstbevolkte	  stad,	  op	  de	  voet	  gevolgd	  door	  Delhi,	  
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Shanghai	  en	  Mumbai.	  Londen	  en	  Parijs,	  die	  minder	  dan	  1%	  van	  de	  
wereldbevolking	  vertegenwoordigen,	  waren	  de	  afgelopen	  drie	  jaar	  samen	  goed	  
voor	  16%	  van	  de	  wereldwijde	  beleggingstransacNes	  in	  de	  kantorenmarkt.	  
Verwacht	  wordt	  dat	  deze	  megasteden	  sneller	  zullen	  blijven	  groeien	  dan	  hun	  
omringende	  landen	  en	  beleggers	  aantrekkelijke	  rendementen	  zullen	  kunnen	  
bieden	  zolang	  de	  ontwikkeling	  van	  nieuwbouw	  beperkt	  blijQ.	  	  

Waar	  is	  waarde	  te	  vinden	  in	  de	  vastgoedmarkten?	  
	   •	   VK 	  	  	   	  	  	  	  	  

Volgens	  Nick	  Montgomery,	  Head	  of	  UK	  Real	  Estate	  Investment,	  wordt	  de	  
volgende	  fase	  van	  de	  cyclus	  op	  de	  Britse	  vastgoedmarkt	  waarschijnlijk	  
gedreven	  door	  huurders	  in	  plaats	  van	  beleggers.	  De	  rendementen	  zijn	  laag	  
en	  de	  beleggers	  hebben	  behoeQe	  aan	  sNjgende	  huurinkomsten.	  Nick	  zoekt	  
naar	  grotere	  en	  kleinere	  steden	  met	  een	  internaNonaal	  georiënteerde	  
economie,	  een	  posiNef	  welvaartseffect,	  een	  sterk	  toerisme	  en	  
bevolkingsgroei.	  Voor	  de	  komende	  paar	  jaar	  zet	  hij	  vooral	  in	  op	  Londen,	  
Manchester,	  Cambridge,	  Brighton,	  Oxford	  en	  Milton	  Keynes.	  Nick	  licht	  toe:	  
"Deze	  steden	  bieden	  momenteel	  een	  aantal	  goede	  aandelenkansen	  en	  dat	  
is,	  gekoppeld	  aan	  een	  pro-‐acNef	  beheer,	  de	  sleutel	  tot	  potenNeel	  
langetermijnrendement	  voor	  de	  fondsen	  die	  het	  team	  beheert."	  	  

	   •	   Con?nentaal	  Europa 	  	  	   	  	  	  	  	  
Tony	  Smedley,	  Head	  of	  Con?nental	  European	  Real	  Estate	  Investment	  
benadrukt	  dat	  Europa	  uit	  meer	  dan	  één	  markt	  bestaat,	  en	  dat	  het	  belangrijk	  
is	  zich	  te	  concentreren	  op	  de	  10	  à	  12	  snelst	  groeiende	  steden.	  Om	  daar	  
waarde	  te	  kunnen	  vinden,	  is	  lokale	  kennis	  essenNeel.	  Landen,	  regio's	  en	  
steden	  volgen	  verschillende	  cycli,	  en	  beleggers	  moeten	  vooral	  lejen	  op	  
micro-‐economische	  factoren	  zoals	  aanbodbeperkingen,	  infrastructuur	  en	  
demografische	  veranderingen.	  Die	  zijn	  belangrijker	  dan	  het	  macro-‐klimaat.	  
Tony	  en	  zijn	  team	  hebben	  onlangs	  enkele	  belangrijke	  beleggingen	  gedaan	  in	  
Parijs,	  waar	  de	  huurprijzen	  diep	  gezakt	  waren	  en	  naar	  verwachNng	  van	  
Schroders	  nu	  gaan	  sNjgen,	  en	  Berlijn,	  een	  stad	  die	  een	  snelle	  verstedelijking	  
ondergaat	  en	  hard	  op	  weg	  is	  een	  "technologiehub"	  te	  worden.	  Beide	  steden	  
zullen	  naar	  verwachNng	  sneller	  groeien	  dan	  de	  economie	  van	  hun	  land	  -‐	  
een	  doorslaggevende	  factor	  bij	  de	  selecNe	  van	  een	  markt.	  	  

	   •	   Wereldwijde	  beleggingsthema's	  zijn	  bepalend	  voor	  de	  performance	  van	  	  	  	   	  	  	  	  	  
de	  fondsen	  

	   •	   Tom	  Walker,	  Co-‐Head	  van	  het	  Global	  Real	  Estate	  Securi?es	  team	  van	  	  	  	   	  	  	  	  	  
Schroders	  benadrukt	  het	  belang	  van	  langetermijntrends	  die	  bepalend	  zijn	  
voor	  de	  inkomstengroei	  in	  een	  aantal	  wereldwijde	  vastgoedmarkten;	  
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voorbeelden	  zijn	  SL	  Green	  vanwege	  zijn	  voortrekkersrol	  op	  het	  gebied	  van	  
verstedelijking,	  Unite	  voor	  demografische	  ontwikkelingen	  en	  Public	  Storage	  
voor	  technologie.	  Wereldwijd	  is	  55%	  van	  vermogen	  dat	  hij	  voor	  Schroders	  
beheert,	  belegd	  in	  vastgoed	  in	  Noord-‐Amerika,	  29%	  in	  Azië	  en	  16%	  in	  
Europa.	  

*Bron:	  UNFPA	  juni	  2013

Voor	  meer	  informa+e:	  

Frans	  Gunnink 
Pers-‐	  en	  mediarelaNes 
frans.gunnink@sharpefinancial.com 
+31	  (0)6	  29	  541	  542 
	   
Tânia	  Jerónimo	  Cabral 
Head	  of	  MarkeNng	  Schroders	  Benelux 
tania.jeronimo@schroders.com 
+31	  (0)20	  305	  28	  51 

Schroders	  Real	  Estate	  	  
Schroders	  houdt	  zich	  sinds	  1971	  bezig	  met	  het	  beheer	  van	  vastgoedfondsen	  en	  heeQ	  
momenteel	  bruto	  EUR	  16,5**	  miljard	  aan	  vastgoedbeleggingen	  onder	  beheer	  (per	  31	  
maart	  2015).	  
De	  meeste	  genoemde	  vastgoedfondsen	  zijn	  niet-‐gereguleerde	  instellingen	  voor	  
collecNeve	  belegging	  zoals	  bepaald	  in	  de	  Britse	  Financial	  Services	  and	  Markets	  Act	  2000.	  
Aan	  de	  promoNe	  van	  deze	  fondsen	  zijn	  beperkingen	  gesteld	  en	  volledige	  informaNe	  over	  
deze	  fondsen	  is	  alleen	  beschikbaar	  voor	  parNjen	  op	  wie	  de	  beperking	  niet	  van	  
toepassing	  is.	  
Meer	  informaNe	  over	  de	  vastgoedacNviteiten	  van	  Schroders	  vindt	  u	  
op	  www.schroders.com/realestate	  

**Met	  inbegrip	  van	  de	  beleggingen	  van	  Real	  Estate	  Capital	  Partners	  en	  de	  
vastgoedbeleggingen	  van	  de	  mulN-‐asset	  comparNmenten	  van	  Schroders.

Over	  Schroders:
Schroders	  is	  een	  onatankelijke,	  gespecialiseerde	  asset-‐manager	  met	  een	  sterke	  tradiNe	  
gefundeerd	  op	  meer	  dan	  200	  jaar	  ervaring	  op	  de	  beleggingsmarkten.	  Schroders	  is	  
genoteerd	  aan	  de	  London	  Stock	  Exchange	  en	  beschikt	  over	  een	  zeer	  solide	  balans	  en	  een	  
stabiele	  eigendomstructuur	  (47%	  van	  de	  stemgerechNgde	  aandelen	  is	  in	  bezit	  van	  de	  
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familie	  Schroder).	  Het	  bedrijf	  en	  de	  werknemers	  leggen	  zich	  exclusief	  toe	  op	  het	  
genereren	  van	  rendement	  voor	  de	  klanten.	  Met	  in	  totaal	  €	  441,6	  mrd***	  onder	  beheer	  
en	  een	  internaNonaal	  netwerk	  van	  37	  kantoren	  in	  27	  landen	  beschikt	  Schroders	  over	  de	  
mensen	  én	  de	  middelen	  om	  veelbelovende	  beleggingskansen	  op	  te	  sporen,	  waar	  die	  
zich	  ook	  voordoen.	  Schroders	  staat	  onder	  toezicht	  van	  de	  Autoriteit	  Financiële	  Markten.	  

***Gegevens	  per	  31-‐3-‐2015
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