


Het kostte heel wat getouwtrek, maar de Britse premier David Cameron is eruit 

met de regeringsleiders van de andere 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). 

Hoewel hij nog steeds niet van Brussel houdt, gaat hij nu met hart en ziel pleiten voor 

het EU-lidmaatschap. De Britse kiezer is nu aan zet om te beslissen of het Verenigd 

Koninkrijk behouden blijft voor de EU.
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P opulairder zal Cameron 
er niet op zijn gewor-
den bij een groot deel 

van zijn collega’s uit de EU, maar 
dat zal hem niks kunnen schelen. 
Hij kon na de onderhandelin-
gen over de voortzetting van het 
Britse lidmaatschap als winnaar 
het vliegtuig naar huis nemen. De 
voorwaarden voor het Verenigd 
Koninkrijk zijn gewijzigd. Twee 
dagen werd intensief onderhandeld 
over de verlanglijst van de Britse 
premier. De EU-leiders lieten 
Cameron zweten en Cameron liet 
de EU-leiders zweten. Cameron 
ziet er weliswaar niet uit als een 
Engelse bulldog, maar hij was wel 

waarschijnlijke uitkomst is dat het 
land binnen de EU blijft, maar 
het risico op Brexit is aanzienlijk.” 
Ook Wouter Sturkenboom, senior 
beleggingsstrateeg bij het Britse 
Russell Investments, neemt een 
behoedzame houding aan. Russell 
kiest dan ook momenteel voor 
een onderweging van het land in 
de wereldwijde aandelenporte-
feuile. Maar dat heeft veeleer te 
maken met andere zaken dan een 
mogelijke Brexit. Ten eerste is de 
resultatencyclus van Britse aande-
len in negatief vaarwater beland, 
waarvan Sturkenboom denkt dat 
dit voorlopig nog wel zal voort-
duren. De beleggingsstrateeg wijt 
deze ontwikkeling aan de relatieve 
dominantie op de beurs in Londen 
van bedrijven die zich richten op 
energie, mijnbouw en basisma-
terialen. Ook is er een verband 
met de impact van de exposure 
die een belangrijk aantal onder-
nemingen heeft naar opkomende 
markten. Sturkenboom ziet geen 
verbetering in 2016, eerder een 
verslechtering. “Daarnaast bevindt 

net zo vasthoudend. Hij had een 
missie en zette zijn tanden in de 
broekspijpen van de leiders van de 
overige 27 lidstaten van de EU. En 
zo kwam er uiteindelijk een deal. 
Heel veel beleggers zullen beetje 
opgelucht adem hebben gehaald nu 
deze horde is genomen. Maar het 
zal nog een tijd onrustig blijven. 
Dat Cameron nu voor Europa 
kiest, wil nog niets zeggen. Want 
op 23 juni moet de belangrijkste 
horde worden genomen tijdens 
het referendum over het lidmaat-
schap dat Cameron beloofde uit te 
schrijven, nadat de Conservatieven 
een kolossale overwinning hadden 
behaald in mei van 2015 en zo 
een meerderheidsregering konden 
vormen.

NEGATIEF VAARWATER 
Beleggers hebben alle reden om 
voorzichtig te zijn ten opzichte 
van het Verenigd Koninkrijk 
totdat het referendum achter de 
rug is, zo stelt Patrick Moonen, 
senior beleggingsstrateeg bij NN 
Investment Partners. “De meest 

Cameron ziet er niet uit 
als een Engelse bulldog, 
maar hij was wel net zo 

vasthoudend
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de Britse economie zich al een jaar 
lang in een neerwaartse spiraal 
en dat heeft alles te maken met 
de vertraging van de wereldwijde 
economische groei. Daarom ga ik 
voor dit jaar uit van een economi-
sche groei van 2% in het Verenigd 
Koninkrijk.”

MOGELIJKE RECESSIE Een 
Brexit zorgt hoe dan ook voor een 
enorme toename van politieke 
en economische onzekerheid. 
“Die onzekerheid zal een verlam-
mende uitwerking hebben op de 
bedrijfs-investeringen en op de 
consumptie”, meent Moonen. “Het 
gevolg is een fikse recessie. Ook 
zou er een run kunnen ontstaan 
op Britse assets, die het pond dan 
sterk verzwakt en ervoor zorgt dat 
banken de kredietkraan moeten 
dichtdraaien.” Hetal Mehta, Euro-
pees econoom bij Legal & General 
Investment Management, moet 
ook niet denken aan de kwalijke 
gevolgen van een mogelijk vertrek 
uit de EU. “Want dan kun je er 
vergif op innemen dat er wederom 
een beweging op gang komt die 
zich sterk maakt voor een tweede 
referendum in Schotland.” In 
dat landsdeel staat men over het 
algemeen vijandig tegenover het 
uit de EU stappen. Een meerder-
heid heeft weliswaar in 2014 
vóór gestemd om in het Verenigd 
Koninkrijk te blijven, maar de 
Schotten zijn tegelijkertijd erg 
pro-EU. Sturkenboom benadrukt 
dat een Brexit gaat betekenen dat 
alle Britse assets op korte termijn 
belast zullen worden met een 
risicopremie, wat in het bijzonder 
het geval zal zijn bij aandelen, obli-
gaties en de valuta. “Nogal logisch 
vanwege de onzekerheid over hoe 
de relatie met de EU er uit zal 
komen te zien. Maar op de lange 
termijn zal de negatieve impact 
weer bijtrekken, omdat bepaalde 
landen uit de EU een goede han-
delsrelatie met de Britten willen 
blijven houden.” Denk aan Duits-
land en Nederland. Het Verenigd 
Koninkrijk is momenteel het derde 
exportland voor Nederland en 
staat op de vijfde plaats wat betreft 

import. Die relatie doet er voor de 
Britten toe, omdat de Britse econo-
mie niet buiten een goede toegang 
tot de Europese gemeenschap-
pelijke markt kan. Met andere 
woorden: het Europese continent 
zal van cruciaal belang blijven voor 
de toekomst van de Britten.

NIET VERDISCONTEERD De 
door The Asset gevraagde beleg-
gingsexperts en economen gaan 
er allen van uit dat een Brexit niet 
doorgaat, maar erkennen tevens 
allemaal dat het risico niet kan 
worden uitgevlakt. “De kiezers 
gaan in dit soort gevallen meestal 
voor de status quo, en nu lijkt 
dat nog meer zo te zijn omdat 
een stem om in de Unie te blijven 
wordt geadviseerd door alle grote 
partijen”, veronderstelt Ben  
Kottler, Institutional Equity Port-
folio Manager bij MFS Investment 
Management. “Ondanks het feit 
dat de belangrijkste partijen hun 
kiezers adviseren om te stem-
men om in de EU te blijven, zien 
we dat in de wereld recentelijk 
een sentiment is ontstaan tegen 
de gevestigde orde, oftewel het 
establishment. Dat kan voor veel 
onrust zorgen. Als bijvoorbeeld 
de zorgen om de immigratie 
weer hoog opspelen deze lente, 
dan neemt de kans op een stem 
voor een exit toe.” Mehta ziet een 
staartrisico, maar niet zomaar 
een. “De uitslagen van opiniepolls 
liggen dicht bij elkaar. En dat is 
ook te zien bij bookmakers. Die 
houden serieus rekening met een 
mogelijke Brexit. Daar komt nog 
bij dat voorstanders van een exit 
erg gedreven zijn om hun land 
los te trekken van de EU en uit de 
polls blijkt dat deze groep meer 
genegen is om te gaan stemmen 
dan de voorstanders van het EU-
lidmaatschap.” De kosten voor 
een uittreding uit de EU kunnen 
zowel voor de Britten als de EU 
zelf vervelend uitpakken. Het gaat 
niet alleen om de financiële kosten, 
ook de politieke kosten doen ertoe. 
“Een keuze om uit de EU te stap-
pen, zal de deur open zetten voor 
de separatistische bewegingen in 

andere landen”, reageert Kottler. 
Volgens Moonen betekent het niet 
doorgaan van een Brexit wel-
licht een lagere kans op politieke 
disintegratie elders. Bijvoorbeeld 
Catalonië. Dat gezegd hebbende, 
verwacht hij dat de rest van de EU 
bij een Brexit ervoor gaat zorgen 
dat de kosten hiervan voor het 
Verenigd Koninkrijk hoog zijn om 
andere landen te ontmoedigen 
ook uit de EU te stappen. Kottler 
zegt dat het moeilijk te voorspel-
len is wat de impact zal zijn op de 
wisselkoers. En of Schotland als 
gevolg van deze uitkomst weer een 
referendum gaat houden om uit 
het Verenigd Koninkrijk te stap-
pen om maar in de EU te blijven. 
“Het lijkt mij dat de markten deze 

Patrick Moonen

Senior beleggingsstrateeg bij NN Investment Partners

“Het wereldwijde financiële centrum van 
Londen is natuurlijk niet immuun voor 
de lagere economische groei in China, 
maar in dit stadium is de eventualiteit 

van een Brexit waarschijnlijk een grotere 
bedreiging.”

David Cameron

Premier van het Verenigd Koninkrijk

“Ik houd niet van Brussel, maar ik 
zal met hart en ziel pleiten voor het 

lidmaatschap van de Europese Unie. We 
hebben het beste van twee werelden 

gekregen.”

Hetal Mehta

Europees econoom bij Legal & General Investment Management

 “De uitslagen van opiniepolls liggen 
dicht bij elkaar. En dat is ook te zien 
bij bookmakers. Die houden serieus 

rekening met een mogelijke Brexit. Daar 
komt nog bij dat voorstanders van een 

exit erg gedreven zijn om hun land los te 
trekken van de EU.”

risico’s niet volledig verdiscon-
teerd hebben en dus kunnen we 
de komende maanden significante 
volatiliteit verwachten.”

ONMISBAAR Er staat ontegen-
zeggelijk beleggers die zich richten 
op het Verenigd Koninkrijk een 
spannende tijd te wachten. Risico’s 
zijn er nu ook al. Daar wijst 
Moonen nog maar eens op. Maar 
allereerst stelt hij dat het Verenigd 
Koninkrijk een onmisbaar deel 
is van een goed gediversifieerde 
internationale portefeuille. Dat 
heeft te maken met de omvang 
van de economie en de sectorsa-
menstelling, maar ook omwille 
van de fase waarin de economische 
en monetaire cyclus van de regio 

VERENIGD KONINKRIJK
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David Page, senior econoom bij AXA Investment 

Managers, gaat ervan uit dat het Britse publiek vóór 

het EU-lidmaatschap stemt. Ook in dat geval zal de 

onzekerheid over de toekomst van het Verenigd 

Koninkrijk dit jaar een drukkend effect hebben op de 

groei van investeringen en de instroom van Foreign Direct 

Investments (FDI’s). Hoewel hij geen Brexit verwacht, 

benoemt Page hoe de kostenpost er voor de Britse 

economie uit komt te zien.

 Zweten van een 
           eventuele Brexit

David Page 

HANDEL Een van de grootste onzekerheden van een Brexit is 
het toekomstige karakter van de handelsrelaties van het Verenigd 
Koninkrijk met de EU en de rest van de wereld. De Britten zullen 

waarschijnlijk proberen een individuele handelsovereenkomst met de EU 
te sluiten.
 

FINANCIËLE INSTELLINGEN Een Brexit kan een negatieve 
impact hebben op de financiële sector, die 8,2% van de Britse 
economie vormt. Page voorziet een beperktere toegang tot de 

financiële sector voor professionele partijen en particulieren. Bovendien 
zullen enkele EU-diensten terugverhuizen naar EU-gebied.

MIGRATIEPROBLEMEN Door het vertrek uit de EU hebben 
de Britten weer de volledige controle over de migratie-instroom. 
De keerzijde is dat een lagere instroom van EU-migranten het 

aanbod van bekwame werknemers doet dalen en daarmee de arbeidskos-
ten doet stijgen. Page verwacht dat de EU en het Verenigd Koninkrijk een 
overeenkomst zullen sluiten om de werknemers van de EU die reeds in het 
land werken te ontzien.

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS (FDI’S)
Met een Brexit riskeert het Verenigd Koninkrijk een lagere 
instroom van FDI’s, met name doordat alle EU-landen samen het 

grootste deel van FDI’s in het Verenigd Koninkrijk vormen, ondersteund 
door het vrije verkeer van kapitaal dat binnen de EU geldt.

REGULERING Het Verenigd Koninkrijk verwacht door het 
wegvallen van de Europese wet- en regelgeving tijd en kosten te 
besparen, maar dit is volgens Page niet zeker. Afhankelijk van de 

post-Brexit handelsovereenkomst kan het Verenigd Koninkrijk verplicht 
zijn om zich aan bepaalde EU-regels te houden. Bovendien kan het weg-
vallen van door de EU opgelegde wet- en regelgeving leiden tot stroevere 
procesessen met betrekking tot het vormen van eigen wet- en regelgeving. 
De ‘EU-kapstok’ valt immers weg.

CONTRIBUTIE AAN EU-BUDGET De Britten zouden 
kunnen denken geld te besparen door geen EU-contributie en 
bijkomende administratieve en operatieve kosten te hoeven 

betalen. Toch is ook dit volgens Page niet zo eenduidig. De EU kan van het 
Verenigd Koninkrijk verlangen om contributie te blijven betalen op basis 
van post-exit handelsovereenkomsten. Bovendien zullen de Britten een 
aantal kosten zelf moeten gaan opbrengen die momenteel worden gedeeld 
op EU-niveau, zoals de kosten voor internationale handelsbesprekingen. 
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zich bevindt. Maar dan komt zijn 
kanttekening. “De Britse markt, 
zeker als we kijken naar de grote 
marktkapitalisaties in de FTSE 
100, heeft een aantal bijzondere 
kenmerken die niet noodzakelijk 
direct verband houden met de 
gezondheid van de Britse econo-
mie.” Vooreerst is er een sterke 
link met de grondstoffensector, 
en dan met name de oliesector. 
Daarnaast is er ook een grote 
gevoeligheid voor het reilen en 
zeilen op de groeimarkten. “Het is 
niet verwonderlijk dat een slechte 
beursevolutie in deze groeilanden 
vaak gepaard gaat met een zwakke 
relatieve beursprestatie van de 
Britse beurs.” Tot slot noemt hij de 
evolutie van het Britse pond. “Een 
depreciatie van de munt is op 
zich positief voor de markt, maar 
zal een grotere positieve impact 
hebben op de FTSE 100 dan op de 
FTSE 250, die veeleer is samen-
gesteld uit aandelen van kleinere, 
nationaal opererende onderne-
mingen. Een visie op de munt 
is dus belangrijk voor de keuze 
van het marktsegment door een 
belegger.” Kottler van MFS bekijkt 
het erg nuchter. “Wij zijn beleg-
gers die wereldwijd voor de lange 
termijn beleggen en ik geloof 
niet dat wij onze koers preven-
tief hoeven te veranderen. Maar 
we zullen nauwgezet onze Britse 
investeringen in de gaten houden 
en de potentiële repercussies van 
een Brexit bekijken, ook met een 
oog op onze andere belangen in 
Europa. Politieke ontwikkelingen 
kunnen natuurlijk belangrijk zijn 
voor beleggers. Maar als belegger 

met een langetermijnvisie hebben 
wij vertrouwen dat we beleggen 
in bedrijven die goed worden 
geleid en die overweg kunnen met 
onverwachte politieke ontwik-
kelingen, net zoals zij dat kunnen 
met economische obstakels.”

COMPLEXE IMPACT Wel 
of niet in de EU blijven, staat 
nu in de schijnwerpers. Maar 
buiten dat is er nog China. China 
is zeer belangrijk voor de hele 
wereld, ook voor de Britten. Het 
hele financiële systeem voelt 
de economische vertraging in 
China en is hieraan blootgesteld 
wanneer de zaken echt zouden 
ontsporen. Exporterende landen 
van grondstoffen, zoals Brazilië, 
Rusland en Australië zijn echter 
heel wat kwetsbaarder dan het 
Verenigd Koninkrijk, ook al kent 
de Britse aandelenmarkt een 
grote exposure naar commodities, 
waardoor het via dat kanaal enige 
druk voelt. Ook grote exporteurs 
van kapitaalgoederen, zoals Japan 
en Duitsland, zijn veel gevoeli-
ger voor de Chinese factor. “Het 
wereldwijde financiële centrum 
van Londen is natuurlijk niet 
immuun voor de lagere economi-
sche groei in China, maar in dit 
stadium is de eventualiteit van een 
Brexit waarschijnlijk een grotere 
bedreiging”, luidt de inschatting 
van Moonen. De gevolgen van 
een Brexit op de Britse markt 
zijn complex omwille van de 
potentiële impact op de munt, de 
groeiverwachtingen, de kapi-
taalstromen en de risicopremies. 
Maar wat is in dit tijdsgewricht de 

Een Brexit zorgt hoe dan 
ook voor een enorme 
toename van politieke 
en economische 
onzekerheid

beste beleggingsstrategie, met en 
zonder een Brexit? Moonen zegt 
hierover: “Stel dat de kans op een 
Brexit toeneemt, dan is de kans 
groot dat de munt verzwakt. Dit is 
op zich positief voor de interna-
tionaal gerichte bedrijven in de 
FTSE 100, maar hiermee haal je 
ook een pakket andere blootstel-
lingen binnen in de portefeuille 
die niet noodzakelijk wenselijk 
zijn. Denk hierbij maar aan de 
blootstelling aan de ontwikke-
lingen op de grondstofmarkten 
of in de groeilanden.” Daaren-
boven dreigt een verhoging van 
de risicopremies het voordeel van 
een zwakkere munt op de koersen 
van de exporteurs teniet te doen. 
De waarderingsmaatstaven zullen 
dus dalen. Desondanks gelooft 
Moonen dat de kleinere, vooral op 
de Britse economie gerichte aan-
delen en sectoren het minder goed 
zullen doen onder een Brexit-sce-
nario dan de grote internationale 
bedrijven die per definitie minder 
afhankelijk zijn van wat er gebeurt 
op de thuismarkt. Tegelijkertijd 
denkt hij dat de andere Europese 

markten geraakt kunnen worden 
door een Brexit. “Een Brexit dreigt 
immers andere landen uit de EU 
op gelijkaardige gedachten te 
brengen, waardoor het vertrouwen 
in de onbreekbaarheid van de EU 
verder wordt aangetast. Dit zou 
een belangrijke impact kunnen 
hebben op de kapitaalstromen en 
de directe investeringen richting 
de Europese markt. Ze leiden zo 
tot een algehele verhoging van de 
Europese risicopremie omwille 
van het politieke en het economi-
sche risico.” Kortom, een Brexit 
levert alleen maar verliezers op 
in Europa. “Indien het niet tot 
een Brexit komt, hetgeen toch 
mijn basisscenario is, dan zal de 
markt beïnvloed worden door 
de divergentie op het vlak van 
verwachte winstgroei, monetair 
beleid en relatieve waarderingen. 
Europa kan het dan op basis van 
deze elementen beter doen dan de 
Amerikaanse markt.”

GEEN TWEEDE KANS Het 
Verenigd Koninkrijk had al de luxe 
van een aantal uitzonderings- 

Wouter Sturkenboom

Senior beleggingsstrateeg bij Russell Investments

 “Een Brexit gaat betekenen dat alle 
Britse assets op korte termijn belast 

zullen worden met een risicopremie, wat 
in het bijzonder het geval zal zijn bij 

aandelen, obligaties en de valuta. Maar 
op de lange termijn zal de negatieve 

impact weer bijtrekken.”

Ben Kottler

Institutional Equity Portfolio Manager bij MFS Investment Management

“Het lijkt mij dat de markten de 
risico’s van een Brexit niet volledig 

verdisconteerd hebben en dus kunnen 
we de komende maanden significante 

volatiliteit verwachten.”

VERENIGD KONINKRIJK
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posities binnen de EU. Bijvoor-
beeld een fikse korting op de bij-
drage aan de EU-begroting. Maar 
premier Cameron wilde meer con-
cessies. En die kreeg hij. Volgens 
hem is het Verenigd Koninkrijk nu 
beter af binnen de unie. Maar zijn 
afkeer van een Europese super-
staat blijft onverminderd groot, 
zo liet hij duidelijk blijken tijdens 
de persconferentie ná het sluiten 
van de deal. Hij beklemtoonde dat 
de euro nooit de Britse munt zou 
gaan vervangen en ook dat zijn 
land nooit deel gaat uitmaken van 
het paspoortvrije Schengenge-
bied. En Cameron heeft bedongen 
dat het Verenigd Koninkrijk niet 
verder politiek hoeft te integre-
ren. Het Verenigd Koninkrijk kan 
verder met een status aparte in 
het Europese raamwerk. 
Cameron trad op als een 
Engelse bulldog. 
Die heeft nog 
tanden, maar 
het zijn wel de 
valse tanden van 
een kunstgebit. En die 

tweede kans krijgen. Als het ‘Nee’ 
wordt dan vervalt de hele deal. Dat 
is in elk geval door België met hulp 

van Frankrijk in een clau-
sule vastgelegd. 

glipt zo uit je mond. Het British 
Empire ligt al lang achter ons en 
het Verenigd Koninkrijk is een 
schim van wat het ooit was, ook 
al gaat er van The City nog veel 
macht uit. Toch gelooft Came-
ron in zijn zaak, al hebben een 
aantal belangrijke partijgeno-
ten zich meteen van hem en 
de deal afgekeerd. Rust krijgt 
Cameron niet. Hij is meteen 
aan de bak gegaan met een 
zware campagne. De Belgische 
premier Charles Michel, een 
verklaard voorstander van 
het verder economisch 
en politiek naar elkaar 
toegroeien van de 
landen van de EU, 
maakte echter 
wel duide-
lijk dat de 
Britten 
geen 



D

Net als vele andere ontwikkelde economieën profiteert het 

Verenigd Koninkrijk van de daling van de grondstofprijzen 

die bovenop de herstellende werkgelegenheid en reële 

lonen komt. Dalende inflatie, deels als gevolg van de 

dalende olieprijs tot bijna 30 dollar, houdt de inflatiedruk 

binnen de perken en stelt de Bank of England (BoE) in staat 

de rente op een historisch laag niveau te houden. 

De stand van het land
        voor beleggers

Matt Hudson

e BoE is zeer recent meer dovish in zijn prognose geworden 
en zet zijn stimuleringsbeleid voort. In deze context verwacht 
Schroders voor het Verenigd Koninkrijk een bescheiden reële 

groei van het bbp in 2016 en 2017 van meer dan 2% gecombineerd met 
gematigde inflatie. Zorgenkindje sinds een aantal jaren is de Britse banksec-
tor, die zwaar op overheidssteun leunde tijdens de financiële crisis. Hoewel 
het einde nog niet in zicht is, zijn Britse banken nu wel veel beter gekapita-
liseerd, hebben ze meer liquiditeit en gaan ze voorzichtiger met kredietver-
strekking om dan voorheen. Het vertrouwen in banken is aan de beterende 
hand en een aanzienlijk deel van de door de overheid overgenomen assets 
zijn inmiddels weer teruggegaan naar de private sector, waaruit blijkt dat 
private investeerders weer belangstelling hebben voor bankeffecten.

REDDINGSBOEI De overheidsbegroting van de Britten is nog altijd 
krap. Overheidsbudgetten staan onder druk, hoewel er wel ruimte is voor 
versoepeling op korte termijn. Het tekort op de lopende rekening en 
tekenen van oververhitting in bepaalde delen van de woningmarkt blijven 
risico’s vormen. Het bewustzijn met betrekking tot deze issues (gezien de 
problemen in de laatste conjunctuurcyclus) is veel groter dan voorheen en 
actie wordt al ondernomen om deze problemen aan te pakken. Het Britse 
pond is natuurlijk een reddingsboei in het geval van problemen waarmee 
alle economieën zich van tijd tot tijd geconfronteerd zien. Wij zijn van 
mening dat, ongeacht de uitdagingen van de komende jaren, het Verenigd 
Koninkrijk een van de tien belangrijkste economieën in de wereld zal blij-
ven door zijn omvang en belangrijke positie als ontvanger van kapitaal uit 
het buitenland en kapitaalverschaffer.
 
DISCREPANTIE Terwijl de uitdagingen, waar het Verenigd Koninkrijk 
nu en in de toekomst voor staat, dezelfde zijn als die in andere landen in 
Europa en in de wereld zijn de vooruitzichten voor de Britse economie 
stabiel tot positief. De Britse aandelenmarkt heeft echter een zeer internati-

onaal karakter met blootstelling aan mijnbouwgrondstoffen en olie die een 
aanzienlijk deel van de index uitmaken naast meer binnenlands georiën-
teerde bedrijven. Er is vaak, zoals nu weer het geval is, een discrepantie tus-
sen de prestaties van de markt en de economie als geheel. In de afgelopen 
twee jaar hebben de vertraging in China in het bijzonder en opkomende 
markten in het algemeen een grote impact gehad op het rendement en 
de prestaties van aandelen en sectoren met een notering in de Verenigd 
Koninkrijk, maar met blootstelling aan die regio’s. Het gaat hierbij om 
cyclische olie- en mijnbouwbedrijven en Aziatische financials waaronder 
grote banken, zoals HSBC en Standard Chartered. De vertraging in bedrij-
vigheid in de opkomende markten waaronder China en lagere grondstof-
fenprijzen hebben invloed gehad op inkomsten van het Verenigd Konink-
rijk, die de laatste drie jaar negatief zijn bijgesteld. Terwijl deze negatieve 
trends zich beginnen uit te bodemen, biedt de Britse markt nog steeds een 
van de hoogste dividendrendementen van de ontwikkelde markten en een 
significante yield premium op Britse staatsobligaties.

BESTE KANSEN Alles tegen elkaar afgewogen, waar liggen de beste 
kansen voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk? Naar onze mening als 
op de businesscyclus gerichte beleggers hebben we de vertragingsfase van 
de cyclus bereikt. In overeenstemming daarmee zijn we in onze portfolio 
verschoven van cyclische en hoge bèta assets naar meer defensieve aande-
len, met name van bedrijven met een sterke balans. We verwachten dat de 
markten nog altijd een aardig rendement zullen opleveren, maar dat zal 
gepaard gaan met toenemende volatiliteit, iets waar markten al gewend 
aan zijn geraakt. Sectoren die laat in de businesscyclus goede kansen 
bieden zijn media, farma en ondersteunende dienstverlening. Algemene 
consumentendienstverlening lijkt stabieler dan andere sectoren en daarom 
houden wij onze posities in voedsel en medicijnretailers en telecommuni-
catiebedrijven aan. Kijkend naar industrieel cyclische aandelen, denken we 
dat de pricing power onder druk zal blijven staan, naarmate de wereldwijde 
investeringscyclus vertraagt. Daarnaast zal, nu de lonen in ontwikkelde 
economieën stijgen, de druk op de marges van industriële en productie-
bedrijven toenemen. Onze portfolio blijft wat deze 
sectoren betreft onderwogen. We denken dat 
specifieke financials het goed kunnen doen. 
Bijvoorbeeld 3i Group, Lloyds Banking 
Group en RSA. Maar we zijn desalniettemin 
begonnen onze blootstelling af te bouwen in 
ruil voor meer defensieve groei en waarde-
aandelen. 

VERENIGD KONINKRIJKAUTEUR: Matt Hudson, Head of Business Cycle en fondsmanager van het UK Opportunities Fund bij Schroders
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