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Geachte lezer,

Met veel genoegen presenteren we u de eerste nieuwsbrief van T. Rowe Price. 
In deze periodieke publicatie willen we u graag informeren over inzichten, 
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen aan de activa kant van uw balans: 
de beleggingen.

Wanneer u als pensioendeskundige de vraag krijgt wat de grootste uitdaging is voor 
uw pensioenfonds, dan is het antwoord hoogstwaarschijnlijk de voortdurende lage 
rente. Deze rente zou volgens velen niet verder omlaag kunnen, maar heeft toch 
weer de weg naar beneden voortgezet met grote negatieve gevolgen voor 
uw dekkingsgraad.

Toch is de lage rente niet alleen maar negatief geweest. Uw beleggingen hebben 
namelijk het afgelopen decennium enorm geprofiteerd van deze alsmaar lager 
wordende rente. Het rendement op zowel obligaties als aandelen was 
bovengemiddeld sterk. Ook is deze lage rente een aanjager geweest van 
technologische innovatie door de enorme beschikbaarheid van goedkoop kapitaal. 
In dit tijdperk van disruptie veranderen bedrijfsmodellen en economische 
verhoudingen zeer snel en zien we nieuwe winnaars snel uitlopen op de verliezers. 
Wat betekent dit voor de toekomst? 

In deze editie kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar liquiditeit en disruptie: 
wat betekent dit voor de actief-passief discussie? Wie zijn de verliezers van vandaag 
en de winnaars van morgen? 

In een interview vertelt Solutions Specialist Yoram Lustig waarom hij denkt dat het 
afgelopen decennium uitzonderlijk was voor beleggers en waarom passief beheer 
zo populair is geworden. Ook kijkt hij naar de toekomst en wat dat betekent voor 
de actief-passief discussie.   

Portefeuillemanagers Dave Eiswert en Mark Vaselkiv gaan in op wat disruptie 
betekent voor kansen en bedreigingen in Global Equities en Global High Yield. 
Duidelijk mag zijn dat het voor een consistent goed langetermijnrendement 
belangrijker dan ooit zal worden om de winnaars van morgen voor uw 
beleggingsportefeuille te selecteren.

Wij hopen met deze publicatie ‘food for thought’ te geven en we ontvangen 
graag uw feedback. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen met vragen 
of opmerkingen!

Wij wensen u veel leesplezier! 
 
T. Rowe Price Nederland 
Michel van Mazijk, Manon Savelkouls, Wim de Ruijter
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IS ER TOEKOMST VOOR 
ACTIEF BEHEER?

DE AFGELOPEN TIEN JAAR IS DE POPULARITEIT VAN PASSIEF BELEGGEN 
STERK GEGROEID EN PASSIEVE BELEGGINGEN NEMEN NU VAAK EEN 
DOMINANTE PLAATS IN DE PORTEFEUILLES VAN PENSIOENFONDSEN IN. 
KUNT U DEZE TREND VERKLAREN? 
In mijn ogen heeft de populariteit van passief beleggen vooral te maken 
met drie factoren: Governance, Kosten en Rendement.

Governance: Bij passief beleggen komt veel minder kijken dan bij actief. 
Goede beheerders – dus geen eendagsvliegen – vinden, ze monitoren 
en de slechte ontslaan: dat hoef je allemaal niet te doen. Het risico op 
underperformance is kleiner, evenals het afbreukrisico wanneer de gekozen 
beheerders teleurstellen. Bij passief beleggen weet je van te voren wat je 
krijgt: iets minder dan het marktrendement, of dit nu stijgt of daalt.

Kosten: Het is logisch je te richten op iets waarop je invloed hebt, en 
kosten zijn iets wat je kunt beïnvloeden. Passief beleggen is doorgaans 
goedkoper dan actief beleggen, en elke euro minder kosten is een euro 
meer nettorendement. De kwaliteit mag daarbij echter niet in het geding 
komen, want goedkoop kan uiteindelijk duurkoop blijken. Bovendien kunnen 
grote pensioenfondsen voor actieve mandaten vaak beheertarieven bedingen 
die vergelijkbaar zijn met die van passieve beleggingen.

Rendement: Als gevolg van de kwantitatieve verruiming en dalende rentes 
zijn de prijzen van veel activa de afgelopen tien jaar enorm opgeblazen. Bij 
een vloedgolf gaat alles drijven wat kan drijven, of het nu goed of slecht is. 
Als alles tegelijk dezelfde kant op gaat, wordt het moeilijker om beleggingen 
te vinden die bovengemiddeld presteren. In zo’n situatie maakt selectiviteit 
weinig verschil en is het lastiger om waarde toe te voegen door actief beheer. 
De abnormale omstandigheden van de afgelopen jaren kunnen dan ook tot 
misleidende conclusies over actief en passief beleggen leiden.

DENKT U DAT DE TREND ZICH ZAL VOORTZETTEN?
Ik betwijfel of het in hetzelfde tempo door zal gaan. Hoewel passief een 
belangrijke plaats zal blijven innemen, is er ook een rol weggelegd voor 
actief beleggen en het belang daarvan zal waarschijnlijk toenemen.

Ten eerste is er weinig kans dat de omvangrijke monetaire 
stimuleringsprogramma’s van de afgelopen tien jaar herhaald zullen worden. 
De liquiditeit en lage rentes hebben de performance van de financiële 
markten opgestuwd. Gezien de huidige waarderingen en het verleden 
zal het toekomstige rendement van de aandelen- en obligatiemarkten, de 

Yoram Lustig
Hoofd Multi-asset Solutions, EMEA

Passief beleggen 
houdt een grote rol, 
maar het belang 
van actief zal 
toenemen.

Yoram Lustig
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bèta, achterblijven bij de rendementen die sinds het einde van de wereldwijde 
financiële crisis zijn behaald. Als de bèta 10% bedraagt, is een extra rendement, 
ofwel alfa, van 2% aardig. Als de bèta 5% is, kan een alfa van 2% een groot 
verschil maken.

Ten tweede hebben de markten een relatief rustig decennium achter de 
rug, met een gematigde economische groei, lage inflatie, beperkte volatiliteit 
en ruime liquiditeit, waardoor de prijzen sterk konden stijgen. Wanneer 
de omstandigheden moeilijker worden – en per definitie komen we elke 
dag dichter bij het einde van de cyclus –, de volatiliteit toeneemt en de 
beleggingsrendementen verder uit elkaar groeien, krijgen goede beheerders de 
kans om uit te blinken. In zo’n omgeving kan actief beheer aanzienlijke waarde 
toevoegen. Als de markten in een dalende trend zitten, zal actief beheer het 
hardst nodig zijn en het meeste waarde kunnen toevoegen. 

Ten derde moeten we het geld dat mensen aan ons hebben toevertrouwd, hard 
laten werken op een prudente, doordachte en verantwoorde manier. Passief 
beleggen is de gemakkelijke weg, maar niet altijd de beste. Als de situatie op de  
markten verslechtert, is er naar mijn mening geen andere keuze dan portefeuilles 
actief te beheren om de beleggingsdoelen te bereiken. In de uitdagende periode 
die we tegemoet gaan, zullen creativiteit en ervaring onmisbaar zijn om een weg 
in de verraderlijke markten te vinden. 

Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, kunnen actieve beheerders in 
de ESG-dialoog met bedrijven effectiever gebruik maken van hun macht als 
aandeelhouder. Het sterkste signaal om je ontevredenheid over het ESG-beleid van 
een bedrijf te uiten, is de aandelen verkopen. Dat is veel moeilijker als je passief 
een index volgt die voor jou beslist in welke bedrijven wel of niet wordt belegd. 

WELKE INVLOED HEEFT ‘DISRUPTIE’ OP HET DEBAT OVER ACTIEF OF 
PASSIEF BELEGGEN?
De geschiedenis staat bol van voorbeelden van bedrijven en sectoren die totaal 
werden ontwricht door de komst van nieuwe technologieën. Kodak, Nokia, 
Blockbuster, Xerox en Yahoo! zijn maar een paar van de namen die zich niet 
wisten aan te passen. Daarom is het zaak om aan de goede kant van de 
verandering te staan. Je wilt beleggen in bedrijven die ontwrichten, niet in 
bedrijven die ontwricht worden.

Een van de zwakke punten van passief beleggen in aandelen is de aanname dat 
de winnaars van vandaag ook de winnaars van morgen zullen zijn. De meeste 
aandelenindices zijn gewogen naar marktkapitalisatie. Dat betekent dat in een 
passieve benadering de grootste bedrijven overwogen en de kleinere 
onderwogen zijn. Het probleem is dat de grootste bedrijven van nu, als gevolg 
van disruptie en voortdurend veranderende omstandigheden, niet per definitie 
de kampioenen van de toekomst zijn. Zo behoorden IBM, Philip Morris, Coca 
Cola en General Electric ooit tot de 10 grootste bedrijven in de S&P 500. Over 
de tien jaar tot en met 31 augustus 2019 bleven hun aandelen echter met 
respectievelijk 189%, 112%, 63% en 270% achter bij de S&P 500.

Passief beleggen 
is de gemakkelijke 
weg, maar actief 
heeft voordelen 
t.a.v. ESG en 
alfa-potentieel

Yoram Lustig
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Een goede beheerder, die disruptieve krachten herkent, kan 
het zwaartepunt in de portefeuille verleggen van bedrijven 
die ontwricht worden naar de bedrijven die ontwrichten. Dit 
is een manier om op lange termijn waarde toe te voegen, 
zich aan te passen en sectoren en bedrijven die uit de gratie 
raken, te mijden.

VEEL BELEGGERS ZIEN EEN PORTEFEUILLE VOOR ZICH 
MET EEN PASSIEVE KERN EN EEN ACTIEVE SATELLIET. 
HOE DENKT U HIEROVER?
Naar mijn mening zou het andersom moeten zijn en hoort 
actief beleggen in de kern thuis en passief in de satelliet.

Goed actief beheer kan waarde toevoegen. Dankzij het 
rente-op-rente eff ect kan zelfs een kleine alfa, zeg 1,5% 
per jaar, op termijn heel veel uitmaken, bijvoorbeeld het 

verschil tussen een krap of een comfortabel pensioen. 
Om voldoende verschil te maken, moeten we het grootste 
deel van de portefeuille – de kern – zo hard mogelijk 
laten werken.

Daarnaast heeft actief beheer tijd nodig om waarde toe 
te voegen. Een kern met actief beheerde beleggingen die 
lange tijd worden aangehouden verhoogt de kansen om 
toegevoegde waarde te creëren.

Passief is meestal liquide en beleggers hebben keuze 
uit veel verschillende producten. Daarom is het ideaal 
voor kortdurende posities en thematische beleggingen. 
Met passieve beleggingen in de satelliet kunnen we onze 
tactische overtuigingen uitdrukken zonder de kern te 
verstoren met de in- en uitstroom van kapitaal. n

YORAM LUSTIG, HOOFD MULTI-ASSET SOLUTIONS, EMEA
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INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN 
CAPACITEIT: WINNAARS EN 
VERLIEZERS

Naarmate technologie meer capaciteit ontsluit, wordt het lastiger 
de winnaars in de markt te vinden.

We leven in een wereld die razendsnel verandert. Disruptie is alomtegenwoordig, 
aangejaagd door de lage rentes en goedkoop krediet. Veel markten kennen 
een “winner takes all” karakter, waardoor degenen die er het eerst bij zijn, het 
grootste deel van de buit binnenhalen. Vooral als innovatie, in combinatie met een 
grote vraag van consumenten, de weg vrij maakt voor blockbuster-producten die 
een bestaande markt volledig ontwrichten, gaat het soms explosief snel. Oude 
bedrijfsmodellen worden verdrongen door nieuwkomers die beter presteren op 
kosten en kwaliteit. Bovendien is de tijd die nodig is om een ontluikend idee 
uit te bouwen tot een gevestigd bedrijf zo kort geworden dat zittende partijen 
nauwelijks kans hebben om te reageren en zich aan te passen.

Beleggers moeten begrijpen wat de gevolgen zijn van deze veranderingen 
voor de economie en de financiële markten. Dat geldt vooral op het niveau van 
afzonderlijke aandelen, want het rendementsverschil tussen bedrijven aan de 
goede en de verkeerde kant van deze dynamiek is aanzienlijk en dat zal zo blijven.

Innovatie en natuurlijke monopolies leiden tot rendementsverschillen
De disruptieve dynamiek heeft tot gevolg dat de rendementsverschillen in allerlei 
sectoren toenemen en gaat ten koste van veel gevestigde bedrijven: denk bijvoor-
beeld aan ‘stenen’ winkels die zich niet snel genoeg aanpassen, traditionele 
mediabedrijven die hun abonnements- en reclame-inkomsten zien slinken of 
consumentenbedrijven met traditioneel sterke merken die hun monopolie kwijtraken.

Ook advertentie- en klantenbindingspatronen zijn veranderd. Traditionele 
reclames op televisie of in gedrukte media verliezen terrein aan eigentijdse 
promotiestrategieën via Instagram of YouTube, waar klanten ook meteen hun 
bestelling kunnen plaatsen die de volgende dag wordt afgeleverd.

Door innovatie op het gebied van streaming en online entertainment zijn on-
demand diensten bij zowel de levering als de productie van programma’s geduchte 
concurrenten voor traditionele kabel-tv-aanbieders geworden. Bedrijven als Netflix 
zijn inmiddels wereldspelers en hebben toegang tot een ongekende hoeveelheid 
kijkersgegevens die inzicht bieden in de behoefte van hun publiek. Dit gaat 

Technologie 
ontsluit nieuwe 
capaciteit 

David Eiswert

David Eiswert, Portefeuillebeheerder, 
Global Focused Growth Equity strategie
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FIGUUR 1:  NIEUWE KEUZES VOOR CONSUMENTEN 
HEBBEN GROTE GEVOLGEN VOOR 
AANDELENRENDEMENTEN 

ten koste van traditionele zenders en programmamakers, 
die voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk zijn van 
gebundelde kanalen. En wat heel belangrijk is, de winnaars 
van de disruptie behalen forse winsten, terwijl de verliezers 
het nakijken hebben (fi guur 1).

Ook regionale factoren spelen een rol. Een samenspel 
van overheidsbeleid, monetair beleid en dynamiek in 
bedrijfstakken heeft ertoe geleid dat veel prominente 
technologienamen uit de Verenigde Staten en China 
komen, terwijl Europa achterblijft. Hoe dat komt? Omdat 
veel innovaties vooral lucratief zijn geweest voor de vroege 
vogels, die hun concurrenten vóór waren. Zo konden ze een 
monopoliepositie opbouwen, uitgroeien tot wereldformaat en 
aanzienlijke fi nanciële en economische macht verwerven. 

Veel baanbrekende innovaties vinden hun oorsprong 
in specifi eke delen van de Verenigde Staten en China. 
Silicon Valley (en Seattle) is de bakermat van slechts vijf 
technologie-/platformaanbieders die samen meer dan USD 
4.000 miljard beurswaarde hebben: Microsoft, Amazon, 
Apple, Alphabet en Facebook. Deze ontzagwekkende groei 
hebben deze bedrijven weten te realiseren dankzij hun 
wereldwijde activiteit en investeringen in innovatie. 

Ook China heeft enorm van dit verschijnsel geprofi teerd, 
aangevoerd door toonaangevende disruptors van eigen 
bodem. Deze internetgiganten hadden bovendien 
het voordeel dat ze het ontwikkelingstraject van hun 
Amerikaanse tegenhangers over konden slaan; ze hoefden 
slechts de beste elementen van de technologierevolutie 
eruit te pikken en verder te ontwikkelen. Alibaba, China’s 
meest succesvolle provider, is in feite een samenvoeging 
van allerlei op het web gebaseerde innovaties: het is 
PayPal, Amazon, Amazon AWS, Facebook, YouTube, 
Instagram en Google in één. 

Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: FactSet, 31 december 2015 tot 31 december 2018.

S&P 500
Consumer
Discretionary
Sector

+26%
Internet and
Direct
Marketing
Retail

+104%
Apparel 
and
Luxury
Goods

+3%

S&P 500 Consumer Discretionary Returns

E-commerce en sociale 
media hebben de toegang 
tot reclame vergemakkelijkt 
en onvoorspelbare 
veranderingen in de 
consumentenvoorkeuren 
veroorzaakt

David Eiswert

Europa daarentegen heeft te kampen met versnipperde 
besluitvorming, open regulering van het internet, het 
ontbreken van private equity fi nanciering en haperende 
innovatie. Daarom zitten er nauwelijks Europese bedrijven 
in de voorhoede van de technologische innovatie.

Alert blijven op de veranderingen van morgen
Begrijpen welke factoren de verandering aanjagen, winnaars 
en verliezers onderscheiden, het juiste moment kiezen om 
forse posities in te nemen en herkennen wanneer de risico’s 
hoger zijn dan het mogelijke rendement, zijn complexe taken. 
Inzicht in de verandering en een zeker voorstellingsvermogen 
over de gevolgen ervan voor een bedrijf of sector zijn dan 
ook de basis voor een succesvolle aandelenselectie. Het 
is belangrijker dan ooit om aan de goede kant van deze 
veranderingen te staan, vooral vanwege de grote verschillen 
in resultaat tussen winnaars en verliezers.

Disruptie trekt zich niets aan van grenzen, zodat een 
wereldwijde benadering geboden is. Ook het instappunt 
is van belang, dus beleggers moeten het aandurven om 
hun beste ideeën bij te kopen als de markt volatiel is. Soms 
moeten moeilijke keuzes worden gemaakt, en dan zijn 
knowhow, ervaring en diep inzicht in de rendementskansen 
van de toekomst onontbeerlijk. n
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Mark Vaselkiv, Portefeuillebeheerder, 
vastrentende beleggingen 

DISRUPTIE SCHEPT NIEUWE 
KANSEN IN HOOGRENTENDE 
OBLIGATIES

Er gaat een golf van technologische innovatie en disruptie door de Amerikaanse 
economie. Hierdoor lopen steeds meer bedrijven risico’s die in de toekomst tot 
lagere inkomsten, lagere winsten per aandeel en lagere waarderingen kunnen 
leiden. Hoewel “disruptie” vaak in de context van aandelenbeleggingen wordt 
gebezigd, ondergaan ook de bedrijfsobligatiemarkten grote veranderingen. 
Sommige delen van de markt voor hoogrentende obligaties lijken extra 
kwetsbaar. Tegelijkertijd is er een nieuwe generatie high yield bedrijven 
ontstaan die aantrekkelijke beleggingskansen bieden.

Waardegerichte bedrijven het meest vatbaar voor risico’s van disruptie
Onder disruptierisico’s verstaan we de opkomst van een nieuw 
concurrentiemodel, een technologische ontwikkeling, een verandering 
in klantgewoonten en veranderingen in regelgeving die het langetermijn 
groeipotentieel voor een bedrijf ondermijnen. Onze aandelenanalisten schatten 
dat circa 31% van de Amerikaanse aandelenmarkt hieraan blootstaat, terwijl dat 
slechts twee jaar geleden nog ongeveer 20% was. Traditionele waardegerichte 
sectoren en bedrijven zijn volgens ons het kwetsbaarst, en high yield is 
overwegend een waardegedreven markt. Veel waardegerichte bedrijven hebben 
meer schuld op hun balans genomen, wat het risico soms nog groter maakt.

Sommige sectoren waar de disruptie hard toeslaat, zoals auto’s, kabel, gaming, 
uitgevers, mijnbouw, televisie en detailhandel, zijn minder sterk in de high yield 
markt aanwezig dan vroeger. Aandelen van deze bedrijven zijn op lange termijn 
misschien niet aantrekkelijk, maar wij zien er wel kansen door in korter lopende 
leningen te beleggen.

Obligaties van “ontwrichte” bedrijven kunnen interessant zijn
De komende tien jaar zal de zelfrijdende elektrische auto misschien 
definitief doorbreken, wat ingrijpende gevolgen zal hebben voor traditionele 
autofabrikanten. In mijn hele carrière is de auto-industrie een sleutelonderdeel 
van de high yield markt geweest. Maar aandelen en langlopende obligaties van 
autofabrikant Ford Motor, die achterloopt met de ontwikkeling van autonome 
auto’s, zijn misschien niet erg aanlokkelijk.   

We kunnen ervoor kiezen in obligaties van dergelijke kwetsbare bedrijven 
te beleggen omdat de looptijd van dergelijke posities vaststaat en vaak veel 
korter is dan bij een aandelenbelegging. Dat geeft ons meer flexibiliteit. 
Bovendien staan de bedrijven met de meeste blootstelling aan structureel 
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risico niet per definitie op de rand van faillissement. Bij 
obligaties is het vermogen van een emittent om aan zijn 
terugbetalingsverplichtingen te voldoen, belangrijker dan 
de groeivooruitzichten en daarom is het bij een bedrijf dat 
kwetsbaar is voor de risico’s van disruptie, logisch obligaties 
te verkiezen boven aandelen. In dit opzicht is high yield een 
relevante strategie geworden om waarde te genereren in dit 
tijdperk van disruptie.

Een nieuwe generatie biedt nieuwe kansen 
Anders dan de bedrijven waarin we traditioneel beleggen, 
genereren sommige bedrijven van de nieuwe generatie 
die volgens ons aan de goede kant van de verandering 
staan, geen sterke cashflow. Vaak zitten ze nog in de 
ontwikkelingsfase. Maar gelet op hun waarde en snelle 
groei zullen ze over niet al te lange tijd waarschijnlijk een 
omslagpunt in hun cashflow bereiken. Mediabedrijf Netflix 
genereert ongeveer USD 2 miljard operationele cashflow, 
maar geeft ongeveer USD 10 miljard per jaar uit aan de 
ontwikkeling van nieuwe content in de VS en internationaal. 
Wat dit laatste betreft, heeft het bedrijf nog een wereld te 
winnen. Netflix financiert zijn programma-ontwikkeling met 
10-jarige obligaties die het ongeveer om de zes maanden 
uitgeeft in high yield markt.

In de transportsector deden de aandelen Tesla het in de 
eerste maanden van 2019 niet goed, maar de obligaties 
presteerden beter. Een onlangs afgeronde uitgifte van 
gewone aandelen en obligaties heeft de balans versterkt 

en de liquiditeit verbeterd, en nu is het afwachten tot de 
productie van de opgefriste modellen wordt opgevoerd. 
Uber verbrandt net als Netflix veel kapitaal en heeft de 
afgelopen jaren geleend op de high yield markt. De 
obligaties deden het goed, al maakt Uber nog geen winst. 
Wij denken dat er in de ride-sharing sector uiteindelijk twee 
spelers zullen overblijven: Uber en Lyft. Deze bedrijven 
zullen volwassen worden en goed naast elkaar kunnen 
bestaan. De geschiedenis leert dat dergelijke oligopolies 
economisch goed werken. 

Kabelbedrijven genereren sterke cashflow
In de omroepsector was kabeltelevisie lange tijd een 
belangrijk deel van de high yield markt. Nu consumenten 
steeds vaker via hun telefoon of andere mobiele apparaten 
kijken, heeft de sector met zware concurrentie te kampen. 

Sommige kabelbedrijven zullen over 20 jaar misschien niet 
meer bestaan. Maar nu zijn ze nog belangrijke aanbieders 
van internetdiensten voor kleine bedrijven en consumenten 
en genereren een sterke cash flow. Daarom denken wij 
dat kabelbedrijven de komende vijf jaar goede high yield 
beleggingen kunnen blijven. Dit is een schoolvoorbeeld 
van een sector waar obligaties een gunstigere belegging 
kunnen zijn dan aandelen.

Interessant is ook dat niet elk bedrijf dat aan de verkeerde 
kant van de verandering staat, daar altijd blijft. Soms blaast 
disruptie een bedrijf juist nieuw leven in. Neem Iheart, 
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de grootste traditionele radiozender in de Verenigde Staten. Wanneer straks 
de lopende faillissementsprocedure is afgerond, heeft het een aanzienlijk 
potentieel in een sector die tot voor kort zwaar in de verdrukking zat. Dat is te 
danken aan de hernieuwde belangstelling voor radio en audio die het gevolg 
is van de opkomst van smart luidsprekers voor thuisgebruik. Iheart is eigenaar 
van Z100, het grootste FM-station in New York City, dat duidelijk van deze 
disruptieve verandering heeft geprofiteerd. 

Kansen in de nutssector
De ooit als slaperig en defensief te boek staande nutssector innoveert met 
nieuwe technologieën om hernieuwbare energie op te wekken. NextEra, 
bijvoorbeeld, heeft een traditioneel nutsbedrijf (Florida Power and Light) en 
is ook leider in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie en waterkracht. 
Hiermee kan het bedrijf zowel groeien als de rekening voor de klant verlagen.

Disruptie schept kansen en uitdagingen 
Vanwege de structurele risico’s is beleggen in veel van de waardegerichte 
bedrijven die de high yield markt domineren, uitdagender geworden. 
Tegelijkertijd is een nieuwe generatie bedrijven ontstaan die interessante kansen 
voor high yield beleggers bieden. En dankzij onze nauwe samenwerking met 
de aandelenexperts uit het wereldwijde research-team van T. Rowe Price zijn 
wij in staat zowel de mogelijke winnaars als de mogelijke kandidaten voor 
disruptie te herkennen. n

Netflix geeft ongeveer 

USD
 10

MILJARD
per jaar uit aan de 
ontwikkeling van nieuwe 
content in de VS
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WIM DE RUIJTER 
Relatiemanager 
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wim_de_ruijter@troweprice.com

OVER ONS
T. Rowe Price is in 1937 opgericht door Thomas Rowe Price en is een 
onafhankelijke, beursgenoteerde vermogensbeheerder. Onze focus ligt op goede 
langetermijnresultaten voor onze wereldwijde cliënten, verdeeld over een breed 
scala aan actieve aandelen- en obligatiestrategieën. Wij hebben ons langetermijn 
succes te danken aan een sterk op research gerichte cultuur, die ons helpt om 
overal ter wereld de kansrijkste beleggingen op te sporen.

Wereldwijd hebben wij ruim 6.900 mensen in dienst en kantoren in 16 landen, 
waaronder sinds 2004 ook een kantoor in Amsterdam van waaruit we ons geheel 
richten op de dienstlevering aan onze Nederlandse relaties.

ONAFHANKELIJKE VERMOGENSBEHEERDER 
Wij zijn beursgenoteerd en al onze activiteiten zijn gericht op het belang 
van onze cliënten

INTEGRITEIT
Wij geven duurzame beleggingsresultaten op lange termijn  voorrang boven  
omzet- of vermogensgroei op korte termijn 

STABILITEIT 
Dankzij onze financiële kracht en stabiel management kan T. Rowe Price 
zich richten op de lange termijn en blijven investeren in ons bedrijf

WERELDWIJDE EXPERTISE
Wij blijven investeren in ons wereldwijde team van beleggingsprofessionals

DUURZAAM BELEGGEN
Duurzaam beleggen is belangrijk voor ons. Factoren op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) vormen dan ook een 
integraal onderdeel van onze fundamentele research.

ONS TEAM IN NEDERLAND

MICHEL VAN MAZIJK 
Hoofd T. Rowe Price Nederland 
+31 (0)20 333 6202 
michel_van_mazijk@troweprice.com

MANON SAVELKOULS
Relatiemanager 
+31 (0)20 333 6208 
manon_savelkouls@troweprice.com

1  Per 30 juni 2019. Het totale VOB van de onderneming is met inbegrip van de activa beheerd door T. Rowe Price Associates, Inc. en gelieerde beleggingsadviseurs.
Alle cijfers gelden per 30 juni 2019, tenzij anders vermeld.

Ervaring

1937

€989,3
miljard vermogen onder beheer1

607
beleggingsprofessionals wereldwijd2

Kantoren in

16 landen

Duurzaam beleggen

2010 
We zijn sinds 2010 ondertekenaar 
van de PRI.

Als u verder wilt spreken over onze oplossingen, horen wij graag van u.
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