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HET EERSTE KWARTAAL VAN 2019 

In het eerste kwartaal van 2019 schudden beleggers de schrik van de laatste maanden in 2018 van zich af. 

Geopolitieke spanningen worden voor kennis aangenomen en wereldwijd stijgen de aandelenkoersen flink. 

Tegelijk daalde de 10-jaars rente in zowel Europa als in de Verenigde Staten opnieuw naar zeer lage niveaus 

vanwege de zorgen om de economische groeivertraging. Centrale banken maken pas op de plaats met de 

voorgenomen verhoging van de beleidsrentes en in Europa heeft de ECB de afbouw van haar balans 

vertraagd. Beleggers spinnen voor alsnog goed garen bij deze ontwikkelingen. 

 

Hieronder een korte beschrijving van het richtinggevende nieuws van het eerste kwartaal van 2019. 

 

 

 

 

 
 

Jan Peter Hopmans  
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TERUGBLIK  

       

 

JANUARI 

(+) Krapte op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten houdt aan 

De arbeidsmarkt in de Verenigde Staten draait nog altijd op volle toeren. In januari telde het ‘Bureau of Labour’ 

-het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid- 312.000 nieuwe banen, bijna tweemaal zoveel als analisten 

hadden verwacht. Deze cijfers zijn een belangrijke factor in het rentebeleid van het stelsel van Amerikaanse 

centrale banken (Fed). Eerder had de Fed nog besloten om voorlopig af te zien van verdere renteverhogingen. 

Fed-voorzitter Jerome Powell zag te veel onzekerheden in de wereldeconomie om door te gaan met het 

verkrappen van de financiële omstandigheden. Januari was de honderdste maand op rij dat er in de VS banen 

zijn bijgekomen. Beleggers zagen in het sterke banencijfer ook het bewijs dat de langdurige sluiting van de 

overheid geen ernstige schade had veroorzaakt. De Dow Jones Index steeg na deze berichtgeving met 1,8 

procent naar 25.014 en de brede S&P 500 kreeg er 1,6 procent bij en steeg naar 2.681 punten.   

   

(+/-) Economische cijfers in de EU vallen tegen 

De samengestelde inkoopmanagersindex van IHS Markit -een betrouwbare indicator voor de economische 

bedrijvigheid- kwam in januari uit op 50,7. Dat is de laagste score in meer dan vijf jaar en daaruit bleek dat de 

economische groei in de eurozone vrijwel is stilgevallen. Een score onder de 50 duidt op economische krimp, 

erboven op groei. De cijfers van de inkoopmanagers bevestigen de eerdere verlaging van de groeiverwachting 

door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De economie groeide in het vierde kwartaal van 2018 met 1,2 

procent vergeleken met 2017. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 was sprake van een bescheiden 

groei van 0,2 procent. Binnen de eurozone is alleen Italië in een recessie terechtgekomen. De Spaanse 

economie doet het opmerkelijk goed. Al zes kwartalen op rij komt de groei uit op 0,6 procent of 0,7 procent. 

In januari daalde het rendement op 10-jarige staatsobligatie in Nederland en Duitsland met 10 basispunten 

naar respectievelijk 0,30 en 0,16 procent. Beleggers namen het nieuws voor kennisgeving aan, de beurzen 

stegen gestaag door. 

   

(+/-) Handelsoorlog? 

Er lijkt weinig aan de hand in China. De export groeide in 2018 met bijna 10 procent en ook het 

handelsoverschot met de Verenigde Staten - dat toch dé steen des aanstoots is voor president Trump - sloot 

2018 af met een nieuwe recordstand. Maar schijn bedriegt, de cijfers over de maand december vielen fors 

tegen. In plaats van een verwachte stijging met 3 procent, daalde de export juist met 4,4 procent ten opzichte 

van een jaar eerder. Bij de import was het verschil nog groter: geen +5 procent, maar -7,6 procent. Daarmee 

was december de slechtste maand voor de Chinese handel in ruim twee jaar. De cijfers komen op het moment 



 

 
 

dat de VS en China onderhandelen over een mogelijk einde aan de hogere importtarieven die over en weer 

worden opgelegd. Op 1 december werd een tijdelijke wapenstilstand afgekondigd, maar nieuwe en hogere 

tarieven hangen al boven de markt voor het geval de landen er niet uitkomen. Beleggers hebben er weinig 

vertrouwen in, de Shanghai Composite Index kwakkelt al weken net onder de 26.000 punten. 

   

(+/+) Braziliaanse aandelen zijn in trek 

De Bovespa Index van de Braziliaanse beurs bereikte in januari nieuwe recordstanden, de 100.000 punten stand 

kwam rap naderbij. De koerserosie van het laatste kwartaal was ook al in belangrijke mate voorbijgegaan aan 

de Braziliaanse aandelen. De pas gekozen President Jair Bolsonaro wordt door marktanalisten gezien als 

‘market-friendly’ ondank zijn sociale en klimaatbewuste standpunten tijdens zijn verkiezingscampagne. Ook de 

aankondiging dat hervormingen van het pensioenstelsel de hoogste prioriteit krijgen van de minister van 

economische zaken Paulo Guedes valt in vruchtbare aarde bij vooral Amerikaanse beleggers. Zelfs de 

dambreuk in Minas Gerais, de mijnbouwstaat in Brazilië, die een modderstoom veroorzaakte met meer dan 

honderd doden tot gevolg kan de Bovespa Index niet van haar stuk brengen. Het aandeel van het getroffen 

mijnbouwbedrijf Vale verliest wel 25 procent aan waarde in één dag. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf 

op deze wijze in het nieuws komt. Institutionele beleggers, waaronder APG, zeggen in gesprek te gaan met het 

bedrijf over de veiligheid bij de ijzerertsmijnen. 

   

FEBRUARI 

(-/-) Zorgen bij beleggers  

De beurzen waren het jaar goed begonnen maar moesten begin februari de eerste verliezen verwerken. De 

oorzaak lag deels bij de president Trump die aangaf de Chinese president Xi niet te willen ontmoeten voor de 

deadline van 1 maart, wanneer hogere Amerikaanse importheffingen voor Chinese goederen in werking 

treden. Beleggers waren weinig optimistisch over een spoedige oplossing van het handelsconflict tussen de 

VS en China. Naast de zorgen om het handelsconflict kregen beleggers te horen dat de Europese Commissie 

haar prognoses voor de economische groei in de eurozone het lopende en volgend jaar fors verlaagde. De 

sociale spanningen in Frankrijk, de forse terugval van de autoproductie in Duitsland vanwege strengere 

milieuregels en de slepende begrotingsperikelen van Italië -waar bovendien de economische groei vrijwel stil 

is gevallen- hebben hun tol geëist. De Amerikaanse beurzen sloten de eerste week in februari met verlies af. 

De brede S&P500-index van de beurs in New York daalde met 1 procent. De beurzen in de eurozone deden 

het een stapje slechter. De AEX daalde 1,6 procent, de Franse beursindex CAC-40 daalde 2,5 procent, de 

Duitse Dax daalde het sterkste met 4,2 procent. 

 

(+/+) Aanbod olie daalt, prijs stijgt 

Na het bereiken van het laagste punt in anderhalf jaar eind 2018 -een vat Brent olie kostte toen $50,47- zijn de 

olieprijzen in 2019 aan een opmars begonnen. De olieproducerende landen, met als voornaamste spelers 

Saoedi-Arabië en Rusland, werken sinds 2016 regelmatig samen in een poging de prijs van ruwe olie te 

beïnvloeden. Eind december vorig jaar werd afgesproken om de gezamenlijke productie vanaf 1 januari te 

verlagen met 1,2 miljoen vaten per dag. Van Saoedi-Arabië is bekend dat men een olieprijs van ruim $70 per 



 

 
 

vat nodig heeft voor een sluitende begroting. Eind februari was die prijs bijna bereikt. Verstoring van het 

mondiale olieaanbod en de OPEC-afspraken komt vooral door de Amerikaanse olieproductie. De VS is met 

bijna 12 miljoen vaten per dag inmiddels de derde olieproducent in de wereld geworden, na Rusland en 

Saoedi-Arabië. De Amerikaanse olieproductie is grotendeels in handen van relatief kleine, onafhankelijke 

olieproducenten, die hun olie uit schaliegesteente halen en de productie opvoeren zodra de prijzen hoog 

genoeg zijn. President Trump twittert al langer om lagere olieprijzen. Dat heeft in 2018 gewerkt maar in de 

eerste maanden van 2019 heeft dat medium aan kracht ingeboet. 

 

(+/-) De verlossende Tweet 

President Trump tweet aan het einde van februari: “China Trade Deal (and more) in advanced stages. 

Relationship between our two Countries is very strong. I have therefore agreed to delay U.S. tariff hikes. Let’s 

see what happens?”. Volgens Trump is er substantiële vooruitgang in de onderhandelingen met Peking over 

onder andere het respecteren van Amerikaans intellectueel eigendom en de eis om inzicht te krijgen in de 

technologie van in de Volksrepubliek geproduceerde producten (denk aan spionagechips). Trump meldde in 

enkele andere tweets ook goede vooruitgang bij de onderhandelingen over landbouw, dienstverlening, valuta 

'en veel andere zaken'. De voor 1 maart geplande verhoging van importtarieven van 10 procent naar 25 procent 

is voorlopig van de baan. De wereldwijde beurzen lieten voorzichtige plusjes zien. 

   

MAART 

 (+/-) ECB kondigde aan de beleidsrente niet te verhogen in 2019  

De Europese Centrale Bank kondigde aan dit jaar de rente niet meer te verhogen en banken krijgen vanaf 

september weer gemakkelijk toegang tot het leningenloket van de ECB. De voorwaarden zijn echter minder 

gunstig in vergelijking met eerdere financieringsrondes en banken in de noordelijke landen zullen er weinig 

baat bij hebben. Het beleidscomité van de ECB nam dit (unanieme) besluit omdat de groei- en 

inflatieprognoses drastisch zijn teruggeschroefd. De groeiprognose komt 0,6 procentpunt lager uit op 1,1 

procent. De inflatie zal naar verwachting dit jaar slechts 1,2 procent bedragen, dat is 0,4 procentpunt lager dan 

in december nog werd gedacht. De ECB verwacht overigens dat in het tweede helft van het jaar de groei weer 

wat zal toenemen. De rendementen op 10-jarige staatsleningen in de eurozone liepen fors terug. In Nederland 

halveerde de 10-jaars rente van 0,30 naar 0,15 procent, de Duitse 10-jaars rente daalde relatief nog sterker van 

0,20 naar 0,06 procent. Ook de rente in Italië daalde (beperkt) met 23 basispunten van 2,75 naar 2,52 procent. 

Door de hoge rente kunnen Italiaanse banken wel profiteren van de nieuwe ECB-financiering. 

 

(-/-) Omgekeerde rentestructuur 

De rente op Amerikaanse tienjaars staatsobligaties lag in maart lager dan die op driemaands schuldpapier. 

Daar spreekt weinig optimisme uit over de economische ontwikkelingen op de korte en middellange termijn. 

Daarbij wordt in maart zelfs gehint op een nieuwe recessie. Een omgekeerde rentecurve geldt als een van de 

belangrijkste waarschuwingssignalen in de financiële markten. De afgelopen zestig jaar is het maar één keer 

gebeurd dat deze alarmbel rinkelde zonder dat daarna een recessie volgde. Zwakke macrocijfers en twijfels dat 

de aanstaande handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China succes zullen opleveren versterken 



 

 
 

het negatieve sentiment. In de laatste week van maart leverde de S&P 500 1,9 procent in, 

technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,5 procent en Dow Jonesindex moest 1,77 procent inleveren. Een 

verlies van 460 punten. ECB-financiering. 

 

(+/+) Verkiezingen in India 

In aanloop naar de verkiezingen in India begin april bereiken de koersen op de NIFTY 500 -de brede index van 

de Indiase aandelenmarkt- nieuwe recordstanden. De huidige rally in aandelen komt volgens analisten bijna in 

zijn geheel toe aan instroom van buitenlandse beleggers. De onzekerheden over politiek en bedrijfsresultaten 

lijken naar de achtergrond te zijn gedreven. Begin april kan Narendra Modi worden herkozen als premier van 

India, het lijkt echter onwaarschijnlijk dat zijn partij ook een parlementaire meerderheid zal krijgen. In de meeste 

peilingen haalt de Bharatiya Janata Party geen meerderheid en dus zal India waarschijnlijk de terugkeer van de 

coalitiepolitiek zien. Daarmee zal de daadkracht van Modi wellicht verminderen. De Centrale Bank van India zal 

de premier in april wel eens kunnen helpen door de rente opnieuw met 25 basispunten te verlagen. Dit is over 

het algemeen goed voor aandelen als beleggingscategorie. 

 

 

  



 

 
 

       

REGIO INDEXFONDSEN 

       

 

Alle regio’s behaalden zeer positieve rendementen in het eerste kwartaal van 2019. De aandelen in het Noord-

Amerika Indexfonds deden het het beste en kwamen -mede geholpen door een stijgende US-dollar- tot een 

rendement van 14,16 procent. Het Robein Azië Pacific Indexfonds kwam uit op een rendement van 12,99 

procent. Het Robein Nederland Indexfonds en het Robein Europa Indexfonds noteerden fractioneel lagere 

rendementen van respectievelijk 12,65 en 12,25 procent. De regio opkomende markten bleef - ondanks de 

positieve berichten uit Brazilië en India - wat achter. De beleggingen in het Robein BRIC Indexfonds (Brazilië, 

Rusland, India en China) behaalden een rendement van 10,63 procent. 
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SECTOR INDEXFONDSEN 

       

 

De aandelen in de Robein Indexfondsen met beursgenoteerd vastgoed en Private Equity beleefden in het 

eerste kwartaal van 2019 hun sterkste kwartaal ooit. Het rendement van het Robein Vastgoed Indexfonds 

bereikte een rendement van 17,15 procent. Het Robein Private Equity Indexfonds behaalde een rendement van 

15,50 procent. 
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OBLIGATIE INDEXFONDSEN 

       

 

De 10-jaarsrente in Nederland daalde in het eerste kwartaal van 2019 van 0,4 naar 0,0 procent. In Duitsland 

daalde het rendement op 10-jarige staatsobligaties van 0,2 procent weer onder de nul tot -0,1 procent. De 

wereldwijde economische vertraging en de signalen van verschillende centrale banken dat de beleidsrentes 

niet snel verhoogd zullen worden verklaren de relatief sterke daling van de rentes.     

Het Robein Staatsobligatie Indexfonds behaalde een rendement van 0,87 procent. Het rendement op 

obligaties in het Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds deed het meer dan een procent beter met een rendement 

van 1,95 procent. 
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OVERZICHT RESULTATEN 

         

 

31-12-2018 T/M 29-03-2019 REND. RISICO REND. RISICO BENCHMARK 

Robein Noord Amerika Indexfonds 14,16 % 13,07 % 15,57 % 14,70 % STOXX® USA 50 

Robein Europa Indexfonds 12,25 % 11,46 % 12,17 % 12,93 % EURO STOXX 50®  

Robein Azië Pacific Indexfonds 12,99 % 12,46 % 10,19 % 12,41 % STOXX® Asia/Pacific 50 

Robein BRIC Indexfonds 10,63 % 16,77 % 15,66 % 14,35 % Dow Jones BRIC 50 Index 

Robein Nederland Indexfonds 12,65 % 13,34 % 15,33 % 12,39 % 
STOXX® Netherlands Total 

Market 

Robein Vastgoed Indexfonds  17,15 % 8,81 % 16,04 % 8,41 % 
FTSE EPRA/NAREIT Global 

Index 

Robein Private Equity Indexfonds 15,50 % 11,52 % 16,41 % 12,08 % 
Global Listed Private Equity 

Index 

Robein Staatsobligatie Indexfonds 0,87 % 1,24 % 0,70 % 1,37 % 
iShares Euro Government 

Bond 3-5 

Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds 1,95 % 1,00 % 3,20 % 2,08 % 
iShares Euro Corporate 

Bond Large Cap 

 
TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 

Robein vergelijkt in het overzicht de resultaten van haar fondsen met toonaangevende herbeleggingsindices 

(lees: inclusief dividend) of vergelijkbare indices/producten. Deze indices zijn samengesteld op basis van 

marktkapitalisatie, terwijl de fondsen van Robein gelijk gewogen zijn. Dit verklaart de verschillen in rendement. 

De rendementen zijn daarnaast niet gecorrigeerd voor risico. De risico’s van de Robein fondsen zijn in de regel 

minder groot dan die van marktkapitalisatie met gewogen indices.  

 

 

 



 

 
  

 

MODELPORTEFEUILLES 

 

 

Bij Robein kunt u eenvoudig geld opzijzetten in een goed gespreide modelportefeuille. U kiest zelf                            

de verhouding tussen risico en rendement die bij u past door middel van een defensief, neutraal of offensief 

beleggingsprofiel. De rendementen van het afgelopen kwartaal staan weergegeven in de onderstaande tabel.  

PROFIEL 31-12-2018 T/M 29-03-2019 

Offensief  13,38 % 

Neutraal  8,55 % 

Defensief  3,72 % 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

Klik hier om de samenstelling van de modelportefeuilles en de rendementen van eerdere jaren tot en met 2018 

te bekijken. De actuele rendementen van de modelportefeuilles in 2019 kunt u raadplegen op www.robein.nl.  

Wenst u een modelportefeuille te volgen dan kunt u kosteloos uw huidige samenstelling aanpassen nadat u 

bent ingelogd via “wijzig plan”. U kunt ook, naast uw bestaande rekening, kosteloos een extra rekening openen. 

Heeft u vragen over de modelportefeuilles? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten via het 

telefoonnummer 070 – 376 66 66.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ohpofs-prd-rbn-pubmedia-eu-west-1/downloads/document-center/Modelportefeuilles-Robein-Indexfondsen.pdf
http://www.robein.nl/
https://www.robein.nl/Profile


 

 
 
 

       

VOORUITZICHTEN 

       

 

Door het sterke herstel van de beurzen in het eerste kwartaal zijn de meeste aandelenbeurzen de verliezen in 

het voorgaande kwartaal weer te boven. Technisch herstel op een (te) sterke daling is wellicht de eenvoudigste 

verklaring voor deze ‘rally’. Van economische cijfers moesten beleggers het niet hebben, die daalden over de 

volle breedte van de markt. Lagere groeiverwachtingen deed de centrale banken in de VS en de eurozone 

besluiten geen renteverhogingen door te voeren in 2019 en de omgekeerde rentestructuur lijkt een recessie 

aan te kondigen. Beleggers trokken zich er -zoals gezegd- niets van aan. De toonaangevende wereldwijde 

index MSCI World steeg in euro gemeten met ruim 16 procent in het eerste kwartaal. 

Aan het begin van het tweede kwartaal is er duidelijkheid ten aanzien van een aantal grote zorgen, waaronder 

de rentestanden en handelsconflicten. Beleggers kunnen zich nu vanaf dan bezinnen op meer fundamentele 

onderliggende economische ontwikkelingen. Analisten verwachten een lagere groei in alle regio’s, maar 

voorzien geen recessie. Het rendement op zowel staatsleningen als bedrijfsobligaties ligt weer op zeer lage 

niveaus en biedt geen bescherming tegen de inflatie. In de zoektocht naar enig rendement hebben beleggers 

opnieuw geen andere keuze dan toch maar in zakelijke waarden te beleggen. Waakzaamheid lijkt geboden, 

waardoor nieuwe ontwikkelingen -positief of negatief- kunnen leiden tot een hogere volatiliteit op de beurzen. 

In Europa komt wellicht meer zicht op de uitkomst van de Brexit. Beleggers zijn nog niet erg onder de indruk 

van de mogelijke uittreding en de economische gevolgen daarvan voor het Verenigde Koninkrijk. De 

aandelenkoersen in Londen hebben het niet minder -eerder beter- gedaan dan die op het Europese vasteland. 

Een daadwerkelijke Brexit zal ook gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de eurozone, een herschikking 

door beleggers naar andere geografische regio’s is niet ondenkbaar. 
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