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HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2019 

Na het sterke herstel in het eerste kwartaal van 2019 van de turbulente laatste maanden van 2018, was het nu 

tijd voor bezinning. In het tweede kwartaal kwamen de fundamentele economische ontwikkelingen weer in 

zicht. Afhankelijk van cijfers of berichten werd het sentiment op de beurzen positief of negatief gedreven, 

waarbij handelsconflicten en lagere rentestanden opnieuw een hoofdrol opeisten. 

 

Hieronder een overzicht van het richtinggevende nieuws in het tweede kwartaal van 2019. 
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TERUGBLIK  

       

 

APRIL 

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

In maart kwamen er in de Verenigde Staten (VS) 196.000 banen bij, zo'n 19.000 meer dan verwacht. Het 

Amerikaanse ‘Bureau of Labour Statistics’ houdt gegevens van de arbeidsmarkt bij vanaf februari 1939. De 

huidige onafgebroken periode -inmiddels 104 maanden- van banengroei is niet eerder in de geschiedenis 

voorgekomen. De wereldwijde aandelenmarkten spinnen goed garen bij de economische ontwikkelingen en 

noteerden in de eerste weken van het tweede kwartaal alweer enkele procenten erbij. De recordstanden die 

medio september 2018 werden bereikt, kwamen weer in zicht.   

   

(-/+) Olieprijs blijft oplopen 

De olieprijs bleef maar oplopen en is inmiddels ruim boven de grens van 70 dollar per vat gekomen. Deze 

waarde is nodig om de begroting in Saoedi-Arabië sluitend te krijgen. Een dreigende burgeroorlog in Libië, 

een van de grote olieproducenten binnen de OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), heeft 

het laatste zetje gegeven nadat enkele maanden eerder al een productiebeperking was overeengekomen 

binnen de OPEC onder leiding van Saoedi-Arabië en Rusland. In de VS tweet president Trump geregeld dat hij 

de olieprijs te hoog vindt, wat slecht zou zijn voor de economie. De Amerikaanse president heeft zichzelf in een 

‘catch22’ situatie gemanoeuvreerd. De door hem opgelegde handelsbeperkingen aan Iran -vanwege de 

vermeende overtreding van het nucleaire akkoord- beperken het aanbod van olie en veroorzaken mede de 

prijsstijging. De Amerikaanse schalieolie producenten profiteren flink van de hogere prijs. Deze private 

ondernemers zijn niet gebonden aan politieke overwegingen en trekken zich niets aan van OPEC noch van 

Trump. 

   

(-/+) Omgekeerde rentestructuur in de VS 

Voor het eerst sinds 2007 is het duurder om Amerikaanse dollars te lenen voor 3 maanden dan voor 10 jaar. 

Deze omgekeerde rentestructuur is een betrouwbare indicator dat een recessie op komst is. Marktanalisten 

hebben echter berekend dat het gemiddeld bijna 14 maanden duurt voordat de recessie daadwerkelijk 

zichtbaar wordt in cijfers en nog eens twee maanden voordat de aandelenbeurzen erop reageren. Beleggers 

zijn niet onder de indruk van het signaal, de aandelenkoersen stijgen gestaag door zowel in de VS als in andere 

delen van de wereld. Eind april noteerde de brede S&P 500-index een stand van 2.945,83, fractioneel hoger 

dan de recordstand uit september 2018. 

 



 

 
 

(+) Chinese vertrouwensindex weer positief 

Optimisme over een mogelijk handelsakkoord met de VS doet de index van de inkoopmanagers in China weer 

boven de 50 uitkomen. In  december vorig jaar daalde de index zelfs tot bijna 48. De aangekondigde monetaire 

verruiming en de fiscale stimulering van de economische groei door de Chinese overheid versterkte het 

positieve sentiment. Beleggers lijken er vertrouwen in te hebben, de koersen op de Sensex in Shanghai stegen 

naar hun hoogste stand van het jaar tot 36.703. Ten opzichte van het laagste punt in het eerste kwartaal van dit 

jaar zijn de koersen van Chinese aandelen met ruim 12 procent gestegen. 

   

MEI 

(-) Japanse troonopvolging 

Het Heisei-tijdperk, dat in januari 1989 begon met de troonsbestijging van Akihito, is nooit losgekomen van de 

dramatische gevolgen van het knappen van de Japanse vastgoed- en aandelenzeepbel. De Nikkei-

aandelenindex daalde uiteindelijk met 56 procent en is die klap nog altijd niet te boven. De troonsafstand van 

keizer Akihito eind april ten faveure van zijn zoon Naruhito luidde het Reiwa tijdperk in. Met het nieuwe tijdperk 

hoopt men in Japan de moeilijke periode definitief af te sluiten, Reiwa staat voor hoop en vrede. Beleggers 

leken toch vooral naar de economische realiteit te kijken waarin de Abenomics -het programma waarmee 

premier Shinzo  Abe de Japanse economie probeert aan te jagen- haar momentum lijkt te verliezen. De Nikkei 

verliest in de eerste weken van mei ruim 5 procent van haar waarde en daalde naar 21.067 punten. 

 

(-/-) Ronde 11 van het handelsconflict tussen de VS en China 

Het handelsconflict tussen Xi en Trump is haar 11de ronde ingegaan, maar een ‘knock out’ is nog niet uitgedeeld. 

President Trump verhoogde de importtarieven op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar van 

10% naar 25% en heeft aangekondigd strafheffingen voor te bereiden op nog eens 325 miljard aan Chinese 

import. Het antwoord vanuit Peking liet niet lang op zich wachten en per 1 juni gaan extra heffingen gelden op 

ruim 5100 Amerikaanse producten ter waarde van 60 miljard dollar. ‘China zal nooit capituleren voor externe 

druk', waarschuwde een woordvoerder van de regering in Peking. De beurzen gaan wereldwijd onderuit, in de 

VS echter het sterkst: zowel de Dow Jones Industrial Average als de S&P 500 kwamen 2,4% lager uit. De Chinese 

Sensex liep uiteindelijk de meeste averij op en daalde met bijna 10 procent. 

 

(+) Tweede termijn Narenda Modi in India doet beleggers juichen 

De Bharatiya Janata-partij (BJP) van zittende premier Modi kwam met een comfortabele meerderheid uit de 

verkiezingen. De Indiase Sensex-index steeg uiteindelijk bijna 8,5% tot de nieuwe recordstand van 40.268. De 

hoop is dat de regeringspartij dankzij de meerderheid de geïnitieerde hervormingen met daadkracht zal 

voortzetten en ook meer transparantie kan geven aan investeerders. De tweede termijn van Modi is begonnen 

met openheid over het -maandenlang achtergehouden- rapport waaruit blijkt dat de werkloosheid met 6,1% 

hoger is dan eerder gemeld. De economische groei daalde in het eerste kwartaal van 2019 tot 5,8 procent. 

 



 

 
 

(+) Amerikaanse importheffingen op Europese en Japanse auto’s uitgesteld 

Het bericht dat de president Trump voorlopig afziet van importheffingen op Europese en Japanse auto’s zorgde 

voor een positieve stemming op de Europese beurzen. De beslissing over mogelijke importheffingen stelde hij 

met zes maanden uit. De importheffingen zouden volgens het Witte Huis te verdedigen zijn omdat op basis van 

een rapport van het ministerie van handel waarin deze sectoren mogelijk als bedreiging worden gezien voor 

de nationale veiligheid. De AEX-index kreeg er bijna 3 procent bij en steeg tot bijna 560 punten. De Duitse 

DAX-index steeg met een vrijwel gelijk percentage tot 12.310 punten. 

 

JUNI 

 (+) Rentetarieven in eurozone naar dieptepunt 

De Europese Centrale Bank (ECB) constateerde dat de economische groei en de inflatie in de eurozone lager 

zijn uitgekomen dan eerdere prognoses. Het beleidscomité verwacht bovendien dat de mogelijke 

bedreigingen -zoals oplopende handelsspanningen, het gevaar van protectionisme en de problemen in 

sommige opkomende markten- toenemen en langer kunnen duren. De ECB besloot begin juni de rentetarieven 

langer op het huidige lage niveau te houden en banken te stimuleren meer uit te lenen. De rente blijft nu in elk 

geval tot en met het eerste halfjaar van 2020 onveranderd. Ook kunnen banken zich melden bij de ECB voor 

relatief goedkope herfinanciering van aflopende lening pakketten. De Duitse en Nederlandse 10-jaars 

staatsrente was al vooruitgelopen op de aankondiging van de ECB en zakte naar het laagste punt ooit. De 

Duitse en Nederlandse rente daalde respectievelijk naar 0,18 en 0,32 procent onder nul. 

 

(++) Beurzen in Rusland en Brazilië tonen sterke koerswinsten 

De stijgende olieprijzen en het opheffen van een aantal beperkingen op investeringen in Rusland door het 

Amerikaanse ‘Treasury Department’ leidden tot een opgewekt sentiment bij beleggers. De Russische MOEX-

index noteerde eind juni een jaarrendement van ruim 28 procent en is daarmee in 2019 een van de best 

renderende beurzen in de wereld.                                                                                                                              

De Braziliaanse Bovespa index doet in juni goede zaken en haalt op 24 juni haar hoogste stand ooit met 102.467 

punten, daarmee komt het jaarrendement in 2019 op 17 procent. Beleggers zien de hervormingen van 

president Jair Bolsonaro op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen steeds concretere vormen 

aannemen en zien de Braziliaanse rente mogelijk meeliften met een lagere rente in de VS. 

 

(+) Goud blinkt weer 

Met de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China en de handelsbeperkingen met vele andere landen 

en de verwachting van (nog) lagere rentes in combinatie met hoge aandelenbeurzen was het vreemd dat de 

goudprijs maar niet van haar plaats wilde komen. In juni schudde de goudmarkten de schroom van zich af en 

bereikte de goudprijs ineens haar hoogste punt in jaren. De prijs voor een troy ounce (31,1 gram) steeg naar 

1.439,21 US-dollar, het hoogste niveau sinds mei 2013. Goud is sinds half mei 12 procent duurder geworden, 

een uitzonderlijk snelle stijging. Analisten sluiten een prijs van 1.700 US-dollar aan het einde van het jaar niet 



 

 
 

uit, maar waarschuwen dat een eventueel hogere rente ook direct weer een dalende goudprijs kan 

veroorzaken. 

 

(-) Brexit werpt haar schaduw over aandelen in het Verenigd Koninkrijk 

Vorig jaar leek er nog niets aan de hand voor beleggers in Engelse aandelen. In 2019 is dat wel anders, de 

koersstijging op de FTSE 350 index bleef in de eerste 6 maanden van 2019 ruim 13 procent achter bij de grote 

Europese beurzen. De strijd rond de opvolging van premier May maakt de onzekerheid over de wijze van het 

Engelse vertrek uit de eurozone alleen maar groter. Beleggers doen een flinke stap terug en wachten concrete 

vorderingen af. 

 

 

  



 

 
 

       

REGIO INDEXFONDSEN 

       

 

De resultaten in het tweede kwartaal van 2019 waren voor alle regio’s opnieuw positief, zij het minder uitbundig 

dan in het eerste kwartaal. Het Robein Nederland Indexfonds presteerde in het tweede kwartaal het beste van 

de aandelenfondsen met een stijging van 4,73 procent. Het Robein Europa Indexfonds en het Azië Pacific 

Indexfonds ontliepen elkaar weinig en rendeerde respectievelijk 2,81 en 2,61 procent. Ook de rendementen 

van de Robein Indexfondsen in de regio Noord Amerika en BRIC verschilden nauwelijks 1,52 en 1,49 procent. 

Deze regio’s hadden nog altijd hinder van de handelsoorlog tussen de VS en China. 
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SECTOR INDEXFONDSEN 

       

 

De aandelen in beursgenoteerd vastgoed konden, ondanks de lagere rentestanden, geen vervolg geven aan 

de zeer goede rendementen in het eerste kwartaal. Het rendement van het Robein Vastgoed Indexfonds kwam 

uit op -1,13 procent. De aandelen in het Private Equity Indexfonds zetten wel de lijn van het eerste kwartaal 

door en behaalden, na een rendement van 15,5 procent in het vorig kwartaal, in het tweede kwartaal een 

rendement van 5,61 procent. 
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OBLIGATIE INDEXFONDSEN 

       

 

De 10-jaarsrente in Duitsland en Nederland daalde het tweede kwartaal naar hun laagste notering ooit. Ook de 

renteopslag op bedrijfsobligaties liep stevig terug. De koersen ivan de vastrentende Indexfondsen liepen -net 

als in het eerste kwartaal- verder op. Aanhoudende zorgen over de handelsconflicten en de tegenvallende 

inflatie- en groeicijfers in de eurozone deed de ECB besluiten een expansievere toon aan te slaan.   

Het Robein Staatsobligatie Indexfonds behaalde een rendement van 0,66 procent. Het Bedrijfsobligatie 

Indexfonds deed het fractioneel beter met een rendement van 0,82 procent. 
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OVERZICHT RESULTATEN 

         

 

29-03-2019 T/M 28-06-2019 REND. RISICO REND. RISICO BENCHMARK 

Robein Noord Amerika Indexfonds 1,52 % 10,45 % 2,98 % 13,16 % STOXX® USA 50 

Robein Europa Indexfonds 2,81 % 11,02 % 5,48 % 12,46 % EURO STOXX 50®  

Robein Azië Pacific Indexfonds 2,61 % 9,62 % 4,85 % 10,58 % STOXX® Asia/Pacific 50 

Robein BRIC Indexfonds 1,49 % 13,96 % -0,28 % 13,85 % Dow Jones BRIC 50 Index 

Robein Nederland Indexfonds 4,73 % 13,65 % 4,24 % 11,88 % 
STOXX® Netherlands Total 

Market 

Robein Vastgoed Indexfonds -1,13 % 9,15 % -2,29 % 8,52 % 
FTSE EPRA/NAREIT Global 

Index 

Robein Private Equity Indexfonds 5,61 % 10,39 % 4,19 % 11,09 % 
Global Listed Private Equity 

Index 

Robein Staatsobligatie Indexfonds 0,66 % 1,43 % 0,87 % 1,38 % 
iShares Euro Government 

Bond 3-5 

Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds 0,82 % 1,04 % 1,69 % 2,44 % 
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 29-03-2019 T/M 28-06-2019 

Offensief  2,24 % 

Neutraal  1,63 % 

Defensief  1,02 % 

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://www.robein.nl/wp-content/uploads/Modelportefeuilles-Robein-Indexfondsen.pdf
http://www.robein.nl/
https://www.robein.nl/kies-een-verdeling/


 

 
 
 

       

VOORUITZICHTEN 

       

 

Nu president Trump heeft aangegeven een tweede termijn te ambiëren is hem er alles aan gelegen de huidige 

lange periode van economische groei in de VS nog een flink jaar op te rekken. Een zittende president wordt in 

tijden van groei vrijwel zonder uitzondering opnieuw gekozen. En Trump heeft de wind mee. Dat zal hij zonder 

twijfel wijden aan zijn beleid – i.c. het roepen om lagere rentes en invoeren van importtarieven-  dat daarom 

naar verwachting niet zal veranderen. Meer of hogere importtarieven op Europese en Aziatische producten zijn 

niet uit te sluiten.  

De lage rentestanden ondersteunen de aandelenkoersen terwijl ook de bedrijfscijfers vooral mee vielen. De 

oplopende goudprijs kan niet verhullen dat opnieuw sprake is van TINA voor beleggers: There Is No 

Alternative. Beleggingen in obligaties van minder hoge kredietkwaliteit -zowel staatobligaties van landen als 

Italië en Portugal alsook bedrijfsleningen- hebben door de inkomende renteopslag aan glans verloren. Zowel 

het IMF (The International Monetary Fund) als de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling) hebben hun wereldwijde groeicijfers neerwaarts aangepast, van een recessie is echter geen 

sprake. De rentestanden lijken daarom wat doorgeschoten, wellicht kan het derde kwartaal enige correctie 

brengen. Beleggingen in aandelen zien er in dat perspectief nog steeds relatief aantrekkelijk uit. 

Het derde kwartaal zal ook duidelijkheid brengen wie de nieuwe Britse premier gaat worden. Boris Johnson is 

duidelijk favoriet en inmiddels lijkt zijn ‘No Deal’ retoriek wat aan kracht af te nemen. De Europese Unie heeft 

meerdere keren gezegd niets te voelen voor een nieuwe deal. De komende maanden zullen uitwijzen hoe heet 

de soep gegeten wordt. De Brexit datum 31 oktober is slechts 4 maanden weg, het Britse pond heeft de laatste 

maand bijna 6 procent aan waarde verloren. Valutahandelaren lijken weinig vertrouwen te hebben in een 

goede afloop.   

De slagvaardigheid van de nieuwe Europese Commissie zal de komende maanden getest gaan worden. 

Ondanks de verschuiving van machten binnen de commissie lijkt er geen andere Brexit-wind te gaan waaien. 
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