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HET DERDE KWARTAAL VAN 2019 

Het positieve beurssentiment in juni werd aan het begin van derde kwartaal voortgezet. De wapenstilstand in 

het handelsconflict tussen de Verenigde Staten (VS) en China, betere bedrijfsresultaten en de hoop op nieuwe 

stimuleringsmaatregelen van centrale banken, zorgden voor de stijgende beurzen. In augustus sloeg het 

sentiment op de beurzen echter flink om door -opnieuw- een escalatie van de handelsoorlog. De angst voor 

een mogelijke mondiale recessie resulteerde in een verkoopgolf van aandelen. Ondanks dat de (geo) politieke 

spanningen aanhielden werden de koersverliezen weer volledig hersteld in september.  

 

Hieronder een korte beschrijving van het richtinggevende nieuws in het derde kwartaal van 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

       

TERUGBLIK  

       

 

JULI 

(+) Hoop op stimuleringsmaatregelen centrale banken stuwen beurzen 

Begin juli zei Federal Reserve (Fed)-voorzitter Jerome Powell klaar te staan om de Amerikaanse economie met 

gepaste maatregelen te ondersteunen als dat nodig zou zijn. Volgens Powell is het economische momentum 

in diverse grote economieën aan het vertragen. Die zwakte kan mogelijk overslaan naar Amerika. Powell zette 

met zijn woorden de deur open voor een mogelijke rentestap later in de maand. Ook president Mario Draghi 

van de Europese Central Bank (ECB) hintte eerder al op extra stimuleringsmaatregelen. Wereldwijd werden 

beleggers hierdoor gesterkt in hun verwachting dat centrale banken wederom zullen ingrijpen als de 

economische situatie verslechtert. Het vooruitzicht op nieuwe renteverlagingen maakt aandelen nog altijd een 

relatief aantrekkelijke beleggingscategorie ten opzichte van vastrentende waarden. Het sentiment op de 

wereldwijde beurzen was hierdoor positief. De Dow Jones index en de S&P-index doorbraken in de eerste 

weken van juli voor eerst in de geschiedenis de grens van respectievelijk 27.000 en 30.000 punten.    

 

(±) Conservatieven kiezen Johnson als premier Verenigd Koningrijk 

Met een meerderheid van 92.000 van de ongeveer 160.000 leden werd Boris Johnson door zijn partij verkozen 

tot premier van het Verenigd Koninkrijk (VK). Johnson staat bekend als een uitgesproken voorstander van het 

vertrek van het VK uit de Europese Unie (EU). Hij maakte na zijn verkiezing direct duidelijk dat verder uitstel van 

de Brexit niet aan de orde is ."We zullen de EU verlaten op 31 oktober, geen mitsen en maren". Binnen de eigen 

gelederen zal de kersverse premier alle zeilen moeten bijzetten om de wonden te helen die de Brexit zijn partij 

heeft toegebracht. De intern verdeelde Conservatieven hebben geen meerderheid in het parlement en zijn 

afhankelijk van de steun van tien Noord-Ierse parlementsleden bij het uitvoeren van de Brexit-plannen. 

Beleggers verwachten dat Johnson de strijd uiteindelijk zal winnen en vrezen de gevolgen voor de Britse 

economie bij een ‘no-deal Brexit’. Het pond kwam na de verkiezing van Johnson nog verder onder druk te staan 

en daalde naar het laagste niveau in meer dan twee jaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 

 

(+) Positieve stemming op Europese beurzen door sterke kwartaalcijfers 

Met de start van het rapportageseizoen halverwege juli lieten de Europese aandelenbeurzen stevige plussen 

zien. Beleggers waren overwegend enthousiast over de kwartaalresultaten van grote Europese bedrijven. De 

gepresenteerde resultaten waren doorgaans beter dan analisten hadden voorspeld. De belangrijkste beurzen 

in Parijs, Londen en Frankfurt gingen hierdoor in korte tijd enkele procenten omhoog. Met name aandelen uit 



 

 
 

de autosector en chipsector wonnen aan waarde. Op Beursplein 5 sloot de AEX-Index, mede door sterke 

kwartaalcijfers van Philips en ASML, op 582 punten. Dit is het hoogste stand sinds 2001. 

 

(-) Rentebesluiten ECB en Fed zorgen voor teleurstelling bij beleggers 

De vanaf juli opgelopen verwachting dat centrale banken stimuleringsmaatregelen zouden treffen, liep aan het 

einde van maand uit op een teleurstelling. Eerst besloot de ECB het renteniveau te handhaven terwijl Draghi 

wel gelijk hintte op een renteverlaging in september. De kans op een recessie acht de ECB nog altijd klein. De 

vooruitzichten worden wel slechter volgens de centrale bank, met name in de industrie. De aandelenbeurzen 

liepen na het rentebesluit met enkele procenten terug.  

Op laatste dag van maand nam de Fed wel maatregelen. Voor het eerst in ruim tien jaar werd de rente door de 

Amerikaanse centrale bank verlaagd met een kwart procentpunt. Beleggers reageerden echter negatief. Dit 

omdat voorzitter Powell niet duidelijk maakte dat de renteverlaging mogelijk het begin van een reeks van 

verlagingen zou kunnen zijn. De Dow-Jones index sloot op de dag van de bekendmaking met 1,2 procent lager. 

 

 AUGUSTUS 

(-) Escalatie handelsoorlog leidt tot verkoopgolf 

Direct op eerst beursdag van augustus zette president Donald Trump de handelsoorlog met China op scherp. 

Trump kondigde via twitter aan meer importheffingen op Chinese producten te gaan invoeren. Volgens Trump 

zou China zich namelijk niet houden aan eerder gemaakte afspraken. Trump stelde een importheffing van           

10 procent per 1 september in op 300 miljard dollar aan Chinese producten. China liet gelijk weten 

tegenmaatregelen te nemen en stond toe dat de yuan zakte naar het laagste niveau in tien jaar. Ook werd de 

inkoop van Amerikaanse landbouwproducten opgeschort. Na de tweets van Trump sloten de aandelenmarkten 

wereldwijd meerdere dagen achter elkaar in de min en verdampte zo’n 5 procent aan beurswaarde. De Japanse 

Nikkei kelderde tot het laagste niveau sinds begin 2019. Beleggers kozen massaal voor veiligere beleggingen 

zoals staatsobligaties en goud. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van dertig jaar werd voor 

het eerst in de historie negatief. Ook de olieprijs daalde in enkele dagen bijna 10 procent.  

 

(-) Cijfers Duitsland en omgekeerde rentecurve wakkeren recessie vrees verder aan 

De vrees dat de handelsoorlog zou leiden tot een wereldwijde recessies werd in augustus verder 

aangewakkerd door tegenvallende cijfers over de Duitse economie. De economie van de oosterburen, de 

grootste van de eurozone, kromp in het tweede kwartaal van 2019 met 0,1 procent. In de eerste drie maanden 

van het jaar was er nog sprake van 0,4 procent groei. Naast de aanhoudende handelsvete met de VS speelde 

de onzekerheid over de Brexit de Duitse industrie parten. De omvangrijke Duitse auto-industrie heeft daarnaast 

te maken met de grote overgang naar elektrische mobiliteit. De DAX-index in Frankfurt verloor in twee dagen 

bijna 3 procent aan waarde. De ontwikkeling op de obligatiemarkten waren evenmin slecht voor het vertrouwen 

van beleggers in zakelijke waarden. De rente op Amerikaanse en Britse tienjarige obligaties dook voor het eerst 

sinds de financiële crisis in juni 2017 onder die van tweejaars schuldpapier. Deze zogenoemde omgekeerde 



 

 
 

rentecurve wordt gezien als een voorbode van een recessie. Als het duurder wordt om voor de komende paar 

jaar geld te lenen dan voor verder in de toekomst, betekent dit doorgaans dat beleggers zich zorgen maken 

over de economische ontwikkelingen in de toekomst. 

 

(+) Economie Brazilië ontloopt recessie 

De Braziliaanse economie wist in het tweede kwartaal een recessie te ontlopen. De grootste economie van Zuid-

Amerika groeide, in tegenstelling tot het eerste kwartaal (krimp met 0,1 procent) met 0,4 procent op 

kwartaalbasis. Er is sprake van een recessie bij twee kwartalen met economische krimp op rij. De neergang in 

het eerste kwartaal van dit jaar was de eerste krimp voor de economie van Brazilië sinds 2016. Het meevallende 

groeicijfer in het tweede kwartaal is een opsteker voor de Braziliaanse president Jair Bolsonaro die in januari 

aantrad. Bolsonaro had beloofd om de economie nieuw leven in te blazen. De belangrijkste beursgraadmeter 

in Brazilië, de Bovespa, steeg na het positieve nieuws met 2,37 procent. 

 

(+) Rust keert terug op de financiële markten  

Na een turbulente beursmaand keerde de rust in de laatste dagen van augustus langzaam terug. De recessie-

angst verdween weer naar de achtergrond. De VIX-index, graadmeter van volatiliteit en aangeduid als 

‘angstindex’, daalde van een waarde van 25 geleidelijk richting 15. Naast beter dan verwachte economische 

macrocijfers in ontwikkelde economieën waren beleggers ook positief gestemd door berichten dat de VS en 

China bereid zijn in september te onderhandelen over de handelstarieven. Het risico dat de twee kemphanen 

elkaar met steeds hogere importtarieven om de oren slaan leek daardoor kleiner te worden. Vooral aandelen 

van bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen zoals bijvoorbeeld Apple wisten te profiteren van 

het voorzichtige optimisme op de beursvloeren.  

 

SEPTEMBER 

(±) Gevoelig nederlaag Johnson in het Lagerhuis VK 

De Britse premier Boris Johnson leidde in zijn wittebroodsweken gelijk een gevoelige nederlaag in het 

Lagerhuis. Daar maakten de parlementariërs de weg vrij voor een stemming over een voorstel dat moet 

voorkomen dat het VK op 31 oktober zonder deal uit de EU stapt. De Britse oppositie krijgt nu de kans om een 

‘no-deal Brexit’ te voorkomen Meerdere Conservatieven stemden pijnlijk tegen de regering van Johnson. 

Johnson maakte gelijk duidelijk geen uitstel van de Brexit te willen en desnoods nieuwe verkiezingen te willen 

uitschrijven. Voor nieuwe verkiezingen is echter een twee derde meerderheid in het Lagerhuis nodig. Die 

meerderheid lijkt onhaalbaar, maar de toon werd door Johnson andermaal gezet. De onzekerheid voor een 

mogelijk harde Brexit blijft de belegger in haar greep houden.  

 

 



 

 
 

(-) Aanvallen op olievelden in Saudi-Arabië maken einde aan zegereeks beurzen 

De beurzen zette de opgaande lijn in september door. Wall Street sloot begin september maar liefst acht 

handelsdagen op rij met winst. De zegereeks kwam ten einde door aanvallen op twee olie-installaties in Abqaiq 

en Khurais in Saudi-Arabië. Ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie werd hierdoor stilgelegd. 

De aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens Washington zat Iran achter de 

aanslag. Trump gaf toestemming om de strategische oliereserve van de VS te gebruiken en zei klaar te staan 

om militair in te grijpen. Brentolie werd 13 procent duurder op 68,06 US-dollar per vat. Op de beurzen 

profiteerden aandelen van olieproducenten van de duurdere olie, terwijl de luchtvaartaandelen juist van de 

hand werden gedaan door de vrees voor hogere brandstofkosten. Per saldo sloten de belangrijkste 

graadmeters in het rood. 

 

(±) ECB lanceert omvangrijk monetair steunpakket, de “bazooka” is terug 

De ECB kondigde in tweede week van september wel nieuwe maatregelen aan om de Europese economie te 

stimuleren. De centrale bank verlaagde de depositorente en gaat bovendien opnieuw obligaties opkopen. De 

depositorente ging van min 0,4 procent naar min 0,5 procent. Verdere renteverlagingen werden niet 

uitgesloten. Per 1 november start het nieuwe opkoopprogramma voor obligaties met een maandelijkse 

omvang van 20 miljard euro. Dit programma zal lopen zolang als volgens de ECB nodig is. De “bazooka” van 

“Super Mario” is daarmee meer dan terug. Beleggers reageerden gematigd op het besluit. Naar verwachting 

was de ingreep vanaf begin juli al ‘ingeprijsd’ door de markt. Ook op een nieuwe renteverlaging door de Fed 

later in de maand werd gematigd gereageerd. De Fed haalde een kwart procentpunt van het belangrijkste 

rentetarief af. De rente komt nu uit tussen de 1,75 procent en 2 procent. 

 

(-) (Geo) politieke spanningen domineren ook laatste beursweek kwartaal  

Ook in de laatst week van het kwartaal werd het sentiment op de beurzen beïnvloed door (geo) politieke 

spanningen. Grote koersdalingen zoals in augustus bleven echter uit en per saldo bewogen de beurzen zich 

zijwaarts. Naast wisselende geluiden aan het handelsfront (Trump overwoog onder andere een verbod op te 

leggen voor noteringen van Chinese bedrijven aan Amerikaanse beurzen) zorgde de start van het onderzoek 

door de Democraten over het mogelijk afzetten van president Trump kortstondig voor onrust. Trump zou 

volgens de Democraten een verklaring van een klokkenluider hebben tegengehouden en de Oekraïense 

president Volodimir Zelenski hebben gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke corruptie door Joe Biden 

en zijn zoon. De kans op slagen van de afzettingsprocedure is daarbij zeer klein, hiervoor is een tweederde 

meerderheid in de Senaat nodig waar de Republikeinen de macht hebben. Ook de uitspraak van het Britse 

hooggerechtshof over de lange schorsing van het Britse parlement hield beleggers bezig. Het elfkoppige 

rechtscollege in Londen oordeelde unaniem dat die stap door premier Boris Johnson onwettig was. 

Onzekerheid over het verdere Brexitproces werd daar andermaal niet mee weggenomen. 

 

 

  



 

 
 

       

REGIO INDEXFONDSEN 

       

 

De rendementen in het derde kwartaal van 2019 waren voor alle regio’s -op de opkomende markten na- 

positief. De aandelen in de opkomende markten (Brazilië, Rusland, India en China) werden in augustus hard 

geraakt door de dreigende escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. Ondanks het koersherstel 

in september verloor het Robein BRIC Indexfonds het kwartaal uiteindelijk 2,81 procent aan waarde. Het Robein 

Noord-Amerika Indexfonds liet, mede door de oplopende dollar, met een rendement van 4,87 procent de 

grootste stijging zien. De rendementen van het Robein Azië-Pacific Indexfonds, Robein Nederland Indexfonds 

en het Robein Europa Indexfonds waren respectievelijk 3,09 procent, 2,69 procent en 1,61 procent. 
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SECTOR INDEXFONDSEN 

       

 

Door het diversifiërende karakter van beursgenoteerd vastgoed realiseerde deze beleggingscategorie als 

enige ook positieve rendementen gedurende de neergaande markten in augustus. Hierdoor is het Robein 

Vastgoed Indexfonds het best presteerde Indexfonds in het afgelopen kwartaal. Het fonds eindigde                   

7,00 procent hoger. Ook beursgenoteerde private equity ondernemingen lieten rendement boven het 

marktgemiddelde zien. Het Robein Private Equity Indexfonds won dit kwartaal 4,38 procent aan waarde. 
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OBLIGATIE INDEXFONDSEN 

       

 

Door de onrust op de aandelenmarkten en (speculaties over) nieuwe verruimingsmaatregelen daalde de rente 

op de kapitaalmarkt tot een nieuw dieptepunt. De 10-jaarsrente in Duitsland noteerden aan het einde van 

augustus tijdelijk onder het niveau van -0,70 procent, de laagste stand ooit. De obligatiekoersen, de koers en 

het marktrendement bewegen omgekeerd, stegen hierdoor naar ongekende hoogten. Vanaf september vond 

er herstel plaats mede omdat de beleggers afscheid namen van ‘veilige havens’ zoals staatsleningen. De Duitse 

10-jaarsrente sloot het kwartaal af op een waarde van -0,57 procent. Inmiddels heeft tweederde van de 

staatsleningen in de eurozone een negatieve rente. 

Het Robein Staatsobligatie Indexfonds behaalde dit kwartaal een rendement van 0,35 procent. Bedrijfsleningen 

rendeerden het kwartaal wel licht negatief. Het Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds sloot 0,12 procent lager. 
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OVERZICHT RESULTATEN 

         

 

28-06-2019 T/M 30-09-2019 REND. RISICO REND. RISICO BENCHMARK 

Robein Noord Amerika Indexfonds 4,87 % 15,21 % 5,62 % 16,75 % STOXX® USA 50 

Robein Europa Indexfonds 1,61 % 13,03 % 3,04 % 14,07 % EURO STOXX 50®  

Robein Azië Pacific Indexfonds 3,09 % 13,92 % 4,54 % 13,09 % STOXX® Asia/Pacific 50 

Robein BRIC Indexfonds -2,81 % 16,97 % -1,75 % 16,06 % Dow Jones BRIC 50 Index 

Robein Nederland Indexfonds 2,69 % 13,13 % 5,33 % 13,97 % 
STOXX® Netherlands Total 

Market 

Robein Vastgoed Indexfonds 7,00 % 11,94 % 7,06 % 10,08 % 
FTSE EPRA/NAREIT Global 

Index 

Robein Private Equity Indexfonds 4,38 % 12,31 % 5,18 % 12,88 % 
Global Listed Private Equity 

Index 

Robein Staatsobligatie Indexfonds 0,35 % 1,51 % 1,13 % 4,79 % 
iShares Euro Government 

Bond 3-5 

Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds -0,12 % 1,01 % 0,95 % 2,10 % 
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 28-06-2019 T/M 30-09-2019 

Offensief  3,19 % 

Neutraal  1,97 % 

Defensief  0,76 % 

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 

       

 

De inkoopmanagersindexen en leading indicators van de grote economieën bewegen zich richting het 

kantelpunt tussen groei en krimp, het recessiegevaar ligt op de loer. Het komende kwartaal moet blijken of 

beleggers vertrouwen hebben in de maatregelen van centrale banken. Voorlopig bewegen de beurzen zich 

vooral zijwaarts. 

Het IMF heeft zijn economische-groeiverwachtingen opnieuw verlaagd. De wereldeconomie zal dit jaar                   

3 procent groeien en volgend jaar 3,4 procent. In mei rekende het IMF nog op 3,3 procent respectievelijk           

3,6 procent. De economen van het IMF maken zich al langer zorgen om de economische groei en roepen 

regeringen wereldwijd op om over te gaan op fiscale stimulerende maatregelen.  

Ook de ECB heeft bij de recente renteverlaging aangegeven dat het monetaire instrument alleen niet langer 

voldoende is. Landen met budgettaire ruimte -lees Nederland en vooral Duitsland- moeten die ruimte 

aanwenden om te investeren. Het klassieke mantra van schuldenreductie zal men moeten loslaten en met 

investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, huizenbouw en onderwijs zal de economie structureel 

ondersteund moeten worden. Voor fiscale stimulering lijken de geesten nog niet rijp, de koopkrachtfabeltjes 

van de afgelopen jaren van de kabinetten Rutte zijn daar een schrijnend voorbeeld van.  

Het komende kwartaal lijkt ook een einde te komen aan de Brexit-saga. De hoop op een Brexit-deal zorgde 

voor enig optimisme bij beleggers. Maar zelfs als Johnson een deal weet te sluiten is het allerminst zeker dat 

de Britse economie daar op langere termijn bij gebaat is. De vrijheid om eigen handelsverdragen te sluiten en 

om de eigen valuta te kunnen laten depreciëren ten opzichte van de US-dollar en de euro komt met een prijs. 

Die prijs kan nog wel eens pittig uitpakken, de eerdere periode van ‘splendid isolation’ van ’45 tot ’73 geeft wat 

dat betreft weinig vertrouwen in de toekomst.  

Het handelsconflict tussen de VS en China zal ook in het laatste kwartaal van dit jaar een hoofdrol opeisen. De 

VS en China hebben een raamwerk opgesteld voor een gedeeltelijk handelsakkoord. Mogelijk wordt dat al de 

komende maanden door de beide presidenten Donald Trump en Xi Jinping ondertekend. Er zullen echter nog 

heel wat plooien moeten worden gladgestreken, onder andere over het terugdraaien van de geplande 

verhoging van de Amerikaanse importtarieven in december. 

 

 

 

 



 

 

       

 

 



 

 
 
 

 

  

 


	Toelichting op het overzicht van de resultaten
	Deze disclaimer is van toepassing op deze Kwartaalupdate van Robein Vermogensopbouw B.V. (“Robein”) kantoorhoudende en statutair gevestigd te Den Haag. Robein is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34334441. R...
	Hoewel Robein tracht juiste, volledige en actuele informatie in deze Kwartaalupdate weer te geven, verstrekt Robein expliciet noch impliciet enige garantie dat de in deze Kwartaalupdate aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is en/of blij...

