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HET VIERDE KWARTAAL VAN 2019 

Ondanks de toename van geopolitieke spanningen in -onder andere- het Midden-Oosten en Azië bracht het 

vierde kwartaal van 2019 opnieuw mooie rendementen op beleggingen in zakelijke waarden. In een aantal van 

de ontwikkelde economieën werden nieuwe beursrecords genoteerd. Ook de grote economieën in de 

opkomende markten trokken, zowel in positieve als in negatieve zin, de aandacht.  

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

       

 

OKTOBER 

(-) Economische cijfers bevestigen groeivertraging 

De verwachtingen van de inkoopmanagers in de Verenigde Staten (VS) die eind september bekend werden 

gemaakt, vielen de beleggers fors tegen. De ISM ‘manufacturing Purchasing Managers Index’ noteerde de 

laagste waarde in 10 jaar op 47,8 en bleef daarmee nipt boven de niveaus van de recessie in 2008-2009 (46,3). 

Een waarde onder de 50 duidt op een dalende economische activiteit. De groeivertraging in de maakindustrie 

is een wereldwijd fenomeen. Ook in andere grote economieën is de inkoopmanagersindex voor die sector 

onder de 50 gezakt. In China noteerde de PMI 49,8, in Zuid-Korea 48,0 en in Duitsland zelfs 41,7. De magere 

macro-cijfers leidde in de eerste dagen van oktober tot sterk dalende beurzen. De AEX-index sloot bijna                  

4 procent lager, in de VS daalde de S&P500 met ruim 3 procent. 

   

(+/-) Chinese in- en uitvoer vallen verder terug  

De handel van China met het buitenland liep opnieuw verder terug. De uitvoer kromp in september met              

3,2 procent, de invoer met 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De cijfers waren nog slechter dan 

analisten hadden verwacht en bevestigden het beeld dat de handelsoorlog met de VS haar tol begint te eisen. 

Beleggers op de beurs in Shanghai leken zich weinig aan te trekken van de cijfers. De Shanghai Composite 

index daalde minder dan een procent naar 2939,82. De index meandert al maanden rond de 3000 punten. 

 

(+/-) Fed verlaagt de rente  

De Federal Reserve (Fed) verlaagde conform de verwachting eind oktober haar basistarief met 0,25 procent 

naar 1,75 procent (bandbreedte 1,5 – 1,75). In de toelichting op het rentebesluit wees voorzitter Powell op 

‘enkele lichtpuntjes’ in de economische ontwikkeling in de VS, het monetaire beleid zou passend zijn om de 

economische groeicyclus te verlengen. De Amerikaanse beurzen hadden de renteverlaging al ingeprijsd, de 

teleurstelling dat een verdere verlaging van de tarieven niet meer dit jaar zou plaatsvinden deed de koersen 

aanvankelijk dalen. Uiteindelijk sloten de beurzen iets hoger. De Dow Jones-index won 0,4 procent, de breder 

samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent. 

 

 

  



 

 
 

 NOVEMBER 

(+) Russische aandelen presteren het beste 

Gedreven door hoge dividenduitkeringen -veelal door bedrijven waarin de Russische regering de 

meerderheidsaandeelhouder is, zoals Sberbank en Gazprom- behalen Russische aandelen het hoogste 

rendement in jaren. Het dividendrendement op de Russische aandelenmarkt van 6,7 procent behoort tot de 

hoogste ter wereld. Ook profiteerden de Russische bedrijven van een verzachting van Amerikaanse of 

Europese sancties. In november behaalde de belangrijkste Russiche aandelenindex (RTSI) haar hoogste punt 

met een jaarrendement van 44 procent in euro gemeten. Alleen de Griekse aandelenmarkt kan zich in 2019 

meten met de Russische markt, maar deze beurs komt van een veel lager beginpunt.  

 

(+) Rentestanden lopen op 

In de VS was de rente-curve medio november weer ‘normaal’, wat betekent dat de rente op lange leningen 

weer hoger was dan die op kortlopend krediet. De Amerikaanse 10-jaarsrente klom halverwege november 

terug naar het niveau (1,97%) van de zomer van 2019. De hoop op het schrappen van importheffingen na 

positief nieuws uit het handelskamp, deed beleggers besluiten de veilige staatsobligaties weer te verkopen. 

Ook in Europa liepen de rentes op. In Frankrijk en België waren alweer enkele positieve rendementen te zien. 

In Duitsland en Nederland liep de rente op 10-jarige staatsleningen op van respectievelijk min 0,57 naar min 

0,23 procent en min 0,43 naar min 0,12 procent. 

 

(+/-) Net geen recessie bij de buren  

De Duitse economie ontsnapte in november aan de gevreesde recessie. De grootste economie van Europa 

groeide in het derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De exportafhankelijke 

economie van Duitsland heeft last van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de slepende onzekerheid over 

de Brexit. De investeringen in kapitaalgoederen zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal, mede 

door de problemen in de automobielsector, de autoproductie is met 9 procent teruggevallen. De Nederlandse 

economie kende juist een prima derde kwartaal. Dankzij een hogere particuliere consumptie en aantrekkende 

overheidsuitgaven kwam de economische groei uit op 0,4 procent in vergelijking met het voorafgaande 

kwartaal. Het verschil in economische bedrijvigheid was terug te zien op de beurzen. De AEX behaalde in 2019 

inmiddels 29 procent rendement, de DAX bleef steken op bijna 19 procent. 

 

DECEMBER 

 (+) De economie van Brazilië komt op stoom 

De groei in de grootste economie van Latijns-Amerika leek in december, mede door de lage rentestanden en 

de inspanningen van de overheid om de -langverwachte- hervorming van de sociale zekerheid aan te pakken 

te versnellen.. De Braziliaanse Bovespa-index bereikte in december een nieuw record -in lokale valuta 

gemeten- van 117.203 punten en behaalde daarmee in 2019 een rendement van 25 procent. Het rendement 



 

 
 

is opvallend omdat buitenlanders in 2019 voor ongeveer 15.000 miljoen Reais aan Braziliaanse aandelen 

hebben verkocht. 

 

(+) AEX boven de 600 punten 

Op 6 december sloot de AEX-index voor het eerst sinds 2001 boven de 600 punten. De stand van 602,3 

betekende een rendement in 2019 van ruim 22 procent tot dat moment. In vergelijking met bijvoorbeeld de 

Amerikaanse beurzen, die de laatste jaren record na record verbraken, is de hoogste stand voor de AEX-index 

nog niet in zicht. De hoogste slotstand ooit is 701,56 punten op 4 september 2000. Daarna zakte de beursindex 

door het knappen van de internetzeepbel (‘dotcom crisis’) diep weg. 

 

(-) Problemen in India stapelen zich op 

De Indiase economie toonde in het derde kwartaal van 2019 de laagste groei in zes jaar tijd: 4,5 procent. India 

was geruime tijd de snelst groeiende economie ter wereld. De mondiale afkoeling van de economie in 

combinatie met binnenlandse problemen, zoals de crisis onder (schaduw)banken leidden tot aanzienlijk lagere 

groeicijfers. De cijfers waren een tegenvaller voor minister-president Narendra Modi. Om voldoende nieuwe 

banen te creëren is een economische groei van zo'n 8 procent nodig. De begrotingsruimte en daarmee de 

mogelijkheden voor Modi om extra stimulerend beleid te voeren zijn echter beperkt. Analisten verwachten dat 

de centrale bank de rente -na de eerdere verlaging van 1,35 procent in 2019- verder zal verlagen. Ondertussen 

liep de spanning met buurlanden op door Modi’s voornemen om nederzettingen in Kashmir te bouwen naar 

voorbeeld van Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden. Deze regio is onderwerp van een 

langlopend geschil tussen India, Pakistan en China. Deze spanningen hebben geleid tot een verlaging van het 

kredietwaardigheidsoordeel van India door Moody’s van 'stabiel' naar 'negatief'. 

 
(+) Dow Jones en S&P 500 op recordstand 

De Amerikaanse beurzen sloten vlak voor jaareinde op recordhoogte. Beleggers waren gematigd optimistisch 

over het handelsakkoord tussen de VS en China. Beleggers verwerkten het nieuws dat China de 

importheffingen op honderden soorten goederen werden verlaagd en Trump liet weten dat het fase 1-akkoord 

"op zeer korte termijn" werd ondertekend. Ook kreeg het sentiment steun van gunstige macrocijfers. Zo gaven 

beter dan verwachte cijfers over de industrie in China het sentiment een impuls. De Dow Jones-index klom naar 

28.645.26 en de S&P500-index naar 3239.91. 

 

(+) Goud 

Beleggers in goud hebben een goed jaar achter de rug. De waarde steeg dit jaar met zo'n 19 procent, wat het 

beste jaar sinds 2010 opleverde voor het edelmetaal. Goud profiteerde dit jaar van de beleidsverandering die 

centrale banken maakten. In het begin van het jaar stonden die nog in verkrappingsmodus, maar door 

onzekerheden in de wereld, zoals de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, Brexit, en onrust in regio's als 

Hongkong zijn de centrale banken aan het verruimen geslagen. De Fed verlaagde de rente driemaal op rij. Ook 

de ECB verlaagde de rente en reactiveerde het opkoopprogramma. De goudprijs klom eind december op tot 

1.529 US dollar per ounce (31,1 gram), het hoogste punt sinds begin 2013.  



 

 
 

       

REGIO INDEXFONDSEN 

       

 

In alle regio’s van de wereld werden in het laatste kwartaal van 2019 positieve rendementen behaald. De 

aandelen in de opkomende markten (Brazilië, Rusland, India en China) hadden nog wat goed te maken na het 

teleurstellende derde kwartaal. Het Robein BRIC Indexfonds behaalde met 9,45 procent het hoogste 

rendement. Vooral de Russische en Braziliaanse aandelen hadden de wind in de zeilen. Ook de aandelen in het 

Robein Nederland Indexfonds bereikten een fraai rendement van 7,52 procent. De overige regio’s ontliepen 

elkaar niet veel: het Robein Europa Indexfonds won 4,42 procent, het Robein Noord-Amerika Indexfonds kwam 

tot 4,23 procent en het Robein Azië-Pacific Indexfonds bereikte een rendement van 4,15 procent.    
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SECTOR INDEXFONDSEN 

       

 

Het Robein Vastgoed Indexfonds kon het goede rendement in het voorgaande kwartaal geen vervolg geven, 

het laatste kwartaal van 2019 werd afgesloten met een negatief rendement van 1,43 procent. De beleggingen 

in beursgenoteerde private equity ondernemingen sloten het jaar in stijl af, het Robein Private Equity 

Indexfonds bereikte dit kwartaal een rendement van 8,45 procent. 
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OBLIGATIE INDEXFONDSEN 

       

 

De jubelstemming op de aandelenmarkten ging geheel voorbij aan de vastrentende markten. De economische 

groei lijkt in een aantal regio’s wat aan te trekken en verdere renteverlagingen zijn -voor nu- van de baan. 

Obligaties gingen in de verkoop. De verkoopdruk leidde in Duitsland tot een koersdaling van ruim 3 procent 

op de 10-jarige staatsobligaties, het rendement steeg daardoor van 0,58 procent negatief tot 0,18 procent 

negatief. De zoektocht naar positief rendement deed de renteopslag voor Europese bedrijven dalen van 

gemiddeld 3,66 procent naar 3,09 procent. Deze daling compenseerde de stijgende staatsrentes enigsinds.     

Het Robein Staatsobligatie Indexfonds leverde dit kwartaal 1,42 procent in. Bedrijfsleningen rendeerden het 

kwartaal beter, maar uiteindelijk ook negatief. Het Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds sloot 0,57 procent lager. 
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OVERZICHT RESULTATEN 

         

 

30-09-2019 T/M 31-12-2019 REND. RISICO REND. RISICO BENCHMARK 

Robein Noord Amerika Indexfonds 4,23 % 10,23 % 7,08 % 10,60 % STOXX® USA 50 

Robein Europa Indexfonds 4,42 % 11,88 % 5,15 % 12,43 % EURO STOXX 50®  

Robein Azië Pacific Indexfonds 4,15 % 8,33 % 3,94 % 8,86 % STOXX® Asia/Pacific 50 

Robein BRIC Indexfonds 9,45 % 12,59 % 10,84 % 11,43 % Dow Jones BRIC 50 Index 

Robein Nederland Indexfonds 7,52 % 11,33 % 4,82 % 12,34 % 
STOXX® Netherlands Total 

Market 

Robein Vastgoed Indexfonds -1,43 % 8,06 % -0,36 % 8,07 % 
FTSE EPRA/NAREIT Global 

Index 

Robein Private Equity Indexfonds 8,45 % 9,78 % 8,14 % 11,11 % 
Global Listed Private Equity 

Index 

Robein Staatsobligatie Indexfonds -1,42 % 1,80 % -1,04 % 1,42 % 
iShares Euro Government 

Bond 3-5 

Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds -0,57 % 1,08 % -0,76 % 1,87 % 
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 30-09-2019 T/M 31-12-2019 

Offensief  4,75 % 

Neutraal  2,42 % 

Defensief  0,08 % 

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 2019 

te bekijken. De actuele rendementen van de modelportefeuilles in 2020 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 ‘portefeuille verdeling’. 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/
https://www.robein.nl/kies-een-verdeling/


 

 
 
 

       

VOORUITZICHTEN 

       

 

Een bekende uitspraak bij beleggers is: 'a bull market climbs a wall of worry', hetgeen zoveel betekent als: hoe 

hoger de koersen des te meer zorgen de beleggers zich (kunnen) maken. En zorgen waren er genoeg in 2019, 

handelsoorlogen, Brexit, massale bosbranden, geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, Azië en India, 

hackers aanvallen en meer. Uiteindelijk kunnen beleggers terugkijken op een zeer geslaagd beleggingsjaar.  

Ook voor 2020 zijn de meeste ‘ingrediënten’ van 2019 nog onverminderd van kracht. De recessie-angst is 

daarbij afgenomen en de economische groei lijkt wat aan te trekken. Met name de groei van de lonen en de 

zeer lage werkeloosheid houdt de consumptie in de grootste economieën op peil. De centrale banken hebben 

aangegeven de rentestanden voorlopig laag te blijven houden.  

Kortom de langste periode van aaneengesloten economische groei zou met nog een jaar verlengd kunnen 

worden. In de VS worden in november presidentsverkiezingen gehouden. Als president Trump de 

economische groei kan vasthouden zijn de kansen op een herverkiezing zeer groot. De geschiedenis heeft 

geleerd dat een zittende president tijdens economische expansie wordt herkozen. De geschiedenis laat ook 

zien dat het verkiezingsjaar waarin een Republikeinse president wordt gekozen, vaak een goed beursjaar is. 

Een ontsporing van een van de ‘zorgen van 2019’ kan echter leiden tot een stevige correctie op de beurzen. 

Escalatie van conflicten ligt op de loer, maar als we ons voldoende zorgen maken wordt het wellicht weer een 

mooi jaar.  
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