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HET EERSTE KWARTAAL VAN 2020 

Een correctie op de beurzen heeft doorgaans een externe oorzaak nodig om tot volle wasdom te komen. 

Leek COVID-19 zich bij aanvang nog te gedragen als de vorige corona-virussen, tegen het einde van januari 

bevestigden de statistieken dat “this time is different”. Beleggers negeerden nog enkele weken de 

virusinfectie, tegen het einde van februari was er geen houden meer aan. In maart versnelde de correctie op 

de beurzen en werden negatieve uitslagen gezien die ons terugbrachten tot 1987.  

Hieronder een poging om het richtinggevende nieuws in beeld te brengen. 
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JANUARI 

(+) Handelsakkoord leidt tot optimisme  

De Amsterdamse beurs bewoog zich -net als andere beurzen- de eerste weken van januari vooral zijwaarts. 

Halverwege de maand waren beleggers optimistisch gestemd door twee gebeurtenissen. De eerste was de 

lang verwachte ondertekening van het gedeeltelijke handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. De 

tweede was de aftrap van het nieuwe cijferseizoen, verzorgd door grote financiële instellingen. De verwachting 

was dat zij met goede winstcijfers zouden komen over het vierde kwartaal van 2019. De AEX bereikte een stand 

van 615,57 en ook de Dow Jones passeerde voor het eerst de grens van 29.000 punten. 

 

(+/-) Centrale banken 

Mark Carney liet in zijn laatste vergadering als gouverneur van de Bank of England de rente ongemoeid. Het 

beleidscomité stemde met zeven stemmen tegen twee voor handhaving van het huidige tarief van 0,75%. De 

centrale bank paste de groeiverwachtingen voor de Britse economie wel neerwaarts aan. De Federal Reserve 

in de Verenigde Staten verwacht in het verkiezingsjaar 2020 de rente niet meer te verhogen. Voorzitter Jerome 

Powell denkt dat het huidige beleid passend is om de economische expansie te laten voortduren. Ook ECB-

president Lagarde kondigde aan het huidige beleid in stand te houden. De rente en het opkoopprogramma 

bleven ongewijzigd evenals de gedeeltelijke vrijstelling van banken voor de negatieve rente. Lagarde 

beoordeelde de Europese economie als robuuster, risico's op tegenvallers voor de groei zijn er nog steeds 

maar die waren wel minder uitgesproken.  

 

(-) Het coronavirus COVID-19  

De gevolgen van het coronavirus remden steeds meer de economische groei van China. Een econoom van de 

regering waarschuwde in januari dat de groei in het eerste kwartaal een procentpunt lager kan uitkomen door 

de crisis. Het aantal dodelijke slachtoffers van het coronavirus bleef stijgen. Volgens de Chinese autoriteiten 

waren intussen 170 mensen overleden aan de epidemie. Vrijwel alle doden werden geregistreerd in de Chinese 

provincie Hubei, waar zestig miljoen mensen leven en dat grotendeels afgesloten is van de buitenwereld. De 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep de uitbraak van het coronavirus eind januari uit tot internationale 

noodsituatie. In de laatste week van januari daalde de Sensei-index op de beurs in Shanghai met 10% tot 2746. 

 

 



 

 
 

FEBRUARI 

(+) Brexit done  

De stijging van de economische indicatoren in het Verenigde Koninkrijk (VK) wordt de ‘Boris bounce’ genoemd. 

Prime minister Johnson had zijn woord gehouden en de harde brexit leek afgewend. Het VK zal zich in de 

overgangstermijn tot eind 2020 houden aan de Europese regels, vrij verkeer van personen, goederen en 

kapitaal zijn daarmee gewaarborgd. De voorwaarden van een akkoord na de overgangsperiode blijven echter 

onduidelijk. Het VK lijkt een wat gematigder koers richting de Europese Unie te varen. Beleggers hadden er 

vertrouwen in, de FTSE 100-index op de beurs in Londen steeg met ruim 3% naar 7505 punten. 

 

(-) Inkoopmanagers  

Beleggers worden in februari onaangenaam verrast door de -lager dan verwachtte- inkoopmanagers-index in 

de VS. Deze daalde van 53,3 naar 49,6. Een getal boven de 50 duidt op economische groei, daaronder op 

krimp. Vooral de sub-index de dienstensector daalde fors van 53,4 naar 49,4, economen hadden verwacht dat 

die index gelijk zou blijven. In China daalde de inkoopmanagers-index naar een laagterecord van 35,7, januari 

toonde nog een stand van 50. De COVID-19 pandemie vertraagde grote delen van de economie. Beleggers 

namen het voor kennisgeving aan, de beurzen in de VS boekten recordstanden. De Dow Jones bereikte een 

stand van 29551 en de S&P 500 kwam tot 3386. In Europa was het beeld niet anders, de AEX behaalde bijna 

een stand van 625 punten (hoogste stand in 19 jaar).  

 

(+) Goudprijs  

Van paniek op de markten was voorlopig geen sprake. De VIX-index -ook wel de angst-index genoemd- die de 

beweeglijkheid van de beurs meet, noteerde op 17. Dit was nipt boven het gemiddelde van de laatste 5 jaar. 

Toch lijken niet alle beleggers overtuigd van de beursontwikkelingen getuige het gegeven dat de goudprijs in 

2020 inmiddels met 10% is opgelopen. In euro’s gemeten noteerde goud medio februari de hoogste waarde 

ooit met € 48718.  

 

(-) VIX-index  

De stijging van de VIX-index gaf goed weer wat zich in de laatste week van februari afspeelde. Aandelenbeurzen 

hadden wekenlang de uitbraak van het coronavirus genegeerd, maar de verdere verspreiding in Italië en Zuid-

Korea leidde tot het inzicht dat het virus veel grotere economische gevolgen zal hebben dan eerder gedacht. 

De VIX steeg van 17 tot boven de 40 (en steeg in maart door tot 82). Europese beurzen beleefden maandag 22 

februari hun slechtste dag sinds medio 2016. Toen waren de beurzen in de ban vaneen wereldwijde 

groeivertraging en de uitslag van het brexit referendum.  

 

 



 

 
 

(-) Correctie 

Bij een daling van de beurzen met meer dan 10% is er officieel sprake van een correctie. Eind februari is die 

daling een feit, de beurzen in Europa en de VS noteren bijna 12% lagere koersen in euro gemeten. Alleen de 

beurzen in China en Japan beperken het verlies tot circa 8%. Vooral de aandelen van luchvaartmaatschappijen 

moeten het ontgelden. Het aandeel Air France-KLM sluit de maand bijna 30% lager af op € 6,91. 

 

MAART 

(+/-) Onverwachte renteverlaging door de Fed  

De Federal Reserve verraste vriend en vijand door -voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008- de rente 

tussentijds te verlagen met 50 basispunten. Dit is 2 x zo groot als een normale renteverlaging. Volgens Fed-

voorzitter Jerome Powell waren de economische vooruitzichten door het coronavirus zo gewijzigd dat het 

beleid moest worden aangepast. Op een bijeenkomst eerder die week hadden centrale bankiers en de minister 

van financiën van de G7 in een gemeenschappelijke verklaring al gezegd alle mogelijke middelen in te zetten 

om de economische gevolgen van het virus te beperken. Beleggers waren aanvankelijk enthousiast over de 

maatregel. Het enthousiasme ebde later weg nadat Fed-voorzitter Jerome Powell in de toelichting van het 

besluit zei dat het onduidelijk is hoe lang de impact van het virus zal duren. De Dow Jones sloot de dag            

2,9% lager, de S&P 500 verloor 2,8% en de Nasdaq daalde met 3%. 

 

(+) 10-jaarsrente  

De Amerikaanse 10-jaarsrente, een stressindicator voor de financiële markten, dook onder de 1%. Dat is nog 

nooit eerder gebeurd. Het rendement op Nederlandse 10-jarige staatsleningen daalde naar 0,49% negatief, 

ook in Duitsland lag het rendement op 10-jarige bunds weer fors onder nul op -0,62%. 

 

(+/-) Veel nieuwe beleggers  

Brokers meldden een bijzonder hoge order volumes en veel nieuwe 'instappers', mensen die voor het eerst in 

de markt beleggen. Er werd al langer geproefd dat sprake was van 'een grote instapbehoefte' die nu 

werkelijkheid is geworden. De volumes bij Robein lijken dat te bevestigen, er worden meer beleggingen 

gekocht dan verkocht. 

 

(-) Inreisverbod Europeanen 

De aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat Europeanen geweerd gingen worden uit 

de Verenigde Staten, veroorzaakte grote onrust onder beleggers. Trump vindt dat Europa het virus niet goed 

bestrijdt.  

 



 

 
 

(-) ECB laat de rente onveranderd 

Toen bekend werd dat de Europese Centrale Bank (ECB) tegen de verwachting in de rente niet verlaagde, 

liepen de beurzen opnieuw averij op. De centrale bank kondigde wel andere maatregelen aan, zoals een 

verruiming van de opkoopregeling met €120 miljard. Ook mogen banken interen op hun kapitaalbuffers. 

Volgens ECB-president Christine Lagarde moet de belangrijkste hulp echter komen van 

begrotingsmaatregelen, zij benadrukte dat een 'ambitieuze en gecoördineerde' actie van de regeringen van 

de Europese Unie noodzakelijk is. 

 

(-) Paniek 

Het werd medio maart duidelijk dat het virus het leven en de economie van Europa en de Verenigde Staten zal 

ontwrichten. Paniek onder beleggers stortte beurzen wereldwijd diep in het rood. De AEX-index verloor op       

1 dag 10,75% van zijn waarde, het grootste verlies in één dag sinds 'zwarte maandag' op 19 oktober 1987. De 

brede Amerikaanse S&P500 index sloot de handelsdag af met een verlies van 9,51%. Op de Amerikaanse 

beurzen werden meerdere malen zogenaamde circuit-brekers ingezet om de koersval te stuiten. 

 

(+) Stimuleringspakket van US$ 2000 miljard  

In de tweede helft van maart kwamen president Trump met het Witte Huis en de Senaat een stimuleringspakket 

overeen ter waarde van US$ 2000 miljard. De noodmaatregelen moeten de economische gevolgen van het 

coronavirus beperken. De Amerikaanse regering zou onder meer US$ 500 miljard uittrekken voor leningen aan 

bedrijven in zwaar getroffen sectoren en US$ 500 miljard voor financiële steun voor de bevolking. Elk 

Amerikaans huishouden kan tot 3.000 dollar aan steun krijgen. Aanvullend zou er 4 biljoen dollar aan liquiditeit 

worden vrijgemaakt voor de Amerikaanse centrale bank, nu de balans is opgelopen tot boven de 5000 miljard. 

De aandelenkoersen op de Amerikaanse beurzen liepen in aanloop naar het besluit al fors op: 11,4% voor de 

Dow Jones, 8,1% voor de Nasdaq en 9,4% voor de S&P 500. 

 

(-) Eurobonds 

De doortastende aanpak in de VS kreeg geen navolging in Europa. De Italiaanse premier Giuseppe Conte vond 

de toezegging van financiële hulp veel te mager en werd daarin gesteund door de Spaanse premier Pedro 

Sanchez. Het corona-virus heeft de Italiaanse en Spaanse economie aan het wankelen gebracht. De premiers 

wilden direct toegang tot het euronoodfonds ESM, dat €410 miljard in kas heeft. Bovendien stelden ze voor dat 

alle eurolanden gezamenlijk schuldpapier, in de vorm van Eurobonds, gaan uitgeven om de economie, de 

zorgsector en het bedrijfsleven te steunen. Naast deze twee landen waren nog 7 andere lidstaten voor deze 

maatregelen. Duitsland en Nederland niet. De toon die Nederland daarbij aansloeg werd door de zuidelijke 

staten niet gewaardeerd. Beleggers deden een stapje terug na de euforie van de laatste dagen. De AEX sloot 

de dag af met een verlies van 3,74%. De andere beurzen in Europa lieten vergelijkbare cijfers zien, de Duitse 

Dax ging 3,68% achteruit en in Parijs en Milaan daalden de koersen met respectievelijk 4,23% en 3,15% 

 



 

 
 

(-) President Bolsonaro besmet met corona  

De Braziliaanse President Jair Bolsonaro behoorde lang in het kamp van de corona ontkenners,. Bolsonaro riep 

de bevolking op gewoon te gaan werken. Beleggers hechten weinig waarde aan zijn woorden. De Bovespa-

index op de beurs in Sao Paolo daalde gestaag. Het bericht dat de president mogelijk besmet was geraakt en 

getest werd, zette alle spreekwoordelijke sluizen open. De Bovespa-index daalde uiteindelijk met 44% in enkele 

weken. De test was overigens negatief. 

 

 

  



 

 
 

       

REGIO INDEXFONDSEN 

       

 

In het eerste kwartaal van 2020 waren er geen regio’s in de wereld die zich aan de COVID-19 impact konden 

onttrekken. In alle regio’s werden negatieve rendementen behaald. De aandelen in het Robein Azië-Pacific 

Indexfonds wisten met een rendement van 19,46% negatief de schade nog het best te beperken. De aandelen 

in het Robein Noord-Amerika Indexfonds hadden rugwind van de appreciërende dollar en kwamen tot een 

rendement van 20,64% negatief. De aandelen in de opkomende markten (Brazilië, Rusland, India en China) 

werden hard geraakt door de virus-uitbraak. Het Robein BRIC Indexfonds behaalde een negatief rendement 

van 31,68%. De aandelen in het Robein Nederland Indexfonds en het Robein Europa Indexfonds bereikten een 

rendement van respectievelijk 26,44% en 23,60% negatief. 
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SECTOR INDEXFONDSEN 

       

 

In tijden van hoge volatiliteit op de beurzen verdwijnt doorgaans het diversifiërende effect tussen verschillende 

beleggingscategorieën. Simpel gezegd: alles wordt -met spoed- verkocht. Zowel het Robein Vastgoed 

Indexfonds als het Robein Private Equity Indexfonds deelden in de algehele malaise en behaalden negatieve 

rendementen van respectievelijke 25,20% en 31,44%.  
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OBLIGATIE INDEXFONDSEN 

       

 

Beleggingen in vastrentende waarden hebben aanzienlijk minder last van de paniek op de beurzen. 

Staatsleningen fungeren als veilige haven. De eerder wat opgelopen renstestanden daalden in het eerste 

kwartaal sterk door de toename van de vraag, maar eindigden het kwartaal minder laag. In Duitsland daalde 

het rendement op de 10-jarige staatsobligaties aanvankelijk scherp naar -0,87%, aan het einde van het kwartaal 

corrigeerde dat tot 0,50% negatief. De Nederlandse 10-jaars rente daalde tot -0,67% en eindigde het kwartaal 

op -0,26%. In Italie was een tegengestelde beweging zichtbaar, het rendement op 10-jaars staatsleningen steeg 

bijna een% tot 2,27% en daalde daarna tot 1,47% aan het einde van maart.   

Het Robein Staatsobligatie Indexfonds behield haar waarde met een rendement van 0,01%. De rente-opslag 

op bedrijfsleningen liep in het kwartaal wat op door de toegenomen risico’s voor bedrijven, bedrijfsleningen 

rendeerden daardoor wat slechter dan staatsleningen. Het Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds sloot 3,75% 

lager. 
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OVERZICHT RESULTATEN 

         

 

31-12-2019 T/M 31-3-2020 REND. RISICO REND. RISICO BENCHMARK 

Robein Noord Amerika Indexfonds -20,64 % 59,87 % -13,96 % 57,10 % STOXX® USA 50 

Robein Europa Indexfonds -23,60 % 44,98 % -25,34 % 46,49 % EURO STOXX 50®  

Robein Azië Pacific Indexfonds -19,46 % 36,05 % -16,93 % 29,06 % STOXX® Asia/Pacific 50 

Robein BRIC Indexfonds -31,68 % 56,36 % -22,60 % 43,13 % Dow Jones BRIC 50 Index 

Robein Nederland Indexfonds -26,44 % 42,14 % -17,61 % 38,46 % 
STOXX® Netherlands Total 

Market 

Robein Vastgoed Indexfonds -25,20 % 46,09 % -26,72 % 46,47 % 
FTSE EPRA/NAREIT Global 

Index 

Robein Private Equity Indexfonds -31,44 % 57,00 % -32,68 % 57,49 % 
Global Listed Private Equity 

Index 

Robein Staatsobligatie Indexfonds 0,01 % 3,30 % -0,33 % 9,24 % 
iShares Euro Government 

Bond 3-5 

Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds -3,75 % 3,46 % -6,15 % 13,13 % 
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 31-12-2019 T/M 31-03-2020 

Offensief  -23,09 % 

Neutraal  -14,45 % 

Defensief  -5,81 % 

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 

       

 

De economische vooruitzichten voor het komende kwartaal zijn niet rooskleurig. De grote economieën draaien 

op een fractie van hun capaciteiten. Het weerstandsvermogen van vele bedrijven zal tot het uiterste getest 

worden en soms voorbij het uiterste. De faillissementen van bedrijven die de laatste jaren hebben kunnen 

overleven dankzij de lage financieringslasten, zijn inmiddels aan het oplopen. Inmiddels is duidelijk dat de 

noodmaatregelen van centrale banken en overheden een stevige recessie niet zullen voorkomen, de 

uiteindelijke economische schade is zeer afhankelijk van de snelheid en effectiviteit van de maatregelen 

waarmee de verspreiding van het virus kan worden beperkt. Naarmate het langer duurt zal ook de discipline 

van de maatschappij een rol gaan spelen.  

Doordat Corona de productie stil legt en daarmee het aanbod van goederen beperkt, kunnen de 

noodmaatregelen die vooral de vraagkant stimuleren minder effectief zijn. Daardoor is het niet uitgesloten dat 

prijzen oplopen en de inflatie hoger uitvalt. Deze ontwikkeling kan samenvallen met een versterkte 

financieringsbehoefte bij overheden om te kunnen voorzien in de benodigde en toegezegde steun. Het grotere 

beroep op de kapitaalmarkten werkt mogelijk hogere rentestanden in de hand. Een iets hogere inflatie is al 

jaren de wens van centrale banken, wellicht krijgen ze nu ‘hulp’ uit onverwachte hoek. Hogere rentetarieven zijn 

echter zeer ongewenst, het zou de schulden van overheden duurder maken en daarmee de financiering van 

de noodmaatregelen belemmeren. Centrale banken staan straks -meer dan ooit- voor een balanceer act. 

Het is maar de vraag of de visie van beleggers zo ver in de toekomst reikt. De toegezegde steunmaatregelen 

hebben duidelijk een positiever sentiment teweeggebracht op de beurzen. Dat sentiment kan in het tweede 

kwartaal bijdragen aan hogeren koersen. De ontwikkelingen zullen echter gepaard gaan met een hoge 

volatiliteit dus beleggers moeten wel over een sterke maag beschikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

 

 



 

 
 
 

 

  

 


	Jan Peter Hopmans
	Risicomanager bij Robein
	In tijden van hoge volatiliteit op de beurzen verdwijnt doorgaans het diversifiërende effect tussen verschillende beleggingscategorieën. Simpel gezegd: alles wordt -met spoed- verkocht. Zowel het Robein Vastgoed Indexfonds als het Robein Private Equit...
	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...

