
 

 
KWARTAALUPDATE  
TWEEDE KWARTAAL 
2020 
 



 

 
 

 



 

 
 

       

ROBEIN KWARTAALUPDATE 

       

 

HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2020 

De beurzen in alle regio’s in de wereld toonden per saldo stevige koersstijgingen in het tweede kwartaal van 

2020. Het koersverloop had echter veel weg van een jong gebergte: scherpe punten en dalen. Waarbij 

afwisselend positieve en negatieve ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus de richting bepaalde.    

Hieronder het richtinggevende nieuws in het tweede kwartaal. 
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TERUGBLIK  

       

 

APRIL 

(-) Werkeloosheid in de Verenigde Staten (VS) loopt snel op  

Begin april maakte het Amerikaanse ‘Bureau of Labour Statistics’ de cijfers bekend van de arbeidsmarkt in 

maart. Zowel de aantallen van werkeloosheidsuitkeringen als die van nieuwe werkelozen zijn veel hoger dan 

door analisten werd verwacht. 6,65 miljoen Amerikanen hebben in de laatste week van maart een 

werkloosheidsuitkering aangevraagd en 3,3 miljoen in de week daarvoor. Daarmee heeft de coronacrisis in 

zeer korte tijd 10 miljoen banen doen verdwijnen. De snelheid waarmee de Amerikaanse arbeidsmarkt 

vastloopt is ongekend. Na 2007 klom het aantal werklozen in twee jaar tijd op tot iets minder dan 9 miljoen. 

Extra zorgelijk is het gegeven dat in de VS een zorgverzekering vaak gekoppeld is aan een baan. Volgens het 

Economic Policy Institute, een denktank in Washington, zijn de afgelopen twee weken 3,5 miljoen mensen naast 

hun werk ook hun zorgverzekering verloren. Zowel de Dow Jones als de brede S&P 500 sloten uiteindelijk          

4,4 procent lager. In Europa deden de beurzen het iets minder slecht, de Duitse DAX verloor 3,94 procent en 

in Parijs daalden de koersen 4,3 procent. De beurs in Amsterdam wist de schade te beperken tot 2,51 procent 

lagere koersen. 

 

(+) Corona optimisme 

Wereldwijd zijn er hoopgevende signalen dat de pandemie over haar hoogtepunt heen lijkt. De Aziatische 

aandelenmarkten boekten zeer forse winsten en zijn binnen een week met meer dan 20 procent gestegen. In 

de VS werd in de staat New York voor het eerst een lager aantal corona doden per dag gemeld waardoor 

president Trump “licht aan het einde van de tunnel zag”. Beleggers in de VS en Europa deelden in het 

optimisme en kochen massaal aandelen. De Dow Jones steeg 7,7 procent, in Europa is de DAX de sterkste 

stijger met een plus van 5,77 procent. 

 

(+) Productiebeperkingen doen olieprijs stijgen 

De verwachting dat de grote olieproducerende landen Rusland, Saoedi-Arabië en de VS mogelijk een akkoord 

sluiten over een ongekend grote productieverlaging joeg de olieprijs op. In 2020 is de prijs voor een vat Brent 

olie gedaald van net onder de $70 tot $25. Een tweet van president Trump waarin hij hintte op deze deal deed 

de prijs stijgen met 47 procent tot boven $36. In de VS dreigen kleinere schalieolieproducenten failliet te gaan 

door de extreem lage olieprijs. Zij zitten vooral in door Republikeinen gedomineerde staten, zoals Texas en 

zorgen voor veel werkgelegenheid in die staten. In het verkiezingsjaar 2020 kan Trump het zich niet veroorloven 

om deze Republikeinse staten te verliezen. Daarom pleit hij al langer -en tevergeefs- voor hogere olieprijzen. 

De aandelen van oliemaatschappijen trokken de beurzen omhoog. In de VS was Chevron de dagwinnaar met 



 

 
 

een stijging van 11,1 procent, de Dow Jones kreeg er 2,2 procent bij. De beurs in Amsterdam pluste ruim 2 

procent. Aandelen Shell kregen er 9 procent bij. 

 

(-) Vraag naar olie kelderde door corona crisis 

Wereldwijd viel de industriële productie vrijwel stil als gevolg van de maatregelen die het COVID 19-virus 

moeten indammen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schatte de vraaguitval voor ruwe olie voor april 

op 29 miljoen vaten per dag. Dat is grofweg 30% lager dan de ‘normale’ vraag van 100 miljoen vaten per dag. 

De vraaguitval doet de productieverlaging eerder in april (10 miljoen vaten) al teniet voordat deze was 

ingegaan op 1 mei. Op 20 april gebeurde het ondenkbare: de olie-future prijs gaat onder nul. Hoewel deze 

daling deels technisch van aard is -het future contract liep enkele dagen later af, waardoor schommelingen 

heviger zijn- maakte de prijsdaling tot onder nul duidelijk dat de oliemarkt volledig uit het lood lag. De aandelen 

van oliemaatschappijen leverden een deel van de winst van de week ervoor weer in. De Russische MOEX-index 

die traditioneel gevoelig is voor de olieprijs leverde in korte tijd ruim 14 procent in. 

 

MEI 

(-) Opnieuw spanningen tussen de VS en China  

Terwijl de meeste Europese beurzen op de Dag van de Arbeid dicht waren, laaide de spanning tussen de VS 

en China op. President Trump overwoog opnieuw heffingen op Chinese producten als straf voor de manier 

waarop Peking met de corona-uitbraak omging. De druk vanuit het Witte Huis op Amerikaanse bedrijven om 

hun productie weg te halen uit China nam ook toe. Een nieuwe handelsoorlog lag op de loer en beleggers 

vreesden het ergste. De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten flink lager. Uiteindelijk verloor de S&P 500          

2,8 procent en de Dow Jones-index 2,5 procent. Op de eerste beursdag na de Dag van de Arbeid gingen ook 

de Europese beurzen hard omlaag, met verliezen die opliepen tot 4,4 procent in Frankrijk. De AEX-index sloot 

3,2 procent lager. 

 
(-) De US-dollar verliest haar glans  

In de eerste weken van de corona-crisis was de dollar nog flink in trek bij beleggers: de dollarindex, waarbij de 

munt wordt vergeleken met zes andere valuta's, was 3,5 procent gestegen in 2020. Begin mei leverde de dollar 

bijna 2 procent toe op de euro. Analisten gaven aan dat het ongelimiteerd opkoopprogramma van de Federal 

Reserve (Fed), de zwakkere vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en de hogere begrotingstekorten 

op termijn negatief voor de munt zullen zijn. Beleggers in dollars waren daarnaast in toenemende mate 

bevreesd dat ook in de VS de beleidsrente negatief kan worden. Dat zette de dollarkoers verder onder druk 

omdat het aanhouden van tegoeden in dollars dan onaantrekkelijker wordt. 

 
(-) Amerikaanse beurzen lager gesloten door bezorgde Fed  

De voorzitter van de Fed Jerome Powell uitte zijn zorgen over de impact van de coronacrisis op de Amerikaanse 

economie. Volgens Powell zijn de vooruitzichten voor de economie onzeker en kan de virusuitbraak 

onherstelbare schade aanrichten met massale faillissementen en werkloosheid tot gevolg. De Amerikaanse 



 

 
 

centrale bank kwam al vroeg in de crisis met een pakket van in totaal 2300 miljard US-dollar om de 

kredietverlening aan de reële economie op peil te houden. Daarmee heeft de bank de afgelopen weken zijn 

balans opgeblazen met meer dan USD 2.000 miljard tot een kleine USD 6.600 miljard. De Fed loste daarmee 

mogelijke liquiditeitstekorten op korte termijn op. Aanvullende fiscale steun zou helpen om economische 

schade op de lange termijn te voorkomen. De Dow Jones-index sloot 2,2 procent in de min, de bredere S&P 

500 daalde 1,8 procent. De AEX-index daalde met 1,6 procent tot 512,19 punten, de Duitse DAX daalde             

2,6 procent. 

 
(+) Corona-vaccin op komst  

Aan het begin van de maand waren er al signalen dat Covid-patiënten baat bleken te hebben bij het middel 

remdesivir van biotechbedrijf Gilead. Het bericht dat het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna goede 

vorderingen maakte met de ontwikkeling van een coronavaccin zette de aandelenbeurzen in Europa en Noord-

Amerika halverwege de maand op flinke winst. De AEX kreeg er 3,9 procent bij en steeg tot 519,89 punten. 

Ook elders in Europa viel het nieuws uitstekend. De breed samengestelde Stoxx Europe 600-index pluste zo'n 

4 procent. De Dow Jones Index sloot 3,9 procent hoger, terwijl de breed samengestelde S&P 500 3,2 procent 

won. 

 
(+/-) Macro economische cijfers vallen mee  

De iets groter dan eerder geraamde krimp van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar       

-5 procent lager in plaats van 4,7 procent- veranderde per saldo niets aan de verwachting dat de grootste averij 

pas in het tweede kwartaal zichtbaar wordt. De daling van de orders voor duurzame goederen in april met 17,2 

procent is wat beter dan de verwachting van analisten op 19 procent, maar is een waarschuwing voor wat nog 

komen kan. Onderzoeksbureau IHS Markit publiceerde de cijfers van inkoopmanagers in de eurozone over de 

maand mei. De cijfers lagen nog stevig onder de 50 -hetgeen een krimp betekent- maar waren met 30,5 al veel 

beter dat de cijfers van de maand ervoor (13,6) en ook boven marktverwachting van 25. Beleggers in de V.S. 

reageerden positief op de cijferstroom en sloegen de waarschuwingen in de wind. De Dow Jones-index sloot 

met een winst van 2,2 procent, de S&P 500 met een plus van 1,5 procent. Een dag later volgen ook de Europese 

beurzen: de AEX krijgt er 1,83 procent bij en ook andere beurzen schrijven flinke plussen. De beurs in Milaan 

doet zeer goede zaken met een winst van 2,4 procent. 

 

JUNI 

(+) ING-analist: 'grootste dataverrassing uit de geschiedenis'  

Het Amerikaanse ‘Bureau of Labour’ kwam met verrassend positieve cijfers: de werkloosheid in mei was 

onverwacht gedaald tot 13,3 procent. Analisten rekenden juist op een verdere stijging richting de 20 procent. 

Het aantal nieuwe banen steeg met 2,5 miljoen, zo blijkt uit het banenrapport. De positieve cijfers voedden de 

hoop dat de Amerikaanse economie sneller herstelt van de corona-malaise dan verwacht. De werkloosheid 

ging de afgelopen maanden met sprongen omhoog. Van 3,5 procent in februari steeg de werkloosheid tot 

14,7 procent in april. Het aantal werklozen daalde afgelopen maand met 2,1 miljoen tot 21 miljoen. De 

Amerikaanse beurzen sloten flink hoger: de Dow Jones sloot op een plus van 3,2 procent en de S&P 500 klom 



 

 
 

2,6 procent. De Nasdaq bereikte een door de stijging van 2,1 procent recordhoogte en eindigde op                   

9814 punten, ruim boven de pre-corona-top van 9718 in februari van het jaar. De Europese beurzen deelden 

in de jubelstemming: de AEX-index klom 2,4%, naar 572,80 punten. Ook de overige Europese indices lieten 

mooie stijgingen zien. De Duitse DAX-index sloot 3,4 procent hoger, maar de grootste winst was voor de 

Spaanse Ibex met 4,4 procent. 

 
(-) Sombere toon bij Fed voorzitter Powell doet beurzen dalen 

Als Steven Mnuchin, de minister van Financiën, en Jerome H. Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, het 

congres medio juni toespreken is de toon somber. Het gezamenlijke optreden van de twee top beleidsmakers 

was het gevolg van het opleven van het corona virus in vele delen van de VS. De economische activiteit daalde 

volgens Powell op ongekende snelheid in reactie op de maatregelen die de verspreiding van het virus moeten 

voorkomen. "Zelfs na de onverwacht positieve werkgelegenheid in mei zijn bijna 20 miljoen banen verloren 

sinds februari". De niveaus van de productie en de werkgelegenheid blijven ver onder hun pre-pandemische 

niveaus aldus Powell. “Aanzienlijke onzekerheid blijft over de timing en de sterkte van het herstel," voegde hij 

eraan toe. Zolang de ziekte niet onder controle is, is een volledig herstel onwaarschijnlijk. Mnuchin stelde dat 

de economie een opleving van het COVID-19 virus niet kan dragen. Beleggers namen massaal afscheid van 

hun aandelen, de Dow Jones-index daalde met 6,9 procent naar 25.128,17 punten. De S&P 500 gaf 5,9 procent 

prijs. De Europese aandelenbeurzen deden het fractioneel minder slecht: de AEX sloot 3,4 procent lager op 

540,26 punten. De beurzen in Milaan en Madrid daalden met respectievelijk 4,8 procent en 5 procent. 

 
(-) IMF publiceerde haar World Economic Outlook: “A Crisis Like No Other, An Uncertain 
Recovery” 

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) verwacht een wereldwijde economische krimp van 4,9 procent in 

2020, 1,9 procentpunten lager dan de prognose van april 2020. De COVID-19-pandemie heeft in de eerste 

helft van 2020 een sterkere negatievere impact gehad op de bedrijvigheid dan verwacht en het herstel zal naar 

verwachting geleidelijker verlopen dan eerder werd voorspeld. In 2021 wordt een wereldwijde groei van            

5,4 procent verwacht. Het gezamenlijke bruto nationaal product (BNP) voor 2021 zal ongeveer 6,5 

procentpunten lager uitkomen dan in de pre-COVID-19-prognoses van januari 2020. Het IMF maakt zich vooral 

zorgen over de negatieve gevolgen voor huishoudens met een laag inkomen. Deze zijn bijzonder acuut, wat 

de aanzienlijke vooruitgang bij het terugdringen van extreme armoede in de wereld sinds de jaren negentig 

deels tenietdoet. Beleggers namen het voor kennisgeving aan, de beurzen bewegen vooral zijwaarts. 

 
(+) Brazilië verzwakt de corona-maatregelen 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro kwam midden- en kleinbedrijven tegemoet met een afzwakking van 

de corona maatregelen. Beleggers juichten de beslissing toe, de Bovespa index in Sao Paolo liep ultimo juni 

op tot 97.648 punten. Daarmee is de index 53 procent gestegen ten opzichte van het laagste punt in maart, 

maar nog altijd 16 procent verwijderd van de pre-COCID standen begin van dit jaar. 

  



 

 
 

       

REGIO INDEXFONDSEN 

       

 

Sinds het dieptepunt in maart zijn de aandelenkoersen wereldwijd sterk hersteld. In het tweede kwartaal van 

2020 werden in alle regio’s rendementen boven de 10 procent gerealiseerd. De aandelen in de opkomende 

markten (Brazilië, Rusland, India en China) behoorden ditmaal tot de kloplopers in positieve zin. Het Robein 

BRIC Indexfonds werd het vorige kwartaal nog het hardste getroffen (- 31,68%) door de uitbraak van corona, 

dit kwartaal won het indexfonds 20,85 procent aan waarde. De rendementen in de andere regio’s waren 

overwegend in lijn met elkaar. Het Robein Europa Indexfonds, Robein Noord-Amerika Indexfonds en Robein 

Azië-Pacific Indexfonds stegen respectievelijk 13,17 procent, 13,09 procent en 12,02 procent. Door de relatief 

grotere exposure aan small- en midcap aandelen realiseerde het Robein Nederland Indexfonds een hoger 

rendement.  Het fonds eindigde met een winst van 18,24 procent. 
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SECTOR INDEXFONDSEN 

       

Het Robein Private Equity Indexfonds en Robein Vastgoed Indexfonds toonden ook beiden herstel van de zware 

verliezen in het vorige kwartaal. De mate van het herstel verschillende echter aanmerkelijk. Het Robein Private 

Equity Indexfonds won 22,48 procent aan waarde terug en was daarmee het best presterende indexfonds. 

Beursgenoteerde vastgoedaandelen bleven daarentegen achter. Belangrijke oorzaak is terughoudend bij 

beleggers over de toekomstige huurinkomsten en verlaging of uitstel van dividend. Het Robein Vastgoed 

Indexfonds steeg dit kwartaal ‘slechts’ met 6,67%. 
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OBLIGATIE INDEXFONDSEN 

       

 

De massale vlucht van beleggers in het eerste kwartaal naar veilige havens leidde tot dalende 

kapitaalmarktrentes en oplopende koersen van staatsobligaties. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie 

herstelde sinds het laagterecord in maart (-0,87 procent) naar eind juni -0,45 procent. Door de nieuwe enorme 

opkoopprogramma’s (Quantitative Easing QE) van de centrale banken om de economische gevolgen van 

covid-19 te bestrijden bleef de kapitaalmarktrente het tweede kwartaal onder druk staan. Het Robein 

Staatsobligatie Indexfonds realiseerde mede hierdoor een postief rendement van 0,32 procent. In de 

steunprogramma’s van de Fed en ECB worden naast staats- en hypotheekobligaties ook bedrijfsobligaties 

opgekocht. Europese bedrijfsleningen rendeerden het afgelopen kwartaal dan ook beduidend beter. Het 

Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds sloot 2,85 procent hoger.  
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OVERZICHT RESULTATEN 

         

 

31-03-2019 T/M 30-06-2020 REND. RISICO REND. RISICO BENCHMARK 

Robein Noord Amerika Indexfonds 13,09 % 31,18 % 19,39 % 30,84 % STOXX® USA 50 

Robein Europa Indexfonds 13,17 % 30,57 % 17,37 % 33,59 % EURO STOXX 50®  

Robein Azië Pacific Indexfonds 12,02 % 22,32 % 11,41 % 22,00 % STOXX® Asia/Pacific 50 

Robein BRIC Indexfonds 20,85 % 30,99 % 15,72 % 25,62 % Dow Jones BRIC 50 Index 

Robein Nederland Indexfonds 18,24 % 28,40 % 24,11 % 25,19 % 
STOXX® Netherlands Total 

Market 

Robein Vastgoed Indexfonds 6,67 % 33,62 % 5,46 % 31,94 % 
FTSE EPRA/NAREIT Global 

Index 

Robein Private Equity Indexfonds 22,48 % 32,85 % 24,51 % 35,84 % 
Global Listed Private Equity 

Index 

Robein Staatsobligatie Indexfonds 0,32 % 2,26 % 0,55 % 2,91 % 
iShares Euro Government 

Bond 3-5 

Robein Bedrijfsobligatie Indexfonds 2,85 % 2,28 % 5,41 % 8,04 % 
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 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 31-03-2020 T/M 30-06-2020 

Offensief 13,94 % 

Neutraal 8,89 % 

Defensief 3,85 % 

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 

       

 

Het herstel van de markten in het tweede kwartaal werd met name gedreven door een krachtige monetaire 

verruiming door de centrale banken en door de hoop op een spoedige versoepeling van de ‘lockdowns’ in de 

diverse landen. De maatregelen van de centrale banken is zo krachtig dat het voor jaren aan bovengemiddelde 

groei kan zorgen bij relatief lage inflatie. Fiscale stimulansen kunnen het economische effect van de verruiming 

verder ondersteunen en verlengen. Dat is op zich goed nieuws voor beleggingen in zakelijke waarden als 

aandelen. 

De grote onzekerheid zit in het hoge aantal COVID-19 infecties in de VS, maar ook in Brazilië, Rusland en India. 

Een tweede infectie-golf ligt op de loer. In een aantal landen zijn versoepelingen van de corona-maatregelen 

inmiddels teruggedraaid vanwege de oplopende aantallen nieuwe besmettingen. De corona-crisis lijkt een 

flinke streep door de rekening van zittende president Trump. De nieuwe lockdown-achtige maatregelen zullen 

de economische groei schaden. Zowel een lagere groei als escalatie van het virus zal zijn Democratische 

opponent Joe Biden munitie geven in zijn campagne tegen de Republikeinen. Met de verkiezingen in 

november is het verloop van COVID-19 virus in het derde kwartaal niet onbelangrijk.  

 In de eurozone heeft de daadkracht van beleidsmakers ‘vriend en vijand’ verrast. De Europese Centrale Bank 

heeft haar opkoopprogramma vergroot met 12 procent van het eurozone-BNP. De Chinese regering heeft 

verdere stimuleringsmaatregelen aangekondigd, waaronder coupons aan huishoudens om de uitgaven aan te 

moedigen (vergelijkbaar met de USD 3000 helikoptergeld van Trump), terwijl de ‘People's Bank of China’ het 

monetair beleid accomoderender gaat maken. 

Er lijkt enige reden tot optimisme: veel economieën stonden er relatief goed voor voordat de crisis begon. De 

gecoördineerde acties door politiek en centrale banken geven vertrouwen en tenslotte is de waardering van 

aandelen ten opzichte van vastrentende waarden verbeterd. Risico’s zitten vooral in een tweede COVID-19-fase 

en/of mogelijke geopolitieke spanningen. Bijvoorbeeld de VS en China die elkaar beschuldigen de COVID-19 

oorsprong te zijn of de onenigheid tussen olieproducerende landen nu de vraag naar olie zo veel lager is.  
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