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Terugblik
Koersontwikkeling Robeco Life Cycle Funds

RLCF 2025 F EUR RLCF 2030 F EUR RLCF 2035 F EUR

Bron: Bloomberg, Robeco 
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Rendementen Robeco Life Cycle fondsen

 RLCF 2020 RLCF 2025 RLCF 2030 RLCF 2035 RLCF 2040 RLCF 2045 RLCF 2050 RLCF 2055 RLCF 2060 RLCF 2065

- 3 maanden 3,4% 4,6% 5,9% 7,7% 10,3% 10,4% 10,5% 10,7% 10,8% 10,6%

Per 1 januari 2019 3,4% 4,6% 5,9% 7,7% 10,3% 10,4% 10,5% 10,7% 10,8% 10,6%

-1 jaar 0,4% 1,2% 1,6% 1,7% 2,4% 2,6% 2,5% 3,4% 3,1% 4,0%

-3 jaar* 2,4% 4,0% 5,7% 6,9% 7,7% 8,2% 7,7% 8,6% 8,0%  

-5 jaar* 3,4% 4,6% 5,7% 6,8% 7,4% 7,6% 7,5% 7,9% 7,4%  

Data per 31 maart 2019

* = geannualiseerd; bron: Robeco Performance Measurement

Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van Robeco voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan 

fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De aandelenbeurzen schoten meteen vanaf het begin van het nieuwe 

jaar uit de startblokken. De aanzet voor de stijgingen kwam uit 

Amerika, waar de Amerikaanse centrale bank met geruststellende 

woorden over het rentebeleid naar buiten kwam. Het aantal verwachte 

rentverhogingen dit jaar is teruggebracht naar nul. 

De beleidswijziging werd met instemming begroet op de 

aandelenmarkten. Hoewel de sterkste stijging in januari plaatsvond, 

sloten de beurzen ook de daaropvolgende maanden positief af. 

Uiteindelijk stond de wereldwijde aandelenindex in euro’s eind maart 

ruim 14% hoger. Hiermee werd de daling van het vierde kwartaal van 

2018 in een klap weer weggepoetst. Wel zijn de verwachtingen voor de 

economische groei voor de rest van het jaar naar beneden bijgesteld. 

In Europa bleef het ‘doormodderen’, met Brexit en bleken de minder 

goede economische cijfers in Duitsland geen incident. In China 

daarentegen verbeteren de cijfers en is de overheid een volgende ronde 

met stimulerende maatregelen gestart. De Chinese beurs schoot dit 

kwartaal met ruim 30% omhoog.

De voor Europa belangrijke Duitse tienjaarsrente zakte in maart 

beneden de 0%. Beleggers zijn inmiddels bereid voor zekerheid te 

betalen. Het feit dat er weinig aanbod van deze obligaties is, drijft 

de prijs overigens ook op. Door de rentedaling werden risicovollere 

obligatiecategorieën ook duurder. Bedrijfsobligaties bijvoorbeeld 

bieden een iets hogere rente en waren voor beleggers dit kwartaal 

daarom een aantrekkelijk alternatief voor staatsobligaties. Hiermee zijn 

risico’s van deze categorie uiteraard ook weer groter geworden. 

Beleggingsresultaten
De Robeco Life Cycle fondsen behaalden in het eerste kwartaal mooie 

rendementen variërend van 3,4% voor de kortst lopende Life Cycle tot 

10,8% voor RLCF 2060. De fondsen met een langere looptijd, die vooral 

in aandelen beleggen, hadden uiteraard veel profijt van de stijgingen 

op de aandelenmarkten. Amerikaanse aandelen behaalden een beter 

rendement dan het marktgemiddelde en hebben in een wereldwijde 

aandelenportefeuille een relatief hoog gewicht. Vanwege de lange 

beleggingshorizon hebben we een relatief zware weging in opkomende 

markten in de portefeuilles. Hoewel ontwikkelde markten relatief beter 

presteerden, was het rendement van deze categorie ook positief. 

De rendementen van de korter lopende fondsen, waarin de nadruk ligt 

op obligatiebeleggingen, waren ook positief. De dalende rente zorgde 

voor positieve rendementen in alle categorieën, waarbij high yield 

obligaties en obligaties uit opkomende landen het best presteerden.

De lange termijnresultaten zijn met jaarrendementen de forse daling in 

het vierde kwartaal weer teruggekomen naar niveaus die je op lange 

termijn mag verwachten en lopen uiteen van 3,4% tot 7,9%.
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Portefeuille en verwachtingen
Hoge beweeglijkheid 
Het afgelopen kwartaal was een van de beste kwartalen op de 

aandelenmarkt in de afgelopen 10 jaar. Zo hard als de koersen in het 

vierde kwartaal van 2018 onderuit gingen, zo hard kwamen ze nu ook 

weer terug. De verliezen werden ruimschoots weer goed gemaakt. Het 

onderstreept wat ons betreft dat aandelen risicovolle beleggingen zijn 

en dat dat van tijd tot tijd gepaard gaat met flinke schommelingen. 

Maar zeker over een lange periode bekeken zijn aandelen juist een 

interessante belegging.

Na deze beweeglijke kwartalen zal bij beleggers die net ingestapt 

zijn de vraag opkomen hoe ze om moeten gaan met een beurs die 

alle kanten uit lijkt te gaan. Sommigen hebben al snel de neiging 

om bij een daling te verkopen en daarna niet meer in te stappen. 

Of pas instappen als de beurs al weer voor een groot deel hersteld 

is. De historie leert ons dat het loont  om door de korte termijn 

schommelingen heen te kijken. 

Niet voor niets wordt het risico van de Life Cycle fondsen afgebouwd 

gedurende de looptijd. RLCF2020, dat nu nog voor 20% in aandelen 

belegt, heeft niet al te veel te lijden gehad van de koersdalingen. Deze 

werden gecompenseerd  door de hoge weging van obligaties. Vlak voor 

het einde van de looptijd wil je geen forse schommelingen meer van je 

portefeuille. Inherent hieraan is natuurlijk wel dat dit fonds minder hard 

stijgt dan een fonds waarin juist veel aandelen zitten. 

De langer lopende fondsen hadden wel last van forse dalingen, maar 

de beweeglijkheid kan dus ook positief uitpakken zoals we in het 

eerste kwartaal zagen. Gegeven de lange horizon van beleggers in 

RLCF 2035 of RLCF 2045 en de risicoafbouw die in de loop van de jaren 

automatisch plaatsvindt, draagt zelf timen van de markt door in- en uit 

te stappen uiteindelijk meestal niet positief bij aan het rendement.  

Aandelen en alternatives 
Aandelen hebben op dit moment een weging die vrijwel op het niveau 

ligt dat het glijpad voorschrijft. Hierbij hebben we geen specifieke 

voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde landen of opkomende landen.

We denken dat in de voorbije maanden veel goed nieuws in de koersen 

is verwerkt. Bijvoorbeeld het uitblijven van een recessie op korte termijn 

en de positieve draai in het gevoerde rentebeleid van Amerikaanse 

centrale bank. Dit betekent niet dat we meteen negatief zijn over de 

vooruitzichten voor aandelen. De wereldwijde economische groei 

trekt in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk al weer wat aan, in 

tegenstelling waar eind vorig jaar voor werd gevreesd. 

Obligaties en kas
Met obligaties blijven we voorzichtig. De rente op staatsobligaties is de 

voorbije maanden weer flink gedaald, en hoewel centrale banken deze 

niet snel zullen opdrijven, verwachten we evenmin dat de rente nog 

veel verder omlaag kan. Dat betekent dat startpunt voor de komende 

tijd hele lage, of zelfs negatieve rentes op staatsobligaties het startpunt 

zijn. Voor bedrijfsobligaties verwachten we dat de extra renteopslag 

voor het risico dat beleggers lopen ook langzaam omhoog zal gaan. 

In de portefeuilles zijn we daarom ook iets voorzichtiger met deze 

beleggingscategorie. 

Strategische asset allocatie
De asset allocatie van de lifecycle fondsen varieert en is 

afhankelijk van de looptijd. Bij de fondsen met een lange 

resterende looptijd ligt de nadruk op vermogensopbouw. Het 

percentage dat in aandelen is belegd, is dan relatief hoog. 

Naarmate de looptijd van het fonds korter wordt, ligt het accent 

op vermogensbehoud en is het percentage risicomijdende 

fondsen in portefeuille hoger en het percentage belegd in 

aandelen juist lager. Het zogenoemde glijpad geeft het tempo 

aan waarmee de risicovollere beleggingen zoals aandelen 

worden afgebouwd.
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In het kort...
Risico wordt afgebouwd richting de einddatum
Naarmate de beleggingshorizon kleiner wordt, is het behoud van 

het opgebouwde vermogen belangrijker dan het behalen van een 

hoog rendement. Daarom bouwt de fondsmanager het risico van de 

portefeuille stapsgewijs af richting einddatum.

Zorgeloos beleggen
Met één fonds kan uw klant werken aan zijn vermogensopbouw, zonder 

dat er tussendoor hoeft te worden bijgestuurd (zolang de einddatum 

gelijk blijft). Alle zorgen worden u en uw klant uit handen genomen.

Profiteren van de expertise van Robeco
De Robeco Life Cycle funds zijn actief beheerde fondsen, waarbij 

er wereldwijd gespreid wordt belegd in een groot aantal 

beleggingscategorieën.

Duurzaamheid gewaarborgd
Robeco heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De Robeco 

fondsen waarin de Life Cycle fondsen beleggen voldoen aan de strenge 

duurzaamheidseisen van Robeco, zoals o.a. ESG integratie en het 

uitsluiten van tabak.

“Binnen de Robeco Life Cycle funds worden de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van professioneel 

vermogensbeheer gecombineerd met een brede spreiding 

over diverse beleggingscategorieën. 

De Robeco Life Cycle funds zijn de 

ideale oplossing om uw klant én u te 

ontzorgen op gebied van beleggen.”

Ruud van Suijdam, Fondsmanager

Productkenmerken
Structuur  Luxembourg SICAV

Verhandelbaarheid  Dagelijks

ESG-integratie  Ja, via de onderliggende Robeco-

fondsen

ISIN looptijd tot 2020 LU0996309139

  2025 LU0996309212

  2030 LU0996309303

  2035 LU0996309485

  2040 LU0996309568

  2045 LU0996309642

  2050 LU0996309725

  2055 LU0996309998

  2060 LU0996310061

  2065 LU1369249583

Management fee  0,45%

Service fee  0,10%

Prospectus en verdere informatie robeco.nl/beleggen/pensioen

Voorbeeld
Stel, uw klant wilt eerder stoppen met werken en wenst extra 

vermogen op te bouwenter overbrugging tot uw pensioendatum. De 

pensioendatum ligt in 2034, maar uw klant denkt er aan 3 jaar eerder, 

in 2031, te stoppen. U kunt er dan voor kiezen om te beleggen in 

Robeco Life Cycle fund 2035. In 2031 is het grootste deel van het risico al 

afgebouwd. Er kan voor worden gekozen om het fonds te verkopen (dat 

kan dagelijks) of het fonds aan te houden. 

Op dit moment ligt de nadruk op risicvollere beleggingen om een 

hoger rendement te behalen. Richting 2035 gaat de nadruk steeds 

meer liggen op het behoud van het opgebouwde rendement door het 

risico in de loop van de tijd stapsgewijs af te bouwen. Een belegging in 

Robeco Life Cycle fund 2035 is dé manier om zorgeloos vermogen op te 

bouwen. 

Strategische portefeuille 2018 RLCF 2020 2025 2030 2035 2040 ev

  Wereldwijde aandelen 19,50% 27,00% 39,50% 56,25% 81,00%

  Indirect vastgoed (wereldwijd) 0,00% 1,00% 1,25% 1,75% 2,50%

  Alternatieve beleggingen 1,00% 1,50% 2,25% 2,50% 2,50%

  Europese Staatsobligaties 48,50% 42,00% 32,50% 20,00% 0,00%

  Overige obligaties (wereldwijd) 29,00% 26,50% 22,50% 17,50% 12,00%

  Kas 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Belangrijke informatie
Deze publicatie is bedoeld voor professionele beleggers. Het is bedoeld 

om de professionele belegger algemene informatie over Robeco’s 

specifieke vaardigheden te geven, maar is geen aanbeveling of advies 

om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Robeco Institutional 

Asset Management B.V. (handelsregister nummer 24123167) heeft 

een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit 

Financiële Markten te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie 

en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via 

www.robeco.com/nl

Indien een financieel adviseur een Robeco Life Cycle fonds adviseert, 

dient dit advies gebaseerd te zijn op een adequaat ‘Know your 

customer’ proces, waarbij de geschiktheid van het Robeco Life Cycle 

fonds voor het beleggingsdoel van de individuele klant is vastgesteld en 

vastgelegd.

Aangezien het risico van het Robeco Life Cycle fonds automatisch 

wordt gereduceerd naarmate de looptijd verstrijkt, hoeft de financieel 

adviseur gedurende de looptijd van het fonds geen aanpassingen 

in de portefeuille te adviseren. Dit gaat echter alleen op zolang de 

uitgangspunten van de klant niet veranderen. Het gevolg hiervan is 

dat de adviseur wel periodiek dient te monitoren of de uitgangspunten 

van de klant, zoals vastgesteld op het moment van adviseren van het 

Robeco Life Cycle fonds, gedurende de looptijd van het fonds nog steeds 

van toepassing zijn.

I www.robeco.nl/beleggen/pensioen

T 010 - 224 2600

E salesinformation@robeco.nl
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Contact & informatie


