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

-3 maanden -6,4% -9,0% -12,5% -18,1% -19,4% -19,4% -19,0% -19,5% -18,9%

Per 1 januari 2019 -6,4% -9,0% -12,5% -18,1% -19,4% -19,4% -19,0% -19,5% -18,9%

-1 jaar -1,7% -3,4% -6,0% -10,6% -11,7% -11,8% -11,2% -11,8% -11,3%

-3 jaar* 1,2% 1,2% 0,6% -0,8% -1,1% -1,3% -0,9% -1,4% -1,4%

-5 jaar* 1,7% 2,1% 2,3% 1,6% 1,6% 1,3% 1,9% 1,1%  

Data per 31 maart 2020

* = 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.

Het eerste kwartaal van 2020 zal in veel toekomstige financiële 

geschiedenisboeken voorkomen. Het jaar begon goed met de 

langverwachte “fase 1” handelsovereenkomst tussen China en de VS 

en een aantrekkende economie. Echter, in de tweede helft van januari 

namen de zorgen over de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) in 

China toe. Aanvankelijk zagen de financiële markten dit als een lokaal 

probleem en stegen wereldwijde aandelen zelfs naar recordhoogtes. 

Het optimisme verdween echter toen duidelijk werd dat Covid-19 de 

Chinese landsgrenzen had overschreden.

Veel landen volgden uiteindelijk het voorbeeld van China in het 

tegengaan van de verspreiding van het virus. Het gevolg van de 

ongekende overheidsmaatregelen was dat een groot deel van de 

wereldeconomie feitelijk tot een ‘plotselinge stilstand’ kwam. Een 

wereldwijde recessie is nu onvermijdelijk geworden. 

Dit alles leidde op de financiële markten tot grote onrust. Echter, anders 

dan in de financiële crisis van 2008/2009 reageerden beleidsmakers 

en centrale bankiers ditmaal snel. De Amerikaanse Centrale Bank 

verlaagde zijn belangrijkste rentetarief en gaat voor bijna USD 1.000 

miljard obligaties kopen. Andere centrale banken, waaronder de ECB, 

namen soortgelijke maatregelen. Ook regeringen trokken alles uit de 

kast in een poging om de economische impact te temperen. 

Mits er een vaccin of geneesmiddel komt, duurt het nog wel even 

voordat het virus onder controle is. Wel zien we in verschillende landen 

bemoedigende signalen dat de maatregelen die zijn genomen hun 

vruchten beginnen af te werpen. Samen met de snelle en omvangrijke 

fiscale- en monetaire maatregelen om de negatieve invloed op de 

economie te beperken, zagen we eind maart toch voorzichtig wat 

lichtpuntjes. 

  

Beleggingsresultaten
In lijn met de wereldwijde financiële markten waren de rendementen 

van de Robeco Life Cycle fondsen negatief. De rendementen varieerden 

van -6,4%  tot -19,5%. 

De rendementen behaald door de fondsen met een langere looptijd, 

waar de nadruk ligt op het beleggen in aandelen, waren gemiddeld 

genomen lager dan de rendementen behaald  door de fondsen met 

een kortere looptijd. Dit komt omdat aandelen het in dit kwartaal 

substantieel slechter hebben gedaan obligaties. 
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Portefeuille en verwachtingen
Vooruitblik 
Voor het verder verloop op de beurzen is de hamvraag hoe het herstel 

van de wereldeconomie eruit komt te zien. Recessies veroorzaakt 

door externe schokken hebben de neiging om vrij diep en kort te 

zijn. Wachten tot het stof is neergedaald en het economische plaatje 

kraakhelder is, betekent echter zeer waarschijnlijk dat de beste 

beleggingskansen voorbij zijn. 

Het fiscaal stimuleren van de overheden en het monetair ingrijpen 

van de centrale banken hebben een belangrijke rol gespeeld bij het 

verminderen van de onrust. Ook lijken de genomen maatregelen 

om het coronavirus in te dammen succesvol. Daarom lijkt een al te 

negatieve visie niet gepast. Zeker omdat aandelenkoersen de neiging 

hebben om zo halverwege een recessie te bodemen alvorens sterk te 

stijgen.

Toch blijven we vooralsnog een beetje voorzichtig met aandelen, ook 

al bieden ze goede vooruitzichten op de middellange termijn. De reden 

is dat afgaand op historische data en de relatief hoge waardering 

waarmee we deze crisis ingingen de kans aanwezig is dat we nog een 

keer met meer dan 10% terugvallen.

Tot slot: we hebben één van de slechtste kwartalen ooit achter de 

rug. Toch is het zaak oog te houden voor de kansen die het met zich 

meebrengt. Wij hebben er vertrouwen in dat de situatie die zich nu 

voordoet, een opmaat is voor betere tijden. 

Aandelen en alternatives 
Het gewicht van aandelen is op dit moment min of meer in lijn met 

de aandelenweging die het glijpad voorschrijft. Gedurende het 

kwartaal is het aandelengewicht ook lager geweest dan de weging 

die het glijpad voorschrijft. Onze huidige aandelenweging is lijn met 

onze visie dat aandelen vanaf de huidige niveaus nog ruimte hebben 

om te herstellen. Binnen aandelen hebben wij op dit moment een 

voorkeur voor meer fundamenteel gedreven strategieën zoals Robeco 

Sustainable Global Stars. 

Obligaties en kas
Overheidsobligaties vinden wij op basis van de vergoeding die ze bieden 

minder aantrekkelijk. Wel hebben deze obligaties het de afgelopen 

periode erg goed gedaan als gevolg van de zoektocht van beleggers 

naar veilige havens. De extra vergoeding die bedrijfsobligaties bieden 

ten opzichte van staatsobligaties is de afgelopen periode behoorlijk 

opgelopen. Daar waar ruimte in de portefeuille was is de weging van 

hoog rentende obligaties verhoogd. 

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.

Aandelen en alternatieve beleggingen Obligaties en kas 
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“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.”

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.

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 2025 2030 2035 2040 2045 ev

  Wereldwijde aandelen 25,00% 37,25% 55,00% 77,50% 81,00%

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

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

  Europese Staatsobligaties 45,75% 37,50% 26,30% 5,00% 0,00%

  Overige obligaties (wereldwijd) 25,00% 20,50% 13,50% 12,00% 12,00%

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

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ernesto Sanichar,  Jeroen Blokland, 
Fondsmanager Fondsmanager



Kwartaalbericht Q1 2020  |  5 

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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