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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 6,8% 8,5% 11,0% 14,8% 15,2% 14,8% 15,2% 15,1% 15,0%

Per 1 januari 2020 -0,1% -1,3% -2,8% -6,0% -7,1% -7,4% -6,7% -7,3% -6,8%

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

-3 jaar* 3,1% 3,5% 3,6% 3,3% 3,2% 2,9% 3,4% 3,1% 3,4%

-5 jaar* 3,4% 4,1% 4,6% 4,6% 4,7% 4,3% 4,9% 4,3%  

Data per 30 juni 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.

In het tweede kwartaal van 2020 werden de gevolgen van de Covid-19 

pandemie duidelijk zichtbaar. De wereldeconomie werd geconfronteerd 

met de grootste economische schok in decennia. Het dieptepunt van 

de globale recessie viel in de maand april. De aanbodkant van de 

economie werd ernstig verstoord door “lockdowns” die vooral in april 

een rem waren op de economische activiteit. Detailhandelsverkopen, 

hotelboekingen en recreatieve bestedingen duikelden in een aantal 

regio’s met meer dan 80% (jaar-op jaar) omlaag. In de maand mei 

werd zichtbaar dat de vraagkant van de economie zich hervond met een 

stijging in consumptieve bestedingen, veelal online. Met het geleidelijk 

reduceren van “lockdowns” en “social distancing” maatregelen nam de 

sociale mobiliteit in juni toe waarmee het in mei ingezette economisch 

herstel aan het eind van het tweede kwartaal breder gedragen werd. 

De economische dynamiek is momenteel ongekend grillig en wordt 

heen en weer geslingerd door geleidelijke openstellingen enerzijds 

en lokale sluitingen bij regionale oplevingen van Covid-19 anderzijds. 

In tegenstelling tot de financiële crisis van 2008, waar banken in 

de publieke opinie als schuldige werden aangewezen, heeft de 

aanwezigheid van een gemeenschappelijke ‘vijand’ in de vorm van 

Covid-19 een “whatever it takes” respons van politici en beleidsmakers 

vergemakkelijkt. Centrale banken en overheden hebben alle registers 

opengetrokken om economische impact van de Covid-19 schok op 

te vangen door een scala aan maatregelen zoals het opkopen van 

obligaties (in toenemende mate ook risicovolle bedrijfsobligaties), 

goedkope financiering aan bedrijven en huishoudens, loonsubsidies 

etc. 

Financiële markten anticiperen omslagpunten in de economische 

cyclus. Aandelen vinden vaak de weg omhoog in het midden van een 

recessie. Na een zeer scherpe daling van de beurzen in de maand 

Maart staat de globale MSCI Wereldindex in lokale valuta gemeten 

sinds 1 April 18.5% hoger. Ook andere risicovolle beleggingsklassen 

maakten een historisch zeer sterk prijsherstel door. Hoogrentende 

bedrijfsobligaties (hedged in EUR) rendeerden 11.5% in het tweede 

kwartaal. De enorme liquiditeitssteun van centrale banken en het 

benutten van fiscale buffers door overheden heeft geleid tot een 

bovengemiddeld historische opleving op de beurzen. 

  

Beleggingsresultaten
Het tweede kwartaal stond in het teken van het herstel van de 

financiële markten. Bijna alle grote beleggingscategorieën behaalde 

positieve rendementen. Ook de rendementen voor de Robeco Life 

Cycle fondsen waren uitstekend dit kwartaal. Alle fondsen behaalde in 

dit kwartaal een positief rendement. De rendementen varieerden van  

6,7%  tot 15,2%.  

In het tweede kwartaal herstelde de aandelenmarkten. De verliezen 

geleden in het eerste kwartaal werden hierdoor voor een deel 

weggewerkt. De Robeco Life Cycle fondsen met een langere looptijd, 

waar de nadruk ligt op het beleggen in aandelen, hebben hierdoor een 

meer dan uitstekend rendement behaald. Ondanks dat de Robeco Life 

Cycle fondsen met een kortere looptijd minder in aandelen beleggen 

en meer in obligaties hebben ook zij dit kwartaal een goed rendement 

behaald. De rendementen van obligaties waren dan wel lager dan 

die behaald door aandelen maar waren wel positief. Waarbij de 

rendementen van de risicovollere bedrijfsobligaties zelfs uitstekend 

waren. 
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Portefeuille en verwachtingen
Vooruitzichten 
Het economisch herstel dat zich heeft aangediend zal in onze visie 

zich voortzetten in de tweede helft van 2020 maar meer schoksgewijs 

zijn. Het navigeren van een tweede golf in Covid-19 besmettingen en 

de komende Amerikaanse presidentverkiezingen biedt in onze visie 

voldoende aanleiding voor een woelige herstelfase. De bereidheid van 

centrale bankiers om meer obligaties bij te kopen bij een stagnatie in 

economische- en marktcondities is een stevige vloer onder de financiële 

markten. Interessant blijven risicovolle beleggingscategorieën die door 

centrale banken gekocht worden zoals hoogwaardige bedrijfsobligaties 

(investment grade) en in mindere mate high yield obligaties. Wat 

terughoudendheid is geboden ten aanzien van risicovolle activa die 

ver vooruitgelopen zijn op een V-vormig economisch herstel, zoals 

aandelen.  Binnen globale aandelen zijn Amerikaanse aandelen relatief 

duur en het land is het episch centrum van Covid-19 binnen ontwikkelde 

markten. Tegelijkertijd heeft de dominante US-technologiesector wel de 

beste kaarten in handen bij een langere Covid-19 besmettingsgolf. 

Voor de komende periode blijft de wijze waarop de pandemie 

zich ontwikkeld bepalend voor financiële markten. Hoe beter het 

onder controle kan worden gebracht hoe meer het vertrouwen van 

consumenten en producenten zal groeien en hoe sneller economieën 

zich zullen herstellen. Dat laatste is cruciaal voor de aandelenmarkten. 

Deze zijn immers al ruim vooruitgelopen op het herstel van de 

economie en hebben een nieuwe bevestiging nodig dat inderdaad het 

herstel aanstaande is om verder te stijgen. 

Aandelen en alternatives 
De weging van aandelen in de portefeuilles is op dit moment in lijn 

met de weging die het glijpad voorschrijft. Hierbij hebben wij een 

lichte voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde landen. De neutrale 

weging naar de beleggingscategorie aandelen is in lijn met onze visie. 

Aandelen zijn erg voortvarend geweest in het verdisconteren  van een 

rap herstel van de economische activiteit. Alhoewel wij ook denken 

dat het  herstel is ingezet denken wij dat het pad van het herstel iets 

grilliger zal zijn dan waar aandelen op dit moment rekening mee 

houden. 

Obligaties en kas
Wij vinden bedrijfsobligaties op dit moment een aantrekkelijke 

beleggingscategorie. Alhoewel de rentevergoeding die zij bieden 

inmiddels flink wat lager is dan het de afgelopen periode is geweest, is 

het nog steeds aantrekkelijk. Zeker nu niet alleen de Europese Central 

bank maar ook de Amerikaanse centrale bank actief bedrijfsobligaties 

opkoopt blijft dit een aantrekkelijk beleggingscategorie. Met betrekking 

tot staatsobligaties hebben we een neutrale visie. De rentes zijn laag, 

maar kunnen laag blijven door de opkoop programma’s van centrale 

banken. 

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
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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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