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Terugblik economie
Koersontwikkeling Robeco Life Cycle FundsHet groeitempo van de economie is in het tweede kwartaal van 

2022 aanzienlijk vertraagd. Deze vertraging was ook merkbaar in het 

vertrouwen van zowel consumenten en producenten, dat de afgelopen 

periode is gekelderd. Positief is, de relatief hoge spaarquota. Deze buffer 

lijkt voldoende om de consument door deze moeilijk periode heen te 

helpen. In Europa zijn de kansen op een recessie toegenomen, dit komt 

met name door de onzekerheid over de energievoorziening, als gevolg van 

de sancties die de EU aan Rusland heeft opgelegd. 

In Azië zijn enige tekenen van stabilisatie zichtbaar in de conjunctuur. 

De exportorders in Taiwan verbeteren en de productieactiviteit in China 

neemt toe nu de grote productiecentra weer open gaan. Dit zijn meestal 

voorbodes voor een aantrekkende economische cyclus. Voeg daarbij, 

dat de Chinese overheid steeds ruimhartiger wordt met het verlenen 

van economische ondersteuning en de vooruitzichten in Azië lijken de 

komende tijd te verbeteren.  

Gedurende het tweede kwartaal verschoof de aandacht van de markt 

geleidelijk van vrees voor inflatie naar angst voor recessie. Deze angst werd 

gevoed door tegenvallende macro-economische cijfers. Ook verzwakten 

een aantal cyclische marktindicatoren zoals de koperprijs. De koperprijs 

wordt gezien als een barometer voor de economie. Een dalende koperprijs 

kan duiden op een verder afnemend groeitempo. Hoewel, de markt zich 

op dit moment meer zorgen maakt over een mogelijke  recessie, ligt de 

prioriteit bij centrale bankiers nog op het bestrijden van inflatie, die in veel 

landen nog boven het gewenste niveau ligt.  

Deze omgeving van afnemende groei en stijgende inflatie is heel 

ongunstig geweest voor de meeste beleggingscategorieën. Net 

als in het eerste kwartaal waren er in het tweede kwartaal weinig 

beleggingscategorieën die veiligheid boden. De MSCI Wereld index, 

een proxy voor de wereldwijde aandelenmarkten, daalde 15,1%, ook de 

wereldwijde staatsobligatie-index eindigde het kwartaal 4,8% lager.

Beleggingsresultaten
De Robeco Life Cycle fondsen sloten het tweede kwartaal met een verlies 

af. De rendementen varieerden tussen de -6,44% en -10,95%. Ook in het 

tweede kwartaal stonden de aandelenmarkten fors onder druk. De steeds 

verder stijgende inflatie, zorgde ervoor dat centrale banken wereldwijd 

de rente verhoogde of hintte op het verhogen van de rente. Dit leidde 

ertoe dat ook obligaties waarde verloren. In een omgeving waarin zowel 

aandelen als obligaties waarde verliezen hebben de Life Cycle fondsen het 

moeilijk.      

De fondsen hadden voor een deel van het kwartaal een licht hoger 

gewicht naar aandelen, dit heeft negatief bijgedragen aan het 

rendement. De fondsen met een kortere looptijd hadden gedurende het 

kwartaal een lager gewicht naar obligaties, dit heeft de fondsen een lichte 

bescherming geboden tegen stijgende rentes. Voor de fondsen met een 

langere looptijd is de keus om meer te beleggen in waarde aandelen een 

goede geweest. Deze aandelen categorie deden het over het algemeen 

beter dan de gemiddelde aandelenmarkten.  

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% -7,5% -9,1% -10,5% -10,8% -10,9% -10,6% -10,7% -10,2%

Per 30 juni 2022 -10,1% -11,1% -12,9% -14,0% -14,0% -14,2% -13,8% -13,8% -13,5%

-1 jaar -9,0% -9,1% -10,0% -9,6% -9,0% -9,3% -8,9% -8,8% -8,4%

-3 jaar* 0,8% 1,8% 3,3% 5,5% 6,1% 5,9% 6,4% 6,2% 6,7%

-5 jaar* 1,7% 2,6% 3,6% 5,1% 5,6% 5,4% 5,8% 5,6% 5,9%

Data per 30 juni 2022

* = 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.

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

Bron: Bloomberg, Robeco 
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Portefeuille en verwachtingen
Vooruitzichten
De macro-economische onzekerheid is groot op dit moment. In 

de afgelopen anderhalf jaar maakten we niet alleen de snelste 

wereldwijde stijging van de afgelopen 50 jaar mee, maar ook de 

snelste daling. De macrocijfers waardoor de markten zich laten leiden, 

gaan daarom alle kanten op. Marktpartijen maken zich inmiddels meer 

zorgen over het vertragen van de groei dan over de hoge inflatie. Dit 

terwijl de meest centrale bankiers zich nog volledig richten op het in 

toom houden van inflatie en weinig oog hebben voor groei. Wij denken 

dat dit niet houdbaar is. Wij verwachten dat een verdere daling van het 

vertrouwen van consumenten en producenten ook centrale bankiers er 

toe zal bewegen meer oog voor groei te hebben. Dit zal, zeker gebeuren 

wanneer de inflatie in de loop van het derde kwartaal afzwakt. 

Hoewel het niet uit te sluiten is dat de Amerikaanse economie ook 

in het tweede kwartaal negatieve groei laat zien, denken we niet 

dat dit een klassieke recessie (forse krimp van de economie) is. De 

reden hiervoor is dat er op dit moment geen sprake is van overmatige 

renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank en omdat de 

meeste bedrijven en huishoudens nog financieel gezond zijn. Ondanks 

dit, zijn de zorgen behoorlijk toegenomen. Voor de Eurozone, is de 

situatie wat precairder, door het conflict tussen Oekraïne en Rusland en 

de economische gevolgen hiervan. 

De verwachtingen voor de bedrijfswinsten lijken op dit moment wat aan 

de hoge kant, gezien de hogere arbeidskosten, hogere kapitaalkosten 

en een consument die meer op de uitgave let. Wij wachten het komend 

winstseizoen af om inzicht te krijgen in hoe bedrijven de afgelopen 

periode hebben doorstaan. Dit zal ons belangrijke aanwijzingen geven 

over de vooruitzichten voor aandelen. Belangrijk voor zowel aandelen 

als andere risicovolle beleggingscategorieën, is dat de inflatiedruk de 

komende tijd afneemt. Dit zal centrale bankiers de ruimte bieden om 

een wat gematigder rentebeleid te voeren.

Aandelen en alternatives 
De nadruk van centrale bankier lag ook dit kwartaal op het bestrijden 

van inflatie. Het ondersteunen van economische groei was wederom 

van ondergeschikt belang. Deze omgeving van stijgende inflatie, 

nerveuze centrale bankiers en afnemende groei is niet ideaal voor 

aandelen. Dit betekent echter niet dat aandelen niet meer omhoog 

kunnen. Wel zullen beleggers bevestiging willen dat de huidige 

vertraging van groei, slechts van tijdelijke aard is en niet een voorbode 

is voor een recessie. De markt acht de kans op een recessie op dit 

moment hoger, dan dat wij doen. Indien wij gelijk krijgen is er ruimte 

voor de aandelenkoersen om weer te stijgen. We verwachten wel dat 

deze stijging gematigder zal zijn. We bevinden ons in een fase van de 

cyclus waar bedrijven zullen moeten bewijzen dat ze daadwerkelijk 

winstgevend zijn. Ook realiseren we ons dat voor het stijgen van 

aandelen een piek in de inflatie cijfers nodig is. Dit is het enige wat 

centrale bankiers gerust zal stellen dat inflatie onder controle is en dus 

ruimte zal bieden voor een gematigder rente beleid. Wij denken dat we 

dicht tegen het keerpunt van inflatie aanzitten. Wij voelen ons op dit 

moment nog comfortabel met een licht hogere weging naar aandelen. 

Obligaties en kas
De inflatie steeg dit kwartaal verder. Een deel van deze prijsstijgingen 

zijn nog steeds het gevolg van spanningen in de goederen en 

dienstensector als gevolg van de ‘lock-downs’. Ook leidde het 

aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne tot hogere 

olieprijzen, hetgeen zorgde voor de nodige opwaartse druk op inflatie. 

In hun strijd tegen inflatie verhoogde centrale bankiers de rente of 

werden renteverhogingen aangekondigd. Dit zorgde voor het stijgen 

van de kapitaalmarkt rente, hetgeen leidde tot het dalen van de waarde 

van obligaties. In de fondsen hebben wij op dit moment een neutraal 

tot iets lager gewicht in obligaties. Wij verwachten de komende tijd een 

piek in inflatie te zien, een lager gewicht in overheidsobligaties is dan 

waarschijnlijk niet meer wenslijk. 

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.

Glijpad Life Cycle Funds

Door de toegenomen vrees voor een recessie ging de extra vergoeding 

die bedrijven moeten betalen voor hun leningen fors omhoog. 

Bedrijfsobligaties hebben een moeizaam kwartaal achter de rug, maar 

hebben inmiddels niveaus bereikt dat ze weer aantrekkelijk beginnen 

te worden.  

Aandelen 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 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. 

Ernesto Sanichar, 
Fondsmanager

Strategische portefeuille 2021 RLCF 2025 2030 2035 2040 2045 ev

  Wereldwijde aandelen 21,25% 33,75% 52,75% 75,00% 86,00%

  Europese Staatsobligaties 36,00% 30,00% 18,50% 17,00% 4,00%

  Overige 40,50% 34,25% 28,50% 8,00% 8,00%

  Kas 2,25% 2,00% 0,25% 0,00% 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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