
 26 januari 2019, 14:55 (CET)

ING BeleggersBarometer: Koersdalingen
schrikken belegger niet af in 2019
Het beleggersvertrouwen heeft zich in de eerste maand van 2019 nog niet
hersteld ten opzichte van de dip van vorig jaar toen de ING
BeleggersBarometer sloot op 105. De barometer komt in januari uit op een
stand van 104 punten. Meer dan de helft van de beleggers (57%) zag de
waarde van de eigen beleggersportefeuille dalen in de afgelopen drie
maanden. Toch zijn beleggers niet heel negatief. 42% verwacht dat de
waarde van de eigen portefeuille weer aantrekt in de komende drie maanden
en nog eens 36% verwacht dat deze waarde ongeveer gelijk blijft. En derde
verwacht dat ook de persoonlijke financiële situatie verbetert in de komende
maanden.

Reactie op zwakke beursDe koersdalingen van de afgelopen maand hebben het vertrouwen van

beleggers een knauw gegeven, toch schrikt het de meeste beleggers niet af in het nieuwe jaar. De

overgrote meerderheid van de beleggers (79%) heeft dit al een keer meegemaakt. De huidige

gemoedstoestand van de beurs doet twee derde van de beleggers dan ook niks. Van de beleggers

die wel onrustig worden (34%) heeft bijna de helft (47%) geen ervaring met dergelijke

dalingen. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het afgelopen jaar is het eerste negatieve

beursjaar sinds 2011, maar ondanks dat de AEX ruim 10% daalde is het echt geen extreem jaar.

Ook nieuwe beleggers weten nu uit de praktijk dat koersen niet in een rechte lijn stijgen.”

⏲

https://d1nn3c9s.pr.co/
https://youtu.be/kubGyQvtYDs


Beleggen aanvulling op toekomstig inkomen

In vergelijking met afgelopen maanden lijken steeds meer beleggers te kiezen voor beleggen in

beheer. Waar in september 2018 nog 53% zelf belegde, is dit gedaald naar 47% deze maand.

Ruim een derde van de beleggers belegt bij een van de drie grootbanken (ING, Rabobank &

ABN AMRO). Het voornaamste doel van handelen op de aandelenmarkt blijft de aanvulling op

het toekomstig inkomen. Ten opzichte van september zijn er nu meer beleggers die de aflossing

van de hypotheek of aankoop van een huis als doel hebben. Dit percentage is gestegen van 7%

naar 12%. Homan: “We zien al langer dat beleggers steeds meer voor een lange termijn doel

beleggen. Zeker in dalende beurzen is het zaak om dat voor ogen te houden en je te realiseren

dat je als belegger ook mindere periodes meemaakt.” Een derde van de beleggers (30%) heeft

helemaal geen concreet doel voor ogen.

RendementVan ASML (13%) verwacht de belegger de komende maanden het meeste

rendement, gevolgd door ING (10%) en Shell (8%). De regio’s met de grootste beurskansen zijn

volgens beleggers nog steeds Nederland (17%), Azië (18%) en Europa (14%).

Citaten

Het afgelopen jaar is het eerste negatieve beursjaar sinds 2011, maar ondanks
dat de AEX ruim 10% daalde is het echt geen extreem jaar. Ook nieuwe
beleggers weten nu uit de praktijk dat koersen niet in een rechte lijn stijgen.
— Bob Homan - hoofd ING Investment Office



OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.

We zien al langer dat beleggers steeds meer voor een lange termijn doel
beleggen. Zeker in dalende beurzen is het zaak om dat voor ogen te houden
en je te realiseren dat je als belegger ook mindere periodes meemaakt.
— Bob Homan - hoofd ING Investment Office
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