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ING BeleggersBarometer: vertrouwen weer in
de lift
Belegger investeert bewuster door nieuwe privacywetgeving

Waar in maart en april het beleggersvertrouwen een flinke stap terug deed,
zit het vertrouwen in mei weer in de lift, zo blijkt uit de ING
Beleggersbarometer. Deze maand staat de stand op 144, ten opzichte van
135 in april. Beleggers zijn positiever over de economische situatie in
Nederland en een toenemend aantal beleggers zag de waarde van hun eigen
beleggingsportefeuille in de afgelopen maanden stijgen. Ruim de helft van
de beleggers verwacht dat de AEX de komende drie maanden verder gaat
stijgen en verwacht dat ook de eigen beleggingsportefeuille in waarde zal
toenemen. De invoering van de nieuwe privacywetgeving GDPR op 25 mei
zorgt ervoor dat de beleggers bewuster hun geld investeren. Bijna een kwart
van de beleggers geeft aan niet meer te beleggen in bedrijven die data
verzamelen.

Nederlandse beleggers zijn zowel positief over de algemene economische situatie als over hun

eigen financiële situatie. Beleggers verwachten dat de AEX in augustus 2018 op 517 punten zal

staan, deze verwachting is een stuk hoger dan vorige maand, toen men nog een stand van 499

verwachtte. Ondanks de gestegen koersen blijven beleggers voorzichtig. Risicovolle sectoren en

obligaties zijn minder in trek. Het grootste deel heeft dan ook een neutraal risicoprofiel en

hebben afgelopen maand niet meer risico genomen ten opzichte van twee maanden geleden.

Beleggers verwachten dat het aandeel van Shell het meeste rendement zal opleveren, gevolgd

door ASML. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De positieve verwachting van

beleggers ten aanzien van het aandeel van Shell en andere olieaandelen snap ik goed. Deze zijn

al meegestegen met de olieprijs, maar recentelijk is de olieprijs nog harder gestegen dan de

koersen.” Een op de tien beleggers verwacht deze maand dat Heineken het meest zal opleveren,

dat was in januari nog maar 4 procent.
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Oordeel beursjaar tot nu toe

Ondanks het toegenomen vertrouwen lijkt een deel van de beleggers de dip van februari nog te

voelen. Ruim een kwart (28%) van beleggers beoordeelt het beursjaar als minder goed dan

verwacht. Ook ten opzichte van november is men kritischer over het beursjaar tot nu toe. Twee

derde (68%) van de beleggers zegt te beleggen met een concreet doel, de belangrijkste doelen

zijn als aanvulling op toekomstig inkomen (28%) of op het huidige inkomen (13%). “Ondanks

het feit dat beleggers aangeven optimistischer te zijn, zien we ook dat ze niet meer risico nemen

dan een paar maanden geleden. Dat geeft maar weer aan dat beleggers zich niet gek laten

maken door schommelingen op de beurs”, aldus Homan.

Bewustwording door GDPR

Bewustwording door GDPR Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving, de General

Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Ook beleggers worden zich door de nieuwe

wetgeving bewuster van hun privacy, zo blijkt uit de cijfers van de BeleggersBarometer. Ruim

vier op de tien (44%) beleggers vindt dat bedrijven hun persoonlijke gegevens niet mogen

gebruiken voor commerciële doeleinden. Echter ook vier op de tien vindt het prima zolang men

er zelf maar invloed op kan hebben. Beleggers geven ook aan hun gedrag aangepast te hebben

op websites van privacygevoelige bedrijven (zoals Facebook). Zo maakt 16% zelfs geen gebruik

meer van deze websites.

De belegger investeert door de invoering van de nieuwe wetgeving niet zomaar meer in

bedrijven die data verzamelen. Slechts een kwart geeft aan niet meer in dergelijke bedrijven te

beleggen. Een op de 10 beleggers ziet juist potentie in deze bedrijven en verwacht in de

toekomst meer te zullen beleggen in deze organisaties.

Citaten

https://youtu.be/RwI3i5WTSL4


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.
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