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ING BeleggersBarometer: ondanks positief
sentiment daalt het vertrouwen
Helft beleggers vindt dat protectionisme nodig is om industrieën
te beschermen

In de maand maart leek, met een stand van 140, de dip van begin dit jaar van
korte duur. Niets is minder waar. April laat een nieuw dieptepunt zien in het
vertrouwen onder Nederlandse beleggers. Sinds anderhalf jaar heeft de ING
BeleggersBarometer niet zo laag gestaan als deze maand met een stand van
135. Beleggers zijn vooral negatief over de economische situatie en hun
eigen beleggingsportefeuille als zij terugkijken op de afgelopen maanden.
Het behaalde rendement bleef ook flink achter. Ondanks het lage vertrouwen
verwachten beleggers voor de komende maanden wel weer een
waardestijging van hun eigen portefeuille. Verder is onderzocht of beleggers
vinden dat Nederland in navolging van de Verenigde Staten
protectionistische maatregelen moet nemen om belangrijke industrieën te
beschermen. De helft van de beleggers acht dat wenselijk.
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Nederlandse beleggers zijn negatief gestemd over de afgelopen maanden. Toch verwacht meer

dan de helft van de beleggers een verbetering in de komende maanden van de economische

situatie én een waardestijging van de beleggingsportefeuille. Beleggers voorspellen wel negatief

voor de AEX. In juli verwachten zij een stand van 499. Dit is veel lager dan de vorige maand,

toen de beleggers een stand van 521 voorspelde voor over drie maanden. Bob Homan, hoofd

ING Investment Office: “Dit lijkt flink tegenstrijdig. De AEX noteert nu een stand ruim 10%

hoger dan de voorspelling, terwijl maar weinig mensen een daling verwachten. Wellicht heeft

men de huidige indexstand niet goed in beeld.” Door het lage vertrouwen blijven minder

risicovolle sectoren het populairst onder beleggers. De meeste beleggers (48%) handelen met

een neutraal risicoprofiel. Van de telecom aandelen verwachten beleggers het meest van China

Mobile. De stijging van Azië als regio met de grootste beurskansen is weer verdwenen.

Nederland blijft favoriet voor grote beurskansen de komende drie maanden, gevolgd door de

rest van Europa.

Negatief sentiment

Door het negatieve sentiment zitten veel beleggers stil. Ruim de helft heeft de afgelopen maand

geen aandelen gekocht of verkocht. Ook maken beleggers liever geen reclame meer voor

beleggen. Het aantal beleggers dat beleggen aanbeveelt, is gehalveerd ten opzichte van

december. Bijna 1 op de 10 respondenten beveelt het nog aan om te gaan beleggen. Homan:

“Dat beleggers negatiever zijn over de afgelopen tijd verbaast niet als we kijken naar het

rendement van de afgelopen maanden. Een op de vijf beleggers geeft namelijk aan een negatief

rendement te hebben behaald. Dit zijn er flink meer dan in december 2017 toen dit gold voor

een op de twintig beleggers.”

Protectionisme om industrieën te beschermen
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Afgelopen maand werden respondenten ook bevraagd over de protectionistische maatregelen,

die President Trump van de Verenigde Staten heeft aangekondigd om de eigen industrie te

beschermen. “Iets meer dan de helft van de Nederlandse beleggers denkt dat Nederland in

Europees verband protectionistische maatregelen moet nemen. Zeker als vergelding voor

landen die zelf al deze maatregelen hebben genomen”, aldus Homan. Hoewel de helft van de

beleggers niet verwacht dat er zich ook daadwerkelijk een handelsoorlog ontvouwt, denkt een

vijfde dat wel zal gebeuren met serieuze consequenties voor de economie. De meeste beleggers

(40%) geven aan bij een handelsoorlog geen actie te ondernemen ten aanzien van hun

beleggingsportefeuille.

Citaten

Dit lijkt flink tegenstrijdig. De AEX noteert nu een stand ruim 10% hoger dan de
voorspelling, terwijl maar weinig mensen een daling verwachten. Wellicht heeft
men de huidige indexstand niet goed in beeld
— Bob Homan - hoofd ING Investment Office

Dat beleggers negatiever zijn over de afgelopen tijd verbaast niet als we kijken
naar het rendement van de afgelopen maanden. Een op de vijf beleggers geeft
namelijk aan een negatief rendement te hebben behaald. Dit zijn er flink meer
dan in december 2017 toen dit gold voor een op de twintig beleggers.
— Bob Homan - hoofd ING Investment Office

Iets meer dan de helft van de Nederlandse beleggers denkt dat Nederland in
Europees verband protectionistische maatregelen moet nemen. Zeker als
vergelding voor landen die zelf al deze maatregelen hebben genomen.
— Bob Homan - hoofd ING Investment Office
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