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ING BeleggersBarometer: Beleggersvertrouwen
bereikt hoogste punt in elf jaar
Belegger begint 2018 vol vertrouwen

De ING BeleggersBarometer stijgt de eerste maand van 2018 verder met 4
punten naar een stand van 154 punten. Daarmee bereikt het
beleggersvertrouwen het hoogste punt in elf jaar tijd. Deze piek kan mede
verklaard worden door de verdere stijging van de AEX-index, die begin
januari het hoogste punt sinds 2001 bereikte. Beleggers hebben vertrouwen
in de toekomst en verwachten dat de AEX de komende drie maanden nog
verder doorstijgt en dat de waarde van hun portefeuille verder zal toenemen.
Nederland blijft dan ook de regio waarin volgens beleggers de grootste
beurskansen liggen.

De aantrekkende economie en de stijgende AEX leggen de meeste beleggers geen windeieren.

Bij een derde van de beleggers verbeterde de eigen financiële situatie en 71% zag de waarde van

zijn beleggingsportefeuille stijgen. Deze positieve trend zet volgens veel beleggers nog wel even

door. Toch waren deze vooruitzichten voor weinig beleggers reden om in de afgelopen twee

maanden risicovoller te beleggen (8%). Bijna de helft geeft bovendien aan in de afgelopen

maanden niet minder of meer te hebben belegd (48%). Het grootste deel van de beleggers blijft

er voor kiezen om zijn beleggingsportefeuille zelf te beheren (53%). Bob Homan, hoofd ING

Investment Office: “Ondanks het gunstige klimaat en oplopende koersen lijken beleggers niet

overmoedig te worden. Dat zien we ook breder in de wereld terug. Alleen in de V.S. is sprake

van een wat al te positief sentiment, wat de markt gevoelig maakt voor een tijdelijk stapje

terug.”
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Beurskansen in Azië

De belegginshorizon ligt voor de meeste beleggers tussen de 4 tot 8 jaar (22%) of 8 tot 12 jaar

(25%). De laatstgenoemde groep is groter dan een kwartaal geleden. Toen waren er juist meer

beleggers met een horizon korter dan 8 jaar. In de komende tijd verwachten beleggers het

meeste rendement van de Nederlandse multinationals ASML, Shell en ING. In Nederland

liggen nog steeds de grootste beurskansen, maar Azië is een regio in opkomst volgens de

ondervraagde beleggers. Dacht in oktober nog 9% dat in deze regio de grootste beurskansen

lagen, nu denkt inmiddels 18% dat dit de kansrijkste regio is. Homan: “Wij kunnen ons daar

wel in vinden. Bij een sterk draaiende wereldeconomie doen de beurzen van deze landen het

over het algemeen erg goed, ook in relatieve zin.” Toch blijft het aandeel van deze regio in de

beleggingsportefeuille nog zeer beperkt (4%).

Ambities 2018

Bij een nieuw jaar horen voor sommige beleggers ook nieuwe ambities, zowel op financieel

gebied als op het vlak van beleggen. Een vijfde van de beleggers zet dit jaar liever meer geld op

zijn spaarrekening, maar een even groot deel hoopt dit jaar meer te beleggen. Daarbij is

voldoende kennis van beleggen niet geheel onbelangrijk. 16% zegt komend jaar graag meer

kennis te willen op doen. Maar het merendeel (60%) is tevreden met de huidige manier van

beleggen en heeft geen plannen om iets te veranderen in 2018. De stijgende waarde van de

eigen beleggingsportefeuille en de gunstige economische resultaten in de afgelopen maanden

zorgen ervoor dat beleggers optimistisch gestemd zijn over het nieuwe kalenderjaar. Het

grootste deel van de beleggers (61%) verwacht in 2018 een rendement van 5 tot 10% te behalen.

Citaten
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Ondanks het gunstige klimaat en oplopende koersen lijken beleggers niet
overmoedig te worden. Dat zien we ook breder in de wereld terug. Alleen in de
V.S. is sprake van een wat al te positief sentiment, wat de markt gevoelig
maakt voor een tijdelijk stapje terug.
— Bob Homan - hoofd ING Investment Office
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