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ING BeleggersBarometer: Beleggersvertrouwen
zonnig
Beleggers verdeeld over beleggen door pensioenfondsen

Met exact dezelfde stand als in mei (125) behoudt de ING
BeleggersBarometer de stabiele stand van de afgelopen maanden.
Beleggers zijn positief over de ontwikkeling van de Nederlandse economie
en positiever dan vorige maand in hun verwachtingen ten aanzien van de
eigen financiële situatie. Met een dalende AEX in mei waren beleggers iets
negatiever over de waarde van hun beleggingsportefeuille in de afgelopen
drie maanden. Nu de AEX in juni weer steeg, verwacht bijna de helft van de
beleggers dat deze stijging zich ook de komende drie maanden weer zal
voorzetten.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Dat beleggers vertrouwen hebben in de

economische situatie en de stemming op de beurs blijkt ook uit het feit dat een kwart van hen

het afgelopen half jaar meer heeft ingelegd dan vorig jaar. Het aantal beleggers dat in de

afgelopen twee jaar beleggingen verkocht, is ook toegenomen.” Beleggers handelen

vergelijkbaar met vorige maand. Een kwart kocht meer beleggingen dan dat er verkocht werden

en ongeveer de helft handelde helemaal niet. Nu de zomer is begonnen, maken beleggers ook

vakantieplannen en verwachten zij dit jaar evenveel als vorig jaar geld uit te gaan geven aan de

vakantie.

Pensioenfondsen
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OVER ING

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een

Beleggers zijn verdeeld als het gaat om het verruimen van de mogelijkheden voor

pensioenfondsen om risicovoller te beleggen. Het aantal beleggers dat voor (42%) of tegen

(37%) is, is nagenoeg gelijk. Ook over het positieve effect van de bevriezing van de AOW-leeftijd

op de economie zijn de meningen verdeeld. 42% van de beleggers denkt dat het een positief

effect heeft, omdat consumenten meer te besteden krijgen. Daarentegen denkt 37% dat dit niet

het geval is. De helft van de beleggers belegt liever in eigen beheer voor het pensioen (51%),

ongeacht het rendement. Dat meer rendement niet altijd het streven is voor beleggers blijkt ook

uit het feit dat een ruime meerderheid (63%) het goed vindt dat grote bedrijven in hun

ontwikkelingen worden beperkt om te veel machtsvorming te voorkomen. Homan: “Mijn

vermoeden is dat de respondenten van dit onderzoek waarschijnlijk ook denken dat een

beperking van macht geen rendement hoeft te kosten. Een van de gesuggereerde manieren om

te grote macht te breken, is namelijk opsplitsing van bedrijven. Al bleek in het verleden de som

der delen na opsplitsing groter te zijn dan het oorspronkelijke bedrijf.”

Citaten

Dat beleggers vertrouwen hebben in de economische situatie en de stemming
op de beurs blijkt ook uit het feit dat een kwart van hen het afgelopen half jaar
meer heeft ingelegd dan vorig jaar. Het aantal beleggers dat in de afgelopen
twee jaar beleggingen verkocht, is ook toegenomen.
— Bob Homan - hoofd ING Investment Office

Mijn vermoeden is dat de respondenten van dit onderzoek waarschijnlijk ook
denken dat een beperking van macht geen rendement hoeft te kosten. Een
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stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.
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