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ING BeleggersBarometer: beleggers vrezen
voor impact tweede coronagolf
Beleggers positief over steunmaatregelen Rutte III

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers komt in augustus uit op 98
punten. Daarmee stabiliseert het vertrouwen zich met drie maanden op rij
rond de 100 punten, dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer. Hoewel de
beurs zich verder lijkt te herstellen, blijft de belegger in deze onzekere tijd
voorzichtig. Ruim de helft van de beleggers (53%) verwacht dat de beurs in
de komende tijd zal dalen als gevolg van het toenemende aantal
coronabesmettingen wereldwijd. Over het herstel van de economische
situatie in Nederland zijn beleggers negatiever dan vorige maand. 31% van
hen verwacht dat de situatie in de komende drie maanden verbetert, ten
opzichte van 41% vorige maand.
Ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis, zag ongeveer een derde van de

beleggers de waarde van zijn beleggersportefeuille in de afgelopen drie maanden stijgen (37%).

Ook in de komende tijd zien zij enkele lichtpuntjes. 42% verwacht dat de waarde van hun

aandelen in de komende drie maanden verder zal stijgen. Voor november voorspellen de

ondervraagde beleggers een AEX-stand van 555 punten. Toch verwacht meer dan de helft van

de beleggers (53%) dat het wereldwijd toenemende aantal besmettingen ertoe zal leiden dat de

beurs gaat dalen. Een kwart (23%) denkt echter dat dit geen reactie op de beurs zal

veroorzaken.

Techgiganten in de lift
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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

Grote techbedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft en Netflix presteren goed in coronatijd. Zij

lijken te profiteren van het feit dat mensen vaker thuiswerken, streamen, videobellen en

gebruik maken van online diensten. Beleggers zijn verdeeld over de vraag of de waardestijging

van deze bedrijven op de beurs reëel is. 32% verwacht in de komende tijd een flinke correctie,

30% verwacht dat de stijging doorzet omdat dit de bedrijven van de toekomst zijn en 26% denkt

dat stijging zijn maximum heeft bereikt en dat koers van deze aandelen nu stabiel blijft.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Opvallend is dat slechts 3 op de 10
ondervraagde beleggers, de in deze beursrally voorop lopende tech-aandelen,
bezit. Deze beleggers zijn nauwelijks van plan de tech-aandelen te verkopen.
Dat geldt andersom ook. De 70% van de ondervraagde beleggers die ze niet
heeft en deze tech-rally heeft gemist, is niet van plan alsnog in te stappen.”

Rapportcijfer Rutte III
In de afgelopen maanden heeft het kabinet diverse steunmaatregelen genomen om de economie

te stimuleren en banen te behouden. Een ruime meerderheid van de beleggers (71%) staat

positief tegenover deze steunpakketten.

“We zien in het onderzoek van deze maand dat beleggers het
sociaaleconomische beleid van Rutte III beoordelen met gemiddeld met een
6,4. Dit lijkt misschien niet een heel hoge waardering, maar ik kan me niet
herinneren eerder een dergelijk hoog cijfer hiervoor te hebben gezien”, aldus
Homan.

Een van de mogelijke gevolgen van steunmaatregelen van het kabinet is een oplopende inflatie.

Een derde (33%) van de beleggers vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling, maar eveneens een

derde (35%) vindt dit juist geen probleem. Eén op de vijf beleggers denkt echter dat de inflatie

laag blijft. Mocht de inflatie toenemen, dan past het merendeel (66%) zijn beleggingsgedrag

niet aan.



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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