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ING BeleggersBarometer: Belegger weer
positiever
Driekwart beleggers verwacht dat de komende tijd meer
winkelketens verdwijnen

Na de onzekerheid van de afgelopen maanden neemt het vertrouwen onder
de Nederlandse beleggers weer toe. De ING BeleggersBarometer
overschrijdt deze maand met de stand van 118 die van januari (116) en
februari (110) en daarmee is een einde gekomen aan de daling die na
november 2015 is ingezet. De faillissementen van enkele grote winkelketens
in Nederland laten beleggers niet onberoerd. Ruim zes op de tien beleggers
vinden het vervelend dat er lege plekken ontstaan in winkelgebieden.
Driekwart verwacht dat er nog meer winkelketens zullen verdwijnen en
maakt zich zorgen dat veel mensen moeilijk aan een nieuwe baan zullen
komen.

Beleggers zijn op alle fronten positiever. Zo hebben zij de afgelopen drie maanden de waarde

van hun beleggingsportefeuille zien stijgen en zijn ze ook iets positiever over de waarde hiervan

in de afgelopen zes maanden. De financiële situatie van het eigen huishouden is stabiel.

Beleggers zijn minder negatief over de algemene economische situatie van de afgelopen drie

maanden in Nederland dan in februari. Bob Homan, hoofd ING Investment Office:

“Opmerkelijk hoe snel het sentiment omtrent economie kan veranderen. Waar een ruime

maand geleden elk cijfer negatief werd uitgelegd, is de angst voor een recessie ook op de beurs

momenteel naar de achtergrond verdwenen.” De verwachtingen over de eigen financiële situatie

en die in Nederland voor de komende drie maanden zijn onveranderd. In tegenstelling tot

vorige maand hebben beleggers ook weer positieve verwachtingen over de koers van de AEX.

Beleggers verwachten dat de AEX in juni rond de 433 uit zal komen; dat is 29 punten hoger dan

wat in februari de verwachte stand was voor 3 maanden vooruit.
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Type belegger en risicoprofiel

Steeds meer beleggers handelen zelf. Sinds afgelopen november is dit aantal toegenomen naar

zes op de tien. Het risicoprofiel verschuift de afgelopen maanden van defensief naar meer

offensieve beleggers. Toch nemen veruit de meeste beleggers, driekwart, evenveel risico als twee

maanden geleden. Langere termijnbeleggingen blijven verreweg de meest gekozen

beleggingsvorm. Bijna acht op de tien beleggers kiezen hiervoor. De risico’s die bij beleggen

komen kijken zijn niet voor iedereen even inzichtelijk. Slechts drie op de tien beleggers zegt

volledig in beeld te hebben welke risico’s hun beleggingen lopen. Dit is onveranderd sinds vorig

jaar. Homan: “Risico is geen eenduidig begrip en moeilijk in te schatten. De historie geeft over

het algemeen het beste inzicht.”

Faillissementen

De faillissementen van enkele grote winkelketens de afgelopen tijd, laat beleggers niet

onberoerd. Ruim zes op de tien beleggers vinden het vervelend dat er lege plekken ontstaan in

winkelgebieden. Driekwart verwacht dat er nog meer winkelketens zullen verdwijnen en maakt

zich zorgen dat veel mensen moeilijk opnieuw aan werk zullen komen. De meeste beleggers

verwachten zelf niet hun baan te verliezen door een faillissement van hun werkgever, maar

bijna de helft neemt wel voorzorgsmaatregelen door bijvoorbeeld geld opzij te zetten of te

werken aan de persoonlijke ontwikkeling.

Citaten

Opmerkelijk hoe snel het sentiment omtrent economie kan veranderen. Waar
een ruime maand geleden elk cijfer negatief werd uitgelegd, is de angst voor
een recessie ook op de beurs momenteel naar de achtergrond verdwenen.
— Bob Homan - Hoofd ING Investement Office



OVER ING MIGRATION

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
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.

Risico is geen eenduidig begrip en moeilijk in te schatten. De historie geeft
over het algemeen het beste inzicht.
— Bob Homan - Hoofd ING Investement Office
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