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ING BeleggersBarometer: Beleggersvertrouwen
hoogste punt sinds 10 jaar
Verwachtingen beursjaar worden overtroffen

De BeleggersBarometer gaat deze maand door de grens van 150 punten en
bereikt daarmee de hoogste score sinds 10 jaar. De lichte stijging ten
opzichte van vorige maand komt vooral door een stijging van het aantal
beleggers (81%) dat de Nederlandse economie de afgelopen drie maanden
zag verbeteren. Ook over de eigen financiële situatie en de waarde van de
beleggingsportefeuille blijft men onverminderd positief. De stand van de
AEX is behoorlijk opgelopen, maar de belegger durft nog steeds geen stand
boven de 500 over drie maanden te voorspellen. De helft van de beleggers is
van mening dat het beursjaar (veel) beter is dan verwacht.
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Ondanks stijgende beurskoersen en de positieve stemming, blijft de belegger redelijk

conservatief. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “En dat vind ik prettig om te zien. In

het verleden lieten beleggers zich wel eens verleiden tot (te) veel risico als de beurzen het een

periode erg goed deden. Net als voorgaande maanden heeft beleggen in minder risicovolle

sectoren de voorkeur. Slechts een derde van de beleggers denkt dat het een goede tijd is om in

risicovolle sectoren te beleggen.” Het aantal beleggers dat met advies belegt, groeit langzaam

ten koste van beleggers die het zelf doen. De meeste beleggers beginnen tussen 25 en 44 jaar en

zij doen dit om een aanvulling op hun toekomstig inkomen te creëren. In vergelijking met een

jaar geleden wordt er minder belegd zonder concreet doel. Twee derde van de portefeuille van

de gemiddelde belegger bestaat uit aandelen en beleggingsfondsen. Het lijkt er op dat dit iets

minder is dan een half jaar geleden en beleggers meer in vastgoed gaan beleggen. “Hoewel drie

kwart van de beleggers nog steeds voor de langere termijn belegt, is er over de eerste maanden

van 2017 wel een duidelijke verschuiving zichtbaar naar beleggen voor de korte termijn”, aldus

Homan.

Verwachtingen beursjaar overtroffen

Met deze hoge stand van de AEX worden de verwachtingen van het beursjaar tot nu toe meer

dan ooit overtroffen: de helft van de beleggers is van mening dat het beursjaar (veel) beter is

dan verwacht. Homan: ”Dit is ook terug te zien in het aantal beleggers dat actief is op de beurs.

Het percentage beleggers dat niet gehandeld heeft, is gedaald ten opzichte van maart en april.

Toch is het genomen beleggingsrisico stabiel en nemen de meeste beleggers niet meer of minder

risico dan twee maanden geleden.” De overnameperikelen omtrent AkzoNobel hebben duidelijk

impact op de verwachtingen van de beleggers ten aanzien van het rendement van deze

aandelen: 10% denkt dat deze de komende drie maanden het meeste rendement opleveren, dit

was slechts 2% in januari 2017.

Beleggingsbeslissingen



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.

Een derde van de beleggers ziet zichzelf als een goede tot uitstekende belegger. Homan: “Dit

percentage valt me mee. Zelfoverschatting, en daarmee te veel risico nemen, is een grote valkuil

voor beleggers.” Als men een partner heeft, dan beslist twee derde van de partners soms tot

altijd mee bij de beleggingsbeslissingen. Drie kwart van de beleggers weet (ongeveer) hoe hoog

de jaarlijkse kosten zijn die gemoeid gaan met beleggen. De beleggingskosten hebben voor twee

derde van de beleggers geen invloed op de keuze van hun broker. Het kostenaspect speelt vaak

wel een rol bij de keuze van het type beleggingen. Bij het merendeel van de beleggers hebben de

kosten van het beleggen geen invloed op hoe zij beleggen. Dit geldt nog sterker voor beleggers

die in beheer beleggen. Voor beleggers die op advies beleggen zijn de kosten daarentegen juist

wel van invloed geweest.

Citaten

In het verleden lieten beleggers zich wel eens verleiden tot (te) veel risico als
de beurzen het een periode erg goed deden. Net als voorgaande maanden
heeft beleggen in minder risicovolle sectoren de voorkeur. Slechts een derde
van de beleggers denkt dat het een goede tijd is om in risicovolle sectoren te
beleggen.
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Office
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