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ING BeleggersBarometer: Beleggers wensen
geen buitenlandse overnames
Rendement op de beurs toegenomen

Met een score van 147 blijft de ING BeleggersBarometer deze maand stabiel
én hoog. Er is niets veranderd ten opzichte van de maand maart. Beleggers
houden een positief gevoel over de Nederlandse economie. Driekwart van
de beleggers constateerde de afgelopen drie maanden een verbetering van
de economie en 63% verwacht de komende drie maanden een verdere
verbetering van de economische situatie. Ook over de eigen financiële
situatie en de waarde van de beleggingsportefeuille blijft men positief en
verwacht de belegger geen veranderingen. Twee derde van de beleggers
denkt dat de AEX de komende maanden zal stijgen. De meeste beleggers
zijn overigens tegen buitenlandse overnames van Nederlandse
beursgenoteerde bedrijven en vindt dat Nederlandse bedrijven zichzelf
zouden moeten beschermen tegen dit soort overnames.

Ondanks de positieve stemming onder beleggers heeft net als vorige maand beleggen in minder

risicovolle sectoren nog steeds de voorkeur. Beleggers zijn verdeeld in hun mening of het wel of

geen goede tijd is om te beleggen in obligaties. Het aantal beleggers dat hun portefeuille in

beheer hebben gegeven is ten opzichte van januari gedaald. Beleggers beleggen vaker zelf. Het

risicoprofiel is nog steeds stabiel: de helft van de beleggers heeft een neutraal risicoprofiel.

Nederland is nog steeds het meest populair, want de meeste beleggers beleggen het liefst in

eigen land. Gemiddeld hebben beleggers 18 verschillende aandelen op de Nederlandse beurs.

Als men aandelen op een buitenlandse beurs heeft, heeft men 35 verschillende aandelen. Bob

Homan, hoofd ING Investment Management, herkent dit beeld. “We zien de afgelopen jaren

een steeds betere spreiding in de portefeuilles van onze beleggers. Met 35 titels kan je echt een

goede spreiding bereiken.”
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Hoger rendement

Ten opzichte van 2016 is het rendement duidelijk toegenomen. Zo heeft bijna niemand meer

een negatief rendement en is er ook een positieve trend te zien van beleggers die meer dan 10%

tot zelfs meer dan 15% rendement op de beurs haalden in de afgelopen 4 maanden. Toch zijn

beleggers weer voorzichtiger in het adviseren van anderen dan een paar maanden geleden.

Ruim vier op de tien beleggers geven liever geen beleggingsadvies. “Het is verstandig

terughoudend te zijn met het onderling adviseren. De ervaring leert dat als het goed gaat men

vergeet dat het een advies van een andere belegger was en uitgaat van eigen kunde. Bij een

minder resultaat wordt het onderlinge advies juist verweten,” aldus Homan. Meer dan de helft

(59%) spreekt zelden tot nooit met anderen over beleggen. Beleggers verwachten voor de

komende periode de grootste beurskansen in Nederland. Na de piek die te zien was ten tijde van

de inauguratie van Trump zijn de verwachtingen voor de beurskansen in Noord-Amerika weer

teruggezakt en gelijk aan vorig jaar.

Buitenlandse overnames

De meeste beleggers zijn tegen buitenlandse overnames van Nederlandse beursgenoteerde

bedrijven en vinden dat Nederlandse bedrijven zichzelf zouden moeten beschermen tegen dit

soort overnames. De belangrijkste reden dat beleggers negatief staan tegenover buitenlandse

overnames is het gevaar dat zij daarin zien voor de werkgelegenheid in Nederland. Twee derde

van de beleggers vindt dan ook dat de overheid een rol moet spelen om de Nederlandse

economie te beschermen tegen buitenlandse overnames. Ze denken dan vooral aan Unilever,

KPN en AkzoNobel. Ruim de helft (59%) van de beleggers die aandelen kopen doen dit niet

omdat ze een overname verwachten en daarmee een stijgende beurskoers. Vier op de tien

beleggers zijn hier wel mee bezig. Eén op de acht beleggers verwachten dat Unilever en

AkzoNobel binnenkort worden overgenomen.

Citaten



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.

We zien de afgelopen jaren een steeds betere spreiding in de portefeuilles van
onze beleggers. Met 35 titels kan je echt een goede spreiding bereiken.
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Management  

Het is verstandig terughoudend te zijn met het onderling adviseren. De
ervaring leert dat als het goed gaat men vergeet dat het een advies van een
andere belegger was en uitgaat van eigen kunde. Bij een minder resultaat
wordt het onderlinge advies juist verweten.  
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Management
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