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ING BeleggersBarometer: Vertrouwen onder
beleggers neemt verder toe
Beleggers optimistisch het voorjaar in

De lichte daling van vorige maand (141) blijkt kortstondig: de ING
BeleggersBarometer heeft in maart weer een hogere score van 145. De
belegger blijft positief over de Nederlandse economie. Opnieuw
constateerde driekwart van de beleggers een verbetering in de afgelopen
drie maanden. Ook voor de komende drie maanden voorziet de meerderheid
(57%) een verbetering. Ruim de helft (60%) van de beleggers verwacht dat
de waarde van de eigen beleggingsportefeuille ook zal toenemen. Dit is ook
niet zo verwonderlijk met een AEX die begin deze maand door de 500 grens
is gegaan. Beleggers verwachten dat de AEX in juni een stand van 492 zal
hebben. Dit is de hoogste voorspelling in de afgelopen twee jaar.

Sinds januari zijn er meer beleggers die gaan voor de korte termijn en binnen een jaar

rendement willen zien. Nog steeds belegt 80% van de beleggers voor de langere termijn.

Ondanks de stijgende AEX neemt driekwart van de beleggers evenveel risico als twee maanden

geleden. Slechts 6% durft nu meer risico te nemen. Volgens Bob Homan, hoofd ING Investment

Office, hebben deze beleggers gelijk. “Je moet je risicotolerantie niet aanpassen aan de

beursontwikkeling. Deze tolerantie wordt namelijk grotendeels bepaald door je lange termijn

plan. Eén op de drie beleggers heeft daarbij een volledig beeld van welke risico’s zij met hun

beleggingen lopen. Minder beleggers dan in november verwachten dat Shell over drie maanden

het meeste rendement zal opleveren, terwijl er juist iets meer beleggers zijn die denken dat

SBM Offshore en Exxon Mobil het meest zullen renderen.”
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Zorgsector niet aantrekkelijk voor beleggers

De politiek geeft aan meer geld uit te willen trekken voor de zorg. Ondanks dat is de helft van de

beleggers niet van plan meer in de zorgsector te gaan beleggen. Slechts 6% wil dit wel doen en

dan vooral in medische technologie aandelen. Homan: “De terughoudendheid onder beleggers

om meer in de zorgsector te gaan beleggen, wordt wellicht gevoed doordat uit de politiek ook de

roep komt om prijzen van medicijnen te verlagen. Dat heeft een negatief effect op de winsten

van de farmaciesector.” De stijgende individuele zorgkosten baren de meeste beleggers geen

zorgen: men is goed verzekerd of gebruikt hiervoor spaargeld of overwaarde op de woning.

Bijna niemand verwacht het beleggingsrendement aan de stijgende zorgkosten te gaan

besteden.

Beleggen makkelijker door digitalisering

De financiële sector heeft volgens 53% van de beleggers het meest geprofiteerd van de

digitalisering, de agrarische sector het minst (7%). Snel(ler) internet en in mindere mate de

smartphone, hebben het beleggen verder geholpen. Minder dan 10% noemt beleggingsapps en

pushberichten met beleggingsnieuws als digitale ontwikkelingen die de beleggers het meest van

nut zijn bij het beleggen.
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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.

Je moet je risicotolerantie niet aanpassen aan de beursontwikkeling. Deze
tolerantie wordt namelijk grotendeels bepaald door je lange termijn plan. Eén
op de drie beleggers heeft daarbij een volledig beeld van welke risico’s zij met
hun beleggingen lopen. Minder beleggers dan in november verwachten dat
Shell over drie maanden het meeste rendement zal opleveren, terwijl er juist
iets meer beleggers zijn die denken dat SBM Offshore en Exxon Mobil het
meest zullen renderen.
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Office  

De terughoudendheid onder beleggers om meer in de zorgsector te gaan
beleggen, wordt wellicht gevoed doordat uit de politiek ook de roep komt om
prijzen van medicijnen te verlagen. Dat heeft een negatief effect op de winsten
van de farmaciesector.
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Office
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