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ING BeleggersBarometer: Beleggers gaan vol
vertrouwen het nieuwe jaar in
Beleggers willen komend jaar meer aandacht aan hun
beleggingen besteden

De BeleggersBarometer stijgt deze maand naar de hoogste score van 2016
en komt uit op een stand van 145. De laatste keer dat de
BeleggersBarometer zo hoog stond, was in april 2015. Deze sterke stijging
wordt vooral veroorzaakt door het vertrouwen dat de belegger in de
Nederlandse economie heeft en de gestegen waarde van zijn
beleggingsportefeuille. Ook blijkt uit de Barometer dat Nederlanders steeds
vroeger beginnen met beleggen. Het aantal startende beleggers is in de
leeftijdscategorie jonger dan 24 jaar het afgelopen halfjaar gestegen naar
23%. De helft van de beleggers heeft beleggingsvoornemens voor 2017 en
wil daarbij vooral meer aandacht besteden aan zijn eigen beleggingen.
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Driekwart (74%) van de beleggers zag de afgelopen drie maanden een verbetering in de

algemene economische situatie in Nederland. Ook dit aandeel is het hoogste sinds april 2015.

Daarnaast verwacht 65% van de beleggers dat de economie ook de komende tijd verder zal

verbeteren. Deze positieve ontwikkelingen zien de beleggers ook terug in hun eigen

beleggingsportefeuille. Ruim de helft constateert een waardegroei en verwacht dat deze groei

zich de komende drie maanden zal voortzetten. Het positieve oordeel van de beleggers vertaalt

zich ook door naar de verwachtingen voor de AEX. Twee derde (67%) denkt dat deze nog verder

zal stijgen in de komende drie maanden. Voor maart 2017 wordt een stand van 458 verwacht.

Henry van Heijster, Investment Manager bij ING: “De positieve kijk op de economie en de

aandelenmarkt delen wij, maar het feit dat de AEX vandaag al ruim hoger staat geeft aan dat

het wel heel hard is gegaan in december. Voor de korte termijn zijn wij daarom iets

voorzichtiger.”

Profiel beleggers

Het lijkt er op dat beleggers op steeds jongere leeftijd beginnen met beleggen, het aantal

startende beleggers is in de leeftijdscategorie jonger dan 24 jaar het afgelopen half jaar gestegen

van 17% naar 23%. Daarnaast blijkt dat het rendement dat beleggers op de beurs behalen, toe is

genomen. De groep beleggers die de afgelopen 4 maanden een rendement van 5% tot 9% had, is

sterk toegenomen (van 11% naar 17%). De meesten (31%) hebben een rendement behaald tot

4%. Ook is de belegger weer beter op de hoogte van zijn rendement dan in augustus van dit jaar.

Nu de meeste beleggers een waardevermeerdering constateren, neemt het aantal beleggers af

dat anderen aanraadt om niet te gaan beleggen.

Beleggingsvoornemens 2017



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.

Bijna de helft van de beleggers heeft beleggingsvoornemens voor 2017, waarbij 19% meer

aandacht wil besteden aan zijn eigen beleggingen. Eén op de zes beleggers verwacht het

komende jaar meer transacties te doen op de beurs. Dit zijn met name de beleggers die ook

meer aandacht aan hun beleggingen gaan besteden. De verwachtingen met betrekking tot de

AEX worden door beleggers vergelijkbaar ingeschat als in 2015. Vier op de tien beleggers

verwachten een stijging tussen de 5% en 10%. Een even grote groep verwacht een stabiele AEX.

De meeste beleggers weten niet wat de grootste kansen en bedreigingen op de beurs in 2017

zullen worden. Grondstoffen en duurzame beleggingen worden als kansen genoemd,

oorlogen/aanslagen en president Trump in Amerika als bedreigingen. Van Heijster: “De

geopolitieke zorgen, zoals over de Brexit en Donald Trump, bleken achteraf voor de beurzen

geen spelbreker. Dat zegt wel iets over de kracht van de onderliggende ontwikkelingen in de

economie. Ook in 2017 zullen er gebeurtenissen zijn die voor onrust kunnen zorgen, maar we

moeten oppassen met al te sterke conclusies. Het blijft daarom voor beleggers belangrijk om

aandacht te besteden aan hun beleggingen.”

Documenten bij dit bericht

Infographic ING BeleggersBarometer december2016_tcm162-117831.pdf
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