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ING BeleggersBarometer: Vertrouwen in
Nederlandse economie daalt
Duurzaamheid steeds belangrijker thema voor beleggers

De BeleggersBarometer is voor het eerst sinds drie maanden weer gedaald
en komt in november uit op 127 (in oktober was de stand nog 137). Deze
daling wordt onder andere veroorzaakt doordat beleggers de algemene
economische situatie in Nederland iets verslechterd vinden ten opzichte van
drie maanden geleden. Ook de verwachtingen voor de toekomst zijn minder
positief. Beleggers oordelen negatiever over de waardegroei van hun eigen
beleggingsportefeuille, al constateert nog steeds de helft een waardegroei.
Ondanks deze wat negatieve stemming bestempelen steeds meer beleggers
dit beursjaar als beter dan zij hadden verwacht.

Beleggers zijn deze maand voor het eerst weer wat negatiever ten opzichte van de afgelopen

maanden. Ze vinden de algemene economische situatie van de afgelopen drie maanden

verslechterd ten opzichte van oktober. 12% zag hierin een verslechtering, dit was vorige maand

nog 7%. Ook voor de komende maanden verwacht 14% van de beleggers een verslechtering van

de economische situatie. Dit minder rooskleurige beeld vertaalt zich door in de verwachting met

betrekking tot de AEX. Eén op de vijf beleggers denkt dat deze zal gaan dalen. Bob Homan,

hoofd ING Investment Office: “De opleving in oktober van het aantal beleggers dat het een

goede tijd vindt om te beleggen in risicovolle sectoren, lijkt van korte duur. Dit aantal is in de

maand november sterk afgenomen en weer op gelijke hoogte gekomen met de maanden vóór

oktober. Dat is jammer, want na de verkiezingszege van Trump zijn het juist de cyclische

sectoren die het erg goed doen.”
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Profiel Beleggers

Steeds meer beleggers bestempelen dit beursjaar als beter dan zij hadden verwacht. Het aantal

beleggers dat zichzelf een offensief risicoprofiel geeft stijgt, terwijl de groep met een defensief

profiel juist afneemt. Toch neemt het merendeel van de beleggers (76%) nog steeds evenveel

risico als voorheen. Homan: “Over het afgelopen jaar bekeken, zien we weinig veranderingen in

de opbouw van de portefeuille bij beleggers. De 2 jaar hiervoor zagen we dat er

obligatiebeleggingen werden omgeruild voor aandelenbeleggingen.”

Duurzaamheid belangrijk thema

Duurzaamheid wordt ook binnen de beleggingswereld een steeds belangrijker thema. Het

bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en klimaatverandering wegen steeds

zwaarder mee in de keuzes van beleggers. Bedrijven uitsluiten die geen duurzaam gedrag

vertonen vindt 28% van de beleggers de meest aansprekende manier om duurzaam te beleggen.

Ruim een kwart (28%) van de beleggers denkt dat duurzaam beleggen minder rendement zal

opleveren dan regulier beleggen, volgens één derde maakt het rendement niet uit. Het woord

‘belangrijk’ is volgens 41% van de beleggers het meest kenmerkend voor duurzaamheid.

Duurzaamheid wordt nauwelijks gezien als ‘hype’ (11%).

Duurzame beleggingen

Op dit moment heeft ruim één derde (35%) van de Nederlandse beleggers duurzame

beleggingen, 46% van de beleggers heeft niks duurzaams in hun beleggingsportefeuille. De

belangrijkste redenen voor de laatste groep om niet duurzaam te beleggen, is dat het er nog niet

van gekomen is of omdat men twijfelt aan het rendement dat dit zal opleveren. Er is een

opvallend verschil in motivatie om duurzaam te (gaan) beleggen. Beleggers die al wel duurzaam

beleggen, geven aan dat zij dit vooral doen om hun geld op een goede manier in te zetten.

Homan: “Voor de groep die nog niet duurzaam belegd, zou de kans op een beter rendement hen

over de streep kunnen trekken. De afgelopen jaren is een hoger rendement bij duurzaam

beleggen namelijk het geval geweest.”

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.

“De opleving in oktober van het aantal beleggers dat het een goede tijd vindt
om te beleggen in risicovolle sectoren, lijkt van korte duur. Dit aantal is in de
maand november sterk afgenomen en weer op gelijke hoogte gekomen met de
maanden vóór oktober. Dat is jammer, want na de verkiezingszege van Trump
zijn het juist de cyclische sectoren die het erg goed doen.
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Office

Over het afgelopen jaar bekeken, zien we weinig veranderingen in de opbouw
van de portefeuille bij beleggers. De 2 jaar hiervoor zagen we dat er
obligatiebeleggingen werden omgeruild voor aandelenbeleggingen.  
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Office

Voor de groep die nog niet duurzaam belegd, zou de kans op een beter
rendement hen over de streep kunnen trekken. De afgelopen jaren is een
hoger rendement bij duurzaam beleggen namelijk het geval geweest.
— Bob Homan - Hoofd ING Investment Office  
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