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Interesse in beleggingsmarkt groeit bij Belgen
Brussel, 9 augustus 2018 – De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde in juli aan dat ze de rente
minstens tot de zomer van 2019 op het huidige peil zal houden, waardoor ook de rentetarieven op
het spaarboekje niet zullen stijgen. De spaarrente heeft een grote invloed op de financiële
beslissingen van de Belg. Vergelijkende onderzoeksresultaten van Beobank tonen aan dat Belgen de
afgelopen twee jaar vooral meer vertrouwen krijgen in de rendabiliteit van beleggingen in de nabije
toekomst.
Voor beleggers biedt de zomervakantie de ideale gelegenheid om terug te blikken op het voorbije
halfjaar, de beleggingsstrategie te evalueren en eventueel aan te passen. In het kader hiervan
herhaalde Beobank haar onderzoek van twee jaar geleden, om de resultaten met elkaar te kunnen
vergelijken en stelde opnieuw de vraag welke beleggingsvormen volgens de Belg in de nabije toekomst
het meest rendabel zullen zijn.
Aantrekkingskracht beleggingen stijgt, vastgoed blijft koploper
Hoewel vastgoed ook in 2018 veruit de meest rendabele belegging is voor de Belg, lijkt de
aantrekkingskracht iets minder groot dan in 2016. Het geloof in de rendabiliteit van beleggingsfondsen
en aandelen groeit wel. In 2016 beschouwde zo’n 6% van de Belgen individuele aandelen als meest
rendabele belegging, in 2018 steeg dit tot 8%. Voor beleggingsfondsen is er een gelijkaardige toename
(van 5,7% naar 7,8%). In relatieve termen gaat het voor beide om een stijging van respectievelijk 31%
en 37%.

Welke van de hieronder vermelde beleggingen zal volgens u de meest rendabele
belegging zijn in de nabije toekomst?
Individuele obligaties
Levensverzekering
Cash (spaarrekening, termijnrekening)
Gestructureerde producten met kapitaalbescherming

1,5%
1,4%
2,8%
3,6%
3,0%
4,0%
4,4%
5,0%

Beleggingsfondsen

5,7%
7,8%

Individuele aandelen

6,2%
8,1%
9,3%
8,0%

Andere (bv. beleggen in kunstwerken, goud, …)
Vastgoed voor verhuring

28,8%

32,4%
34,8%
33,2%

Vastgoed (huis, appartement) voor privégebruik
2016

2018

Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank: “Investeren in vastgoed scoort traditioneel
goed bij de Belg, maar het aandeel Belgen dat richting beleggingsfondsen en aandelen kijkt, groeit
duidelijk. Aangezien de spaarrente wellicht tot volgende zomer stabiel blijft, valt te verwachten dat
deze trend verder zal toenemen.”
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Spaarrente grote invloed op beleggingsgedrag
In juli kondigde de Europese Centrale Bank aan dat ze de rente minstens tot de zomer van 2019 op het
huidige peil zal houden, waardoor ook de rente op het spaarboekje waarschijnlijk niet zal toenemen.
De invloed van de spaarrente op het beleggingsgedrag van de Belg wordt bevestigd door het
onderzoek van Beobank. Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten geeft aan dat ze minder
zouden beleggen als de spaarrente hoger zou zijn.

Als de rente op het spaarboekje hoger zou zijn...
… zou ik minder beleggen en
meer sparen

16,80%

Geen mening
31,50%

51,70%

...zou ik nog steeds evenveel
beleggen als nu het geval is

Marc Danneels: “De Belg blijft zich het meest comfortabel voelen bij de klassieke spaarrekening, mede
door een gebrek aan kennis en ervaring met de beleggingsmarkt. Nu de aantrekkingskracht van
aandelen en beleggingen groeit, moeten banken hier een antwoord op bieden door de klanten meer te
informeren en door aangepast persoonlijk advies te voorzien.”

***

Over de enquête:
De enquête uit 2018 werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in april 2018, bij 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar.
De enquête uit 2016 werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in september 2016 bij 1.000 Belgen ouder dan 24
jaar oud.
Meer informatie:
Persdienst Beobank NV/SA
Sandrine Roberti de Winghe
+32 (0)478 828 729
sandrine.robertidewinghe@beobank.be
………………………………………………………………………….................
Over Beobank:
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, zelfstandigen en kleine ondernemingen. Beobank heeft een
netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren, zelfstandige agenten en PRO Centers) die de klanten helpen bij de realisatie
van hun persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen,
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 622.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.
Meer info: www.beobank.be
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