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Beleggersvertrouwen gedaald ten opzichte van vorig jaar
Desondanks zijn jongeren meer geneigd om te investeren of te beleggen
Brussel, 23 oktober 2018 – Een onafhankelijk onderzoek naar het beleggingsgedrag van de Belg
toont aan dat er minder vertrouwen is in de financiële ontwikkelingen dan een jaar geleden. Zo
heeft slechts 22,5% van de beleggers het vertrouwen behouden, terwijl dit in 2017 nog bijna 30%
was. Daarnaast is de beleggende Belg ook minder tevreden over de opbrengsten uit beleggingen
dan vorig jaar. Toch zijn jongeren (min 35 jaar) net méér geneigd te investeren in fondsen, vastgoed
of beleggingen dan een jaar geleden.
Weinig vertrouwen en veel ontevredenheid
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (48%) van de Belgische beleggers weinig vertrouwen heeft
in de financiële ontwikkelingen van de komende maanden. Met 47% is een gelijkaardig aantal
Belgische beleggers ook ontevreden over de opbrengst van hun beleggingen in het voorbije jaar.
Als we deze cijfers vergelijken met vorig jaar, blijkt dat er een verschuiving is: vorig jaar was de
tevredenheid onder beleggers aanzienlijk groter, en keken ze ook positiever naar de toekomst.
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Hoe tevreden bent u over de opbrengst van uw beleggingen
de voorbije 12 maanden?
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Noot: vragen enkel voorgelegd aan beleggers (respondenten met minstens 1 beleggingsvorm).
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Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank: “Na een reeks van voorspoedige beursjaren
werd het afgelopen jaar gekenmerkt door toenemende onzekerheid op de markten, onder andere door
de toenemende geopolitieke spanningen en de angst voor het uitbreken van een internationale
handelsoorlog. Dit heeft duidelijk ook een weerslag op de perceptie van de Belgische belegger.”
Jongeren meer geneigd te investeren dan vorig jaar

Bent u meer of minder geneigd te investeren
(in fondsen, vastgoed, aandelen, ...) dan een
jaar geleden?
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Het onderzoek peilde ook naar de
bereidheid om geld te investeren,
en dit bij zowel de beleggende als
de niet-beleggende Belg. In lijn
met het teruglopende vertrouwen
en de dalende tevredenheid onder
beleggers, is een meerderheid van
de Belgen minder geneigd te
investeren dan een jaar geleden.

10,0%

Het valt echter op dat de jongere
generatie
(min
35-jarigen)
Minder geneigd
Neutraal
Meer geneigd
positiever
is
dan
oudere
generaties. Zo geeft bijna een
<35
35-54
55+
derde van de jongeren aan net
meer geneigd te zijn te investeren dan een jaar geleden, terwijl slechts een minderheid van 22,8% de
investeringen plant terug te schroeven. Bij de oudere generaties is de tendens net omgekeerd.
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Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank: “De macro-economische fundamenten blijven
globaal vrij positief. Met aandelenmarkten die, met uitzondering van de aanhoudende sterke
resultaten op de Amerikaanse aandelenmarkten, wereldwijd hebben moeten inboeten tegenover het
begin van dit jaar, zijn aandelen vandaag ook relatief goedkoper geprijsd. Dit schept nieuwe
opportuniteiten voor beleggers.”
###
Over de enquête:
De enquête werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in april 2018, bij 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar. De cijfers
voor 2017 komen uit een onderzoek in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in juli 2017 bij 1.000 Belgen ouder dan
18 jaar.
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, aan zelfstandigen en aan 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 620.000 klanten en 1.500
medewerkers in België. Meer info: www.beobank.be

