
 

Ruim de helft van 
de ondeRvRaagde 
beleggeRs denkt 
dat de beurs 
de komende 
maanden zal 
stijgen

slechts 28 
procent van de 
ondervraagden 
denkt dat de 
‘financiële cRisis’ 
vooRbij is

nederland? 
belegt hoe 

Wat verwachten Nederlandse particuliere beleggers van 
de beurs komend jaar, welke risico’s zien ze en waar liggen 
de kansen?  Wij vroegen het duizenden beleggers via 
een enquête in samenwerking met online beleggersblad 
beurswijzer.com. De resultaten zijn opmerkelijk. 

paRticulieRe beleggeR zeeR optimistisch, 
maar niet euforisch

De beurzen zijn afgelopen half 
jaar flink gestegen, maar van 
bezorgdheid onder particuliere 
beleggers over een mogelijke cor-
rectie is nauwelijks sprake. Toch is 
van euforie geen sprake. Dat blijkt 
uit recente resultaten van het half-
jaarlijks onderzoek onder ruim 
6000 particuliere beleggers dat de 
VEB samen met online beleggers-
blad Beurswijzer.com organiseert. 

1 OpTimismE ViErT hOOgTij
Op de vraag of men tevreden 

is over het rendement van het 
afgelopen jaar, antwoordde een 
overgrote meerderheid, 77 pro-
cent,  positief. Ruim de helft van de 
ondervraagde beleggers denkt dat 
de beurs de komende maanden zal 
stijgen tegen slechts 9 procent die 
een daling verwacht. 

2 rEnTE OmhOOg
Tegelijkertijd verwacht bij-

na de helft van de beleggers dat 
de rente spoedig zal stijgen, wat 
doorgaans een drukkend effect 
heeft op de aandelenkoersen. 
In november, bij de vorige edi-
tie  van Hoe belegt Nederland?, 
dacht slechts 18 procent dat 
de rente spoedig zou gaan stij-
gen. Destijds waren belegger 
nog in de ban van de langver-
wachte opkoopacties van de 
ECB, waarmee de rente verder 
onder druk zou komen te staan. 
De felle rentestijging begin mei, 
toen de yields (rendementen) 
van vooral de AAA-landen hard 
opliepen, heeft veel beleggers 
doen beseffen dat de rente de 
komende tijd weleens de an-
dere kant op kan gaan.  

meeR cijfeRs

ik verwacht dat de beurzen de 
komende maanden: 

3EurOpa faVOriET
Opvallend is de gewijzigde voor-

keur van beleggers voor een specifieke 
regio. In november was de VS nog de 
meest genoemde, favoriete regio, in-
middels is de voorkeur gedraaid naar 
Europa. Nico Inberg,  die namens Beurs-
wijzer meewerkt aan de enquête, ziet 
de euro als de belangrijkste reden voor 
die draai:   “Beleggers beseffen dat de 
zwakke euro Europese multinationals in 
de kaart speelt en dat resulteert in een 
hogere waardering.”

regio met de beste 
beleggingskansen komende jaren: 

ik verwacht dat de komende 
maanden: 
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4mEEr BEwEging
ECB-president Draghi waar-

schuwde begin juni voor meer 
beweeglijkheid op de beurzen. 
Particuliere beleggers hadden een 
paar dagen eerder – de enquête 
werd eind mei gehouden – al de-
zelfde conclusie getrokken. Ruim 
40 procent van de beleggers ziet 
de volatiliteit, oftewel de beweeg-
lijkheid van de beurs, toenemen. 
Die verwachting heeft niet alleen 
te maken met de agressieve geld-
politiek van centrale banken maar 
ook met na-ijlende onrust over de 
financiële crisis. Slechts 28 procent 
van de ondervraagden denkt dat 
de ‘financiële crisis’ voorbij is. In-
berg: “Beleggers zijn optimistisch, 
maar ook nog steeds waakzaam. 
Totale euforie is niet te bespeuren, 
ondanks het mooie rendement 
van de afgelopen jaren.” 

ik verwacht dat het algemene 
renteniveau in nederland de 
komende 12 maanden zal :
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Wat is de meest veilige belegging?

hoe tevreden over het zelf behaalde rendement?

obligaties zijn riskanter dan aandelen

vertrouwen dat opkoopactie van 
ecb de economie zal stimuleren:

de financiële crisis is 
voorbij:
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