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Uitgevoerd  door  TNS  Nipo
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Onderzoeksopzet
Online

Ondervraagde doelgroepen
Totaal  aantal   Particuliere  v ermogende  beleggers  met  een  
deelnemers:  307 vrij  belegbaar  v ermogen  v an  meer  dan  
€50.000

Uitgevoerd  door:
Schroders/TNS  Nipo Finance
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Historie
Dit  is  de  z esde  k eer  dat  de  
Schroders  Beleggings-barometer  
wordt  uitgevoerd

Veldwerkperiode
13  augustus t/m  24  augustus 2015

Onderzoeksgroep - 1
n

TNS  NIPO  heeft  307  particuliere  beleggers   met  een  vrij  belegbaar  vermogen  van  minstens  
€50.000   ondervraagd   die  al  dan  niet  gebruik  maken  van  een  beleggingsadviseur

45% maakt  gebruik van  
een  adviseur.

Hoe  hoger  het  vermogen,  des  te  
vaker  een  adviseur
>  € 500.000  en  meer  
56%
>  € 50.000-€ 100.000                 35%
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vrij  belegbaar vermogen

25% € 50.000-€ 100.000
34% € 100.000-€ 250.000
24% € 250.000-€ 500.000
17% meer  dan  € 500.000

Onderzoeksgroep - 2
n

TNS  NIPO  heeft  307  particuliere  beleggers   met  een  vrij  belegbaar  vermogen  
van  minstens  € 50.000  ondervraagd   die  al  dan  niet  gebruik  maken  van  een  
beleggingsadviseur

85% man
15% vrouw
Leeftijdverdeling

2%
11%  
19%
68%

30  tot  49  jaar
40  tot  49  jaar
50  tot  59  jaar
60  jaar  en  ouder

4

Hoe  groot  is  het  beleggingsoptimisme   voor  dit  jaar?
Beleggingsvertrouwen  hoger  dan  vorig  jaar;;  vooral  door  minder  zorg

Heeft  u  over  dit jaar meer  of minder  
vertrouwen,  vergeleken  met  vorig  jaar
Veel  meer  vertrouwen, licht  meer  
vertrouwen

n

Nu

42%

2014

39%

Voor  dit  jaar,  hebben  beleggers  meer  
vertrouwen  dan  vorig  jaar.  
Een  zekere  mate  van  optimisme   is  
normaal

Veel  minder,  licht minder  vertrouwen

15%

20%

Indicator: verschil  (meer-minder)

27%

19%

De  Schroders  Beleggersoptimisme  Indicator staat  op  dit  moment   op  27%  tegen  19%  vorig  jaar.  De  indicator  
meet  de  verhouding  tussen  beleggers  die  meer  en  minder  vertrouwen  hebben  en  geeft  daarmee  een  oordeel  
over  het  sentiment  en  de  wijziging  hierin
Beleggers  die  met  adviseur  werken,  hebben  niet  
meer  of  minder  vertrouwen.  Ook  bij  beleggers  
zonder  adviseur  is  er  weinig  verschil  in  de  
uitkomsten

Vraag:   Hoeveel   vertrouwen   hebt  u  in  de  beleggingskansen   voor  2015,   vergeleken   met  vorig  jaar?
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Gevraagd  naar  het  vertrouwen  in  
de  beleggingskansen.

Hoe  risicovol  wordt  er  de  komende   6  maanden   belegd?
Risicobereidheid  gegroeid,  door  minder  risicoavers  beleggen
n

De  weging  van  beleggingen   met  een  gemiddelde  risico-rendementsverhouding  in  de  portefeuille  
van  Nederlandse  particulieren  is  sinds  vorig  jaar  toegenomen.   Dat  gaat  ten  koste  van  
beleggingen   met  een  lage  risico-rendementsverhouding
Hoe  wilt u  uw  beleggingen  
de  komende  zes  maanden  
verdelen

Nu

2014

Laag risico/laag  rendement

29%

33%

Gemiddeld risico/gemiddeld  
rendement

52%

49%

Hoog  risico/hoog  rendement

19%

18%

Beleggers  met  adviseur  willen  veel  minder  vaak  
(15%)  hoog  risicobeleggingen  en  vaker  (32%)  
beleggingen  met  een  lager  risico  en  rendement

Percentage  verdeling  van
beleggingen  komende  6  mnd
19

29

52

Gemiddelde risicospreiding

Als  u  denkt  aan  de  mate   waarin   u  risico's  neemt,   hoe  verwacht   u  uw  beleggingen   in  de  komende   6  maanden   dan  te  verdelen   over  de  volgende   categorieën?
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Belegger   kijkt  vaker  naar  portefeuille…..maar   waarom?
Beleggers  handelen  echter  niet  vaker
Hoe  vaak  kijkt  u  naar  de  status  van  uw  
beleggingen?

Meer keren per dag

25

Elke dag

33
36

Elke week

33
22

Elke maand

17

Een keer per dag
Meer keren per week

Een keer per week

1
2
1
1
4
5
6

5
14

Een keer per maand

12
13

Elk kwartaal
Elk jaar

Hoe  vaak  brengt  u  veranderingen  aan  in  uw  
beleggingsportefeuille?

18
34

Een keer per kwartaal

3
2

28
24

Een keer per jaar
2014

19

2015
2014

Vorig  jaar  keek  25%  van  de  beleggers  
dagelijks  naar  zijn  portefeuille,  nu  33%.  
- Hoe   vaak  kijkt  u  naar   de  status  v an  uw   beleggingen?
- Hoe   vaak  brengt  u  veranderingen   aan   in  uw   beleggingsportefeuille?
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2015

Beleggers  zijn  echter  niet  meer  gaan  handelen;;  er  
is  niet  sprake  van  meer  transacties.  

Toch  is  er  nog  reden  om  bezorgd  te  zijn….
Schuldencrisis  schiet  met  stip  naar  2e plek
n

Angst  voor  schuldencrisis  in  de  eurozone  is  nieuw  focuspunt  voor  beleggers.  Vorig  jaar  33%  nu  
bij    50%  van  alle  beleggers  als  top  3  punt  van  zorg.  
55

Dreiging van internationale politieke instabiliteit

50

De schuldencrisis in de eurozone

35

Voortzetting van de huidige lage rentetarieven

34

Een zwak en/of langdurig economisch herstel wereldwijd

24

Bubbel op de aandelenmarkt

12

Toenemend overheidsingrijpen om begrotingstekorten te verlagen
Deflatie

7

Verlagen van economische stimuleringsspakketten

7

6

Een zwak en/of langdurig economisch herstel in mijn eigen land
Hogere inflatie

5

Het niet stijgen van mijn eigen inkomen (salaris)

5

Het instorten van de vastgoedmarkt

4
2015

Bij  de  beleggers  met  grotere  vermogens  leeft  er  veel  meer  angst  voor  een  zeepbel  dan  bij  de  
beleggers  met  minder  vermogen  (30%/19%)
Vraag:   Over  welke   drie  van  deze  zaken  maakt   u  zich  het  meeste   zorgen   als  het  gaat  om   uw   spaargeld   en  beleggingen?
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Beleggen   in  Europa  wordt  er  niet  minder   populair   door
Grootste  gedeelte  belegd  in  West-Europa  en  VS,  sterke  toename  in  China
West-Europa

68%

(incl.  het  VK,  excl  
Nederland)

Oost-Europa

20%

(incl.  Rusland)

13%
Noord-Amerika

54%

(de   VS  en  Canada)  

90%

Nederland

13%

43%

Noord-Azië

Midden-Ooste n

10%

4%

(bijv.  VAE,  Qatar,   Saoedi-
Arabië,  Koeweit)

40%

(incl.   Japan,   Zuid-Korea,  
Taiwan,   Hong   Kong   en  China)

5%

0%
Zuid-Azië

26%

(incl.   India,   Indonesië,   Maleisië,  
Singapore,   Tailand,   Filipijnen)

3%

Centraal- en   Zuid-Amerika

18%

(incl.  Brazilië  en  Mexico)

1%

11%

Afrika

1%

%  beleggers  dat  belegt  in  de  
regio
%  portefeuille  dat  is  belegd  in  de  
regio  (niet  kapitaalgewogen)
-
-
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Vraag   1:  In  welke   van  de  volgende   landen   of  regio's  belegt   u  momenteel,   al  dan   niet  v ia  een   beleggingsfonds?
Vraag   2:  U  geeft  aan  dat  u  in  onderstaande   regio's  belegt   (al  dan  niet  via  een  beleggingsfonds).   Hoe   hebt  u  uw   belegd   vermogen   verdeeld   over  onderstaande   regio's?  Kunt   u  
dat  in  een  percentage   per   regio   aangeven?

Beleggers   kiezen  voor  ontwikkelde   markten  
Toenemende zorg over  Azië doet beleggers terugkeren naar ‘thuismarkten’
n

n

n

n

-
-
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Beleggers  hebben   een  uitgesproken  voorkeur  voor  aandelen   uit  ontwikkelde  markten.  Dat  
komt  niet  alleen  tot  uitdrukking  in  de  grote  positie  in  West-Europa  en  Noord-Amerika,  
maar  ook  in  het  voornemen  om  deze  weging  in  Europa  de  komende   zes  maanden   per  
saldo  verder  op  te  hogen.  Beleggers  zijn  van  plan  om  de  blootstelling  aan  alle  andere  
regio’s  juist  per  saldo  terug  te  brengen
China*  maakt  een  grote  verandering  mee:  van  2014-2015   stijgt  het  percentage   beleggers  
dat  in  Chinese  aandelen   actief  is,  met  10%-punt  van  30%  tot  40%.  Maar  dat  blijkt  slechts  
van  korte  duur….  
Het  hebben   van  een  adviseur  maakt  een  enorm  groot  verschil  in  oriëntatie  op  andere  
gebieden   en  regio’s.  Zo  kiezen  beleggers  met  adviseur  voor  een  portefeuille  waarin  46%  
van  het  geld  in  Nederlandse  aandelen   is  belegd,  tegen  38%  van  de  beleggers  met  
adviseur.  Ook  het  percentage  van  beleggers  die  buiten  de  landsgrenzen  kijkt,  is  veel  
groter  bij  degenen   met  adviseur.  
*Overal waar in  deze presentatie gesproken wordt over  China,  wordt China  en  de  nabije
regio bedoeld,   dus China,  Hongkong,  Taiwan,  Zuid-Korea   en  Japan

Vraag   1:  In  welke   van  de  volgende   landen   of  regio's  belegt   u  momenteel,   al  dan   niet  v ia  een   beleggingsfonds?
Vraag   2:  U  geeft  aan  dat  u  in  onderstaande   regio's  belegt   (al  dan  niet  via  een  beleggingsfonds).   Hoe   hebt  u  uw   belegd   vermogen   verdeeld   over  onderstaande   regio's?  Kunt   u  
dat  in  een  percentage   per   regio   aangeven?

Wat  was  de  risico-situatie   een  jaar  geleden?   - 2014  
Vorig  jaar:  Rusland  was  het  meest  risicovol  in  de  zomer  van  de  MH  17

tekst

–
–
–
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Vraag   1:  In  welke   van  de  volgende   landen   of  regio's  vindt  u  het  beleggingsrisico   momenteel   het  grootst?
Vraag   2:  U  geeft  aan  dat  u  in  onderstaande   regio's  belegt   (al  dan  niet  via  een  beleggingsfonds).   Hoe   hebt  u  uw   belegd   vermogen   verdeeld   over  onderstaande   regio's?  Kunt   u  
dat  in  een  percentage   per   regio   aangeven?
Vraag   3:  In  welke   van  de  volgende   landen   of  regio's  vindt  u  het  beleggingsrisico   momenteel   het  grootst?  U  kunt  maximaal   drie   landen/regio's   aanklikken

Dit  jaar  is  het  vertrouwen   in  China   volledig   verdwenen
Enorme  sprong  in  risicobewustzijn  met  betrekking  tot  China  (12%->47%)
4%
54%

West-Europa

68%

4%
(de   VS  en  Canada)  

13%

90%

Nederland

Oost-Europa

20%

3%

Noord-Amerika

54%

(incl.  het  VK,  excl  
Nederland)

13%
43%

(incl.  Rusland)

40%

(bijv.  VAE,  Qatar,   Saoedi-
Arabië,  Koeweit)

47%
Noord-Azië

Midden-Ooste n

10%

4%

40%

(incl.   Japan,   Zuid-Korea,  
Taiwan,   Hong   Kong   en  China)

5%

0%

21%
Zuid-Azië

26%

18%

%

(incl.  Brazilië  en  Mexico)

3%

27%

Centraal- en   Zuid-Amerika

18%

(incl.   India,   Indonesië,   Maleisië,  
Singapore,   Tailand,   Filipijnen)

1%

11%

Afrika

1%

Hoogste  risico  v olgens  beleggers

%  beleggers  dat  belegt  in  de  regio
%  portefeuille  dat  is  belegd  in  de  regio
–
–
–
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Vraag   1:  In  welke   van  de  volgende   landen   of  regio's  vindt  u  het  beleggingsrisico   momenteel   het  grootst?
Vraag   2:  U  geeft  aan  dat  u  in  onderstaande   regio's  belegt   (al  dan  niet  via  een  beleggingsfonds).   Hoe   hebt  u  uw   belegd   vermogen   verdeeld   over  onderstaande   regio's?  Kunt   u  
dat  in  een  percentage   per   regio   aangeven?
Vraag   3:  In  welke   van  de  volgende   landen   of  regio's  vindt  u  het  beleggingsrisico   momenteel   het  grootst?  U  kunt  maximaal   drie   landen/regio's   aanklikken

En  dat  terwijl   China* juist  populair   aan  het  worden  was
In  het  afgelopen  jaar  groei  van  buitenlands  beleggen,  brede  opkomende  markten
Opvallend:  van  2014-2015  neemt  het  
percentage  beleggers  dat  in  China  
belegt,  sterk  toe.
Over  een  breed  front  groei  van  
beleggen  over  de  grens.
Procentueel is  de  wijziging echter niet
zo groot:  Noord-Azië blijft steken op  
5,4%  

Leeftijd  maakt  een  enorm  verschil  in  
visie  op  China:  
62%  beleggers  jonger  dan  50  belegt  in  
Noord-Azië,  tegen  slechts  37%  van  de  
beleggers  boven  de  50  jaar.  
Verschillen  zijn  vergelijkbaar  bij  Zuid-
Azië  en  Afrika.

In  welk van  de  volgende  
landen  belegt  u  momenteel,  
al  dan  niet  via  een  
beleggingsfonds

2015

2014

Noord-Azië/China

40%

30%

Midden-Oosten

10%

4%

Oost-Europa

7%

13%

Vraag:   In  welke van  de  volgende landen of  regio's belegt u  momenteel,   al  dan niet via  een beleggingsfonds?   *Overal waar in  deze presentatie gesproken wordt over  China,   wordt
China   en   de  nabije regio bedoeld,   dus China,   Hongkong,   Taiwan,   Zuid-Korea   en  Japan:
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Die  populariteit  is  voorbij;;  geen  nieuw  geld  naar  China
Ook  Oost-Europa  uit  de  gratie
n

n

De  belegger,  opnieuw   gevraagd  naar  zijn  ideeën,  maar  nu  concreter  gekoppeld   aan  zijn  
beleggingsplannen,   blijkt  daadwerkelijk  afscheid  te  nemen   van  veel  emerging markets
De  belegger   kiest  voor  Nederland,  Europa  en  Noord-Amerika  als  veilige  havens.
Kunt u per land \ regio aangeven of u hier in de komende 6 maanden meer \ minder of evenveel gaat
beleggen?
16
9
75

Nederland

3
20

4
14

77

82

15
8
77

Noord-Azië (incl. Zuid-Azië (incl.
West-Europa
Japan, Zuid- India, Indonesië, (incl. het VK en
Korea, Taiwan,
Maleisië,
excl. Nederland)
Hong Kong en
Singapore,
China)
Thailand,
Filipijnen )

Meer

1
23

77

Oost- Europa
(incl. Rusland)

Minder

4
10

11
11

3
11

1
11

86

79

86

88

Afrika

Gelijk

Vraag:   Kunt  u  per  land/regio   aangeven   of  u  hier   in  de  komende   6  maanden   meer/minder   of  evenveel   gaat  beleggen?
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Noord- Amerika
Centraal- en
Midden-Oosten
(de VS en
Zuid-Amerika
(bijv. VAE,
Canada)
(incl. Brazilië en Qatar, SaoediMexico)
Arabië, Koeweit)

Negatief   beleggingssentiment   speelt   op  korte  termijn……
…..maar  meeste  beleggers  weten  heel  goed  waarom  ze  beleggen:  lange  termijn
n
n

n

Bij  59%  van  de  beleggers  is  het  pensioen  de  belangrijkste  reden  om  geld  apart  te  zetten
Beleggers  hebben  zodoende  voor  hun  werkelijke  doel  wel  de  lange  termijn  in  de  
gaten….voor  dit  soort  beleggen  is  kortetermijnsentiment funest.
Even  een  blik  terug:  zes  jaar  geleden  (2010):  22%  pensioen    
59

Voor mijn pensioen/oudedagsvoorziening

26

Behouden van mijn huidige levensstijl bij eventueel ontslag of salarisverlaging

24

Beschermen tegen inflatie

21

Voor een noodgeval

16

Voor gezondheidszorg/langdurige zorg (voor uzelf of iemand anders)

9

Een voertuig (bijv. auto, vrachtwagen, motor, boot) of luxegoederen kopen
Een huis kopen voor mijn kinderen, kleinkinderen of andere familieleden

3
7

Betalen voor onderwijs (bijv. voor uzelf, kinderen, kleinkinderen of andere familieleden)
Een huis kopen voor mijzelf (ofwel met hypotheek of met eigen geld)

4

Betalen voor een lange/grote vakantie

4

Voor het pensioen/oudedagsvoorziening van mijn ouders

0

Betalen van een bruiloft

0

Diversen

11
18

Geen specifiek doel
Vraag:   Kunt  u  aangeven   wat  uw   drie   belangrijkste   spaar- en  beleggingsdoel   zijn?
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2015

Groeiend   aantal   beleggers   neemt   pensioenmaatregelen
Belegt/spaart  u  al  extra  naast  uw  huidige  pensioen/verzekering?
n

Van  de  beleggers  blijkt  65%  al  extra  geld  opzij  te  zetten  en  te  beleggen  om  ervan  zeker  te  
zijn  voldoende  geld  opzij  te  zetten;;  vorig  jaar  was  dit  na  een  grote  stijging  61%;;  stijging  zet  
door!
65

1
Ja, ik beleg al (naast
een pensioen)

1

12

Ja, ik overweeg om te Nee, maar ik denk dat ik Nee, mijn toekomstige
gaan beleggen (naast
dat wel zou moeten
pensioen moet genoeg
een pensioen)
doen
zijn

2

10

Nee, daar heb ik geen
geld voor

Nee, ik wil het geld
ergens anders voor
gebruiken

Opvallend  is  d at  d it  b ij  b eleggers  o nder  d e  50  jaar  d e  zorg  veel  d uidelijker  aanwezig  is.  Bijna  d riekwart  
zet  zelf  g eld  o pzij  tegen  64%  van  d e  b eleggers  b oven  d e  50  jaar
Vraag:   Overweegt   u  om   naast  een  eventueel   pensioenfonds   of  verzekeraar   waar   u  nu  uw   pensioen   opbouwt,   te  zorgen  voor   (extra)  inkomsten   voor  uw pensioen   in  de  toekomst  
door   geld  opzij  te  zetten  in  beleggingen?
16

Hoe  wordt  aanvullend   pensioen   opgebouwd?
Merendeel  spaart  voor  aanvullend  pensioen  
n

Voor  het  eerst  wordt  er  voor  pensioenopbouw  meer  belegd  in  beleggingsfondsen  dan  
gespaard.  
Ik spaar

55

Ik beleg geld in beleggingsfondsen

57

Ik beleg geld in aandelen en obligaties

51

Ik los af op mijn huis
Diversen

Vorig  jaar  (2014)  was  de  uitkomst:  
57%  sparen  en  51%  beleggen  in  
fondsen  

20

10

2015

Beleggers  met  een  vermogen  meer  dan  250.000   euro  beleggen  meer  dan  anderen  in  
beleggingsfondsen  en  aandelen  en  obligaties
Vraag:   Kunt  u  aangeven   hoe  u  extra  geld   opzij  zet  of  zou  willen   gaan   zetten  v oor  uw   aanvullend   pensioen?
17

Beleggingsfondsen   ‘overall’   steeds  populairder
Spaargeld  voor  het  eerst  niet  meer  meest  vanzelfsprekende  vermogensklasse

14

4

Sprinters,  Turbo's,
Speeders  e.d.

11

Passieve  producten

2014:  80%  2015:  73%

14

Vastgoed  (NIET
uw  eigen  woning)

n

21

Opties

Spaargeld  voor  het  eerst  niet  meer  meest  
vanzelfsprekende  vermogensklasse

24

Individuele  obligaties

Beleggingsfondsen  nu  veruit  de  de  populairste  
categorie.  Maar  liefst  80%  van  de  ondervraagden  
heeft  beleggingsfondsen   in  portefeuille
- 2012:  79%          2013:  79%        2014:  77%      2015:  80%

n

58

Beleggingsfondsen

n

2012:  70%          2013:  69%        2014:  67%      2015:  58%

80

Individuele  aandelen
(buitenlandse  beurs)

–

73

Individuele  aandelen
(Nederlandse  beurs)

Belang  van  individuele   aandelen  Nederlandse  beurs  
blijft  afnemen:  

Spaargeld

n

Belegt hierin

Kleinere  beleggers  (€ 50K  tot  100K)  hebben  
relatief  m inder  vaak  beleggingsfondsen  in  
portefeuille  (66%)  en  ook  m inder  vaak  
individuele  Nederlandse  aandelen  (47%)

Beleggers  die  gebruik  m aken  van  een  adviseur  z itten  veel  
vaker  in  beleggingsfondsen  dan  degenen  z onder  advies  
(89%  tegen  73%).  Deze  groep  z it  bovendien  ook  in  
individuele  obligaties  (32%  tegen  14%)  m aar  m inder  vaak  
in  individuele  Nederlandse  aandelen  (51%  tegen  63%)  

Vraag:   In  welke   van  de  volgende   beleggingsvormen   belegt  u  (inclusief  uw   spaargeld)?   Het  gaat  hierbij   om   beleggingen   waar   u  ieder  moment uit  kunt  s tappen;;   beleggingen   in  het  
kader  van  een   hypotheek  of  levensverzekering   tellen  niet  mee
18

Ook  in  absolute   zin  heersen  beleggingsfondsen
Grootste  deel  vermogen  naar  beleggingsfondsen  

80
58

Belegt hierin

Beleggingsfondsen  nemen  bij  beleggers  met  
meer  en  minder  dan  250.000  euro  in  
portefeuille,  een  vergelijkbaar  deel  van  die  
portefeuille  in.

3

14
2

11
2

14
4

4
0

Sprinters,  Turbo's,
Speeders  e.d.

4

Passieve  producten

– was  26,5%  in  2013;;  opgelopen   tot  29%  in  2014  
en  in  2015  36%

21

Vastgoed  (NIET
uw  eigen  woning)

Beleggingsfondsen   sterk  gestegen:

24

Individuele  aandelen
(buitenlandse  beurs)

18

Opties

36

Individuele  obligaties

30

Individuele  aandelen
(Nederlandse  beurs)

n

Niet  alleen  vormen  beleggingsfondsen   de  
grootste  categorie,  er  zit  ook  in  absolute  zin  
het  meeste  geld  in.  

73

Beleggingsfondsen

n

Dit  plaatje  geeft  de  procentuele  
verdeling  weer  over  de  portefeuilles

Spaargeld

n

Gem. aandeel in portefeuille

Beleggers  die  gebruik  maken  van  een  adviseur  zitten  veel  
vaker  in  beleggingsfondsen  dan  degenen  zonder  advies  
(89%  tegen  73%).  Deze  groep  zit  bovendien  ook  vaker  in  
buitenlandse  aandelen  (29%  tegen  20%)  en  in  individuele  
obligaties  (32%  tegen  14%)

Vraag:   In  welke   van  de  volgende   beleggingsvormen   belegt  u  (inclusief  uw   spaargeld)?   Het  gaat  hierbij   om   beleggingen   waar   u  ieder  moment uit  kunt  s tappen;;   beleggingen   in  het  
kader  van  een   hypotheek  of  levensverzekering   tellen  niet  mee
19

En  welke beleggingsfondsen bezitten beleggers?
Aandelenfondsen  blijven  veruit  populairste  categorie  bij  beleggers  met  fondsen
Gevraagd  aan  beleggers  die  beleggingsfondsen  in  portefeuille  hebben:
n
n

De  lage  rente  maakt  obligatiefondsen  minder  populair  dan  een  jaar  geleden  
Multi-assetfondsen winnen   verder  terrein:    meer  dan  een  kwart  (27%)  van  de  beleggers  heeft  
deze  fondsen  in  portefeuille

90

50
29

27

3

Aandelenfondsen Obligatiefondsen Vastgoedfondsen

Vraag:   In  welke   van  de  volgende   typen  beleggingsfondsen   belegt  u?
20

Multi-asset/
mixfondsen

Andere  typen
fondsen

7

Hedgefondsen

Portefeuilleverdeling   over  de  beleggingsfondsen
Aandelenfondsen  domineren  procentueel binnen beleggingsfondsbeleggers
n

Aandelenfondsen   nemen  ook  qua  verdeling  van  het  vermogen  het  grootste  deel  in,  gevolgd  door  
obligatiefondsen.  Multi  asset/mix  doen  het  ook  procentueel  opvallend  goed  en  blijven  in  de  lift  
zitten.  

90

61
50

29
17

27
13

6
Aandelenfondsen

Obligatiefondsen

Vastgoedfondsen

Belegt hierin
Vraag:   In  welke   van  de  volgende   typen  beleggingsfondsen   belegt  u?
21

7
1

Multi-asset/
mixfondsen

Gem. aandeel in portefeuille

Hedgefondsen

3
2
Andere typen
fondsen

Gebruik  van  indexfondsen   nog  steeds  niet  van  de  grond
Toename  blijft  heel  beperkt:  9%  heeft  zijn  positie  in  ETF’s  uitgebreid  
Bent  u   h et  afgelopen  jaar  g aan  
beleggen  in  ETF's/Indextrackers?

Slechts  3,7%  van  het  vermogen  zit  in  ETF’s/indexfondsen  (niet  
kapitaalgewogen)

n

Positie  ETF’s/indexfondsen  neemt  nauwelijks  toe:  proportie  beleggers  met  
passieve  producten  in  portefeuille  groeit  van  12%  naar  14%.

n

9%  is  in  de  afgelopen  12  maanden  meer  passief  gaan  beleggen,  en  dat  zijn  
vooral  de  grotere  (<€ 250.000)  beleggers.  Ook  voor  de  komende  zes  
maanden  lijkt  deze  trend  door  te  zetten.
34

nee

3

3

0

Passieve  producten

Sprinters,  Turbo's,  
Speeders  e.d.

Individuele  
obligaties

2

Vastgoed  (NIET  uw  
eigen  woning)

5

Opties

5
Individuele  
aandelen  
(buitenlandse)

Individuele  
aandelen  (NL  
beurs)

20

Gem.  aandeel  in  portefeuille

81%

2014

88%

2013

Vooral beleggers met  een
vrij belegbaar vermogen
van  >250.000  euro  zijn het  
afgelopen jaar meer passief
gaan beleggen

Vraag:   Kunt  u  per  beleggingsvorm   (inclusief  uw   spaargeld)   aangeven   hoeveel   procent   van  uw  beleggingen   hierin   is  ondergebracht?
22

2015

29

Beleggingsfondsen

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Spaargeld

n

84%

Zelf  doen,  of  via  een  adviseur?
Groep  beleggers  zonder  adviseur  bijna  even  groot  als  met  adviseur
n

n

Ten  opzichte  van  vorig  jaar  is  het  
aantal  beleggers  dat  geen  gebruik  
maakt  van  professioneel  advies  
iets  toegenomen,   van  52%  naar  
55%.  
Rol  van  de  bank  bij  financieel  
advies  is  onbetwist  groot.  
Zelfstandige  partijen  hebben  
slechts  beperkt  marktaandeel.  

Beleggingsadviseur van mijn bank

32

Zelfstandig vermogensbeheerder

Zelfstandig beleggingsadviseur

9

2

Zelfstandig financieel planner 1

Accountant 1

Diversen

Ik maak geen gebruik van een adviseur

Vraag:   Door   welke   van  de  volgende   adviseurs  laat  u  zich  wel   eens  adviseren   op  het  gebied   van  beleggen?
23

6

55

Hoe  komen  beleggers   tot  hun  beslissingen?
Media  wegen  het  zwaarst  voor  zelfbeleggers
n

n

n

Media  (inclusief  onafhankelijke  financiële  
websites)  hebben  de  absolute  hegemonie  
in  de  informatievoorziening  onder  
beleggers  (overall  42%)
Mijn

eigen gevoel, instinct en vertrouwen in uw
eigen kunnen

De spanning van het zien hoe beleggingen
omhoog of omlaag gaan

46

32
18
11

3

40
36

22

37

3

13

6
8
5
2

Anderen de besluiten laten nemen en hun
voorbeeld volgen

2
1

Diversen

6
5

Vraag:   Welke   van  deze  zaken  zijn  voor  u  het  meest  van  invloed   bij  het  maken   van  beleggingsbeslissingen?

50

29

Advies van vrienden of familie

Adviseur

24

31

Informatie via media

Beleggers  die  g een gebruik  maken  van  
Voorgaande beleggingservaringen (zowel
positief als negatief)
een  adviseur  leunen  bij  het  nemen  van  
beslissingen  relatief  sterk  op  informatie  via  
Onafhankelijke financiële websites
media,  op  eigen  instinct  en  de  algemene  
Mijn eigen evaluatie en analyse van
economische  situatie.  Deze  groep  kijkt  
beleggingsscenario's
ook  veel  vaker  naar  de  status  van  de  
Advies van tussenpersonen
beleggingen.  Ruim  een  derde  kijkt  elke  
dag  naar  de  portefeuille  en  nog  eens  een  
Advies van aanbieders van financiële producten
derde  doet  dat  eenmaal  per  week
Beleggers  die  wel gebruik  maken  van  een  
adviseur  laten  hun  beslissingen  het  meest  
afhangen  van  de  algemene  economische  
situatie,  gevolgd  door  de  adviseur  en  
voorgaande  beleggingservaringen

44
46

De algemene economische situatie

Geen adviseur

Voorspelling   en  werkelijke   stand  AEX
Voorspellingen  beleggers  in  2011  en  2012  waren  voorzichtig;;  bij  herhaling  patroon…..
n

Werkelijke  stand  AEX  blijkt  zes  maanden   na  ondervraging  veelal  hoger  te  zijn  dan  de  gemiddelde  
voorspelling  van  de  beleggers

Vragen  gesteld

2011

2012

2013

2014

2015

(26  okt  t /m  8  nov)

(16  t /m  31  aug)

(23  juli  t /m  6  aug)

(1  t /m  12  aug)

(13  t /m  24  aug)

Stand  AEX  bij  
aanvang  onderzoek

305

332

368

394

494

Voorspelling  stand  
AEX  na  6  maanden

314

345

390

406

498

Werkelijke  stand  
AEX  op  ultimo  
jaar

312

342

400

424

?

De   stand  bij  aanvang   2015   was  de  stand  voor  het  weekeinde.   Dieptepunt   in  de   periode   van  het  onderzoek   was  419
Vraag:   Op  hoeveel   punten  verwacht   u  dat  de  AEX   over  6  maanden   staat?
25

Samenvatting   (1/4)
Beleggers  krijgen  dreun  door  onrust  Azië
n

n

26

Nederlandse  beleggers*  hebben   een  stevige  dreun  opgelopen   met  hun  Aziatische  
beleggingen   en  lijken  voorlopig  hun  buik  vol  te  hebben   van  China**.  De  regio  wordt  door  47%  
beleggers  gezien  als  regio  met  het  allerhoogste  beleggingsrisico  (en  scoort  daarmee  net  
onder  Oost-Europa).  
De  plotselinge  omslag  in  het  sentiment  rond  beleggen   in  emerging markets en  met  name  
China,  lijkt  op  het  eerste  gezicht  niet  onverwacht,  gezien  de  sterke  beurscorrecties  van  de  
afgelopen   weken.  Maar  dat  wordt  anders  als  bedacht  wordt  dat  het  onderzoek  gehouden   is  
vlak  voordat  de  koersdalingen  begonnen.   De  ommezwaai  is  nog  opvallender  omdat  het  
afgelopen   jaar  steeds  meer  beleggers  actief  zijn  geworden   in  China.  Zo’n  40%  van  de  
beleggers  was  dit  jaar  actief  in  de  regio,  tegen  slechts  30%  in  2014.  Maar  de  kans  is  groot  dat  
dat  percentage  sterk  terugvalt  want  vrijwel  geen  beleggers  willen  hun  portefeuille  uitbreiden,  
terwijl  20%  juist  minder  wil  beleggen   in  de  regio.  Vorig  jaar  was  China  nog  zeer  populair  en  
vonden  beleggers  China  nog  de  regio  van  de  toekomst.  Alleen  over  Rusland/Oost-Europa  
oordelen  beleggers  nog  negatiever  dan  over  China.

Samenvatting   (2/4)
Enthousiasme   over  China  was  juist  opgelopen
n

De  afgelopen   maanden   kon  beleggen   in  China  en  de  omliggende  landen   zich  juist  verheugen  
in  een  toenemende   populariteit:  het  aantal  beleggers  dat  China  in  de  portefeuille  had  
opgenomen,   steeg  van  30%  in  2014  tot  40%  in  2015.

Beleggen   in  beleggingsfondsen   bereikt  nieuw  hoogtepunt
n

27

Een  andere  opvallende  uitkomst  van  het  jaarlijkse  onderzoek  onder  beleggers  is  dat  het  
beleggen   in  beleggingsfondsen   dit  jaar  een  nieuw  hoogtepunt   heeft  bereikt.  Voor  het  eerst  zijn  
er  meer  vermogende   Nederlanders  die  een  beleggingsfonds  in  bezit  hebben   dan  dat  ze  geld  
op  een  spaarrekening  hebben   staan.  Ook  procentueel  is  het  deel  van  het  vermogen  dat  in  
beleggingsfondsen   is  gestopt,  met  36%  hoger  dan  ooit.  Op  de  spaarrekening,  traditiegetrouw  
de  grootste  vermogenscomponent,   staat  gemiddeld   30%  van  het  vermogen  van  beleggers.  
Tegelijkertijd  wordt  het  beleggen   in  individuele  aandelen   steeds  minder  populair  in  Nederland.  
Nog  maar  iets  meer  dan  de  helft  van  de  beleggers  heeft  afzonderlijke  aandelen   in  portefeuille.  
Vijf  jaar  geleden  was  dat  nog  ruim  driekwart.

Samenvatting   (3/4)
Algemene  sentiment  ondervindt  weinig  hinder  van  onrust  in  Azië
n

Er  heerst  onder  beleggers  een  groter  optimisme  over  beleggingskansen  dan  een  jaar  eerder.  De  
Schroders Beleggersoptimisme  Indicator  staat  op  dit  moment  op  27%,  tegenover  een  veel  
somberder  19%  vorig  jaar**.  De  angst  die  er  heerst,  heeft  vooral  te  maken  met  het  opnieuw  
oplaaien  van  de  schuldencrisis  en  de  gevolgen  van  de  Europese  schuldenberg.  De  onrust  op  de  
markten  heeft  er  wel  toe  geleid  dat  beleggers  veel  dichter  op  de  markt  zitten  in  vergelijking  met  
vorig  jaar.  Het  aantal  beleggers  dat  de  ontwikkelingen  in  de  portefeuille  dagelijks  volgt  is  gestegen  
tot  een  derde  van  het  totaal.  Nog  eens  een  derde  beschouwt  dit  als  een  wekelijks  ritueel.  Dat  wil  
niet  zeggen  dat  er  ook  frequent  wijzigingen  worden  aangebracht.  Een  ruime  meerderheid  doet  dat  
zeker  niet  vaker  dan  eens  per  kwartaal.

Pensioenurgentie  dringt  door
n

28

Het  bewustzijn  rond  de  pensioenproblematiek  zorgt  ervoor  dat  het  aantal  beleggers  dat  kiest  om  
naast  het  pensioen  aanvullend  te  beleggen,  verder  stijgt  tot  65%.  Een  voldoende  
oudedagsvoorziening  is  ook  dit  jaar  veruit  de  belangrijkste  reden  voor  beleggers  om  geld  opzij  te  
zetten.  Vorig  jaar  was  die  reden  met  stip  naar  de  eerste  plaats  geschoten.  Circa  een  kwart  van  de  
beleggers  (27%)  heeft  de  overtuiging  dat  het  huidige  pensioen  voldoende  zal  zijn,  terwijl  dit  
percentage  vorig  jaar  nog  op  44%  stond.  Zes  jaar  geleden  was  maar  voor  21%  van  de  beleggers  
pensioenopbouw  het  belangrijkste  doel.  

Samenvatting   (4/4)
Minder  geld  richting  spaarrekeningen
n

De  lage  spaarrente  heeft  er  ook  dit  jaar  voor  gezorgd  dat  een  kleiner  deel  van  de  beleggingen  
richting  spaarrekeningen  is  gedirigeerd.  Bijna  een  derde  van  de  beleggers  heeft  helemaal  
geen  geld  meer  op  een  spaarrekening  staan.  Jongeren  sparen  naar  verhouding  meer  dan  
ouderen   maar  hebben   relatief  dan  ook  minder  vermogen.

Noten
De  Schroders Beleggingsbarometer*  is  dit  jaar  v oor  het  z esde  jaar  opgezet  door  Schroders en  uitgevoerd  door  TNS  Nipo onder  
een  grote  groep  particuliere  beleggers  met  een  v rij  belegbaar vermogen  v an  meer  dan  €50.000  die  al  dan  niet  gebruik  maakt  v an  
een  beleggingsadviseur.  Doel  v an  het  onderzoek  is  meer  inzicht  k rijgen  in  de  v oorkeuren  en  ideeën  v an  Nederlandse  belegger  en
zijn  idee  v an  risico  en  v erwachtingen  v oor  de  toekomst.
**Daar  waar  in  het  persbericht  China  s taat,  k an  de  hele  Noord-Aziatische  regio  gelezen  worden,  inclusief  landen  als  Taiwan,  
Hongkong,  Zuid-Korea  en  J apan.
***  De  Schroders Beleggersoptimisme  Indicator  is  de  resultante  v an  de  uitkomst  v an  de  v raag  of  beleggers  v oor  dit  jaar  meer  of  
minder  v ertrouwen  hebben  in  de  beleggingskansen.  Het  percentage  beleggers  met  (veel)  minder  v ertrouwen  wordt  afgetrokken  
van  het  percentage  beleggers  met  (veel)  meer  v ertrouwen.
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Contact
Meer  informatie over  de  Schroders  Beleggingsbarometer?

Frans  Gunnink
Pers- en  mediarelaties  
frans.gunnink@sharpefinancial.com  
+31  (0)6  29  541  542  
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Tânia Jerónimo Cabral

Michel  Vermeulen  

Head  of  Marketing  Benelux

Algemeen Directeur Benelux

tania.jeronimo@schroders.com  

michel.vermeulen@schroders.com

+31  (0)20  305  2840
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