Persbericht
Robeco Nationaal Beleggingspeil: Vertrouwen Nederlandse beleggers afgenomen
Rotterdam, 15 juli 2015 – De populariteit van beleggen is onder Nederlanders in het tweede kwartaal van 2015
afgenomen. Dat blijkt uit het Robeco Nationaal Beleggingspeil, een onderzoek waarbij het sentiment rondom sparen en
beleggen in kaart wordt gebracht.

Na het eerste kwartaal bevond de populariteit van beleggen zich op een hoogtepunt met 102 punten. Het peil daalde
vervolgens naar 87 punten per eind juni.
Volgens Léon Cornelissen, hoofdeconoom van Robeco, is de daling opvallend. “De AEX-index is in het tweede kwartaal in
grote lijnen op hetzelfde niveau gebleven en de Nederlandse economie is verder hersteld. Op basis van deze informatie zou
je een stijging van het vertrouwen van beleggers verwachten. Waarschijnlijk hebben de ontwikkelingen rondom Griekenland
het sentiment beïnvloed. Beleggers zijn geschrokken van de krantenkoppen die we al wekenlang over Griekenland voorbij
zien komen.” Ook de toegenomen beweeglijkheid van de aandelenmarkten speelt volgens Cornelissen een rol. “De
volatiliteit in de financiële markten is in de afgelopen maanden opgelopen en dat zorgt voor onrust onder beleggers”.
Sparen wint aan populariteit
De populariteit van sparen is in het tweede kwartaal gestegen. Dit komt vooral doordat minder Nederlanders verwachten
dat de rente (verder) zal dalen. Eind maart verwachtte 57 procent van de respondenten een daling van de spaarrente,
eind juni was dat 30 procent.
Cornelissen: “In het tweede kwartaal is de spaarrente ondanks het extreem lage niveau nog verder gedaald. Dit komt
doordat de ECB het opkopen van obligaties doorzet. Door de ruime hoeveelheid geld in het monetaire systeem kunnen de
banken het zich veroorloven een lage rente te bieden. Toch won sparen in het tweede kwartaal aan populariteit.”
Cornelissen sluit niet uit dat het vertrouwen in beleggen de komende weken zal herstellen. “De overeenkomst die de
schuldeisers afgelopen maandag met Griekenland hebben bereikt, zal het sentiment van beleggers positief beïnvloeden.”
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Over het Robeco Nationaal Beleggingspeil
Het Robeco Nationaal Beleggingspeil is een kwantitatieve online meting die in opdracht van Robeco door Ruigrok | NetPanel wordt
uitgevoerd. Iedere meting vindt aan het eind van de maand plaats, onder minimaal 600 Nederlanders van 18 jaar en ouder die sparen
en/of beleggen en beschikken over een vrij besteedbaar vermogen van €5.000 of meer binnen het huishouden.
De steekproef is voor deze doelgroep representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en naar de verhouding exclusieve
spaarders en beleggers. Om zicht te krijgen op de samenstelling van de doelgroep voor het Robeco Nationaal Beleggingspeil is in
december 2014 een grootschalig representatief onderzoek onder de Nederlander van 18 jaar en ouder uitgevoerd. De steekproef is
afkomstig uit het panel van een gespecialiseerde access panel provider die voldoet aan de kwaliteitseisen conform het Research
Keurmerk [based on ISO 20252].
De standen van het Robeco Nationaal Beleggingspeil worden bepaald aan de hand van zes vragen waarmee het sentiment rondom
sparen en beleggen in kaart wordt gebracht. Aan de antwoorden op deze vragen wordt een score toegekend die wordt verdeeld over
vier dimensies, die allen even zwaar meetellen in de uiteindelijke barometerscore.
De standen per eind juni 2015 (afgezet tegen de standen per eind maart 2015 in stippellijn):

Een score van 0-99 betekent een positief sentiment ten aanzien van sparen, een score van 101-200 betekent een positief sentiment ten
aanzien van beleggen. Des te dichter de score bij de uiterste scores (0 en 200) ligt, des te sterker het sentiment is.
De vragenlijst en de berekening is in nauwe samenwerking tussen Ruigrok | NetPanel en financiële experts binnen Robeco tot stand
gekomen. Het Robeco Nationaal Beleggingspeil onderscheidt zich door in kaart te brengen wat het sentiment is rondom sparen en
beleggen onder zowel spaarders als beleggers.
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Over Robeco Groep
Robeco is een middelgrote wereldwijde vermogensbeheerder. Het bedrijf biedt, via een breed aanbod aan strategieën, een mix aan
beleggingsoplossingen aan institutionele en particuliere beleggers overal ter wereld. Op 31 maart 2015 had Robeco EUR 281 miljard
aan vermogen onder beheer, waarvan 47% afkomstig is van institutionele partijen. In 2014 boekte Robeco een nettowinst van EUR 228
miljoen. Het hoofdkantoor van Robeco staat in Rotterdam. Robeco telt 1.218 werknemers in 15 landen (eind 2014). Het bedrijf heeft een
sterke aanwezigheid in Europa, de VS en Azië, en een groeiende aanwezigheid in de belangrijkste opkomende markten, zoals Azië, India
en Latijns-Amerika. Robeco is in 1929 in Nederland opgericht als Rotterdamsch Beleggings Consortium. Tegenwoordig is Robeco het
expertisecentrum voor vermogensbeheer voor ORIX Corporation, Robeco's meerderheidsaandeelhouder gevestigd in Tokio, Japan. De
volgende dochterondernemingen en joint ventures zijn onderdeel van de Robeco Groep: Robeco Investment Management, Corestone
Investment Management, Harbor Capital Advisors, Transtrend, RobecoSAM en Canara Robeco Asset Management Company. Meer
informatie is te vinden op www.robeco.com.
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