Robeco Nationaal Beleggingspeil: Beleggingsvertrouwen neemt toe, met dank aan Draghi … ?
Rotterdam, 19 april 2016 - Bij de laatste peiling, eind maart, was het beleggingsvertrouwen van Nederlanders - ten opzichte van
een kwartaal eerder – per saldo gestegen.* Dat blijkt uit het Robeco Nationaal Beleggingspeil, een onderzoek waarbij het sentiment rondom sparen en beleggen periodiek in kaart wordt gebracht. De stijging werd ingegeven door het herstel dat zich op
de beurzen in februari en maart voltrok.

Ten opzichte van de beginmeting van december 2014, toen Robeco startte met de maandelijkse peilingen onder Nederlanders
met een beschikbaar vermogen van minimaal 5.000 euro, is het Nationaal Beleggingspeil 6 punten gestegen. Het staat nu op het
hoogste niveau sinds mei 2015. Léon Cornelissen, hoofdeconoom bij Robeco: “We hebben de afgelopen maanden een rebound op
de beurs gezien, en dat heeft positief uitgewerkt op het sentiment. De stijging van het sentiment, dat vaak grotendeels de AEX volgt,
had echter ook lager kunnen uitpakken. Het herstel op de beurzen was immers niet volledig. Ook is het toenemend pessimisme over
een eventuele recessie in de VS mijns inziens niet terug te zien in het Nederlandse beleggerssentiment.”
De grilligheid die de beurzen zo kenmerkt, is de laatste maanden nauwelijks meer terug te vinden in het verloop van de barometers van het Robeco Nationaal Beleggingspeil. Cornelissen “Wellicht is er ook sprake van een zekere mate van gewenning als beursschokken elkaar in relatief korte tijd opvolgen. Mede daardoor kijken beleggers tegenwoordig meer naar de lange termijn. Ook bij
Robeco vinden we het verstandig dat klanten een bij tijden hectische periode uitzitten en beleggen voor de lange termijn.”
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Daarnaast speelde volgens Cornelissen het doortastende optreden van ECB-voorzitter Draghi in maart een belangrijke rol: “Ondanks sterke geluiden dat de maatregelen van de Europese Centrale Bank hun effectiviteit hadden verloren, durfde Draghi het aan
om voet bij stuk te houden en extra stimuleringsmaatregelen te nemen. Dat heeft beleggers een hart onder de riem gestoken, en
dat konden ze wel gebruiken.”
Werken de belastingmaatregelen ter stimulering?
Robeco stelde in het onlangs gehouden onderzoek - naast de reguliere vragen om het sentiment te meten - ook een aantal
specifieke vragen over belastingmaatregelen. Zo vroegen we of de belastingverlaging van begin dit jaar door de Nederlandse
burger werd gemerkt. Dat is amper het geval. Cornelissen: “Dat is voor mij geen verrassing. Een deel van de maatregelen kun je
ook pas merken in 2017 en de maatregelen die je op je loonstrook in januari had moeten merken, kwamen pas later door
uitvoeringsproblemen”.
Helikoptergeld
Ook vroegen we wat Nederlanders zouden doen als ze per maand 200 euro helikoptergeld gratis op hun rekening zouden krijgen
gestort. Van helikoptergeld is sprake als de ECB de geldpers aanzet en bijna letterlijk bankbiljetten uitstrooit. De hoogste scores
kregen ‘op een spaar- of beleggingsrekening zetten’ en ‘extra aflossen van hypotheek’. Cornelissen: “Voor de voorstanders van het
instrument helikoptergeld moet het een teleurstelling zijn dat veel mensen dit geld op een spaarrekening willen zetten, want daar is
het nu net niét voor bedoeld. Helikoptergeld is bedoeld om de economie te stimuleren.”
Hoopvol
Cornelissen vindt het daarentegen hoopvol dat een meerderheid van de Nederlanders bij een verdere daling van de benzineprijs
aan de pomp, het idee niet afwijst om tien eurocent meer te blijven betalen als dat geld door de overheid wordt gebruikt voor
investeringen in duurzame energie. Met name jongeren (18 t/m 34 jaar) vinden dat een goed idee.
Prioriteit overheid
Tot slot werd gevraagd waar de overheid prioriteit aan zou moeten geven in 2016. Hierop scoorde gezondheidszorg het hoogst
(58%) en onderwijs en wetenschappen veel lager (32%). “Typisch een score van een vergrijzende maatschappij. Eigenlijk zou
onderwijs en wetenschappen het hoogst moeten scoren, want daar moet onze welvaart op lange termijn vandaan komen.”, aldus
de Robeco-hoofdeconoom.

*Voorkeur voor beleggen (index = 100)
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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 score. De spaarstanden worden aangeleverd door Spaarinformatie. nl, dat complete, betrouwbare en actuele data levert over sparen en een overzicht geeft van de spaarrente bij Nederlandse aanbieders.
Over Robeco Groep
Robeco is een 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 december 2015 had Robeco EUR 268 miljard aan vermogen onder beheer, waarvan 47% afkomstig is van institutionele partijen. In 2015 boekte Robeco een
nettowinst van EUR 237 miljoen.Het hoofdkantoor van Robeco staat in Rotterdam. Robeco telt 1.266 werknemers in 15 landen (eind 2015). 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: Boston Partners, Corestone Investment Management, Harbor Capital Advisors,
Transtrend, RobecoSAM, Canara Robeco Asset Management Company en Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V.
(handelsregisternummer 24123167) is als beheerder van beleggingsinstellingen en icbe’s geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Meer informatie is te vinden op
www.robeco.com
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