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Nederlandse particuliere beleggers zijn iets minder positief geworden
over het huidige beursklimaat.
Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer van april, waarin voor het
eerst dit jaar een lager vertrouwenscijfer aan de financiële markten
wordt gegeven.
In april staat de barometer op 5,0, tegen 5,2 een maand eerder. Shell,
AholdDelhaize en ING worden als favoriete fondsen voor aankoop
genoemd. Air France KLM is momenteel het minst gewild.
In de barometer is beleggers ook gevraagd hoe zij aankijken tegen de
recente reeks overnameverhalen rond Nederlandse bedrijven. Daaruit
blijkt dat een meerderheid geen moeite heeft met extra bescherming
om de aankoop van Nederlandse fondsen te bemoeilijken.
Verder is in het kader van de formatie gevraagd naar de (fiscale) wensen
van beleggers rondom ondernemersbeleid en (belegd) vermogen.
Richting het bedrijfsleven heeft een stimulans voor kennis & innovatie
duidelijk de voorkeur, terwijl beleggers op persoonlijk vlak liefst een
versoepeling van de vermogensrendementsheffing zien.
Een mogelijke heffing op beurstransacties stuit daarbij op flinke
tegenstand, waarbij een meerderheid zelfs aangeeft minder te gaan
beleggen en/of een deel van de portefeuille naar het buitenland te
verhuizen.
De uitslagen van de barometer vindt u op de volgende pagina’s.
Contact:
Ronald Veerman, Binck, rveerman@binck.nl

BEURSSENTIMENT
Voor het eerst dit jaar is het beurssentiment in Nederland van maand op maand iets gedaald van 5,2 naar 5,0.
Op Europese schaal bleeft het gelijk.
Op een schaal van -10 (geen vertrouwen) tot +10 (veel vertrouwen) geven Europese beleggers een iets lagere
4,8. Het sentiment in Nederland ligt met 5,0 boven Italië (4,5) en België (4,1), maar duidelijk lager dan in
Frankrijk (5,8).
HOEVEEL VERTROUWEN HEEFT U IN DE HUIDIGE FINANCIELE MARKT?
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Nederlandse beleggers verwachten dat de koersstijging van de afgelopen weken ook in maart door zal zetten
en rekenen op een plus voor de AEX van 1,1%. Een maand eerder was dit gemiddeld nog 1,4%

HOE ONTWIKKELT DE AEX ZICH TOT HET EINDE VAN DE MAAND?
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Ook voor de komende drie maanden blijft de verwachting positief maar wel iets lager dan in maart.
HOE ONTWIKKELT DE AEX ZICH DE KOMENDE DRIE MAANDEN?
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POPULAIRE AANDELEN
Elke maand wordt onder Nederlandse beleggers gepeild welke AEX- en AMX-aandelen men het liefst zou
willen aanschaffen, of juist zou willen verkopen.
Shell voert de lijst aan voor AholdDelhaize en ING. Air France KLM staat voor – opnieuw – Shell en
ArcelorMittal hoog op de verkooplijst.
DE FAVORIETE AANDELEN VOOR AANKOOP
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DE FAVORIETE AANDELEN VOOR VERKOOP
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FAVORIETE SECTOREN
Ook vraagt Binck elke maand aan particuliere beleggers welke sectoren op dit moment hun voorkeur hebben,
ofwel juist niet. Daarbij kunnen meerdere keuzes worden gemaakt
De sector technologie voert de lijst zelfs nog wat steviger aan dan een maand eerder. De financiële sector
werd, hoewel nog steeds op plek drie, juist iets minder populair.

WELKE SECTOR GENIET UW VOORKEUR (MEERDERE KEUZES MOGELIJK)?
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ACTUALITEIT: OVERNAMEVERHALEN EN FORMATIE
In de BeleggersBarometer worden naast vaste items over het beurssentiment, favoriete aandelen en sectoren
ook maandelijks een aantal voor die maand actuele vragen opgenomen.
In deze barometer zijn een aantal vragen gesteld naar aanleiding rondom de recente overnamebiedingen op
enkele vooraanstaande Nederlandse bedrijven. Ook is met het oog op de lopende formatie gepolst welke
maatregelen/lastenverlichting voor bedrijven en beleggers het meest wenselijk zijn.

BESCHERMINGSMAATREGELEN
Ook vroegen we of de recente overnameverhalen rond bedrijven als PostNL, Unilever en AkzoNobel het
beleggersgedrag beïnvloeden en wat men vindt van de discussie over de mogelijkheid van extra
(overheid)beschermingsmaatregelen om bepaalde overnames te bemoeilijken.
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STIMULANS VOOR BEDRIJVEN
Beleggers werd eveneens de vraag voorgelegd welke (positieve) beleidskeuze zij van een nieuw kabinet
zouden wensen rondom de bedrijven waarin zij investeren. Een stimulans voor kennis & innovatie is daarbij
met bijna 40% duidelijk favoriet.
WELKE BELEIDSKEUZE ZOU HET NIEUWE KABINET BIJ VOORKEUR RICHTING (BEURSGENOTEERDE)
BEDRIJVEN MOETEN NEMEN?
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HEFFING OP AANDELENTRANSACTIES
Ook vroegen we hoe beleggers aankijken tegen de mogelijkheid van de invoering van een vorm van
(speculatie)heffing op aandelentransacties, die sommige politieke partijen wensen. Ruim acht op de tien
beleggers is hier tegen. Een op de twaalf beleggers is voor, mits sprake is van een beperkte heffing.
Daarnaast werd gevraagd hoe men zou reageren indien een dergelijke heffing zou worden ingevoerd.
Een meerderheid geeft daarbij aan minder te gaan handelen of wel een deel van de portefeuille te
verhuizen/af te stoten.
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HOE ZOU U OP ZO’N HEFFING REAGEREN?
BENT U VOOR OF TEGEN INVOERING VAN
EEN HEFFING OP AANDELENTRANSACTIES?
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LASTENVERLICHTING ROND GELD & VERMOGEN?
Ook vroegen wij beleggers welke fiscale maatregel rondom geld en vermogen voorrang zou moeten hebben
indien het nieuwe kabinet geld beschikbaar heeft om de lasten te verlagen.
Daarbij noemt de helft van alle ondervraagden versoepeling van de vermogensrendementsheffing als eerste
keus.
Ook het verlagen van de belasting op erven en schenken wordt door ruim een kwart als prioriteit genoemd.

WELKE FISCALE LASTENVERLICHTING ROND GELD EN VERMOGEN ZOU UW VOORKEUR HEBBEN?
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De Binck BeleggersBarometer en andere Binck-onderzoeken zijn ook terug te vinden via de Binck Newsroom.
De volgende barometer verschijnt op begin mei.

Disclaimer:
BinckBank peilt elke maand in de landen waar het actief is het beleggerssentiment onder haar klanten. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als
individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid
in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de
verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.
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