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Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers in het
beursklimaat blijft positief en is in juni opnieuw licht gestegen ten
opzichte van een maand eerder.
Dat blijkt uit de maandelijkse Binck BeleggersBarometer, waarbij
beleggers net als in de voorgaande maanden duidelijk vertrouwen
uitspreken in de financiële markten.
Met een stand van 5,2 staat de barometer 0,1 punt hoger dan een
maand eerder (op een schaal van -10 tot +10).
Shell, Ahold Delhaize en Aegon worden door beleggers genoemd als
favoriete aandelen voor aankoop. Akzo Nobel, Arcelor Mittal en Air
France KLM worden bij voorkeur verkocht.
In de barometer is beleggers deze maand ook een aantal vragen
gesteld over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).
Daaruit blijkt dat de meesten liever zien dat de bank stopt met het
opkopen van obligaties. Verder vinden ze dat president Mario Draghi
moet worden opgevolgd door een Duitser of Nederlander.
De uitslagen van de barometer vindt u op de volgende pagina’s.

Contact:
Ronald Veerman, Binck, rveerman@binck.nl

BEURSSENTIMENT
De kleine stijging van de barometer in mei zet ook in juni door. Op een stand van 5,2 punten komt er
opnieuw 0,1 punt bij. Op Europese schaal steeg de index zelfs met 0,2 punten tot 4,9 punten, vooral als
gevolg van een sterke toename van het vertrouwen onder Franse beleggers dat tot 6,3 steeg (plus 0,8
punten)
Het sentiment in Nederland en vooral Frankrijk ligt daarbij duidelijk hoger dan in Italië (3,1) en België (3,5).
HOEVEEL VERTROUWEN HEEFT U IN DE HUIDIGE FINANCIELE MARKT?
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Nederlandse beleggers verwachten dat de koersstijging van de afgelopen maanden ook in juni door zal
zetten en rekenen op een plus voor de AEX van 1,1%. Daarbij zijn ze wel iets minder optimistisch dan een
maand eerder (+1,6%)

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 mei (1,3
versus 1,6%).
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.
Royal Dutch Shell voert deze maand de lijst aan voor Ahold Delhaize en Aegon. AkzoNobel, waar PPG
voorlopig geen bod op doet, voert de verkooplijst aan. Arcelor Mittal en Air France KLM volgen kort
daarachter.
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.
De sector technologie blijft de lijst duidelijk aanvoeren, met de medische sector als goede tweede. De
financiële sector zakt weg van plek drie naar plek vijf.

WELKE SECTOR GENIET UW VOORKEUR (MEERDERE KEUZES MOGELIJK)?
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STIMULERING ECB
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 enkele vragen vragen gesteld over het beleid van de ECB en de invloed daarop op
de beleggingsportefeuille.
Gevraagd naar het oordeel over het huidige opkoopbeleid geeft een ruime meerderheid (bijna 75%) aan
liever te zien dat de ECB hiermee zou stoppen. Slechts 3 procent voert de recente koersstijgingen aan om
juist door te gaan met de monetaire verruiming.

DE ECB KOOPT ELKE MAAND VOOR 60 MILJARD AAN OBLIGATIES OP. EEN GOEDE ZAAK?

Geen mening
Ja, zorgt voor koersstijgingen
Ja, dat is nodig om economie te stimuleren

Ja, zorgt voor extra vertrouwen
Nee, economie kan op eigen kracht herstellen
Nee, kans op flinke koerscorrectie neemt toe
Nee, het is riskant monetair beleid
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WIE MOET DRAGHI OPVOLGEN
Mario Draghi blijft nog tot 2019, maar toch wordt in de media al druk gespeculeerd over zijn opvolging.
Ook wij vroegen daarom aan beleggers wie zij na de Italiaan graag aan het roer zien in Frankfurt. Daarbij
kiest bijna de helft voor een Duitser, gevolgd door een Nederlander of Scandinaviër.

DOOR WIE KAN MARIO DRAGHI HET BEST WORDEN OPGEVOLGD?

Weet niet 13%
Niemand, stoppen
met ECB 7%
Iemand anders 3%
Duitser 46%

Zuid-Europeaan 1%

Skandinaviër 14%

Nederlander 15%

De Binck BeleggersBarometer en andere Binck-onderzoeken zijn ook terug te vinden via de Binck Newsroom.
De volgende barometer verschijnt begin juli.

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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