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Oorlog leidt tot goudkoorts bij Belgische belegger  

Woensdag, 13 april 2022 – Brussel – De ING-beleggersbarometer crasht in maart. Zowel de 

conjunctuurperspectieven als de beursverwachtingen zijn fors verslechterd en de risico-aversie 

neemt toe. Toch lijken jongere beleggers dit als een koopopportuniteit te zien. De oorlog in 

Oekraïne blijft de gemoederen beroeren en 60% van de beleggers ziet de geopolitieke toestand 

nog verslechteren. In die omstandigheden is het niet verwonderlijk dat bijna de helft van de 

Belgische beleggers het een goed moment vindt om goud te kopen. 

 

 
 

De ING-beleggersbarometer crasht in maart 2022 naar amper 66 punten. De neerwaartse 

beweging was al ingezet in de tweede helft van februari, maar het gemiddelde voor die maand 

kwam nog altijd op 89 punten uit, wat ook al een eind onder het neutrale niveau van 100 punten 

lag. De oorlog heeft duidelijk voor onzekerheid en angst gezorgd bij de Belgische beleggers. Amper 

17% van de ondervraagden ziet het economisch klimaat in de komende drie maanden verbeteren, 

terwijl liefst 61% denkt dat de conjunctuur zal verslechteren. “We moeten al teruggaan naar de 

start van de pandemie om dergelijke pessimistische conjunctuurverwachtingen te zien,” zegt Peter 

Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België. “Ook de hoge inflatie speelt wellicht een rol in de 

bedrukte stemming van de beleggers. Zo zegt niet minder dan 45% van de beleggers dat de 

financiële toestand van zijn gezin verslechterd is, het hoogste cijfer sinds de start van de enquête 

in 2004.” 

 

Bijna 40% van de jongere beleggers ziet het zitten om nu meer risico te nemen 

Ook de beursverwachtingen branden op een laag pitje. Amper 19% van de beleggers ziet de beurs 

in de komende drie maanden aantrekken. Tegenover deze kleine groep optimisten staan 58% 

beleggers die de beurs in de nabije toekomst terrein zien verliezen. In die omstandigheden is het 

niet verrassend dat de risico-aversie sterk toeneemt. Zo ziet 46% van de beleggers het nu niet zitten 

om in risicovolle sectoren te beleggen, terwijl 24% het juist wel opportuun vindt om dit te doen. 
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Voor minder risicovolle sectoren is er niet veel meer enthousiasme: voor 27% is het een goed 

moment om hierin te beleggen, voor 34% een slecht moment. Jongere beleggers (< 35 jaar), die 

zich in het begin van de pandemie ook al meer kooplustig getoond hadden, lijken de huidige 

onzekerheid eerder als een koopopportuniteit te beschouwen. Zo denkt 39% dat het een prima 

moment is om in risicovolle sectoren te beleggen en 38% ziet momenteel ook wel een belegging in 

minder risicovolle sectoren zitten.  

 

Bijna de helft van de beleggers vindt het een goed moment om in goud te beleggen 

Jongeren lijken overigens ook sneller te schakelen op de financiële markten. Waar 13% van de 

beleggers zeggen dat ze door de oorlog in Oekraïne wijzigingen hebben aangebracht in hun 

portefeuille, bedraagt dat percentage bij de jongeren liefst 24%. Bovendien overweegt bij de jonge 

beleggers nog eens 34% zijn portefeuille te herschikken door de gebeurtenisssen in Oost-Europa, 

terwijl het voor de totale groep beleggers om 23% gaat.   

De Belgische beleggers blijven wel ongerust over de geopolitieke toestand. Liefst 60% denkt dat die 

in het komende jaar nog zal verslechteren. Amper 16% verwacht een verbetering. Het is dan ook 

geen wonder dat 89% van de geënquêteerden meent dat beleggingsopbrengsten in de komende 

jaren ziullen beïnvloed worden door oorlogen. “In tijden van oorlog denken plots heel wat beleggers 

aan goud als veilige haven en dat is nu niet anders. Al zal ook de hoge inflatie wel een rol spelen,” 

stelt Peter Vanden Houte. Momenteel zegt 17% van de beleggers dat ze goud in portefeuille 

hebben, zij het onder de vorm van fysiek goud, goudtrackers of aandelen van goudmijnen.  Maar 

dat percentage zou kunnen toenemen, want 46% van de beleggers denkt dat het nu een goed 

moment is om in goud te beleggen. Amper 14% is de tegenovergestelde mening toegedaan. 

 

 

Over ING 

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, 

ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van 

ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).  

 

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die 

bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om 

mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De 

meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk 

bankieren aan klanten in ruim veertig landen.  

 

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel 

en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N). 

 

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie 

van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De 

aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and 

Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en 

FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global 

Ratings. 

 

### Einde bericht ### 

http://www.ing.com/
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Voor meer informatie:  

Persdienst – pressoffice@ing.be 

 

Persdienst – Peter Dercon, woordvoerder ING België 

peter.dercon@ing.com  

+ 32 472 747 607 

 

Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:  

peter.vandenhoute@ing.com 

+32 2 547 80 09 

 

Over de BeleggersBarometer 

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze 

drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van 

ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen. 
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