
PERSBERICHT    
19 MEI 2021 

 

Analyse van Peter Vande, chief economist ING België 

 Meer dan 1 op 2 Belgische beleggers ziet spaarrente nog 
minstens twee jaar niet veranderen 

ING-beleggersbarometer april stijgt naar hoogste peil in twee 
jaar 

 
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. 
 

 

 
 
Woensdag 19 mei 2021 – Brussel – De ING-beleggersbarometer stijgt naar het hoogste peil in 
twee jaar, wat erop wijst dat de Belgische belegger licht aan het einde van de tunnel ziet. 
Tegelijkertijd steeg ook de inflatieperceptie. Dat neemt niet weg dat meer dan een op de twee 
Belgische beleggers de spaarrente nog minstens twee jaar op het huidige peil ziet staan. 
 
Na een tijdelijke verzwakking in maart stijgt de ING-beleggersbarometer in april fors tot 107 
punten, het hoogste peil in twee jaar en ruim boven het neutrale niveau van 100 punten. Een 
belangrijke aandrijver van het hoger beleggersvertrouwen is dat 33% van de respondenten denkt 
dat de Belgische economie in de komende maanden zal aantrekken, terwijl er toch nog 35% 
zwartkijkers zijn. We moeten echter wel al teruggaan tot september 2018 om relatief meer 
optimisten te vinden. “Het gevoel dat met de vooruitgang van de vaccinatiecampagne er stilaan 
licht aan het einde van de tunnel komt, reflecteert zich waarschijnlijk in de economische 
verwachtingen,” stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Ook de 
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beursverwachtingen zijn opperbest: 40% van de beleggers ziet de aandelenkoersen in de 
komende maanden verder stijgen, terwijl amper 25% een terugval vreest. Dit vertaalt zich echter 
nog niet echt in toenemende beleggingsintenties. Het aantal beleggers dat het een goed 
moment vindt om in meer risicovolle sectoren te beleggen, daalt zelfs lichtjes t.o.v. maart. Het 
percentage beleggers dat nu heil ziet in een investering in minder risicovolle sectoren blijft met 
34% steken op het peil van maart. Voor alle duidelijkheid: dat is een relatief hoog peil, maar in het 
licht van de hooggespannen beursverwachtingen, zou men een hoger percentage verwachten. 

Meer dan helft regelmatige beleggers vinden lage rentebeleid ECB goede zaak 
Door het monetaire beleid van de ECB staat de kortetermijnrente nu al een aantal jaren rond het 
nulpunt. Daar zijn spaarders niet noodzakelijk gelukkig mee, maar bij de Belgische beleggers kan 
de ECB toch op veel begrip rekenen. Zo zegt liefst 45% dat dit een goede zaak voor de economie 
is, terwijl amper 18% de tegenovergestelde mening is toegedaan. Merkwaardig genoeg vindt 
“maar” 39% van de beleggers dat het een goede zaak is voor de beurs, terwijl 19% het een 
slechte zaak vindt. Maar misschien wordt dit antwoord sterk beïnvloed door de minder 
regelmatige beleggers die dit vooral lijken te denken. Bij de meer regelmatige beleggers vindt 
immers meer dan de helft dat de aandelenkoersen garen hebben gesponnen bij het soepele 
monetaire beleid van de centrale bank.  

Corona-inflatie: prijzen voor levensonderhoud sneller gestegen volgens 71% van de 
respondenten 
 
De inflatie lijkt zijn dieptepunt voorbij en dat is ook de Belgische beleggers niet ontgaan. Liefst 
71% van de respondenten zegt dat de prijzen voor het levensonderhoud tijdens de coronacrisis 
sneller zijn gestegen dan normaal. “Dit komt omdat mensen hun inflatieperceptie vooral 
gebaseerd is op frequente aankopen zoals voeding, zelfs als de andere prijzen nauwelijks zijn 
gestegen,” aldus Peter Vanden Houte.   

 

  

En laat het nu net de voedingsprijzen zijn die vorig jaar relatief sneller gestegen zijn dan de 
andere prijzen. Geen wonder dus dat 74% stelt dat zijn winkelkar opmerkelijk duurder is dan een 
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jaar geleden. Nog altijd 50% denkt dat eens de pandemie voorbij is, de prijzen sneller dan 
normaal zullen blijven stijgen. Slechts 15% gelooft daar niet in.  

Toch denken de Belgische beleggers niet dat dit veel aan de korte-termijn rente zal veranderen. 
Amper 8% denkt dat die binnen het jaar zal veranderen. Daarentegen denkt liefst 55% van de 
respondenten dat de spaarrente nog minstens 2 jaar op het huidige peil zal blijven staan. Dat 
betekent dat beleggers hun heil elders zullen moeten zoeken als ze geen koopkracht willen 
verliezen. 

 

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 haar 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. 
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