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Overzicht

Over het onderzoek

Inzicht in persoonlijke gedragsneigingen 
en motieven is belangrijk om de juiste 
beleggingsbeslissingen te nemen. Mensen 
die beleggen moeten keer op keer beslissen 
welke beleggingen ze moeten kiezen, 
elk met unieke risico’s en potentiële 
rendementskansen.

In de Global Investor Survey 2019 werd een 
onderzoek gedaan naar het gedrag van 

In opdracht van Schroders voerde Research 
Plus Ltd in april 2019 een onafhankelijk 
online onderzoek uit onder meer dan 25.000 
beleggers uit 32 landen in verschillende 
delen van de wereld, waaronder Australië, 
België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, 
Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, 
Spanje, het VK en de VS. “Mensen” wordt in 
dit onderzoek gedefinieerd als mensen die 
van plan zijn om in de komende 12 maanden 
ten minste EUR 10.000 (of het equivalent 
daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 
10 jaar wijzigingen in hun portefeuille 
hebben aangebracht.

Opmerking: de cijfers in dit document zijn 
afgerond waardoor de totalen mogelijk niet 
op 100 uitkomen.

meer dan 25.000 mensen die beleggen uit 
alle delen van de wereld. In het algemeen 
blijkt uit de resultaten dat de mensen 
steeds hogere verwachtingen hebben van 
de inkomsten en rendementen, ondanks 
het turbulente marktklimaat. En hoewel ze 
beseffen dat beleggen iets voor de lange 
termijn is, reageren de meeste mensen op 
kortetermijnbewegingen in de markt door 
hun beleggingen aan te passen.
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Een korte samenvatting  
van onze bevindingen
Mensen weten niet zeker hoeveel geld ze 
precies hebben belegd/gespaard, en waar 
het is.  
Slechts 44% weet heel zeker hoeveel geld ze 
bij verschillende aanbieders hebben, en dit 
cijfer is een stuk lager bij mensen die hun 
beleggingskennis minder hoog inschatten. 

Mensen zijn niet tevreden over het resultaat 
van hun belegging(en). 
Meer dan de helft (51%) heeft de afgelopen vijf 
jaar met hun beleggingen niet bereikt wat ze 
wilden, en de meesten van hen wijten dit vooral 
aan hun eigen doen of laten. 

Wereldwijd is er een duidelijke noodzaak 
beleggingen langer vast te houden. 
De gemiddelde beleggingsduur voordat 
mensen overstappen of hun belegging 
verkopen is 2,6 jaar: iets meer dan de helft van 
de periode van vijf jaar die experts meestal 
aanbevelen.

Mensen hebben onrealistisch hoge 
verwachtingen van het totale jaarlijkse 
rendement van hun beleggingen (inkomen 
plus vermogensgroei). 
De gemiddelde verwachting is maar liefst 
10,7% per jaar over de komende vijf jaar, terwijl 
een zesde van de beleggers zelfs 20% jaarlijks 
rendement op hun totale portefeuille verwacht 
te behalen.

Verrassend is misschien dat beleggers die 
zichzelf “expert/gevorderd” noemen, hogere 
rendementsverwachtingen (12,2%) hebben dan 
die met kennis op beginners-/basisniveau (8,2%).

In perioden van onzekerheid in de 
markten passen mensen hun risicoprofiel 
onmiddellijk aan. 
In de laatste drie maanden van 2018, toen 
de MSCI World index voor wereldwijde 
aandelen scherp daalde, liet slechts 18% van de 
respondenten hun beleggingen ongemoeid, 
terwijl nog eens 9% hun portefeuille aanpasten 
maar het risicoprofiel gelijk hielden.

Mensen verwachten dat het inkomen dat 
hun beleggingen opleveren, weinig afwijkt 
van wat ze wensen. 
De inkomensverwachtingen voor de komende 
12 maanden zijn gemiddeld zeer hoog (10,3%), 
en maar iets lager dan wat mensen willen 
ontvangen (10,7%).

In het algemeen hebben mensen een 
voorkeur voor beleggingen in eigen  
land, terwijl de meningen over de 
voordelen van beleggen in opkomende 
markten verdeeld zijn.  
31% belegt het grootste deel van hun 
portefeuille bij voorkeur in fondsen die in hun 
land beleggen, terwijl nog eens 34% het liefst 
belegt in landen die ze kennen.

Slechts 31% van de beleggers wereldwijd 
denkt dat hun portefeuille baat zou hebben bij 
beleggingen in opkomende markten, en bijna 
een kwart (24%) denkt dat dit te riskant zou zijn.
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Mensen willen overzicht 
over hun beleggingen

Wereldwijd hebben mensen behoefte om 
meer controle over hun financiën te hebben, 
zo blijkt uit de resultaten. Bijna een vijfde 
(18%) weet slechts ongeveer hoeveel geld ze 
bij verschillende aanbieders van financiële 
producten hebben. Dit loopt op tot 41% onder 
degenen die aangeven slechts een basiskennis 
op het gebied van beleggen te hebben.

De regio waar mensen het minst zeker 
zijn, is Azië: hier weet een kwart (25%) van 
de respondenten heel zeker hoeveel geld 
ze bij verschillende aanbieders hebben. 
Uitgesplitst naar landen is het percentage 
mensen die niet goed weten hoeveel geld 
ze hebben, het hoogst in Japan (47%). India 
staat aan het andere uiteinde van de schaal: 
hier heeft maar liefst 95% een goed idee 
hoeveel geld ze hebben.

41%
van de beginner /
basisbelegger weet  
niet zeker, hoeveel  
geld ze hebben

Mensen die niet zeker weten / slechts ongeveer weten hoeveel geld  
ze bij verschillende aanbieders van financiële producten hebben

Het is niet vreemd dat veel 
mensen hier onzeker over  
zijn, aangezien ze gemiddeld 
5,8 beleggingsproducten 
hebben bij 3,3 aanbieders. 
Deze cijfers stijgen met het 
niveau van de aangegeven 
kennis, tot 6,6 producten 
bij 3,7 aanbieders voor 
degenen die zichzelf expert of 
gevorderde belegger noemen.

Wereldwijd Beginner/basis Halfgevorderd Expert/gevorderd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

18%

41%

15%

6%
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Hoeveel verschillende producten / aanbieders  
denken mensen dat ze hebben?

Zou u de mogelijkheid willen hebben om al uw bankrekeningen, spaartegoeden, beleggingen en pensioenen te 
bekijken, te controleren en te veranderen op één geconsolideerd platform?

Mensen hebben graag meer overzicht en 
controle over hun financiën. Wereldwijd zou 
87% van de respondenten de mogelijkheid 
willen hebben al hun beleggingen te 
bekijken, te controleren en te veranderen 
op één geconsolideerd platform, zoals een 
website of app. Interessant genoeg willen 
de meeste mensen dat zo’n platform wordt 
aangeboden door een onafhankelijke, derde 
organisatie (34%).

Gemiddeld totaal aantal producten (beleggingsfondsen, 
pensioenen, bank- / spaarrekeningen)

Ja, en ik zou willen dat zo’n platform 
wordt aangeboden door een 
onafhankelijke, externe organisatie

Ja, en ik zou willen dat zo’n platform 
wordt aangeboden door een aanbieder 
waarbij ik rekeningen / beleggingen heb

Ja, en ik zou willen dat zo’n 
platform wordt aangeboden 
door een overheidsinstantie

Ja, en het maakt me  
niet uit wie zo’n  
platform aanbiedt

Nee

Gemiddeld aantal aanbieders

Europa Azië Noord- en 
Zuid-AmerikaWereldwijd

Wereldwijd

Europa
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Noord- en 
Zuid-Amerika
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5,
8

5,
8 5,

9

5,
6

5,
6

3,
3

3,
3

3,
3

3,
2

3,
2

34%

36%

32%

34% 28% 13% 11% 14%

29% 21% 7% 10%

22% 20% 9% 13%

25% 18% 9% 13%

34% 22% 16% 9% 20%

Respondenten uit Japan 
geven het vaakst aan 
dat ze niet zeker weten 
hoeveel geld ze hebben
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Overactieve beleggers 
wereldwijd

Ook werd gekeken hoe vaak mensen actief 
met hun geld bezig zijn. Hoewel mensen in 
het algemeen niet goed weten hoeveel ze 
precies hebben, zijn ze vaak met hun geld 
bezig. Meer dan drie kwart (77%) van de 
ondervraagden kijkt minstens een keer per 
maand hoe hun beleggingen ervoor staan, in 
Azië zelfs 80%.

Hoe vaak controleert u gemiddeld de waarde van uw beleggingen?

Elke week of vaker Minstens een keer per maand, 
maar niet elke week

Minstens een keer per jaar, 
maar niet elke maand

Minder dan een keer per jaar

41
%

39
%

4
4

%

41
%

35
%37

%

36
%

36
% 38

% 4
0

%

24
%

19
%

18
%

23
%

21
%

2% 2% 2% 2% 2%

Europa Azië Noord- en 
Zuid-AmerikaWereldwijd Other
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Hoe lang blijft u belegd in een beleggingsproduct nadat u er geld in hebt gestoken,  
pensioen- en vastgoedbeleggingen niet meegerekend?

Land Jaar

Japan 4,5

VS 4,2

Canada 4,1

Duitsland 3,1

Denemarken 3,1

VK 2,9

Frankrijk 2,9

Nederland 2,8

Oostenrijk 2,8

Zuid-Afrika 2,8

Zwitserland 2,7

Singapore 2,7

Australië 2,7

België 2,6

Taiwan 2,6

Zweden 2,5

Portugal 2,3

Italië 2,2

Hongkong 2,1

Indonesië 2,1

Rusland 2

India 2

Spanje 1,9

Thailand 1,9

Brazilië 1,9

China 1,8

Chili 1,8

Zuid-Korea 1,7

VAE 1,6

Polen 1,5

Mexico 1,5

Argentinië 1,3

Soms lijken mensen te actief te zijn, en 
daardoor geneigd tot impulsieve reacties 
die niet op goede informatie gebaseerd zijn. 
Mensen houden beleggingen gemiddeld 2,6 
jaar aan, aanzienlijk korter dan de periode 
van vijf jaar die meestal wordt geadviseerd. 
Bijna de helft (41%) van de ondervraagden 
blijft minder dan een jaar belegd, wat duidt 
op een gebrek aan geduld.

Dit is niet overal ter wereld hetzelfde: 
regionaal gezien zijn de Amerikanen 
geduldiger met hun beleggingen (gemiddeld 
2,7 jaar). Japanners zijn echter het geduldigst 
en komen met gemiddeld 4,5 jaar dicht bij 
de aanbevolen beleggingsduur (vijf jaar), 
gevolgd door de VS (4,2 jaar) en Canada (4,1 
jaar). Mensen in Argentinië veranderen het 
snelst, met een gemiddelde beleggingsduur 
van maar 1,3 jaar, gevolgd door Mexico en 
Polen (beide 1,5 jaar).

44%
van de mensen in Azië 
kijkt minstens een keer per 
week hoe hun beleggingen 
ervoor staan

41%
van de mensen houdt 
beleggingen minder  
dan een jaar aan

Meer dan drie 
kwart van de 
ondervraagden 
kijkt minstens 
een keer per 
maand hoe hun 
beleggingen 
ervoor staan
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Millennials lijken een minder lange adem te 
hebben dan oudere generaties en zijn geneigd 
vaker dan eens per twee jaar (1,9 jaar) over  
te stappen of hun beleggingen te verkopen. 
Dat is aanzienlijk vaker dan generatie X (2,7 
jaar), babyboomers (3,7 jaar) en de stille 
generatie (4 jaar).

Millennials zijn ook meer geneigd in 
volatiele perioden impulsieve beslissingen 
te nemen: 15% van deze leeftijdsgroep geeft 
aan dat ze dat in onstabielere perioden 
waarschijnlijk zullen doen. Ook dit is negatief 
gecorreleerd met de leeftijdsgroep, want van 
de stille generatie denkt slechts 4% dat ze dit 
waarschijnlijk zullen doen.

Millennials zijn 
meer geneigd 
impulsief te 
reageren op 
volatiliteit

Hoe lang blijft u belegd in een beleggingsproduct nadat u er geld in hebt 
gestoken, pensioenplannen en vastgoedbeleggingen niet meegerekend?

4

3,7

2,7

1,9

Stille generatie (71+ jaar)

Babyboomers (51-70 jaar)

Generatie X (38-50 jaar)

Millennials (18-37 jaar)

Percentage mensen die snellere, mogelijk minder doordachte veranderingen 
in hun portefeuille aanbrengen als de politieke situatie in hun regio 
onstabiel is of de aandelenmarkten volatiel zijn

Millennials  
(18-37 jaar)

Generatie X  
(38-50 jaar)

Babyboomers  
(51-70 jaar)

Stille generatie  
(71+ jaar)

15%

13%

7%

4%
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Impulsieve reacties  
op marktvolatiliteit
Hoewel millennials het meest geneigd zijn tot 
snelle, minder doordachte veranderingen in 
volatiele periode, denkt nog steeds een op de 
acht mensen over alle leeftijdsgroepen (13%) 
hier hetzelfde over.

Het laatste kwartaal van 2018 was een 
turbulente periode voor de financiële 
markten. Als gevolg van zorgen over de 
wereldeconomie leed de MSCI World Index 
voor wereldwijde aandelen fors verlies. De 
manier waarop onzekerheid in de markten 
het financiële gedrag van mensen beïnvloedt, 
zegt iets over de manier waarop ze hun 
beschikbare inkomen straks willen gebruiken.

Als rechtstreekse reactie op deze periode van 
marktvolatiliteit pasten de meeste mensen 
hun risicoprofiel aan (70%). Van deze groep 

* De respondenten konden meer dan één actie als reactie op marktvolatiliteit kiezen

Welke veranderingen hebt u in uw beleggingsportefeuille aangebracht  
als rechtstreekse reactie op een periode van marktvolatiliteit? 

52%
van de experts / gevorderde 
beleggers verruilde een deel 
van hun portefeuille voor 
risicovollere beleggingen als 
reactie op marktvolatiliteit

Heb een deel van mijn 
portefeuille verruild voor 

risicovollere beleggingen

Zelf ingeschat niveau van 
beleggingskennis:

Heb een deel van  
mijn portefeuille  

verruild voor minder 
risicovolle beleggingen

Heb een deel van mijn 
portefeuille verkocht

52%

29%

40%

38%

14%

20%

24%

26%

17%

Beginner/basis Halfgevorderd Expert/gevorderd

verplaatste 37% een deel van hun portefeuille 
naar minder risicovolle beleggingen, terwijl 
35% een deel van hun portefeuille juist voor 
risicovollere beleggingen verruilde. Een vijfde 
(21%) verruilde een deel van hun portefeuille 
voor cash, wat erop wijst dat ze onzeker 
waren over welke belegging dan ook.*

Als we naar verschillen in kennisniveau 
kijken, blijkt dat experts/gevorderde 
beleggers vaker geneigd waren hun 
risicoprofiel te veranderen dan andere 
kennisniveaus. Ruim dan de helft van 
degenen die zichzelf expert/gevorderd 
noemen (52%) hevelde zelfs een deel van 
hun portefeuille over naar zeer risicovolle 
beleggingen: kennelijk hebben ze meer 
vertrouwen in dat ze van sommige situaties 
kunnen profiteren.
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Onrealistische 
verwachtingen  
veroorzaken onvrede

Hoewel mensen vaak niet precies weten 
hoeveel geld er in hun beleggingsportefeuille 
zit, hebben ze nog steeds hoge verwachtingen 
over het totale rendement ervan (inkomen plus 
vermogensgroei). Het wereldwijde gemiddelde 
voor de komende vijf jaar is bijzonder hoog: 
10,7% per jaar. Maar liefst 16% verwacht een 
ambitieus jaarlijks rendement van minimaal 
20% op hun totale beleggingsportefeuille.

Regionaal gezien hadden beleggers in Noord- 
en Zuid-Amerika de hoogste verwachtingen 
(12,4%), terwijl de Europeanen iets realistischer 
waren met 9%.

Opmerkelijk genoeg hebben mensen die 
hun beleggingskennis hoger inschatten, 
hogere verwachtingen van hun beleggingen. 
Dit doet vermoeden dat deze hogere 
rendementsverwachtingen niet alleen het 
gevolg van weinig ervaring zijn, maar dat het 
niveau van kennis ook van invloed kan zijn op 
de verwachtingen.

Denkend aan uw totale beleggingsportefeuille over de komende vijf 
jaar, hoeveel totaal rendement (d.w.z. inkomen plus vermogensgroei) 
denkt u dan gemiddeld elk jaar te behalen (in %)?

Denkend aan hun totale beleggingsportefeuille over de komende vijf 
jaar, hoeveel totaal rendement (d.w.z. inkomen plus vermogensgroei) 
denken mensen dan gemiddeld elk jaar te behalen (in %)?

20% +

10 - 20%

Wereldwijd 
gemiddelde

Beginner/basis Halfgevorderd Expert/ 
gevorderd 

5 - 9%

1 - 4%

0% of verlies

Weet niet

16%

31%

32%

14%

5%

2%

0%

5%

10%

15%

10,7%

8,3%

10,1%

12,2%
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Ook de inkomensverwachtingen zijn hoog

Wanneer mensen werd gevraagd hoeveel 
jaarlijks inkomen ze zouden willen ontvangen 
uit hun beleggingen, bleek dit maar een beetje 
hoger dan wat ze verwachten te ontvangen 
(10,7% vs. 10,3%). Dit geringe verschil tussen 
gewenst en verwacht inkomen werd in alle 
generaties geconstateerd, hoewel jongere 
generaties zowel hogere wensen als hogere 
verwachtingen hadden.

Denkend aan het inkomen uit beleggingen  
(uitgezonderd spaargeld & vastgoed/huis)

11,8%

10,8%

8,4%

6,9%

11,7%

10,2%

7,5%

6,2%

Wat is het minimale 
inkomensniveau dat mensen de 

komende 12 maanden zouden 
willen ontvangen?

Wat is het inkomensniveau dat 
mensen de komende 12 maanden 

verwachten te ontvangen?

Millennials (18-37) Generatie X (38-50) Babyboomers (51-70) Stille generatie (71+)

10,7%
is het minimum 
inkomensniveau 
dat mensen uit hun 
beleggingen zouden  
willen ontvangen

10,3%
is het minimum 
inkomensniveau 
dat mensen uit hun 
beleggingen verwachten 
te ontvangen
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Sterke rendementen 
van vorig decennium 
(2008 -2018) leiden tot 
gemakzuchtige houding

De huidige houding van beleggers is misschien 
ingegeven door het feit dat de financiële 
markten zich de afgelopen tien jaar hebben 
hersteld van een van de zwaarste beurscrashes 
in de geschiedenis. Wanneer de gemiddelde 
jaarlijkse rendementen van de MSCI World 
index naast elkaar worden gezet, blijkt het 
verschil in jaarlijks rendement over twee 
tienjarige perioden, die slechts een jaar uit 
elkaar liggen, aanzienlijk.

In het verleden behaalde rendementen 
bieden geen garantie voor de toekomst

In het verleden behaalde rendementen bieden 
geen garantie voor de toekomst. Dit opvallende 
verschil wijst erop dat de markt na de crash 
een decennium met sterke rendementen heeft 
doorgemaakt. Dit kan een van de redenen voor 
de hooggespannen rendementsverwachtingen 
zijn: kennelijk maken beleggers zich geen 
zorgen over de vooruitzichten, in de 
verwachting dat deze trend zich voortzet. 
Mensen verwachten nu een jaarlijks totaal 
rendement van 10,7%, tegen 9,9% vorig jaar.

Eerder al onderzocht Schroders de 
vooruitzichten voor het komende decennium en 
kwam tot de conclusie dat de wereldeconomie, 
door een samenspel van factoren, zal 
vertragen. (1) Factoren zoals vergrijzing, een 
lage inflatie en slechte productiviteitscijfers 
zijn aanwijzingen dat de rendementen in de 
komende tien jaar niet zo hoog zullen worden 
als de vorige tien jaar.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Het totale rendement (inkomen plus vermogensgroei) dat mensen 
de komende vijf jaar verwachten elk jaar te behalen met hun totale 
beleggingsportefeuille

6,3%

11,3%

MSCI World total 
returns 2007 - 2017

MSCI World total 
returns 2008 - 2018

2018 2019

10,7%

9,9%

0%

5%

10%

15%

(1) Schroders, Onontkoombare beleggings-”feiten” voor het komende decennium, maart 2019.
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Mensen geven 
zichzelf de schuld van 
beleggingsresultaten

Deze potentieel onrealistische verwachting 
is duidelijk een bron van onvrede. Meer 
dan de helft (51%) is van mening dat ze met 
hun beleggingen de afgelopen vijf jaar niet 
hebben bereikt wat ze wilden.

Het rendement van beleggingsfondsen was 
de belangrijkste reden waarom mensen 
dachten dat ze er niet in geslaagd waren 
uit hun beleggingen te halen wat ze wilden 
(11%). De meeste andere veelgenoemde 

Waarom hebben mensen de afgelopen vijf jaar met hun beleggingen niet bereikt wat ze wilden?

redenen kwamen er echter op neer dat ze 
het aan hun eigen doen of laten wijten. 
Dit kon van alles zijn, variërend van de 
beleggingsduur tot het genomen risico en het 
wel of niet opvolgen van het advies van een 
adviseur of iemand anders.

Mijn beleggingsfonds(en) deed/
deden het niet goed

Ik had langer belegd moeten blijven

Ik heb niet genoeg risico genomen

Ik had onrealistische 
rendementsverwachtingen

Ik had sneller moeten verkopen

Ik heb te veel risico genomen

Ik heb vexrkeerd ingeschat 
wat ik nodig had

De beleggingskosten waren te hoog

Ik heb een slecht advies van iemand 
anders opgevolgd, bijvoorbeeld 

vrienden/familie/collega’s, de media

Ik heb een slecht advies van mijn 
financieel adviseur opgevolgd

Ik heb het advies van mijn financieel 
adviseur in de wind geslagen

Ik moest beleggingen verkopen wegens 
onvoorziene omstandigheden

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

51%
van de respondenten heeft 
de afgelopen vijf jaar met 
hun beleggingen niet 
bereikt wat ze wilden
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Voorkeur voor beleggingen 
in eigen land
Volgens sommige vermogensbeheerders 
bieden de opkomende markten goede 
vooruitzichten als bron van potentieel 
rendement op lange termijn. Toch toonden 
mensen weinig belangstelling voor beleggen 
in opkomende markten: slechts 31% dacht dat 
hun portefeuille erbij gebaat zou zijn, en bijna 
een kwart (24%) vond het te riskant.

In sommige landen die zelf opkomende  
markten zijn, waren veel beleggers geneigd 
om in eigen land te beleggen en ook het 
meest geneigd om opkomende markten als 
goed voor hun portefeuille te beschouwen.

In een aantal landen die zelf 
opkomende markten zijn, waren 
veel beleggers geneigd om in 
eigen land te beleggen

Welke van onderstaande uitspraken zijn volgens de respondenten het  
meest van toepassing als het om hun beleggingsportefeuille gaat?  

Top 5 landen, naar percentage respondenten die het 
grootste deel van hun portefeuille bij voorkeur in  
fondsen hebben die beleggen in hun land:

Top 5 landen, naar percentage respondenten die denken 
dat hun portefeuille gebaat is of kan zijn bij beleggen in 
opkomende markten:

India

1st 1st2nd 2nd3rd 3rd4th 4th5th 5th

IndiaThailand IndonesiëIndonesië ThailandVAE Zuid-
Afrika

China China
50% 46%43% 43%42% 43%40% 40%39% 39%

Ik heb het liefst het grootste deel van mijn portefeuille in fondsen die beleggen in landen die ik ken

Ik heb graag dat een mix van geografische regio’s mijn beleggingsportefeuille

Ik heb het liefst het grootste deel van mijn portefeuille in fondsen die beleggen in mijn land

Mijn portefeuille is / kan gebaat zijn bij beleggen in opkomende markten

Beleggingen in opkomende markten zijn te riskant om in mijn portefeuille op te nemen

Ik heb geen sterke voorkeur wat betreft de geografische verdeling van mijn beleggingsportefeuille 
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Continent Land Percentage respondenten die het 
grootste deel van hun portefeuille 
bij voorkeur in fondsen hebben die 
beleggen in landen die ze kennen

Percentage respondenten die het 
grootste deel van hun portefeuille 
bij voorkeur in fondsen hebben die 
beleggen in hun eigen land

Europa Oostenrijk 30% 27%

België 28% 25%

Denemarken 31% 26%

Frankrijk 30% 30%

Duitsland 31% 25%

Italië 30% 24%

Nederland 30% 29%

Polen 36% 27%

Portugal 30% 28%

Rusland 35% 35%

Spanje 33% 27%

Zweden 29% 26%

Zwitserland 29% 29%

VK 29% 26%

Azië China 47% 39%

Hongkong 35% 20%

India 46% 50%

Indonesië 42% 42%

Japan 25% 21%

Singapore 37% 32%

Zuid-Korea 37% 32%

Taiwan 37% 16%

Thailand 43% 43%

Noord- en Zuid-Amerika Argentinië 37% 27%

Brazilië 37% 36%

Canada 31% 33%

Chili 35% 31%

Mexico 39% 30%

VS 28% 37%

Overige Australië 34% 34%

Zuid-Afrika 43% 32%

VAE 39% 40%

36%
van de respondenten in Azië 
denkt dat hun portefeuille 
baat heeft / zou kunnen 
hebben bij beleggingen in 
opkomende markten
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Kijkend naar het soort beleggingen dat 
mensen hebben, is er een duidelijke 
correlatie tussen leeftijd en belangstelling 
voor iets minder gangbare soorten 
beleggingen. Millennials hebben veel 
vaker belegd in cryptovaluta’s en 
crowdfunding (respectievelijk 23% en 12%). 
De belangstelling voor deze nieuwere en 
risicovollere beleggingstypen is minder bij de 
oudere leeftijdsgroepen.

Dit komt uiteraard ook tot uiting in hun 
risicohouding, waarbij millennials het meest 
geneigd zijn te denken dat het grootste risico 
voor hen is dat ze niet genoeg risico nemen 
om hun beleggingsdoelen te bereiken (53%). 
Ook deze trend neemt met de leeftijd af, tot 
24% in de groep van 71 jaar en ouder.

Interesse voor soorten 
beleggingen verschilt  
per leeftijd

In welke van de volgende soorten beleggingen hebben mensen momenteel geld belegd?

Millennials (18-37)

Mijn grootste zorg is dat ik niet 
voldoende risico neem om mijn 
beleggingsdoelen te bereiken

Ik zou mijn geld willen steken in 
een belegging met een hogere 
blootstelling aan risico waarbij 
ik geld zou kunnen verliezen, 

maar er een kans bestaat dat ik 
uiteindelijk meer terug zou krijgen

Generatie X (38-50)

Babyboomers (51-70)

Stille generatie (71+)
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Crowdfunding Crypto-valuta’s zoals bitcoin, ethereum, litecoin

Er is een duidelijke 
correlatie tussen 
leeftijd en 
belangstelling 
voor iets minder 
gangbare soorten 
beleggingen

Millennials 
(18-37)

Global Generatie X 
(38-50)

Babyboomers 
(51-70)

Stille generatie 
(71+)

53%
van de millennials noemt 
als hun grootste zorg:  
de vrees dat ze niet 
genoeg risico nemen  
om hun beleggingsdoelen 
te bereiken
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Hebt u controle over  
uw financiën?
Of het nu gaat om uw pensioen of om uw 
spaarrekening, u wilt volledig controle 
hebben over uw persoonlijke financiën. 
Maar uw gedragsneigingen kunnen de 
beslissingen die u over uw beleggingen 
neemt, onbewust beïnvloeden. 

Schroders verwacht dat de 
beleggingsrendementen het komende 
decennium minder hoog zullen zijn dan 
beleggers verwachten. Mensen uit alle delen 
van de wereld noemden een gebrek aan 
informatie als een van de belangrijkste redenen 
waarom zij geen controle over hun beleggingen 
hebben. Dit informatiegebrek aanpakken is 
waarschijnlijk de beste manier om controle over 
uw financiën te krijgen en te zorgen dat u uw 
beleggingen op de beste manier aanpakt.

In opdracht van Schroders voerde Research 
Plus Ltd tussen 4 april en 7 mei 2019 een 
onafhankelijk online onderzoek uit onder 
meer dan 25.743 mensen uit 32 landen in alle 
delen van de wereld. “Beleggers” wordt in 
dit onderzoek gedefinieerd als mensen die 
de komende 12 maanden minstens €10.000 
(of het equivalent daarvan) willen beleggen 
en die de laatste tien jaar veranderingen in 
hun beleggingen hebben aangebracht; deze 
personen vertegenwoordigen de opvattingen 
van beleggers in de landen waarop het 
onderzoek betrekking heeft. Waar mogelijk 
werden gepensioneerde beleggers in elk land 
extra aangespoord mee te doen.

Belangrijke informatie

Deze informatie is geen aanbod, verzoek 
of aanbeveling om een financieel 
instrument te kopen of verkopen of om een 
beleggingsstrategie te volgen. De informatie 
wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de 
juistheid of volledigheid wordt door Schroders 
niet gegarandeerd. Alle gegevens zijn door 
ons verzameld en worden verstrekt zonder 
enige garantie. Ze moeten onafhankelijk 
worden geverifieerd voor verdere publicatie of 
gebruik. Gegevens van derden zijn eigendom 
van of in licentie bij de gegevensverstrekker en 
mogen niet vermenigvuldigd, samengevat of 
voor een ander doel worden gebruikt zonder 
toestemming van de gegevensverstrekker. 
Noch Schroders noch de gegevensverstrekker 
draagt enige aansprakelijkheid in samenhang 
met gegevens van derde partijen.

Het materiaal is niet bedoeld en mag niet 
worden gebruikt als basis voor financieel, 
juridisch of fiscaal advies. De opvattingen 
en informatie in dit materiaal mogen niet 
worden gebruikt als basis voor individuele 
beleggingsbeslissingen en/of  strategische 
beslissingen. Schroders is niet aansprakelijk 
voor onjuistheden in feiten of meningen. 
Verwijzingen naar effecten, sectoren regio’s en/
of landen dienen uitsluitend ter illustratie. Dit 
document geeft de meningen en opvattingen 
van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.

De waarde van beleggingen en de daaruit 
verkregen inkomsten kunnen zowel dalen 
als stijgen en het is mogelijk dat beleggers 
het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet 
terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen 
kan de waarde van buitenlandse beleggingen 
stijgen of dalen.

Indien u in Noord-Amerika woont, 
wordt deze informatie uitgegeven door 
Schroder Investment Management North 
America Inc., een indirecte volledige 
dochteronderneming van Schroders plc 
en bij de SEC geregistreerde adviseur die 
vermogensbeheerproducten en -diensten 
levert in de VS en Canada. Deze informatie 
wordt in het VK uitgegeven door Schroder 
Investment Management Limited, 1 London 
Wall Place, London, EC2M 5AU, Verenigd 
Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland onder 
nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd 
door de Financial Conduct Authority.
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