
 

De gevolgen van de Covid-19-pandemie waren voor veel Belgen 
aanleiding hun beleggingsportefeuille onmiddellijk aan te passen

 

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. In opdracht van Schroders voerde Raconteur tussen 30 april en 15 juni 2020 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 23.450 
mensen uit 32 locaties in alle delen van de wereld. "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.

De percentages tellen soms niet op tot 100% omdat ze afgerond zijn of omdat er meer antwoorden mogelijk waren

Welke impact heeft Covid-19 
op de beleggingsverwachtingen 
van mensen in België?

 

Door de Covid-19-pandemie is de manier waarop mensen leven, veranderd. Maar in hoeverre maken ze 
zich zorgen over de economische gevolgen op lange termijn, en de impact op hun beleggingen? 
  
Wij ondervroegen meer dan 23.000 mensen uit 32 locaties in alle delen van de wereld over hun gedrag 
en hun financiële verwachtingen voor het komende jaar.   

Marketingmateriaal

77%
van de respondenten pasten hun 
portefeuille aan in februari en maart 
2020, toen de aandelenmarkten 
behoorlijk fluctueerden

1.77 jaar
Zo lang zal de negatieve economische impact van 
de coronapandemie volgens de respondenten 
gemiddeld duren

Hoewel de meesten zich weinig zorgen maken over kortdurende inzinkingen

Hoe beschrijven mensen hun bezorgdheid als hun beleggingen korte tijd in waarde dalen?

Hoeveel kennis zouden mensen willen hebben op het gebied van persoonlijke financiën?

De percentages laten zien wie volgens de respondenten zou moeten zorgen dat mensen voldoende financiële 
kennis hebben, en uit welke bron ze deze kennis in werkelijkheid halen

Als gevolg van de wereldwijde pandemie denken mensen 
vaker na over hun beleggingen

73%

53%
Beginner/basis

Halfgevorderd

89%
Expert/gevorderd

Degenen die hun beleggingskennis als "expert" of "gevorderd" omschrijven, 
waren hiertoe het sterkst geneigd

Mensen hebben lagere inkomensverwachtingen dan het voorgaande jaar

Mensen in België verwachten dat de pandemie een langdurig negatief effect op de 
economie zal hebben en hebben hun inkomensverwachtingen daarom verlaagd

En ze wensen een gemiddeld of hoog kennisniveau op financieel 
gebied, misschien vanwege de economische onzekerheid

Er zijn duidelijk mogelijkheden voor overheden om hun 
ondersteuning op dit gebied te verbeteren

Wat is het minimum inkomensniveau dat mensen zouden willen ontvangen?

Wat is het inkomensniveau dat mensen verwachten te ontvangen?

Helemaal geen kennis Een beetje kennis Een gemiddeld 
kennisniveau

Een hoog 
kennisniveau

Denken een keer per 
week na over hun 
beleggingen

Denken een keer per 
maand na over hun 
beleggingen

Denken zelden na over 
hun beleggingen

Denken nooit na over 
hun beleggingen

Denken over hun beleggingen na wanneer ze een 
overzicht van hun vermogensbeheerder krijgen
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Belangrijke informatie:

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of
effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies,
beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal
is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt
geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor
onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele
beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit
gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet
terugkrijgen.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op
www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u
geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.
Registratienummer No. B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.
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Mensen zelf
69%

67%

Financiële 
dienstverleners 55%

62%

Familieleden
36%

42%

Onderwijs /
schoolsysteem 32%

47%

Overheid/
toezichthouder 29%

48%

Onafhankelijke 
financieel 
adviseurs 59%

58%

Werkgevers
33%

33%

Wie zou moeten zorgen dat mensen voldoende financiële kennis hebben?

Belangrijkste bron van financiële kennis
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