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Onder druk: hoe beleggers reageren op een crisis
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Overzicht
Inzicht in persoonlijke gedragsneigingen
en motieven is belangrijk om de juiste
beleggingsbeslissingen te nemen, zeker als
er externe druk in het spel is. 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 2020 werd onderzoek
gedaan naar de gedragingen en houdingen
van meer dan 23.000 mensen die beleggen uit
alle delen van de wereld.
In het algemeen blijkt uit de resultaten dat
de inkomens- en rendementsverwachtingen
van mensen nog steeds toenemen, ondanks
het turbulente marktklimaat. Hoewel ze
beseffen dat beleggingsplannen gebaseerd
moeten zijn op goede informatie, gaan de
meeste beleggers voor hun financiële kennis
en deskundigheid nog steeds af op hun
eigen onderzoek.

Over dit onderzoek
Tussen 30 april en 15 jun 2020 liet Schroders
een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren
onder meer dan 23.000 mensen die beleggen
uit 32 locaties in verschillende delen van de
wereld, waaronder Europa, Azië, Noord- en
Zuid-Amerika en andere locaties. “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.
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Een korte samenvatting
van onze bevindingen
Mensen hebben te hoge verwachtingen
van hun beleggingsrendementen over de
komende vijf jaar

Gevraagd naar hun totale
beleggingsportefeuille over de komende vijf
jaar, geven respondenten aan een gemiddeld
jaarlijks totaalrendement van 10,92% te
verwachten; dat is 1,02% meer dan twee jaar
geleden en iets meer (0,22%) dan vorig jaar.

Mensen verwachten dat Covid-19 de
komende twee jaar een negatief effect op
de economie zal hebben

66% denkt dat dit effect de komende zes
maanden tot twee jaar voelbaar zal zijn,
slechts 21% denkt dat het langer dan twee jaar
zal duren.

Banken en financieel adviseurs zijn de
eerste keuze voor financieel advies

Mensen halen financieel advies uit diverse
bronnen, maar de meest gebruikte zijn
banken (46%) en onafhankelijke financiële
adviseurs (42%).

Financiële educatie DHZ

De meeste mensen vinden dat ze zelf
moeten zorgen dat ze voldoende financiële
kennis hebben (68%), maar er is ook een
grote meerderheid die vindt dat financiële

dienstverleners daarvoor verantwoordelijk
zijn (62%). Ook voor overheidsinstanties, zoals
toezichthouders en onderwijs, is een belangrijke
rol weggelegd; bijna de helft (48%) verwacht dat
deze hen voorzien van voldoende kennis over
persoonlijke financiën.

Een expert worden

97% van de respondenten zou enige kennis
over persoonlijke financiën willen hebben; het
grootste deel van deze groep (46%) streeft
naar een gemiddeld kennisniveau dat hen
in staat stelt het advies van een financieel
adviseur goed te beoordelen.

Voorkeur voor actief boven passief

Passieve fondsen hebben tot doel het
rendement van de markt te evenaren (ze
volgen bijvoorbeeld de FTSE 100 of de MSCI
World Index) terwijl een actieve beheerder
probeert door onderzoek, analyse en eigen
oordeel een beter rendement dan de markt
te behalen.
Uit de resultaten blijkt dat consumenten in
het algemeen een voorkeur voor actieve
beleggingsmethoden hebben, maar dat het
grootste deel van hun portefeuille passief
belegd is en dus niet in overeenstemming met
hun persoonlijke voorkeur.
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Rendementsverwachtingen
Ondanks de marktverstoringen van de
afgelopen periode hebben mensen nog
steeds te hoge verwachtingen van hun
totale beleggingsrendement. Gevraagd naar
hun totale beleggingsportefeuille over de
komende vijf jaar, geven respondenten aan een
gemiddeld jaarlijks totaalrendement van 10,92%
te verwachten. Dit onrealistische cijfer is 1,02%
hoger dan ze twee jaar geleden aangaven en
iets meer (0,22%) dan vorig jaar.
De mate van optimisme varieert echter per
regio, zodat het wereldwijde beeld gemengd is.
Europeanen zijn het minst optimistisch
over het verwachte rendement van hun
beleggingsportefeuille (9,4%), beleggers
in Noord- en Zuid-Amerika zijn het meest
optimistisch met een zeer royaal gemiddelde
van 13,5 per jaar.
Als we inzoomen op de
beleggingsverwachtingen per land, zien we
dat er flinke verschillen zijn. De Europese
landen vallen uiteen in twee kampen, waarbij
Polen (11,19%) en het VK (11,08%) een stuk
optimistischer zijn dan Italië (7,93%) en
Zwitserland (6,96%).

Mensen hebben te hoge
verwachtingen van hun totale
beleggingsrendement
Gemiddeld verwacht jaarlijks totaalrendement van
beleggingsportefeuilles over de komende vijf jaar

12%

10,9%

11%

10%

10,7%
9,9%

9%

8%

2018

2019

2020

Gemiddeld verwacht jaarlijks totaalrendement van
beleggingsportefeuilles over de komende vijf jaar, per regio

15%

13,2%
11,5%

10%

10,6%

9,4%
5%

0%

Europa

Azië

Noord- en ZuidAmerika

Overige
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locatie

Azië zit over het geheel genomen meer op
één lijn, met uitzondering van Japan waar
de beleggers het minst optimistisch (maar
waarschijnlijk het meest realistisch zijn) met een
geschat jaarlijks rendement van 5,96% over de
komende vijf jaar.

Gemiddeld jaarlijks totaalrendement uit
beleggingsportefeuilles over de komende vijf jaar
per land, van meest tot minst optimistisch

VS

15,38

Indonesië

14,8

Argentinië

14,6

Taiwan

14,03

India

13,64

VAE

13,62

Brazilië

13,33

Thailand

13,02

Zuid-Afrika

12,67

China

12,25

Chili

12,2

Mexico

11,99

Polen

11,19

VK

11,08

Rusland

11,07

Singapore

10,93

Portugal

10,66

Denemarken

10,62

Hongkong

10,28

Zuid-Korea

10,15

Spanje

10,03

België

9,69

Canada

9,55

Zweden

9,23

Nederland

9,06

Australië

8,94

Duitsland

8,4

Frankrijk

8,31

Oostenrijk

8,04

Italië

7,93

Zwitserland

6,96

Japan

5,96

Denkend aan het gemiddelde inkomen uit
beleggingen in de komende 12 maanden zijn
mensen nog steeds onrealistisch optimistisch,
al is het een stuk minder dan vorig jaar. De
inkomensverwachtingen sluiten nu beter aan
bij de inkomenswensen dan in voorgaande
jaren (respectievelijk 8,8% en 9%)
Maar waarop baseren mensen deze houding
en hun onrealistische verwachting? Uit onze
resultaten blijkt dat 80% van de mensen hun
verwachtingen nog steeds baseren op het
rendement dat ze in het verleden ontvingen. Dat
is tien jaar lang heel hoog geweest, wat nu tot
onrealistische verwachtingen kan leiden. 67%
geeft aan dat ze de komende vijf jaar een lager
rendement verwachten en dat ze dit al dachten
voordat de pandemie toesloeg.

In de regio Noord- en Zuid-Amerika is
Canada aanzienlijk minder optimistisch
dan de andere landen, met een
rendementsverwachting van 9,55%.

Gemiddeld inkomen dat mensen uit beleggingen zouden willen
ontvangen, vergeleken met het inkomen dat ze de komende 12
maanden verwachten te ontvangen
Wat is het minimum inkomensniveau dat u ZOU WILLEN ontvangen?
Wat is het inkomensniveau dat u de komende 12 maanden VERWACHT te ontvangen?

7%

8%

9%

10,7%

2019

2020

10%

10,3%

9,0%
8,8%
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Een kleine meerderheid (62%) baseert hun
rendementsverwachting op de huidige rentes,
wat niet vreemd is aangezien de Federal Reserve
heeft beloofd de tarieven laag te houden.
Toch is het opmerkelijk, als je bedenkt dat het
verwachte rendement nog steeds hoger is
dan bij zulke lage rentes normaal gesproken
mogelijk is.
Het is ook interessant te zien hoe
deze opvattingen veranderen met het
niveau waarop respondenten hun eigen
beleggingskennis inschatten. Wat betreft de
verwachting dat het rendement lager zou zijn,
zelfs vóór Covid-19, of vanwege de rentes,
was er geen opvallend verschil tussen de
kennisniveau-groepen. De geneigdheid om
af te gaan op eerder behaalde rendementen
is echter aanzienlijk sterker bij mensen die
hun kennisniveau als ‘expert’ of ‘gevorderd’
inschatten (85%), terwijl van de beginners/
basisbeleggers slechts 67% vindt dat het in
het verleden behaalde rendement iets zegt
over het toekomstige rendement.

Basis van inkomensverwachting
Mee eens

Oneens

80%
Ik heb dit rendement in het verleden
behaald, dus zal het in de toekomst
waarschijnlijk ook zo zijn

20%

62%
38%
Dit is het rendement dat ik verwacht
vanwege de huidige rentes

Ik verwacht dat mijn beleggingen de
komende vijf jaar minder rendement
opbrengen dan in de voorgaande vijf jaar, en
dacht dit ook al voor de corona-pandemie

67%
33%

Percentage mensen die hun verwachting over het beleggingsinkomsten voor de komende
vijf jaar baseren op rendementen die ze in het verleden hebben ontvangen

85%
Expert/gevorderd

80%
Halfgevorderd

67%
Beginner/basis

*Dit is het door de respondenten
zelf ingeschat niveau van
hun beleggingskennis

Global Investor Study 2020

7

De gevolgen van een
wereldwijde pandemie
Changes made to investment portfolios
during February and March 2020

Covid-19 heeft zeker zijn stempel op het
beleggingsgedrag gedrukt, al verwachten
beleggers niet dat het hun rendement op
lange termijn zal beïnvloeden.

Ik heb een flink deel van mijn portefeuille verruild voor minder risicovolle beleggingen
28%
Ik heb een deel van mijn portefeuille verruild voor minder risicovolle beleggingen
25%
Ik heb een deel van mijn portefeuille verruild voor risicovolle beleggingen
20%
Niets, ik heb me aan mijn plan gehouden en mijn beleggingen ongemoeid gelaten
19%

Gevraagd hoe zij hadden gereageerd op de
onrust op de beurzen in februari en maart
2020, gaf een flinke meerderheid aan dat ze
hun portefeuille hadden aangepast. Ruim
een kwart (28%) verruilde een flink deel
van hun portefeuille voor minder risicovolle
beleggingen, terwijl een vijfde (20%) een deel
van hun portefeuille juist voor risicovolle
beleggingen verruilde.

Ik heb een flink deel van mijn portefeuille verkocht
18%
Ik heb een deel van mijn portefeuille verkocht
16%
Ik heb een flink deel van mijn portefeuille verruild voor risicovolle beleggingen
15%
Ik heb mijn portefeuille aangepast maar het totale risiconiveau gelijk gehouden
8%
Ik was me niet bewust van de marktvolatiliteit (en heb dus niets gedaan)
3%

Mensen die hun portefeuille aanpasten maar het
risiconiveau gelijk hielden/ niets veranderden

23%

32%

40%

75%

Millennials
(18-37)

Generatie X
(38-50)

Babyboomers
(51-70)

Ouder
(71+)

Gevraagd hoe
zij hadden
gereageerd op
de onrust op de
beurzen in februari
en maart 2020,
gaf een flinke
meerderheid
aan dat ze hun
portefeuille
hadden aangepast
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Er was ook een trend naar leeftijd zichtbaar:
de geneigdheid om het risiconiveau gelijk
te houden of niets te veranderen nam sterk
toe met de leeftijd. Babyboomers waren
bijna twee keer zo sterk geneigd (40%)
het risiconiveau gelijk te houden/niets te
veranderen als millennials (23%), terwijl de
71+-groep daar bijna drie keer zo sterk (76%)
toe geneigd was.
Wat het negatieve effect van Covid-19 op
de economie betreft, denkt 66% dat dit
de komende zes maanden tot twee jaar
voelbaar zal zijn; slechts 21% denkt dat
het langer dan twee jaar zal duren. Gezien
dit besef van de gevolgen van Covid-19
voor de economie, is het verrassend dat
niet meer respondenten verwachten dat
dit komend jaar consequenties voor hun
beleggingsrendement zal hebben. Anders
dan bij de resultaten voor het jaarlijkse
totaalrendement over de komende vijf jaar
was er geen opmerkelijk verschil tussen
regio’s; overal dachten mensen er ongeveer
hetzelfde over.

Beleggen met aandacht

Hoe lang het negatieve economische effect van de
coronapandemie gemiddeld zal aanhouden
Geen
negatief
effect

1 - 2 jaar

2 - 4 jaar

4 - 7 jaar

2%

7+ jaar

4%
11%

33%

33%

2%

15%

Hoe vaak denkt u normaal gesproken na over uw beleggingen?
Vaak (minstens
een keer per week)

Soms (minstens een
keer per maand)

Zelden

Nooit

Als ik een overzicht van mijn
vermogensbeheerder krijg

6%

16%

19%

Vóór Covid-19 dacht 35% van de
respondenten minstens een keer per week na
over hun beleggingen. Sinds het begin van de
pandemie echter doet bijna de helft (49%) dit
minstens een keer in de week.
Meer kennis betekent echter ook meer
verantwoordelijkheid, en beleggers die zich
‘expert’ of ‘gevorderd’ noemen, zijn bijna
twee keer zo sterk geneigd wekelijks over hun
beleggingen na te denken dan de beginners/
basisbeleggers (44% tegen 22%).

Minder dan 6 maanden 6 maanden 12 maanden

35%
Hoe vaak denkt
u normaal
gesproken na over
uw beleggingen?

Hoe vaak denkt u na
over uw beleggingen
sinds de coronapandemie begon?

49%

34%
38%

Hoe vaak mensen nadenken over hun beleggingen, vóór Covid-19
Vaak (minstens
een keer per week)

Soms (minstens een
keer per maand)

Zelden

Nooit

Als ik een overzicht van mijn
vermogensbeheerder krijg

3%
Beginner/basis

22%

32%

26%

17%

1%
Halfgevorderd

31%

41%

22% 5%

4%
Expert/
gevorderd

44%

38%

14%
1%

Global Investor Study 2020

9

Zorgen over geld?
Hoe beschrijven ‘experts’/ gevorderde’ beleggers hun
bezorgdheid als hun beleggingen korte tijd in waarde dalen?
50%

44%
40%

30%

20%

27%

23%

10%

6%
0%

Niet bezorgd

Licht

Matig

Wat mensen doen als bezorgd zijn over hun beleggingen

Advies vragen aan een financieel adviseur

49%

Onafhankelijk bronnen raadplegen (bv. ratingbureaus, overheid, financiële nieuwssites enz.)

44%

Mijn financiële dienstverlener raadplegen

32%

Advies vragen aan familie / vrienden

29%

Geen advies of informatie inwinnen

8%

N.v.t., ik maak me nooit zorgen
over mijn beleggingen

8%

Ernstig

Dat mensen vaker nadenken over hun
beleggingen betekent echter niet automatisch
dat ze bezorgd of ongerust zijn. Meer dan een
vijfde (21%) zegt niet bezorgd te zijn over hun
beleggingen, ook niet na een inzinking.
Ook als er weinig onrust op de markten is,
maken mensen zich soms zorgen over het
rendement van beleggingen. Maar 2020 is
tot nog toe een turbulent jaar geweest,
dus hoe heeft dit het gedrag van de
beleggers beïnvloed?
Experts’ of ‘gevorderde’ beleggers zeggen
acht keer vaker (16%) dat ze zich nooit zorgen
maken over hun beleggingen dan hun
‘halfgevorderde’ tegenhangers (2%).
Wanneer mensen zich zorgen maken
over hun beleggingen, gaat bijna de helft
(49%) naar een financieel adviseur voor
professionele hulp. Er is echter ook een grote
minderheid (44%) die zelf te rade gaat bij
onafhankelijke bronnen zoals rating-bureaus
en financiële nieuwssites.
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Vriendschappelijk advies
Mensen halen financieel advies uit diverse
bronnen, maar de twee meest gebruikte zijn
banken (46%) en onafhankelijke financieel
adviseurs (42%). Onderaan het lijstje staan
verzekeringsmaatschappijen; slechts 27% van
de respondenten wint hier advies in.

Beleggers die zichzelf ‘expert’ of
‘gevorderd’ noemen, halen hun
financieel advies uit een sterkere
mix van professionals

Hoewel de wereldwijde cijfers grotendeels
overeenkomen met de resultaten in de
diverse regio’s, zijn er een paar verschillen
aan te wijzen.
Zo blijkt dat mensen in Azië meer geneigd
zijn financieel advies aan vrienden/familie te
vragen (38%) dan in andere regio’s; en hoewel
gemiddeld genomen weinig mensen zelf
onderzoek doen, zijn de Europeanen daartoe
het minst geneigd (24%).

Bronnen van financieel advies, per regio
Europa

Azië

Noord- en Zuid-Amerika

Overige

Onafhankelijke
financieel
adviseur

Vermogensbeheerder
/ commissionair

31%

34%

36%
31%
27%

32%

32%

30%
24%

31%

30%

37%
30%
25%

28%
23%

Verzekeringsmaatschappij

38%

49%

48%
39%

42%

Bank

24%

27%

31%

38%

40%

46%

46%

43%

53%

Wereldwijd

Vrienden/ familie

Ik doe zelf
onderzoek

Global Investor Study 2020

11

Bronnen van financieel advies, naar leeftijd
Generation X (38-50)

Baby-Boomers (51-70)

Older (71+)

36%

31%
26%

27%

24%

28%

34%

1%

11%

14%

27%

29%

27%

22%

26%

31%

33%

40%

44%

44%

41%

49%

48%

58%

Millennials (18-37)

Vermogensbeheerder
/ commissionair

Ik doe zelf
onderzoek

Vrienden/ familie

Bronnen van financieel advies, par beleggingskennis
Intermediate

29%

33%

27%

31%

36%

Ik doe zelf
onderzoek

Vrienden/ familie

Vermogensbeheerder
/ commissionair

Onafhankelijke
financieel
adviseur

21%

28%

30%

35%

41%
30%

22%
Verzekeringsmaatschappij

Bank

22%

34%

Degenen die hun beleggingskennis als
‘expert’ of ‘gevorderd’ beschrijven, halen
hun financieel advies uit een sterkere
mix van professionals dan beginners en
halfgevorderden. Ze zijn ook het minst
geneigd zelf onderzoek te doen (29%) en een
vriend/familielid te raadplegen (27%). De
beginners en halfgevorderden zijn sterker
geneigd te vertrouwen op vrienden / familie
(resp. 36% en 30%) en eigen onderzoek
(resp. 31% en 33%) dan de expert/
gevorderde belegger.

Expert / Advanced

48%

Beginner / Rudimentary

48%

Er was echter een opmerkelijk patroon
zichtbaar als we kijken naar de bronnen van
financieel advies per generatie. Terwijl eigen
onderzoek in de 71+groep meer dan twee
keer zo veel (58%) voorkomt als bij millennials
(26%), zien we ook de algemene tendens dat
het gebruik van alle andere adviesbronnen dan
“ik doe zelf onderzoek” afneemt naarmate de
leeftijd stijgt.

Onafhankelijke
financieel
adviseur

43%

Verzekeringsmaatschappij

46%

Bank

*Dit is het door de respondenten zelf ingeschat niveau van hun beleggingskennis
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Is het beste advies gratis?
Voorkeuren advieskosten

40%

Ik heb het liefst dat ze zijn
inbegrepen in de kosten van een
financieel product dat ik koop

35%

Ik betaal het liefst een aparte
vergoeding voor advies dat
ik krijg

Als het om de advieskosten gaat, geven
mensen er in het algemeen duidelijk de
voorkeur aan dat deze zijn inbegrepen in de
kosten van een financieel product dat ze kopen
(40%). Er was een opmerkelijke uitkomst in
de oudere leeftijdsgroep: terwijl 5% van de
respondenten denkt dat ze niet betalen voor
advies, schiet dit omhoog naar 24% onder de
groep ouder dan 71 jaar.

20%

Het liefst zie ik een mix van aparte
vergoedingen en advieskosten die
zijn inbegrepen in de kosten van
afzonderlijke financiële producten

5%

Ik denk dat ik niet betaal voor
het advies

5%
van de respondenten denkt dat
ze niet betalen voor advies, en dit
loopt op tot 24% in de 71+-groep

Mensen geven
er duidelijk de
voorkeur aan dat
de advieskosten
zijn inbegrepen in
de kosten van een
financieel product
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Financiële educatie:
verantwoordelijkheid
en realiteit
We weten nu waar consumenten hun
financiële advies vandaan halen, maar wie
zou volgens hen moeten zorgen dat mensen
voldoende kennis hebben over persoonlijke
financiën in het algemeen?
De meeste mensen vinden dat financiële
kennis een eigen verantwoordelijkheid is
(68%), terwijl een andere flinke meerderheid
de verantwoordelijkheid bij financiële
dienstverleners legt (62%). Dit strookt niet
helemaal met hun antwoorden op de vraag
waar ze hun financiële advies vandaan halen,
want slechts een klein percentage (31%) nam
zelf de taak op zich om onderzoek te doen.
Wanneer het echter om algemene financiële
kennis gaat, zijn mensen bereid moeite te doen
en zelf aan de slag te gaan (72% vindt dat ze
verantwoordelijk zijn voor hun eigen kennis).

Als we de werkelijke bron van kennis
vergelijken met wie er volgens hen
verantwoordelijk zou moeten zijn, zien we
enkele interessante verschillen.
Vooral overheid/toezichthouders en onderwijs/
schoolsysteem lijken tekort te schieten bij
de verantwoordelijkheid die ze volgens de
consument hebben (48%). Terwijl 51% zegt dat
het onderwijs/schoolsysteem verantwoordelijk
zou moeten zijn voor de verspreiding van
financiële kennis, heeft slechts 40% hun kennis
daar verkregen. Iets soortgelijks geldt voor
overheid/toezichthouders, die door 46% van de
mensen verantwoordelijk worden gehouden
terwijl slechts 35% hun kennis langs deze weg
heeft verkregen.

Verantwoordelijkheid en realiteit
Wie zou moeten zorgen dat mensen voldoende financiële kennis hebben?
Belangrijkste bron van financiële kennis
30%

40%

50%

60%

70%

80%

68%

Mensen zelf

72%
62%

Financiële
dienstverleners

59%

Onafhankelijke
financieel
adviseurs

61%
64%
51%

Onderwijs /
schoolsysteem
Overheid/
toezichthouder

40%
46%
35%
43%

Familieleden

Werkgevers

44%
42%
39%

Global Investor Study 2020

14

Ook werkgevers en familieleden zouden
financiële educatie moeten aanbieden,
althans volgens een flinke minderheid van
de millennials en generatie X. Millennials
verwachten bijna drie keer zo vaak (47%) dat
werkgevers financiële educatie geven dan de
71+-groep (15%), en zijn bijna twee keer zo
vaak (46%) geneigd de verantwoordelijkheid
bij hun familieleden te leggen dan de oudere
generatie (24%).

68%
an de ondervraagden vindt dat
financiële kennis een persoonlijke
verantwoordelijkheid is

Aangezien 64% hun kennis bij financieel
adviseurs halen, is het interessant deze
dynamiek nader te onderzoeken om te
achterhalen hoe mensen het meeste profijt
van hun financieel adviseur kunnen hebben.

Wie zou volgens de ondervraagden moeten zorgen dat mensen voldoende financiële kennis hebben?
Generatie X (38-50)

Babyboomers (51-70)

Ouder (71+)

72%

69%
63%

65%

62%

63%

36%

42%

47%

59%

65%

65%

63%

15%

24%

43%

39%

46%

48%

29%

39%

51%

52%
45%

48%

46%

60%

84%

Millennials (18-37)

Overheid/
toezichthouder

Onderwijs /
schoolsysteem

Familieleden

Financiële
dienstverleners,
zoals een
beleggingsmaatschappij

Werkgevers

Onafhankelijke
financieel
adviseurs

Mensen zelf
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Een expert worden?
Aangezien zo veel mensen hun financiële
educatie zelf ter hand nemen, is het
interessant te weten welk kennisniveau ze
daarbij willen bereiken.
97% zou graag enige kennis over persoonlijke
financiën willen hebben; het grootste deel
van deze groep (46%) streeft naar een
gemiddeld kennisniveau, dat hen in staat stelt
het advies van een financieel adviseur goed te
beoordelen.
Kijken we naar de kennisambitie per regio, is
Noord-/Zuid-Amerika duidelijk de koploper;
hier streeft bijna de helft (46%) naar een hoog
niveau van financiële kennis zodat zij hun
eigen beslissingen kunnen nemen en geen
financieel adviseur nodig hebben.
In Azië daarentegen streeft 52% van
de respondenten naar een gemiddeld
kennisniveau, wat aantoont dat ze de rol van
de financieel adviseur bij het toezicht op hun
persoonlijke financiën nog steeds waarderen.

De meeste
mensen
zouden enige
kennis over
persoonlijke
financiën willen
hebben

46%
wil een gemiddeld kennisniveau
dat hen in staat stelt het advies van
een financieel adviseur goed te
beoordelen

Gewenst niveau van financiële kennis, uitgesplitst naar regio
Wereldwijd 		
Noord- en zuid-amerika

Europa		
Overige

Azië

34%

Een hoog kennisniveau:
genoeg om mijn eigen
beslissingen te kunnen
nemen zonder een
financieel adviseur te
hoeven raadplegen

31%
27%
46%
35%

46%

Een gemiddeld
kennisniveau: genoeg
om het advies van een
financieel adviseur goed
te kunnen beoordelen

46%
52%
39%
45%

17%

Een beetje kennis:
genoeg om de juiste
vragen aan een
financieel adviseur te
kunnen stellen

20%
18%
13%
18%

3%
Helemaal geen kennis:
ik vertrouw op het
advies van anderen

3%
3%
2%
2%
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Financiële kennis in actie
Hoe toegankelijk zijn bepaalde soorten
beleggingen, gelet op de verschillen in
kennisniveau? Deze vraag wordt des te
relevanter als we zien hoe mensen hun
financiële kennis verkrijgen, waar die vandaan
komt en ten slotte, in hoeverre ze in staat zijn
iets met hun kennis te doen.
De vraag of ze bijvoorbeeld ooit hadden
gehoord van beleggingen in private assets,
werd door slechts 32% beantwoord met “ja en
ik begrijp wat dat zijn”. De overige 68% had
maar een vaag idee, wist niet wat het waren of
hadden er nog nooit van gehoord.
Ook lijken jongere beleggers, de millennials
(36%), beter te weten wat beleggingen in private
assets zijn dan de oudere groepen (28%).
Verrassend was bovendien dat een grote
minderheid (37%) van de beleggers die zichzelf
‘expert’ of ‘gevorderd’ noemen, slechts een
vaag idee had wat private assets zijn. Van de
beginners/basisgroep had meer dan twee
vijfde (42%) er nooit van gehoord.
However, when we describe private

Heeft u ooit gehoord van beleggingen in private assets?

32%
Ja, en ik begrijp wat
dat zijn

36%
Ja, en ik heb een vaag
idee wat dat zijn

19%
Ja, maar ik weet niet
wat dat zijn

13%
Nee

Mate van kennis over beleggingen in private assets
Ja, en ik begrijp wat dat zijn

Ja, en ik heb een vaag idee wat dat zijn

Ja, maar ik weet niet wat dat zijn

Nee

5%
Beginner/basis

Halfgevorderd

9%

44%

23%

42%

45%

20%

12%
4%

Expert/
gevorderd

51%

37%

8%
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Kennis over beleggingen in private assets wereldwijd

“Ik heb geen problemen met beleggingen
die mogelijk een hoger rendement bieden,
maar waarbij ik minstens 7 jaar moet
wachten voordat ik bij mijn geld kan”

69%

“Ik begrijp wat fondsen die in
vastgoed beleggen zijn”

73%

“Ik begrijp wat fondsen die in private
equity beleggen zijn”

66%

“Ik begrijp wat fondsen die in private
leningen beleggen zijn”

63%

“Ik begrijp wat fondsen die in
infrastructuur beleggen zijn”

68%

Halfgevorderd

Expert/gevorderd

67%
73%

62%

“Ik begrijp wat fondsen die in
vastgoed beleggen zijn”

“Ik begrijp wat fondsen die in private
leningen beleggen zijn”

“Ik begrijp wat fondsen die in
infrastructuur beleggen zijn”

Zoals te verwachten valt, begrijpen mensen
met ‘expert’ of ‘gevorderd’ kennisniveau vaker
dan de anderen wat fondsen die in private
equity beleggen zijn (75% van de expert/
gevorderde beleggers begrijpen dit, tegen
49% van de beginners) en wat fondsen die
beleggen in private leningen zijn (71% voor
expert/gevorderd tegen 44% voor beginner/
basis). Ook blijkt dat een hoger aandeel van de
‘experts’ of ‘gevorderde’ beleggers (73%) geen
moeite heeft met langer lopende beleggingen
die mogelijk hoger rendement opleveren.

Mensen met kennis op beginners- of
basisniveau begrijpen fondsen die in vastgoed
beleggen in het algemeen beter (62%) dan de
andere fondsen.

65%

“Ik heb geen problemen met beleggingen
die mogelijk een hoger rendement bieden,
maar waarbij ik minstens 7 jaar moet
wachten voordat ik bij mijn geld kan”

“Ik begrijp wat fondsen die in private
equity beleggen zijn”

Wijst dit op een onderliggend gebrek aan
kennis, of is het eerder onbekendheid met het
beleggingsjargon?

Dit strookt echter nog steeds niet met het
aantal experts die volledig vertrouwen hebben
in private assets - wat erop duidt dat ook
degenen die zichzelf als ‘expert’ of ‘gevorderd’
beschouwen, nog wat te leren hebben.

Kennis over beleggingen in private assets,
uitgesplitst naar niveau beleggingskennis
Beginner/basis

asset Wanneer we echter een concretere
omschrijving geven, bijvoorbeeld ‘fondsen
die in vastgoed beleggen’ of ‘fondsen die in
private equity beleggen’, begrijpen de meeste
mensen wel wat dat zijn. 69% heeft ook geen
moeite met het idee van beleggingen die
ze minstens zeven jaar moeten vasthouden
voordat ze bij hun geld kunnen.

73%
78%

49%
64%
75%

44%
61%
71%

54%
68%
73%

In de groep
met ‘expert’
of ‘gevorderd’
kennisniveau
begrijpen meer
mensen wat
fondsen die in
private equity
beleggen zijn
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Actief of passief beleggen
Actief

waarbij de beheerder ernaar streeft door
middel van onderzoek, analyse en eigen
oordeel een beter rendement te behalen
dan de markt

Interesse om geld te beleggen in fondsen
met de volgende aanpak:

78%
Neemt beleggingsbeslissingen op basis
van geavanceerde computermodellen
en mathematische modellen

Passief

waarbij het fonds tot doel heeft het
rendement van de markt te evenaren
het kan bv. de FTSE 100 of de MSCI World
index volgen

81%
Neemt beleggingsbeslissingen op
basis van gedetailleerde analyses
van een bedrijf en zijn mogelijke
toekomstige winstgevendheid

Hoe groot is het aandeel actieve en passieve
beleggingen in de portefeuille van mensen?
Beleggen met als doel het marktrendement
te evenaren lijkt mensen minder
aantrekkelijk; slechts 62% had interesse
om geld te steken in fondsen met die
benadering. Een aanpak die is gebaseerd
op gedetailleerde analyse van een bedrijf en
zijn mogelijke toekomstige winstgevendheid
wordt aantrekkelijker gevonden: 81% van de
mensen is geïnteresseerd in fondsen met
deze aanpak.

75%
Neemt beleggingsbeslissingen op basis
van een combinatie van geavanceerde
computermodellen/mathematische
modellen en gedetailleerde analyses

62%

Uit de resultaten blijkt dat consumenten in
het algemeen een voorkeur hebben voor
actieve beleggingsmethoden, maar dat het
grootste deel van hun portefeuille passief
belegd is en dus niet overeenkomstig hun
persoonlijke voorkeur.

Neemt geen actieve beleggingsbeslissingen:
het doel is het rendement van de markt te
evenaren (het kan bijvoorbeeld de FTSE
100 of de MSCI World index volgen).

Aandeel van portefeuilles dat actief dan wel passief is

Beleggen met
als doel het
marktrendement
te evenaren lijkt
mensen minder
aantrekkelijk

53%
Passief (waarbij het
fonds tot doel heeft het
rendement van de markt
te evenaren (het kan bv.
de FTSE 100 of de MSCI
World index volgen))

47%
Actief (waarbij de
beheerder ernaar
streeft door middel van
onderzoek, analyse en
eigen oordeel een beter
rendement te behalen
dan de markt)
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Overgangsgebeurtenissen
Uit het onderzoek blijkt dat mensen op hun
eigen onderzoek afgaan om kennis over
persoonlijke financiën te verkrijgen (72% van
de respondenten). Dit roept de vraag op: zijn
er overgangsgebeurtenissen die mensen
aanzetten om de hulp van een professional in
te roepen?
Het antwoord is ja: 34% van de respondenten
zegt dat ze hoogst waarschijnlijk
professioneel beleggingsadvies zouden
inwinnen wanneer ze hun pensioen naderen.
33% zou waarschijnlijk ook een professional
raadplegen als ze een erfenis krijgen of zelfs
als ze een grote aankoop doen, bijvoorbeeld
in nieuwe auto.
Millennials waren bovendien twee keer zo vaak
geneigd (46%) professionele hulp in te roepen
als ze een erfenis krijgen dan niet-millennials
(23%), en ook twee keer zo vaak daartoe
geneigd bij de geboorte van een kind (34%
tegen 17%).
Degenen die vrienden of familie om advies
vragen, waren veel sterker geneigd elke
levensgebeurtenis te zien als aanleiding om
professioneel advies in te winnen.

Overgangsgebeurtenissen
kunnen beleggers aansporen hulp
van een professional te zoeken
Gebeurtenissen in het persoonlijk leven die het meest waarschijnlijk
aanleiding vormen om professioneel financieel advies in te winnen
Wereldwijd gemiddelde

Mensen die familie en vrienden om advies vragen
0%

25%

Als het pensioen nadert

50%

34%
40%

Erfenis

33%
39%

Een grote aankoop doen,
bijvoorbeeld een auto, of een
belegging / tweede huis

33%
42%

Bonus of salarisverandering

31%
41%

Verhuizing

26%
38%

Baanverlies

25%
33%

Ziekte of arbeidsongeschiktheid

25%
33%

Geboorte van kind

24%
40%

Ziekte of overlijden van
iemand van wie ik financieel
afhankelijk ben

19%

Scheiding

19%
21%

Huwelijk / geregistreerd
partnerschap
Kinderen niet langer afhankelijk

25%

17%
27%
16%
22%

Ouders of anderen die
zorg nodig hebben

16%
26%
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Leidt een gebrek aan
vertrouwen tot meer
doe-het-zelvers?
Factoren die het vertrouwen in een beleggingsaanbieder zouden ondermijnen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Onbetrouwbaarheid van de verstrekte informatie
64%
Slechte cybersecurity
64%
Geen mogelijkheid mijn beleggingen indien nodig aan te passen of terug te trekken
63%
Gebrekkige zichtbaarheid van de activa waarin wordt belegd
60%
Gebrek aan duidelijkheid over vergoedingen en kosten
60%
Gebruik van slecht aangeschreven of ongepaste beleggingsinstrumenten
60%
Doet niet wat ik verwacht (rendement, gemakkelijk in- en uitstappen, kosten)
60%
Gebrekkige zichtbaarheid van de duurzaamheidsprestaties
58%
Hoe goed ze met me hebben gecommuniceerd over de mogelijke impact van de corona-pandemie op mijn beleggingen
54%

Aangezien zoveel beleggers hun beslissingen
baseren op een combinatie van professioneel
advies en persoonlijke kennis en jongere
generaties voor hun financiële educatie
steeds meer aankloppen bij familieleden,
is het interessant te onderzoeken welke rol
vertrouwen tegenwoordig bij beleggen speelt.
De resultaten laat zien dat allerlei oorzaken het
vertrouwen in beleggingsaanbieders kunnen
ondermijnen, vooral onbetrouwbaarheid van de
verstrekte informatie en slechte cybersecurity
(64%). De minst ondermijnende (54%) factor
was slechte communicatie rond de mogelijke
impact van de pandemie op hun beleggingen.

Allerlei dingen
kunnen het
vertrouwen in
beleggingsaanbieders
ondermijnen
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Uitgavenpatroon voor
het komende jaar
2017 vs. 2020: Belangrijkste prioriteiten bij
besteding beschikbaar inkomen
2017

2020
0%

5%

10%

15%

10%

Beleggen in mijn
pensioen

25%

Beleggen (in
aandelen, obligaties,
grondstoffen enz.)

23%
25%

16%

Op de bank zetten

17%

8%

Investeren in eigen
bedrijf

Contant thuis bewaren

4%
6%

6%

Schuld aflossen, met inbegrip van
een hypotheek (d.w.z. meer dan het
vereiste minimumbedrag)

6%

11%

9%

Interessant is dat algemene beleggingen,
een spaarrekening en contant thuis bewaren
meer prioriteit hebben gekregen. Dit kan erop
wijzen dat mensen zich voorbereiden op een
periode van volatiliteit.

Zoals te verwachten valt, waren degenen die
verwachten dat het negatieve economische
effect van Covid-19 een jaar of langer duurt,
minder optimistisch over het gemiddelde
inkomen dat ze de komende 12 maanden uit
hun beleggingen ontvangen.

13%

Beleggen in vastgoed
of vastgoed kopen

Overige

25%

Hoewel er in het algemeen consensus was
tussen de verschillende kennisniveaus, sprong
de groep beginners/basis er in één opzicht
uit. 24% van hen koos er namelijk voor hun
beschikbare inkomen op een bankrekening te
zetten, terwijl in de groep expert/gevorderd
maar 14% dit zou doen.

7%

Uitgeven aan luxe aankopen
(bv. vakantie, auto, speciale
gelegenheden, uitgaan)

Schenken aan een
andere persoon of
goed doel

20%

Voor het komende jaar betekenen de
onzekerheden rond Covid-19 en de economische
gevolgen daarvan dat mensen hun beschikbare
inkomen niet gaan gebruiken om hun levensstijl
te veranderen. Sinds de laatste keer dat
Schroders deze vraag stelde, in 2017, zijn de
uitgaven voor luxe items zoals vakanties, auto’s
enz. fors gedaald (11% in 2017 tegen 6% in 2020).
Ook de prioriteit van investeren in vastgoed of
de aankoop van een huis is meer dan gehalveerd
sinds 2017 (13%); slechts 5% noemde dit als
belangrijkste bestemming voor hun beschikbare
inkomen in 2020.

5%

4%

3%
0%
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Zouden mensen hun financiële
kennis willen verhogen?
Of het nu gaat om hun pensioen of hun
spaarrekening, mensen willen weten of ze de
goede beslissingen nemen. Maar onbewuste
gedragsvoorkeuren kunnen invloed hebben op
de beslissingen die ze over hun beleggingen
nemen, vooral in moeilijke, onzekere perioden.
De komende tien jaar zullen de
beleggingsrendementen minder hoog zijn dan
beleggers verwachten. Mensen uit alle delen
van de wereld gaven aan dat ze financiële
kennis willen hebben, maar slechts enkelen
zouden zichzelf deskundig willen noemen.
Dit kennistekort verhelpen is waarschijnlijk
de beste manier om mensen de middelen te
geven om in moeilijke tijden controle over hun
financiën te krijgen en hun beleggingen zo
goed mogelijk aan te pakken.

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.
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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