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 Vertrouwen beleggers groeit:  
46% verwacht positieve marktevolutie 

 
 

 
 
De COVID-19-pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële 
crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de 
ongerustheid van die tijd herinneren. Welke impact heeft de COVID-19-crisis op het vertrouwen van beleggers? AXA 
Bank polste ernaar bij haar klanten op 3 momenten in de tijd en bestudeerde de evolutie. 
 
Beleggers worden optimistischer 

De beleggersklanten van AXA Bank kregen in oktober 2020, januari 2021 en maart 2021 telkens een peiling met 
dezelfde vragen voorgeschoteld. Na 6 maanden tekenen de eerste trends zich af. 
 
Het optimisme over de markten is op een halfjaar tijd fors toegenomen: in maart verwachtte ongeveer de helft 
(46%) van de beleggers dat de markten in positieve of zeer positieve zin zouden evolueren, terwijl dat in oktober 
voor slechts 17% van de beleggers gold. In oktober was het pessimisme groot: 55% verwachtte een negatieve 
marktevolutie (t.o.v. 23% in maart).  
Opvallend is dat het optimisme een piek kende in januari: begin dit jaar verwachtte 56% van de beleggers een 
positieve marktevolutie, 15% een negatieve en 29% geen of een neutrale evolutie. 
 
Daarnaast werd aan de consumenten ook gevraagd hoe ze staan tegenover beleggen. Hier deed zich een 
vergelijkbare evolutie voor: het grootste deel van de respondenten staat positief tot zeer positief t.o.v. 

• Beleggers werden het afgelopen halfjaar optimistischer, zo blijkt uit een peiling van AXA 
Bank bij haar klanten. In maart 2021 verwachtte 46% dat de markten positief tot zeer 
positief zouden evolueren, t.o.v. een schamele 17% in oktober 2020. 

• De interesse van consumenten in beleggen kende een piek in januari 2021: toen stond 54% 
positief tot zeer positief tegenover beleggen.  

• Alle bankagentschappen werken nog steeds op afspraak door COVID-19. Iets meer dan de 
helft van de klanten (54%) is vandaag bereid om een fysieke afspraak te maken voor een 
beleggingsgesprek. 
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beleggen, en dit percentage was hoger in maart (44%) dan in oktober (36%). In januari kende ook dit cijfer een 
piek: op dat moment gaf 54% van de respondenten aan dat ze (zeer) positief stonden tegenover beleggen. 
 
Xavier Gys, Head of Invest bij AXA Bank : “In tegenstelling tot de crisis van 2008, waarna de markten er jaren over 
deden om zich te herstellen, hebben we gezien dat het herstel in 2020 veel sneller is verlopen. De COVID-19-crisis 
heeft ervoor gezorgd dat beleggers op zeer korte termijn een economische cyclus konden meemaken. Ze zagen 
vanop de eerste rij hoe de markt reageert op een crisis met marktschommelingen, maar ze zagen ook hoe de markt 
zich uiteindelijk terug herstelt. Op die manier droeg deze crisis bij aan het vertrouwen van beleggers. Dit wordt 
bevestigd in de feedback van klanten en in onze eigen cijfers: in maart 2021 deden onze beleggingsklanten dubbel 
zoveel aankopen als in maart 2020. Het vertrouwen van beleggers is momenteel zeer groot.” 
 
Vanwaar de piek in januari? “Het is normaal dat er een link is tussen het vertrouwen van beleggers en de 
marktsituatie op dat moment. Wanneer de markten een dipje kennen, zullen meer consumenten negatief staan 
tegenover beleggen,” aldus Xavier Gys. “Anderzijds vermoeden we dat het optimisme van beleggers over de 
markten samenhangt met de berichtgeving over de COVID-19-crisis. Het pessimisme over de markten in oktober 
houdt hoogstwaarschijnlijk verband met het toenemend aantal besmettingen en de nieuwe verstrengingen die op 
dat moment werden aangekondigd. Omgekeerd kan de hoopvolle berichtgeving over de vaccinatiecampagne één 
van de redenen zijn voor het grote optimisme van beleggers in januari.” 
 
Op afspraak  

Door de COVID-19-maatregelen werken AXA Bankagentschappen momenteel op afspraak. Toch blijven klanten 
de weg vinden naar de bankagent voor advies : 54% is bereid om naar kantoor te komen voor een 
beleggingsgesprek. Een lichte stijging tegenover de situatie in oktober: toen zei 44% van wel, en 56% van niet. 
 
“In volatiele tijden is het des te belangrijker om er te zijn voor onze klanten,” beklemtoont Xavier Gys. “Ook vóór de 
coronacrisis moedigden we het werken op afspraak aan voor beleggingsgesprekken, dus het is niet per se een 
andere manier van werken. Beleggingen zijn een onderwerp bij uitstek waarvoor je iets meer tijd nodig hebt, omdat 
we onze klanten persoonlijke begeleiding willen bieden. Die begeleiding goed doen vergt tijd: je moet de klant beter 
leren kennen en spreken over zijn doelen op korte én lange termijn om beleggingsoplossingen (of een 
beleggingsstrategie) te kunnen voorstellen die afgestemd zijn op zijn of haar persoonlijke situatie.” 
 
Over AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank volgens activa (30 miljard euro, waarvan 
24 miljard euro leningen aan klanten). Ze biedt een gamma van bankproducten aan voor 
particulieren en professionele klanten. Het betreft vooral leningen, beleggings-
oplossingen, courante banktransacties en effectenrekeningen. Op 1 januari 2021 had de 
bank 825 personeelsleden in dienst en verdeelde ze haar producten aan 860.000 klanten 
via een netwerk van 400 zelfstandige bankagentschappen verspreid over België. Er 
bestaat geen rechtstreekse link tussen AXA Bank Belgium en de andere bankactiviteiten 
van AXA Groep in Frankrijk en Duitsland. 

 Meer informatie: 

Persdienst AXA Bank Belgium 
 
Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16) 
Wim Pauwels (wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12) 
 

 Dit persbericht is beschikbaar op axabank.be 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue reliance 
should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and 
AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document de Référence 
(Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA undertakes no 
obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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