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DNB: weer forse verliezen huishoudens op
aandelenbeleggingen
Nederlandse huishoudens hebben in het tweede kwartaal opnieuw

inke verliezen geleden op

aandelenbeleggingen vanwege de gedaalde beurskoersen.
Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) ging daardoor 6,7 miljard euro aan belegd vermogen verloren. In het
eerste kwartaal van dit jaar ging het om een verlies van 2,9 miljard euro, aldus DNB.
De centrale bank zegt dat de daling in het tweede kwartaal het op één na grootste verlies ooit gemeten is. Alleen in het
eerste kwartaal van 2020, aan het begin van de coronapandemie, werd een groter kwartaalverlies geregistreerd. Toen
ging het om 9 miljard euro.
Door de Russische invasie van Oekraïne en de zorgen bij beleggers over de hoge in atie, stijgende rentes en een
economische recessie is er veel onrust op de aandelenmarkten. De totale omvang van het aandelenbezit van
Nederlandse huishoudens was aan het einde van het tweede kwartaal met 54,1 miljard euro terug rond het niveau van
begin 2021, zegt DNB.
Volgens DNB waren met name in juni de verliezen op de beurs groot. Die maand daalde de Amsterdamse AEX-index
met 6,9 procent en nam de waarde van beleggingen van huishoudens af met 4,5 miljard euro.
Wel hebben Nederlandse huishoudens in het tweede kwartaal per saldo voor 874 miljoen euro aan aandelen gekocht. In
het eerste kwartaal werd nog voor een bedrag van 33 miljoen euro aan stukken verkocht.
DNB stelt dat de grootste verliezen werden geleden op techaandelen zoals de AEX-chipfondsen ASMI, ASML en Besi. De
omvang van beleggingen in Shell, het bedrijf waarin het meest wordt belegd door huishoudens, nam met 4,7 procent
af in waarde tot 5 miljard euro door nettoverkopen van 260 miljoen euro.
AEX-fondsen zijn goed voor ruim een derde van het belegd vermogen van huishoudens in Nederland. Volgens de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben 1,9 miljoen huishoudens aandelenbeleggingen.
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Grootste vermogensbeheerder Europa wil
aandelenposities afbouwen
De grootste vermogensbeheerder van Europa zegt dat de tijd rijp is om
aandelenposities af te bouwen. In plaats daarvan zouden meer defensieve
posities ingenomen... 
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Allerrijksten werden 1400 miljard dollar armer in
eerste halfjaar
Het vermogen van de rijkste vijfhonderd personen op aarde is in de eerste zes
maanden van 2022 sneller dan ooit geslonken. 
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FT: Bedrijven haalden in 2021 voor recordbedrag aan
geld op
Bedrijven hebben in 2021 voor een recordbedrag van 12,1 biljoen dollar (10,7
biljoen euro) aan geld opgehaald op de wereldwijde nanciële markten. Het
geld werd... 
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'Finfluencer' met beleggingstips vaak niet
onafhankelijk
Beleggingsexperts op social media, zogeheten n uencers, zijn vaak niet
neutraal. Veelal is niet duidelijk met welk belang zij beleggingsproducten in
podcasts,... 
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Marktwaakhond krijgt meer signalen over dubieuze
beleggingen
Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) komen steeds meer signalen
binnen van dubieuze beleggingen die worden aangeboden. 

