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optimistisch over beurs 

Galapagos, Adyen en Tesla plots minst populair 
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Hoewel de financiële markten een prima slot van 2020 beleefden zijn beleggers in januari 
minder positief geworden over de beurs en hun beleggingen. Onzekerheden rondom de 
machtswisseling in de Verenigde Staten en de mate waarin het coronavaccin snel een einde 
kan maken aan zware lockdowns lijken investeerders voorzichtiger te maken. 

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van januari, waarin beleggende 
klanten hun oordeel over het beursklimaat geven. Binck-beleggers beoordelen het 
beursklimaat deze maand met een +2,5 (op een schaal tussen -10 en +10). Duidelijk lager 
dan de +3,4 van een maand eerder. 

Opvallend is dat in de lijstjes van bij voorkeur te verkopen aandelen steeds meer fondsen 
opduiken die vorig jaar juist populair waren. Galapagos, Adyen en Tesla zijn daarbij nu het 
minst gewild, terwijl het vorig jaar hard gedaalde Shell juist als favoriet aandeel wordt 
gezien. 

Hoewel met minder grote voorsprong is de techsector nog steeds de favoriete sector om in 
te investeren, op de voet gevolgd door de medische sector. 

 
 

Beleggers minder positief in start nieuwe jaar 

Uit het maandelijkse Europese onderzoek van Saxo Bank blijkt dat Nederlandse beleggers 
van BinckBank per saldo minder positief over de markten zijn dan een maand eerder. 
Vijftien procent van de beleggers geeft nog altijd een 7 of hoger, terwijl 3% een -7 of lager 
geeft. 

Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse 
beleggers dat de AEX de komende maand met 2% en de S&P 500 met ruim 1% zouden 
kunnen aantrekken. 

https://www.binck.nl/kennis/aandeel/galapagos
https://www.binck.nl/kennis/aandeel/adyen
https://www.binck.nl/kennis/aandeel/tesla
https://www.binck.nl/zelf-beleggen/aandeel/shell


      
 

Favorieten van 2020 nu op verkooplijst 

Shell is ook in januari voor beleggers het favoriete aandeel om te investeren. Opvallend is 
de top-3 van bij voorkeur te verkopen aandelen in de vorm van Galapagos, Adyen en Tesla. 
Drie fondsen die in 2020 tot de favorieten van beleggers behoorden. 

  

De favoriete aandelen voor aankoop 

1. Shell 

2. ASML 

3. Prosus 
 
 
De favoriete aandelen voor verkoop 

1. Galapagos 

2. Adyen 

https://www.binck.nl/zelf-beleggen/aandeel/shell
https://www.binck.nl/zelf-beleggen/aandeel/asml
https://www.binck.nl/kennis/aandeel/propus
https://www.binck.nl/kennis/aandeel/galapagos
https://www.binck.nl/kennis/aandeel/adyen


3. Tesla 
 
 

Tech en medisch populairst 

De technologiesector is nog steeds de populairste sector om in te beleggen, maar het 
verschil met de medische sector is opnieuw kleiner geworden.  

 
 

Europa en euro 

Europa gaat met 71 procent nog iets steviger dan vorige maand aan kop als continent om 
bij voorkeur te investeren, gevolgd door Noord-Amerika (20 procent) en Azië (9 procent). De 
grootste groep beleggers denkt nog steeds dat de euro komende maand verder zal 
aantrekken ten opzichte van de dollar, Liefst 45 procent ziet de euro de komende maand 
sterker worden, en 15 procent verwacht juist de tegengestelde richting. 

 
 
De volgende BinckBank Beleggersbarometer verschijnt begin februari 2021. 
 
Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. 

• tesla 
• Shell 
• prosus 
• januari 2020 
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https://www.binck.nl/kennis/aandeel/tesla
https://www.binck.nl/kennis/artikel/beleggingskans/wereldwijd-beleggen-in-technologie
https://www.binck.nl/kennis/artikel/beleggingskans/beleggen-in-health-care
https://www.binck.nl/beleggen/blog/-in-Tags/Tags/tesla
https://www.binck.nl/beleggen/blog/-in-Tags/Tags/Shell
https://www.binck.nl/beleggen/blog/-in-Tags/Tags/prosus
https://www.binck.nl/beleggen/blog/-in-Tags/Tags/januari-2020


Ronald Veerman is financieel expert bij BinckBank. Daarvoor was hij jarenlang actief als 
financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent 

als hoofdredacteur van De Financiele Telegraaf (DFT). 
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een 
individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Ronald 
Veerman staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke 
aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht 
neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt 
van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies 
gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de 
informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt 
risico&rsquo;s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de 
specifieke productrisico&rsquo;s kunt u lezen op de productpagina&rsquo;s. 
 


