Material de marketing

Conheça o investidor
especializado português
Conversámos com mais de 22 mil investidores, de 30 países, para saber como tomam decisões de
investimento. Pedimos que classificassem os seus conhecimentos sobre investimento de "rudimentar"
a “especializado". Que comparação faz entre si e os investidores em Portugal que acham que têm um
nível mais alto de conhecimentos sobre investimento?

As pessoas apreciam a importância de dispersar os seus investimentos numa carteira bem
diversificada, mas é isso que os investidores em Portugal estão realmente a fazer?
Qual é o nível de diversidade que as pessoas pensam que têm na sua carteira de investimentos?
Muito diversificada

Não diversificada o suficiente

Bem diversificada

Nada diversificada
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pessoas que acham ter
mais conhecimentos sobre
investimento consideram
a sua carteira muito bem
diversificada

Aqueles que acham que têm mais conhecimentos sobre investimento dividem a
sua carteira de maneira mais uniforme e limitam o montante detido em dinheiro
Afetação da carteira daqueles que sentem que têm mais conhecimentos sobre investimento
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Os fundos temáticos concentram-se em empresas ativas em áreas específicas. São muito
procurados por todos, especialmente por quem considera ter um nível mais alto de
conhecimentos sobre investimento
Percentagem de pessoas interessadas em fundos que se concentram em…
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... e aqueles que têm mais conhecimentos estão preparados para serem mais pacientes
na procura de retorno
Por quanto tempo mais estarão as pessoas preparadas para continuar a deter
investimentos temáticos (em comparação com um fundo de investimento padrão)
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... mas isso não quer dizer que sejam excessivamente cautelosos. Quem tem mais
conhecimentos corre mais riscos com a forma como divide os seus investimentos
Proporção da carteira que os investidores colocam em investimentos de alto risco
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... e agir rapidamente para aproveitar a oportunidade de investir mais quando
o mercado acionista está em queda
Proporção de pessoas que investe mais em investimentos relacionados
com o mercado acionista quando este está em queda
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Acha que está a obter o equilíbrio adequado?
Saiba mais sobre investimentos aqui:
www.schroders.com/investiq

A Schroders encarregou a Research Plus Ltd de realizar, entre 20 de março e 23 de abril de 2018, um estudo independente
online a 22 mil pessoas em 30 países espalhados pelo mundo, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha,
Índia, Itália, Japão, Países Baixos, Espanha, EAU, Reino Unido e EUA. Este estudo define "pessoas" como aqueles que investirão
pelo menos 10.000 euros (ou o equivalente) nos próximos 12 meses e que fizeram alterações nos seus investimentos nos
últimos 10 anos.

