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Informacja prasowa

Ograniczanie ryzyka inwestycji – wyniki sondy

Dobiegła końca kolejna sonda dotycząca sposobów inwestowania internautów odwiedzających
serwis arka.pl. Tym razem pytaliśmy o metody ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, stosowane
przez internautów. Najbardziej popularnym sposobem wśród 963 ankietowanych okazało się
planowanie inwestycji na odpowiednio długi czas - wskazało go 37% osób.
Wyniki ankiety mogą napawać optymizmem, poniewaŜ jedynie 21% jej uczestników nie stosuje Ŝadnego
z wymienionych w sondzie sposobów ograniczania ryzyka inwestycyjnego. (Warto tutaj zwrócić uwagę,
Ŝe wśród owych 21% znajdują się zapewne osoby, które ryzyko minimalizują stosując inne niŜ
wymienione w sondzie sposoby).
Odpowiedzi na pytanie „Który sposób na ograniczenie ryzyka inwestycji w funduszach
stosujesz?”

Przyjrzyjmy się jednak pozostałym ankietowanym:
•

odpowiednio długi czas inwestycji jako jedyny sposób walki z ryzykiem stosuje 37%; liczba
wszystkich osób stosujących tę metodę moŜe być jednak wyŜsza nawet o kolejne 21 punktów
procentowych (czyli o liczbę osób stosujących więcej niŜ jeden sposób)
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•

„inwestowanie na raty” stosuje 17%, plus potencjalnie dalsze nawet 21% ankietowanych
(oczywiście ponownie są to osoby stosujące więcej niŜ jedną metodę minimalizacji ryzyka)

Jednak optymistyczny wydźwięk sondy przestaje być jednoznaczny, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki
naszej poprzedniej sondy , w której pytaliśmy o planowany czas inwestycji w fundusze akcyjne. Wtedy
ponad 2/3 uczestników zadeklarowała, Ŝe zakłada krótszy niŜ rekomendowany czas inwestycji w akcje
lub fundusze akcyjne. Mając to na uwadze, naleŜy przypuszczać, Ŝe część spośród 37% osób
deklarujących „odpowiednio długi” czas inwestycji w rzeczywistości zakłada zbyt krótki horyzont
inwestycyjny.
Zaskakuje takŜe stosunkowo niewielka liczba osób inwestująca „na raty” – mimo prostoty i duŜej
skuteczności takiego podejścia. Jednak niewątpliwie wyniki zakończonej właśnie sondy są przejawem
rosnącego poziomu świadomości inwestorów.
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