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Poznań, 8.06.2009
Informacja prasowa
INTERNAUCI INWESTUJĄ RYZYKOWNIE
Uczestnicy kolejnej sondy zorganizowanej na serwisie arka.pl jednoznacznie opowiedzieli się za
inwestycjami w akcje lub fundusze akcyjne, w dodatku w dość ryzykownym wariancie. AŜ 93%
ankietowanych planuje inwestycję w akcje, w większości traktując akcje jako – niestety –
inwestycje krótko- lub średnioterminowe. Zapewne wpływ na takie podejście mają aktualnie
atrakcyjne (czyli niskie) kursy akcji.
Niezwykle udane dla inwestorów giełdowych marzec i kwiecień, a takŜe co najmniej przyzwoity maj,
niewątpliwie zaostrzyły apetyty na zysk. W ostatecznym rozrachunku przewaŜająca większość (93%)
uczestników sondy stwierdziła, Ŝe planuje inwestycje w akcje lub fundusze akcyjne. To krzepiący wynik,
poniewaŜ wzrost zainteresowania tego typu inwestycjami następuje w momencie, gdy ceny akcji są na
relatywnie niskich poziomach.
Pytanie: Jaki czas trwania planujesz dla Twoich inwestycji w akcje lub fundusze akcyjne?

Liczba osób, która oddała głosy: 5099
Co moŜe niepokoić, to dość agresywne podejście ankietowanych do inwestycji krótkoterminowych.
Ponad 2/3 internautów planujących inwestycje akcyjne zakłada krótszy od rekomendowanego horyzont
inwestycyjny. Niemal co piąty zakłada, Ŝe zakończy swoją inwestycję przed upływem roku.
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Takie ryzykowne podejście jest być moŜe o tyle uzasadnione, Ŝe ostatnie niespełna dwa lata to okres
silnych spadków. Inwestorzy przypuszczalnie oczekują więc, Ŝe ponadprzeciętny zysk uda się
wypracować w krótszym okresie.
Tym niemniej, dane historyczne uczą, Ŝe ryzyko poniesienia straty spada wraz z czasem inwestowania,
dlatego zalecanym dla inwestycji akcyjnych jest okres co najmniej 5 letni.
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