Material de marketing

Qual é o impacto da Covid-19
nas perspetivas de investimento
das pessoas em Portugal?
A pandemia Covid-19 mudou o modo de vida das pessoas. Porém, até que ponto estão as
pessoas preocupadas com as implicações económicas a longo prazo e com o impacto nos
seus investimentos?
Realizámos um inquérito a mais de 23.000 pessoas de 32 locais em todo o mundo sobre o
seu comportamento e as suas expetativas financeiras para o próximo ano.

Na sequência da pandemia COVID-19, as pessoas tiveram
de fazer alterações imediatas à sua carteira de investimentos

72%
das pessoas fizeram alterações à sua
carteira quando os mercados
passaram por períodos de volatilidade
em fevereiro e março de 2020

Esta decisão foi mais provável entre os inquiridos que classificam os seus conhecimentos de
investimento como "especializado" ou "avançado"
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Especializado / Avançado

72%
Intermédio

56%

Principiante / Rudimentar

Apesar de as descidas dos investimentos a curto prazo não causarem grandes
preocupações para a maioria delas
Como é que as pessoas classificam o seu nível de preocupação se os investimentos descerem por um
curto período de tempo
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A pandemia mundial levou as pessoas em Portugal a pensarem nos
seus investimentos com mais frequência
Pensam nos seus
investimentos uma vez
por semana

Pensam nos seus
investimentos uma vez
por mês

Raramente pensam nos
seus investimentos

Nunca pensam nos
seus investimentos

Pensam nos seus investimentos sempre que
recebem um extrato da sociedade de investimentos
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As pessoas em Portugal consideram que existirá um impacto económico negativo
e duradouro e reduziram as suas expetativas de rendimento em conformidade

1.75 anos

Duração média do impacto económico negativo que
a generalidade das pessoas pensa que a pandemia
do coronavírus (Covid-19) vai ter

As expetativas de rendimento são inferiores às dos anos anteriores
Qual o nível de rendimento que gostariam de receber
Qual o nível de rendimento que esperam receber
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E desejam ter níveis de conhecimentos financeiros médios ou altos,
talvez devido à incerteza económica
Que nível de conhecimentos gostariam de ter sobre finanças pessoais?
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Existem oportunidades claras para os governos melhorarem o seu apoio nesta área
As percentagens indicam quem é que as pessoas acham que deveria ser responsável por facultar
conhecimentos financeiros versus qual é, na realidade, a fonte desses conhecimentos
Quem deveria ser responsável por garantir conhecimentos financeiros, segundo os inquiridos
Principal fonte de conhecimentos financeiros
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O valor dos investimentos e dos seus rendimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar os valores
originalmente investidos. Variações nas taxas de câmbio podem fazer com que o valor de qualquer investimento no exterior aumente ou
diminua. A Schroders contratou a Raconteur para fazer um estudo online independente entre 30 de abril e 15 de junho de 2020 com 23.450
pessoas em 32 locais no mundo todo. Essa pesquisa considerou "pessoas" aquelas que irão investir pelo menos € 10.000 (ou o equivalente)
nos próximos 12 meses e que fizeram mudanças em seus investimentos nos últimos 10 anos.
Os números podem não corresponder a 100% devido ao arredondamento ou a uma pergunta com múltiplas respostas

Informação Importante:
Este documento destina-se apenas a fins informativos. O material não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação à compra ou
venda de qualquer instrumento financeiro ou título ou para adotar qualquer estratégia de investimento. A informação facultada não
pretende ser consultoria de investimento, recomendação de investimento ou análise sobre investimentos e não tem em conta as
circunstâncias específicas de qualquer destinatário. O material não se destina a fornecer nem deverá servir de base a aconselhamento
contabilístico, jurídico ou fiscal. As informações contidas neste documento são consideradas fiáveis, mas a Schroders não garante a
integralidade ou exatidão das mesmas. Não se aceita qualquer responsabilidade por erros de facto ou opinião. Os pontos de vista e
informações contidos neste documento não devem servir de base a decisões de investimento individuais e/ou estratégicas.
O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e o seu rendimento podem cair ou crescer
e os investidores podem não recuperar o montante originalmente investido.
A Schroders expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar.
A Schroders será responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Para obter informação sobre a forma como a Schroders poderá
processar os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade em www.schroders.com/en/privacy-policy ou mediante
pedido na eventualidade de não ter acesso a esta página na internet.
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de
Registo B 37.799.

