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As escolhas dos investidores de ETF
num mês com novos máximos

Revelamos as preferências dos investidores de ETF em março do
Banco Best e Banco Carregosa. De facto, este foi um mês de máximos. Tal
como diz João Queiroz, head of online banking do Banco Carregosa, “o
mês de março marcou a transição em que corrigíamos dos máximos de
meados de fevereiro para um arranque para novos máximos históricos nos
índices dos EUA e na Europa com o índice alemão DAX30”.

Em jeito de caracterização do mês, o profissional do Banco Carregosa
destaca: “os dados que saíram neste mês foram muito robustos, com
as autoridades monetárias como Bancos Centrais a reafirmaram as suas
políticas de baixas taxas de juros e ampla capacidade de atuação, com os
indicadores subjetivos como ISM ou PMI a sinalizarem uma forte
convicção da alteração na atividade económica e empresarial”.

Quais foram as preferências dos investidores?

Neste sentido, no mês de março, no Banco Carregosa, as preferências
dos investidores recaíram sobre ETF que seguem o índice de ações norte-
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americano S&P500 e o índice de ações globais MSCI World. Mas o preço
do petróleo e também os mercados emergentes estiverem presentes
entre as escolhas dos investidores. Contudo, a grande novidade da
entidade neste mês é a presença do Ethereum Tracker EUR XBT
Provider, um produto com exposição à criptomoeda Ethereum.

Neste contexto, nesta entidade, o único ETF que não segue um índice de
ações é o Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC, sendo que este
procura seguir o preço do petróleo WTI.

Já Rui Castro Pacheco, diretor-adjunto do Banco Best, revela que este foi
mais um mês “totalmente dominado por fundos indexados a índices
de ações e, como aconteceu com os temas mais subscritos em fundos
de investimento, vemos uma grande procura por temas relacionados com
tecnologia, transição energia e mesmo o tema da Ásia”.

Contrariamente ao panorama do Banco Carregosa, no Banco Best o tema
tecnologia está em grande destaque. “Olhando para os ETF que investem
em ações, o tema mais em destaque foi o da tecnologia, sendo de
salientar que o top 4 é constituído por ETF também presentes no mês
anterior”, diz o profissional do Banco Best.

Relativamente à tecnologia, pudemos observar que a procura se
concentrou em temas como a inovação (com o ARK Innovation ETF),
genética (com o ARK Genomic Revolution ETF), partilha de dados e
internet (com os Amplify Transformational Data Sharing ETF e ARK Next
Generation Internet ETF).

À semelhança das preferências dos investidores do Banco Carregosa, os
clientes do Banco Best também preferiram um ETF que investe num índice
de ações globais (o iShares Core MSCI World UCITS ETF). Mas o diretor-
adjunto da entidade conta que: “além deste genérico, encontramos
procura pelo índice de médias capitalizações americanas numa
versão mais abrangente e noutra de estilo growth, com os ETFs
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iShares Russell 2000 Growth ETF e iShares Russell 2000 ETF”.

Também os temas relacionados com a sustentabilidade e recursos
naturais continuam presentes entre as preferências dos investidores
do Banco Best, com o Energy Select Sector SPDR® Fund e o VanEck
Vectors Gold Miners ETF. Relativamente a este tópico, pudemos abordar
um possível fator impulsionador que João Queiroz comentou. “A
aprovação do plano de Biden no montante de 2,2 triliões de dólares que
passa por alteração das infraestruturas, transição energética e redução da
pegada de carbono, teve um primeiro impacto positivo que se perspetiva
duradouro não apenas na economia dos EUA como também repercussões
positivas na Europa e resto do mundo”.  

ETF mais subscritos de março de 2021

Fonte: Informação cedida pelas entidades

Banco Best Banco Carregosa

ARK Innovation ETF SPDR S&P500 ETF Trus

ARK Next Generation Internet ETF Ethereum Tracker EUR XBT Provider – ETN

ARK Genomic Revolution ETF ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF ETFS Crude Oil

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Russell 2000 ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Energy Select Sector SPDR® Fund ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

VanEck Vectors Gold Miners ETF iShares Core MSCI Emerging M

Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC Vanguard S&P 500


