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Аналіз впливу участі продукту, субʹєктивного критерію та сприйнятого поведінкового
управління на інвестиційні наміри індивідуальних інвесторів Пакистану
Метою дослідження є аналіз впливу участі продукту, суб’єктивного критерію та сприйнятого поведінкового
управління на інвестиційні наміри індивідуальних інвесторів у Пакистані. Дані отримані від 548 індивідуальних
інвесторів за допомогою методу систематичного випадкового відбору. Аналіз даних проводився з
використанням описової та інференційної статистики. Результати аналізу свідчать про те, що залучення
продукту та суб’єктивний критерій суттєво впливають на інвестиційні наміри індивідуальних інвесторів
Пакистану, тоді як вплив сприйнятого поведінкового управління є незначним. Отримані дані можуть бути
корисними для радників з питань інвестування з метою підвищення рівня участі. Вони повинні розробляти та
рекламувати індивідуальні інвестиційні портфелі для своїх клієнтів, які відповідатимуть їхньому профілю
ризику, інвестиційним цілям і фінансовим обмеженням.
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Юснидаг Ибрагим, Имран Аршад
Анализ влияния участия продукта, субъективного критерия и воспринимаемого
поведенческого управления на инвестиционные намерения индивидуальных инвесторов
Пакистана
Цель исследования – анализ влияния участия продукта, субъективного критерия и воспринимаемого
поведенческого управления на инвестиционные намерения индивидуальных инвесторов Пакистана. Данные
получены от 548 индивидуальных инвесторов с помощью систематического случайного отбора. Анализ данных
проводился с использованием описательной и инференциальной статистики. Результаты анализа
свидетельствуют о том, что привлечение продукта и субъективный критерий существенно влияют на
инвестиционные намерения индивидуальных инвесторов Пакистана, в то время как влияние воспринимаемого
поведенческого управления является незначительным. Полученные данные могут стать полезными для
консультантов по вопросам инвестиций для повышения степени участия. Они должны разрабатывать и
рекламировать индивидуальные инвестиционные портфели для своих клиентов, которые будут соответствовать
их профилю риска, инвестиционным целям и финансовым ограничениям.
Ключевые слова: участие продукта, субъективный критерий, воспринимаемое поведенческое управление,
инвестиционные намерения.
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