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Santander Asset Management alcança os 12.400 milhões
de património na sua gama de fundos perfilados
•

O volume gerido nestes produtos duplicou nos últimos doze meses

•

Espanha, México e Alemanha apresentam os maiores crescimentos

•

Portugal regista 537 milhões de euros no primeiro ano de comercialização

13 de Abril de 2015. A Santander Asset Management (SAM), empresa global dedicada à gestão
de activos a nível internacional e participada em 50% pelo Banco Santander Totta e em 50% por
Warburg Pincus e General Atlantic, captou nos últimos doze meses um total de 6.169 milhões de
euros na sua gama de fundos perfilados, que se destina a clientes do segmento Select e da Banca
Privada do Banco Santander, registando um crescimento de 99%. No final de Março, o património
gerido nestes produtos situou-se em 12.338 milhões de euros, enquanto o número de clientes do
Banco ultrapassa os 220.000.
Em Portugal, os fundos perfilados da SAM foram lançados em Março de 2014, registando um ano
depois um volume de património de 537 milhões de euros.
Os perfilados incluem os Select que, em conjunto com os perfilados da banca privada em Espanha
(Santander PB Cartera), Portugal (Santander Private), Chile (Santander Private Banking) e México
(Santander Élite), reúnem a maior fatia do património desta gama de fundos. A gama de fundos
Select, que já foi exportada para oito países, é uma solução global de investimento idealizada para
adaptar-se tanto aos diferentes contextos de mercado como ao perfil de risco de cada cliente local.
Os fundos perfilados Select investem num universo de activos muito vasto, seleccionados através
de uma correcta alocação de activos, que dão acesso às melhores gestoras, tanto nacionais como
internacionais, e permitem uma gestão dinâmica e um rápido ajuste das posições em função de
cada cenário.
A gama de fundos Select foi lançada em Espanha no final de 2010. No Chile e México surgiram no
mercado em 2011 e 2012, sendo comercializados no Brasil e na Alemanha desde 2013. Os
lançamentos mais recentes aconteceram em 2014, em Portugal e na Polónia, tendo obtido um
grande sucesso comercial em ambos os países, com um volume de património de 537 milhões de
euros em Portugal e de 206 milhões de euros na Polónia.
Espanha é o mercado que registou o maior crescimento no período, depois de conseguir aumentar
o património sob gestão em 4.355 milhões de euros e alcançar os 7.213 milhões, o que representa
um aumento de 152% relativamente a Março de 2014. No México, os fundos perfilados da SAM
somam 1.073 milhões de euros, enquanto no Chile alcançaram os 459 milhões, um crescimento de
84%. A Alemanha registou um volume de 558 milhões (mais 80%) e o Brasil de 82 milhões (+91%)
No Reino Unido o património situa-se em 2.262 milhões.

Os três perfis de risco da gama Select (Prudente, Moderado e Dinâmico) facilitam a cada investidor
a eleição do perfil que melhor se adapta às suas necessidades e grau de aceitação do risco. Os
fundos Prudentes, dirigidos aos investidores mais conservadores, representam 42% do total do
património da gama Select. Os fundos Moderados, que permitem um maior peso na sua carteira de
rendimento variável, concentram 39%, e os fundos Dinâmicos, com um maior perfil de risco, 19%.

Santander Asset Management
A Santander Asset Management é uma gestora independente e global de activos, com fortes
raízes locais na Europa e América Latina. Com presença em 11 países, conta com um património
de 164.000 milhões de euros através de todo o tipo de veículos de investimento, desde fundos de
investimento e planos de pensões até mandatos institucionais e investimentos alternativos. As
soluções de investimento da Santander Asset Management incluem mandatos especializados em
Rendimento Fixo e Variável europeu e da América Latina, com índices de referência adaptados às
necessidades dos seus clientes.
A Santander Asset Management conta com mais de 750 empregados em todo o mundo, dos quais
perto de 220 são profissionais de investimento, com mais de 10 anos de experiência na gestão de
activos. O seu processo de investimento, as capacidades de análise das equipas locais e um
restrito controlo de risco facilitam um conhecimento profundo das oportunidades de mercado, assim
como as diferentes necessidades dos seus clientes, e são um elemento diferenciador da Santander
Asset Management. Números de 2014

