Santander Asset Management lança fundo
temático focado nas grandes tendências do
futuro
•

O fundo de investimento cobre três grandes tendências (sociedade do futuro,
tecnologias do futuro e planeta do futuro) divididas em 18 sub-temas, como
tecnologia médica, robótica, transição energética e futuro dos transportes

•

Portugal será um dos países onde o Santander Future Wealth começará a ser
comercializado

Lisboa, 29 de janeiro de 2021 - NOTA DE IMPRENSA
A Santander Wealth Management & Insurance, que integra o negócio de banca privada,
gestão de ativos e seguros, lançou o Future Wealth, um novo modelo de assessoria que vem
complementar as estratégias de investimento tradicionais, dando um maior protagonismo à
inovação nas carteiras de investimento dos clientes. Neste âmbito, a gestora lançou um
fundo de investimento domiciliado no Luxemburgo, que será comercializado nas diferentes
geografias onde o Grupo está presente. Terá início em Espanha, Reino Unido, Alemanha,
Portugal, Chile, EUA e Suíça.
O Fundo Santander Future Wealth, gerido pela equipa de Estratégias Quantitativas da
gestora, identifica três grandes tendências (sociedade do futuro, tecnologias do futuro e
planeta do futuro) divididas em 18 sub-temas, entre os quais tecnologia médica, robótica,
transição energética e futuro dos transportes. Cada uma destas grandes tendências
representará cerca de 33% do fundo e, para garantir que todas estejam incluídas, cada subtema terá um peso entre 2% e 9%.
Victor Matarranz, responsável da Santander Wealth Management & Insurance, referiu: “Num
ambiente de mudança e disrupção exponenciais, é fundamental investir nos líderes de hoje,
mas também é preciso saber identificar os líderes do futuro”. “O Santander Future Wealth
tem como foco descobrir os novos líderes emergentes que mais estão a beneficiar com este
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ecossistema tão dinâmico, ajudando os nossos clientes a posicionar-se nas melhores
oportunidades” acrescentou.
O Santander Future Wealth, que pode investir em fundos, ações ou ETF’s, oferece soluções
focadas nas novas empresas inovadoras que estão a liderar a aplicação das novas tecnologias
e tendências. Estes investimentos temáticos são revistos mensalmente num comité formado
pela gestora e pela banca privada do Banco Santander.
O Santander pretende contribuir para o desenvolvimento da sociedade e, nesse sentido, tem
vindo a criar produtos e serviços inovadores, que tenham uma vertente social e ambiental.
Em Portugal lançou o Fundo Santander Sustentável, um instrumento com uma lógica de
investimento socialmente responsável, ao selecionar as empresas com as melhores práticas
nesta área. Este Fundo tem €140Mn de ativos sob gestão e, em 2020, teve cerca de €26,8M
de subscrições líquidas.

Sobre a SAM
A Santander Asset Management é uma gestora global, com fortes raízes locais na Europa e
na América Latina. Com 48 anos de história e presença em 10 países, possui um património
de 177.000 milhões de euros* em todos os tipos de veículos de investimento, desde fundos
de investimento e planos de pensões a mandatos institucionais e investimentos alternativos.
As soluções de investimento da SAM incluem mandatos especializados em obrigações e
ações latino-americanas e europeias. A SAM tem uma equipa com mais de 700 colaboradores
em todo o mundo, dos quais cerca de 230 são profissionais de investimento, com mais de 10
anos de experiência no mundo da gestão de ativos. O seu processo de investimento, a
capacidade de análise das equipes locais e o rigoroso controlo de riscos facilitam o
conhecimento profundo das oportunidades de mercado, bem como as diferentes
necessidades de seus clientes, e são um elemento diferenciador.
*Números a 30 de setembro de 2020
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