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A resposta aos seus desafios
de investimento global
UBS Asset Management
Um mundo cada vez mais complexo e interligado
coloca aos investidores muitas questões. As
respostas podem ser difíceis de encontrar.
Aproveitando a amplitude e profundidade das
nossas capacidades e do nosso alcance global,
transformamos os desafios em oportunidades.
Juntos, encontramos a solução que você precisa.
Na UBS Asset Management, assumimos uma
abordagem conectada.
Idéias e excelência de investimento
As nossas equipes possuem diferentes pontos de vista
e partilham um objetivo: oferecer as melhores idéias e
soluções globais de investimento.
Nos mercados
O nosso alcance geográfico significa que podemos
ligar as peças do mundo dos investimentos que
são mais relevantes para você. É isso que nos torna
diferentes — temos forte presença local, visão e
abrangência globais.
Uma perspetiva holística
A profundidade da nossa experiência e a amplitude
das nossas capacidades facilitam conversas mais
perspicazes e um debate ativo, tudo para ajudá-lo a
tomar decisões fundamentadas.
Pensamento baseado em soluções
Focamos em encontrar as respostas que você precisa e
isso define a forma como pensamos. Aproveitamos o
melhor das nossas capacidades e conhecimentos para
lhe fornecer a melhor solução.

O que oferecemos
Independentemente do seu perfil de investimento ou seu
horizonte de tempo, oferecemos uma ampla diversidade de
estilos de investimento ativos e passivos, além de estratégias
projetadas para satisfazer suas necessidades em todas as
classes de ativos tradicionais e alternativos. Com 697 bilhões
de francos suíços em ativos investidos, temos cerca de
3,6001 funcionários em 22 países.
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Dos quais cerca de 1.300 são do Centro Corporativo (a partir de 31 de dezembro de 2016)

Ações
Temos um amplo leque de estratégias de investimento
concebidas para atender suas necessidades , independentemente
de seus objetivos de risco e retorno. Estratégias temáticas
com foco regional e global são complementadas por estilos
quantitativos, de crescimento e de primeira linha.
Multi Assets
Você pode se beneficiar dos nossos recursos de investimento
por meio de estratégias de alocação de ativos em âmbito
global e regional e de investimentos cambiais. Essas
estratégias abrangem todo o universo de investimentos e
níveis de risco/retorno. Nossa abordagem de investimento
é dinâmica e elaborada para gerar retornos consistentes em
um mercado em constante mudança, ao mesmo tempo em
que mantém uma disciplina rigorosa de gestão de risco.
Fundos hedge de gestor único (O'Connor)
Por meio do O'Connor você terá acesso a uma plataforma global,
com foco em valor relativo, e com um único gestor. A plataforma
oferece aos investidores retornos absolutos e ajustados ao
risco, diferenciando-se daquelas disponíveis somente para
investimentos de longo prazo em classes de ativos tradicionais.
Renda fixa
Escolha entre uma ampla variedade de estratégias ativas de
investimento em renda fixa em âmbito global, regional ou
local. Nossos recursos incluem estratégias setoriais, como
carteiras de títulos corporativos e governamentais; estratégias
multissetoriais, como títulos core e core plus; e estratégias
setoriais expandidas, que incluem dívida de mercados
emergentes e de alto rendimento (high yield). Além disso,
gerenciamos estratégias em moeda e renda fixa.

Imobiliário e mercados privados
Imobiliário
Acesse investimentos ativos nos principais setores imobiliários.
Nossos recursos estão focados em estratégias de core e valor
agregado, mas também incluem outras modalidades em
todos os níveis de risco/retorno. Estão disponíveis por meio
de fundos privados fechados e abertos, REITs, estruturas de
investimento personalizado, fundos multimanager, carteira
administrada e títulos imobiliários.
Infraestruturas
Oferecemos exposição direta a investimentos em infraestruturas
através de fundos e contas segregadas. As nossas equipas
gerem ativamente investimentos em ações e dívida.

Relacionamento com o cliente
Nosso objetivo é oferecer excelência em assessoria e soluções
de investimento sob medida para as suas necessidades por
meio da mobilização de nossos recursos e conhecimento.
Contudo, acreditamos que o atendimento ao cliente vai além da
oferta de conhecimento sobre investimentos e da diversidade
de soluções e serviços. O diálogo contínuo e o contato direto
entre nossos profissionais e clientes são fundamentais, criando
e mantendo relações e parcerias duradouras.
Nós nos orgulhamos em criar e manter relações
personalizadas de longo prazo com nossos clientes e
parceiros. Na UBS Asset Management, você terá um
entendimento profundo de suas necessidades, perfil de risco,
horizonte de tempo e objetivos de investimento.

Multi Managers
A presença nas principais regiões dos nossos gestores imobiliários
permite o acesso a um amplo universo de fundos não cotados.
A nossa oferta de produtos vai desde investimentos centrais
a oportunistas, desde mercados desenvolvidos a mercados
emergentes, através de fundos mistos ou de mandatos segregados.
Através dos nossos gestores também é possível aceder a
investimentos em infraestruturas e ao mercado de “Private
Equity”. Eles investem em gestores globais líderes nesta área,
proporcionando acesso e diversificação. Poderá fazê-lo através
de fundos ou de mandatos segregados.
Passivos
Se você estiver buscando exposição passiva, oferecemos
estratégias indexadas, baseadas em regras e beta alternativo
em todas as principais classes de ativos em âmbito regional
e global. É possível utilizar recursos que incluem ações
indexadas, renda fixa, commodities, imóveis e alternativas
com indicadores para benchmarking que variam desde
índices tradicionais até altamente personalizados e soluções
orientadas por regras. Os produtos estão disponíveis em uma
variedade de estruturas, incluindo ETFs, fundos agregados,
fundos estruturados e mandatos.
Serviços para fundos
Nossa administração global de fundos oferece um pacote
abrangente de soluções flexíveis de white-label, incluindo
constituição de fundos, serviços fiduciários e regulatórios,
além de serviços de contabilidade e relatórios para fundos de
investimentos tradicionais. Oferecemos também serviços de
administração de fundos para contas gerenciadas, fundos de
hedge, fundos imobiliários, fundos de private equity e outras
estruturas alternativas.

Soluções personalizadas
Se você precisar de uma estrutura personalizada
para satisfazer suas necessidades de investimento, o
conhecimento integrado da nossa equipe de soluções
oferece:
• Soluções de fundos hedge multimanager e serviços de
consultoria, proporcionando exposição a investimentos de
fundos hedge com perfis de risco e retorno sob medida.
• Soluções personalizadas de multi asset e serviços
consultivos, incluindo estratégias estruturadas e de
gestão de risco, seleção de gestor, gerenciamento de
risco de pensão, assessoramento de risco e alocação
tática global de ativos.

Os produtos e serviços de gestão de investimento são
oferecidos para uma grande variedade de clientes em
todo o mundo, incluindo: planos de pensão públicos e
corporativos; supranacionais; endowments; municipais e
de Filantropia; Seguradoras; intermediários atacadistas;
instituições financeiras; e clientes privados. Oferecemos
também soluções específicas em consultoria, investimento
e treinamento para órgãos públicos, tais como bancos
centrais e governos.

Contatos

http://www.ubs.com/global/en/asset_management/contact_us.html
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