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Fundos mais subscritos: os novos
sinais dados pelos investidores em
fevereiro

Fevereiro foi um mês de novos sinais por parte dos investidores do Banco
Best e Banco Carregosa, principalmente, a nível geográfico. A presença
de fundos da região asiática entre os mais subscritos nas duas
entidades foi notória. No Banco Best, esta presença é marcada com os
fundos JPMorgan Pacific Equity, Morgan Stanley Asia Opportunity e
JPMorgan China. Por outro lado, no Banco Carregosa, os produtos
JPMorgan Korea Equity e BlackRock GF China Bond estiveram no seu top
10 de fundos mais subscritos. 

Todavia, por classe de ativos, a preferência por ações mantém-se.
“Este mês podemos encontrar um top quase exclusivamente constituído
por fundos de ações”, diz Rui Castro Pacheco, diretor-adjunto do Banco
Best. A única exceção no top desta entidade é, uma vez mais, a
presença do fundo imobiliário nacional Property Core Real Estate
Fund. Neste contexto, o profissional aborda que “o fundo teve início há
cerca de cinco meses e completou já duas aquisições que levaram a sua
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cotação a apresentar um sentido ascendente muito tranquilo, mesmo
mantendo ainda elevada liquidez que lhe permitirá completar mais
aquisições no curto prazo”. 

No mesmo sentido, no Banco Carregosa, podemos encontrar seis fundos
de ações no top 10 de mais subscritos. São estes o BlackRock GF
World Technology, o BlackRock GF Continental European Flexible, o
JPMorgan Korea Equity, o Morgan Stanley US Growth, o Morgan Stanley
US Advantage e o BlackRock GF World Healthscience.

Entre esses fundos de ações, os temas que reinam as preferências dos
investidores é saúde, tecnologia e transição energética. 

Por exemplo, tanto no Banco Best como no Banco Carregosa, o
BlackRock World Technology – um fundo mais genérico sobre tecnologia
– lidera as preferências dos investidores. De facto, este é um produto
que tem vindo há largos meses a ser uma das principais escolhas dos
clientes das duas instituições. 

Rui Castro Pacheco esclarece que “nas preferências mais dedicadas,
podemos ver apostas nas tecnologias da próxima geração, com o
BlackRock Next Generation Technology, e em inteligência artificial, com o
Allianz Global Artificial Intelligence”. Relativamente ao tema da transição
energética, “a procura foi distribuída pelos fundos BNP Paribas Energy
Transition e BlackRock Sustainable Energy”, refere o profissional. 

Já no Banco Carregosa, Tiago Gaspar, responsável pela Análise e Seleção
de fundos do Banco Carregosa, aborda que o estilo quality tem sido
alvo de reforço de posições por parte dos clientes.  

Ao contrário da predominância clara que se verificou no top 10 do Banco
Best, no Banco Carregosa a componente obrigacionista continua
presente nas preferências dos clientes. Neste sentido, podemos ver na
tabela três fundos de obrigações:  o PIMCO GIS Income, o Schroder ISF
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Euro High Yield e o BlackRock GF China Bond. Tiago Gaspar comenta que
“quanto à classe obrigacionista, tem sido clara a preferência por
reduzir a sua exposição com maior incidência na Europa”. 

Fundos mais subscritos de fevereiro de 2021
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