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12 abril de 2018 

 
Rubrics Asset Management chega a Portugal 

 

Banco Best lança boutique de investimento especializada 
na gestão ativa de obrigações globais   

 
 
Rubrics Asset 
Magagement chega 
a Portugal pela 
mão do Banco Best 
 
 
 
 
Rubrics vencedora 
do prémio de “Best 
Innovative Fixed 
Income Strategies 
2018” 
 
 
 
Contexto e 
desafios dos 
mercados de 
obrigações justifica 
a procura de novas 
alternativas 
 
 
 
8 novos fundos na 
oferta 
 
 

O Banco Best disponibiliza, pela primeira vez em Portugal, a oferta da sociedade gestora 

Rubrics Asset Management, uma boutique de investimento especializada na gestão ativa 

de obrigações. 

 

Vencedora do prémio “Best Innovative Fixed Income Strategies 2018” pela revista inglesa 

Aquisition International, a Rubrics Asset Management disponibiliza uma oferta 

diversificada e ativamente gerida de carteiras que procuram captar uma variedade de 

perfis de risco e geração de retornos na vertente de obrigações. 

 

“Somos os primeiros a representar esta boutique em Portugal. Faz parte do nosso 

compromisso a procura permanente de novos parceiros que acrescentam valor. 

Atualmente, o mercado de obrigações a nível global apresenta um contexto onde faz 

sentido procurarmos especialistas nesta classe de ativos – daí a inclusão dos fundos de 

investimento da Rubrics na plataforma do Banco Best”, destaca Carlos Almeida, Diretor de 

Investimentos do Banco Best. 

 

De entre os 8 fundos lançados, destacam-se o Rubrics Emerging Markets Fixed Income 

UCITS, distinguido como o “Best Irish Emerging Markets UCITS Fund” e o Rubrics Global 

Credit UCITS Fund, premiado como o “Best European Fund” na categoria Bond Global  - 

Corporates a 5 anos nos Thomson Reuters/Lipper Fund Awards 2017. 

 

Esta nova oferta está disponível para consulta e subscrição em www.bancobest.pt 
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