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Banco Espírito Santo de Investimento inicia cobertura de acções pan-asiáticas através de 

uma parceria estratégica com o RHB Investment Bank 

 

O Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) celebrou uma parceria estratégica com o RHB Investment Bank 

(RHBIB), um dos principais bancos de investimento da Ásia. Esta parceria permitirá ao BESI reforçar a expansão 

das suas capacidades nas áreas de research, trading, distribuição, mercados de capitais e F&A no continente 

asiático.  

Contando já com uma presença significativa na Índia, o BESI vê assim alargada a sua cobertura dos mercados 

asiáticos, alavancado no conhecimento local e expertise do RHBIB. O RHBIB procederá à distribuição dos 

produtos de equity research do BESI no Sudeste Asiático. Graças a esta parceria, os clientes da rede global do 

BESI têm agora um acesso considerável a esta região em franco crescimento. A cooperação entre os dois bancos 

estende-se igualmente às áreas de fusões e aquisições transfronteiriças, assim como de Mercados de Capitais - 

IPOs e Renda Fixa. 

Por sua vez o BESI irá distribuir na Europa o equity research do RHBIB relativo ao bloco ASEAN (Associação de 

Nações do Sudeste Asiático), produzido por uma equipa composta por mais de 70 analistas e cobrindo acima de 

500 empresas, assim como os seus produtos de banca de investimento. Adicionalmente, a parceria prevê 

também a distribuição na América do Norte do research do RHBIB sobre Singapura, Indonésia, Tailândia e Hong 

Kong. 

As economias asiáticas têm-se revelado particularmente atractivas para os investidores internacionais - o índice 

MSCI EM Asia apresenta uma rendibilidade anualizada de 11,4% desde 2000 e a quota da Ásia no índice dos 

mercados emergentes tem-se mantido consistentemente nos 60% -, e não obstante as recentes ameaças 

relacionadas com o tapering, esta situação deverá manter-se em 2014, tendo em vista a esperada recuperação 

da taxa de crescimento dos países asiáticos em desenvolvimento para 6.7%. 

De acordo com Luís Luna Vaz, o CEO do Banco Espírito Santo de Investimento no Reino Unido, “a globalização 

da economia tem vindo a intensificar os fluxos comerciais entre a Ásia e outros continentes, nomeadamente a 

Europa e a África, quer a nível dos mercados financeiros quer no que diz respeito à economia real.”  

José Maria Ricciardi, o CEO do Banco Espírito Santo de Investimento, considera que “Esta parceria estratégica 

confirma a aposta do banco na sua estratégia de crescimento, permitindo-nos expandir as nossas capacidade na 

Ásia. Tirando partido da expertise e conhecimento locais do RHBIB, poderemos servir melhor os nossos clientes 

institucionais internacionais assim como continuar a crescer e a melhorar os nossos resultados. O RHBIB tem 

uma marca forte e conta com uma equipa de profissionais experientes e prestigiados com uma vocação 

internacional. Estamos desejosos de começar a trabalhar em conjunto.” 

Mike Chan, o Administrador-Delegado / CEO do RHBIB, refere que “É uma honra para nós trabalhar em 

conjunto com um banco de investimento líder em Portugal. Esta parceria permitirá aos investidores 

internacionais aceder aos mercados do Sudeste Asiático suportados pela expertise e capacidades do RHBIB, ao 

mesmo tempo que permite ao RHBIB reforçar a sua penetração nos mercados europeus e norte-americanos, o 

que faz com que esta cooperação seja ideal para nos permitir aproximar do nosso objectivo de nos tornarmos 

um grupo multinacional líder na prestação de serviços financeiros.” 
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O Banco Espírito Santo de Investimento (“BESI”) é a subsidiária para o negócio de banca de investimento do 

Grupo Banco Espírito Santo. Nos últimos 10 anos o BESI investiu na expansão internacional, tendo adquirido uma 

participação de controlo no Execution Noble. 

A actividade do BESI assenta em dois pilares fundamentais: o conhecimento especializado dos mercados 

financeiros e uma reconhecida plataforma de distribuição internacional. Sendo particularmente forte nos seus 

mercados domésticos da Península Ibérica e do Reino Unido, o BESI detém igualmente uma presença de longa 

data em várias das principais economias emergentes, nomeadamente no Brasil, na Índia, na Polónia e em África. 

O Banco Espírito Santo de Investimento oferece uma gama completa de produtos e serviços, nomeadamente nas 

seguintes áreas: Acções Pan-Europeias, Acções de Médias Empresas do Reino Unido, Acções de Médias Empresas 

Indianas, Acções Brasileiras; Project Finance e Acquisition Finance, Corporate Finance; F&A; Mercado de Capitais 

– Renda Variável; Mercados de Capitais - IPOs e Renda Fixa; Corporate Broking; Renda Fixa e Private Equity. 

No total, o banco emprega perto de 1,000 colaboradores, tendo escritórios em Lisboa, Londres, Madrid, 

Edimburgo, Dublin, Nova Iorque, Mumbai, Hong Kong, São Paulo, Varsóvia, Luanda e Cidade do México. 

Para mais informações, consulte www.espiritosantoib.co.uk 

 

Acerca do Grupo Bancário RHB 

O RHB Banking Group é o quarto maior grupo de serviços financeiros integrados da Malásia. As suas principais 

actividades estão concentradas em sete Áreas Estratégicas de Negócio (“AEN”): Banca de Retalho, Banca de 

Empresas e de Investimento; Business Banking, Banca Islâmica, Banca Financeira Global, Tesouraria de Grupo e 

Banca Transaccional de Grupo. Estes serviços são disponibilizados através das principais subsidiárias do Grupo, 

nomeadamente o RHB Bank Berhad, o RHB Investment Bank Berhad, o RHB Insurance Berhad e o RHB Islamic 

Bank Berhad, enquanto as actividades de gestão de activos e fundos de investimento são desenvolvidas pelo RHB 

Asset Management Sdn. Bhd. e pelo RHB Islamic International Asset Management Berhad. A nível regional o 

grupo está actualmente presente em oito países: Brunei, Camboja, Indonésia, Hong Kong, Malásia, Singapura, 

Tailândia e Vietname. A aspiração do RHB Banking Group é atingir a excelência nos serviços prestados aos 

clientes, maximizar o valor accionista, e ser reconhecido como um grupo multinacional líder na prestação de 

serviços financeiros. 


