
 

 

Eastspring named largest retail and largest institutional asset manager in Asia Asset 

Management ran 

 

For the first time ever, Eastspring has been ranked as both the largest retail asset manager and the 

largest institutional asset manager in Asia (excluding Japan, Australia and New Zealand) in the Asia 

Asset Management annual rankings. This is the first time the firm has been named as the largest 

institutional manager and the sixth time in the past seven years to receive the retail accolade. 

Eastspring has held the top spot for the last three years. 

 

The survey is based on assets sourced in the region as of 30 June 2018 and, this year, covered 40 

asset managers with assets sourced from the region totaling $276.78 billion in institutional assets and 

$329.72 billion in retail. 

 

Asia Asset Management said that this year’s survey figures once again show that fund managers 

globally continue to hold onto hopes of more positive market performance, despite concerns relating 

to profit forecasts. 

 

“I have been watching our institutional rankings climb each year, and am very happy that we have 

now reached the top spot,” says Xavier Meyer, Eastspring’s Head of Distribution “It is great that we 

have done this whilst retaining our leading position in retail. Growing our distribution footprint, with an 

increased focus on institutional clients, is a priority – and we already have a number of flagship 

institutional clients across Asia, EMEA and the Americas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Eastspring được The Asia Asset Management vinh danh là công ty quản lý tài sản lớn nhất 

cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. 

 

Lần đầu tiên trong lịch sử, Eastspring được vinh danh là công ty quản lý tài sản lớn nhất cho khách 

hàng cá nhân và công ty quản lý tài sản lớn nhất cho khách hàng tổ chức tại Châu Á (không bao gồm 

Nhật, Úc và New Zealand) theo kết quả xếp hạng hàng năm của The Asia Asset Management. Đây 

là lần đầu tiên Eastspring được vinh danh công ty quản lý tài sản lớn nhất cho khách hàng tổ chức và 

là lần thứ sáu trong bảy năm qua được vinh danh là công ty quản lý tài sản lớn nhất cho khách hàng 

cá nhân. Eastspring luôn giữ vị trí hàng đầu trong suốt ba năm qua. 

 

Cuộc khảo sát dựa trên tổng tài sản đang được quản lý trong khu vực vào ngày 30 tháng 6 năm 

2018, và trong năm nay trải rộng trên 40 công ty quản lý tài sản với tổng tài sản quản lý trong khu 

vực là 276,78 tỷ USD đối với khách hàng tổ chức và 329,72 tỷ USD đối với khách hàng cá nhân. 

 

The Asia Asset Management cho biết số liệu khảo sát của năm nay một lần nữa cho thấy các công ty 

quản lý tài sản trên toàn cầu, dù có lo ngại về dự báo lợi nhuận, đang hy vọng kết quả khả quan của 

thị trường.  

 

Ông Xavier Meyer, Giám đốc Kinh doanh của Eastspring cho biết: “Tôi đã theo dõi sự thăng hạng 

hàng năm và vô cùng vui mừng vì năm nay chúng tôi đã được vinh danh hạng cao nhất. Thật là tuyệt 

vời khi chúng tôi đạt được điều này trong khi vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu là công ty quản lý tài 

sản lớn nhất cho khách hàng cá nhân. Phát triển mạng lưới phân phối, tập trung gia tăng khách hàng 

tổ chức là ưu tiền hàng đầu và chúng tôi đã có được một số lượng lớn khách hàng tổ chức khắp 

Châu Á, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ”. 

 

 

 


