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COMUNICAT

Vall Banc analitza les noves formes d’inversió i
les oportunitats del Wealth Management sota
el guiatge dels professionals de gestió de
BlackRock i Kersio

• Aquest acte, reservat als clients del banc, ha permès als assistents intercanviar opinions sobre noves
tendències d’inversió amb els grans experts del sector

A

ndorra la Vella, 18 de setembre del
2018. BlackRock i Kersio han estat els
noms de referència que han donat el
tret de sortida a la jornada informativa
organitzada per Vall Banc amb la voluntat de
donar a conèixer els nous horitzons d’inversió.
L’acte ha comptat amb més d’un centenar
d’inversors internacionals interessats en les
noves tendències del mercat financer i en
aprofundir en el coneixement de les solucions
d’inversió guiats per professionals de
referència. La inauguració de l’acte ha estat un
breu parlament del director de negoci, Gerard
Albà, que ha posat èmfasi en la voluntat de
proximitat i personalització de l’entitat
financera i s’ha compromès a seguir organitzant
trobades com aquesta amb la presència de
“grans professionals de referència mundial que

col·laboren amb Vall Banc”. A continuació, la
conferència del gestor espanyol de referència,
Walter Scherk, i el seu equip de Kersio Capital
ha explicat la forma d’inversió tipus boutique
amb la seva filosofia d’inversió sempre
mesurada, basada en l’equilibri entre
rendibilitat i risc en la inversió.
Finalment, Bruno Rovelli, de Strategic
Investment Manager de BlackRock Italy, ha
presentat al públic una visió general sobre les
perspectives
globals
en
l'entorn
macroeconòmic i els mercats de capitals.
La trobada ha finalitzat amb un interessant torn
de preguntes i un sopar informal de
networking.
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Bruno Rovelli, llicenciat en Economia per la
Universitat Luigi Bocconi de Milà, és actualment
Managing Director i responsable d'estratègies
d'inversió del BlackRock Investment Institute de
BlackRock per a Itàlia. A més, és membre de
l'equip de Global Multi-Asset Strategies.
El Sr. Rovelli és el responsable de generar idees i
estratègies d'inversió per als clients de
BlackRock, així com de dissenyar i gestionar
solucions d'inversió creades a partir de les seves
necessitats.
És membre del Comitè Executiu de BlackRock a
Itàlia i compta amb més de 20 anys d'experiència
en la indústria de mercats de capitals i
inversions. Abans d'entrar a formar part de
BlackRock el 2011, el Sr. Rovelli va ser
responsable d’inversions a Eurizon Capital,
Intesa San Paolo asset management company.
Va començar la seva carrera professional a
UniCredit i Bank of America com a economista,
abans d'entrar a Citigroup com a responsable de
renda fixa per al sud d'Europa.

COMUNICAT

Walter Scherk és un dels més reconeguts
experts mundials en fons d’inversió. És llicenciat
en Administració d'Empreses per la Universitat
de Harvard i en Enginyeria Industrial per la
Universitat Politècnica de Barcelona. Entre
altres posicions, va ser Director General
de Ahorro Corporación gestión, el quart gestor
d'actius a Espanya i que el Wall Street Journal va
reconèixer com un dels millors equips
d’analistes d'Europa. També va ser sotsdirector
general de la Borsa de Barcelona i professor de
finances a l'IESE Business School de Barcelona.

