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Bescheidenheid is
de belangrijkste
kwaliteit van een
fondsbeheerder.

FONDSBEHEERDER BIJ ETHENEA
Luca Pesarini beheert voor Ethenea het fonds
Ethna-AKTIV, een gemengd fonds met 12,2 miljard
euro onder beheer.

■ Leeftijd:

Wat is de belangrijkste les die u als fondsbeheerder
leerde?
‘Ik heb geleerd nederig en bescheiden te blijven. Volgens
mij is bescheidenheid ook de belangrijkste kwaliteit van
een goede fondsbeheerder. Op de tweede plaats staat respect voor de financiële markten.’

Ethna-AKTIV sinds:
2002.
■ Belegt zelf in zijn fonds?
Ja.
■ Levensmotto:
‘Verlies het doel niet uit
het oog en blijf aandacht
besteden aan de mensen
om je heen.’

53 jaar.
■ Beheerder van

Wat is het moeilijkste aan uw job?
‘Ik zou het eerder een uitdaging noemen. We beheren
fondsen die in verschillende activa beleggen. Het is cruciaal de juiste gewichten aan de verschillende activa toe te
kennen. Die juiste spreiding vinden is veruit de belangrijkste beslissing, belangrijker dan de individuele keuze van
aandelen of obligaties. We stellen een portefeuille samen
die ons in staat stelt op een flexibele en onafhankelijke
manier te reageren op wijzigende marktomstandigheden.’
Welk aspect van de job vindt u het leukst en waarom?
‘De erkenning van beleggers maakt me gelukkig en fier.
Als ik partners ontmoet die zeggen: ‘Dankjewel, je doet je
werk zoals we het hebben verwacht’, dan geeft dat veel voldoening.’
Wat was uw grootste fout ooit?
‘Die vraag vind ik niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een
fout waar je van kan leren, brengt je altijd een stap verder.
Iets waar ik spijt van heb - al kan je het gezien mijn leeftijd
toen geen fout noemen - is dat ik niet aanwezig was op het
Woodstock-festival in 1969. Het moet fantastisch geweest
zijn om die muziekgroepen live op het podium te zien.’
Op welke leeftijd deed u uw eerste belegging?
‘De interesse in de financiële markten is er altijd geweest.
Ik herinner me nog heel goed mijn eerste belegging. Het
was een obligatie van Volksbank Heidelberg, toen ik zo’n
18 jaar was.’
Wat zijn uw belangrijkste informatiebronnen?
‘Mijn Bloomberg-scherm is uiteraard belangrijk, maar ik
reken in de eerste plaats op mensen, vooral op mijn teamleden.’ PVM
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