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Το Derivatives.gr

οργανώνει το 2ο συνέδριο

Στρατηγικών Διαχείρισης Κεφαλαίων
Με τίτλο
“Needs and New Trend Developments on the Asset Management Industry”

Ποια θέματα θα καλύψει το συνέδριο:

Επαγγελματίες αλλά και επενδυτές μετά την τελευταία χρηματοοικονομική κρίση παρουσιάζονται
αρκετά προβληματισμένοι για την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων μεθοδολογιών στη διαχείριση
κεφαλαίων. Ο κλάδος του Asset Management συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις.
Ποιες είναι οι νέες τάσεις που θα επικρατήσουν στο χώρο Διαχείρισης Κεφαλαίων;
Έτσι θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποκομίσετε γνώση για θέματα όπως :
• Πόσο η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου (portfolio diversification) αποτελεί πλέον αποτελεσματικό
εργαλείο μείωσης του ρίσκου;
• Ποιες στρατηγικές και μέθοδοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διαφορετική κατανομή του
ρίσκου;
• Ποιο γράμμα τελικά θα δούμε να επικρατεί παρακάτω U, V, W, 1 ή κάτι άλλο;
• Πέραν του επενδυτικού ρίσκου, πόσο επηρεάζει σήμερα το λειτουργικό ρίσκο τις εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων και ποιος ο αντίκτυπος στη δομή του κόστους που έχουν;
• Πως αλλάζει η αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τι προκλήσεις δημιουργεί αυτό
τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τα θεσμικά όργανα της αγοράς;
• Ποιες είναι οι θέσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;
• Διαφάνεια, στενή παρακολούθηση των Εταιρειών Διαχείρισης Κεφαλαίων και report των επενδύσεων
θα βοηθήσουν στη νέα εποχή που ανοίγει μπροστά μας;
• Ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αποπληθωριστικών πιέσεων;
• Σε αντίθετη περίπτωση, ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα περιβάλλον
πληθωριστικών πιέσεων;
• Ποιο είναι το επόμενο στάδιο στη δομή των νέων Exchange Traded Funds (ETFs);
• Διαχείριση Κεφαλαίων με στρατηγικές που εστιάζουν σε ETFs.
• Στρατηγικές Αντιστάθμισης χαρτοφυλακίων με ETFs.
• ETFs έναντι Futures (ΣΜΕ).
• Στρατηγικές Ρευστότητας για εταιρείες
• Εξελίξεις των Money Market Funds (Διαχείριση Επενδύσεων Βραχυπρόθεσμων Επενδύσεων) στις
αγορές των ΗΠΑ και Ευρώπης.
• Τύποι Money Market Funds πριν και μετά το 2007.
• Ποιες είναι οι νέες δυναμικές που αναπτύσσονται στις βασικές κατηγορίες επένδυσης;
• Πόσο οι τελευταίες προκλήσεις επηρεάζουν τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία;
• Τι είδους επιχειρηματική στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσουν οι CEOs και CFOs των ελληνικών
επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση και να διαχειριστούν σωστά τα δικά
τους διαθέσιμα και τις επενδύσεις τους;
Η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ υψηλού επιπέδου επαγγελματιών μέσα από ένα κλίμα συζήτησης και η
βαθιά γνώση της τρέχουσας κατάστασης είναι το καλύτερο "όπλο" για να αντιμετωπίσουμε το συνεχώς
ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
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Bankers
Treasurers
Liquidity Managers
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Fund Managers
Business Development Managers
M&A Managers
Risk Managers
Consultants in Risk Management
Private Bankers
Financial Services Authorities
Legal Department Executives
Insurance Companies
Heads of Family Offices
Heads of Hedge Funds
Heads of Derivative Desks
Heads of Structured Products
Heads of Private Banking and Wealth Management
Salespeople of Financial Products
Sophisticated Private Investors
Institutional Investors

Ειδική Προσφορά‐Early Bird Offer
Δηλώστε έως τις 22 Οκτωβρίου 2009 τη συμμετοχή σας και επωφεληθείτε έκπτωση αξίας 50
ευρώ. Τελική τιμή συμμετοχής 240 ευρώ ανά συμμετοχή.
Δυνατότητα έκπτωσης σε περίπτωση περισσότερων συμμετεχόντων από τον ίδιο οργανισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Τριανταφυλλάκη Αθανάσιο στο

+30‐210.6846329
ή κάντε την εγγραφή σας μέσω του site στο

www.fund‐strategies.gr
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα
δείτε για επιπλέον πληροφορίες το επισυναπτόμενο pdf.
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In case you cannot read the current informational email, please open the attachment.

Αγαπητό μέλος,
Το Derivatives.gr σέβεται το δικαίωμά σας να μην λαμβάνετε email από εμάς εάν δεν το
επιθυμείτε. Το Derivatives.gr είναι χορηγός επικοινωνίας συνεδρίων και ημερίδων με
ποικίλη θεματολογία. Παρόλα αυτά, εάν δεν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημέρωση για
τα συνέδρια που είμαστε χορηγός επικοινωνίας, παρακαλούμε ζητήστε τη διαγραφή σας
στο info@derivatives.gr με θέμα:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

