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רישום והתכנסות  08:00-09:00
דברי פתיחה: מר דני חרד, מנכ"ל די. סי. פייננס  09:00-09:15

מנחת הועידה: גב' נוגה קנז, נציגת אקססו פרטנרס בישראל, לשעבר שותפה ומנכ"ל רוסאריו קפיטל   

מושב א' – סקירה מאקרו כלכלית 
סקירה ישראל, גלובלי, VIX, השקעות 2018   09:15-09:35

מר ג'רי קוטישטנו, מנהל השקעות מוסדי   
דובר מפתח: אתגרי הניהול והממשל בעידן כלכלי חדש  09:35-10:00

מר אבי גבאי, יו"ר תנועת העבודה    

מושב ב' – מכשירי השקעה 
פאנל - שוק ההלוואות המוסדיים בארה"ב: המגמות הנוכחיות והאם היא השקעה אטרקטיבית   10:00-10:25

Chapman and Cutler LLP ,מר מיכאל פרידמן, שותף ומייסד מנחה:      
Voya Financial ,מר ג'ף בקלר, מנהל השקעות ראשי משתתפים:    

 NewMark Capital / HillMark Capital ,מר מרק גולד, מייסד , הילמרק קפיטל     
"טבע" – מה עושים עכשיו?     10:25-10:40

USA מר לוק ברוקס, שותף, משרד עו"ד רובינס גלר   
 ETF הצטרף למהפכת הפינטק דרך  10:40-10:55

PowerShares Source ,מר כריס מילר, אנליסט   
כיצד ננהל את ההשקעה עם מינימום סיכונים  10:55-11:10

Missura Capital ,ומר ג'ונתן לבטון, מנכ"ל M&G International Investments Ltd ,מר ברייס אנגר, מנהל שוק ישראל   
ABS-ה-א׳, ב' של ה  11:10-11:25

מר אגברט ברונסמה, מנהל הפורטפוליו, אייגון אסט מנג'מנט    
הפסקת בוקר  11:30-12:00

מושב ג' – הקצאת נכסים השקעות נדל"ן
על השקעות נדל"ן גלובליות, שיער מאפיר ואיך לישון טוב בלילה    12:00-12:20

מר אסף רוזנהיים, מנהל השקעות ראשי, פרופימקס   
ריטים מול נדל״ן ישיר - העובדות מדברות  12:20-12:35

REIT 1  ,מר דרור גד, יו״ר   
הטכנולוגיה כקטליזטור למרכזי קניות ועם איזה שאלות מתמודדים בהשקעה בנדל"ן בחו"ל   12:35-12:50

מר מודי כידון, מייסד ויו״ר פעיל, קרן אלטו    
הזדמנויות השקעה בנדל"ן למגורים בספרד    12:50-13:05

   VBARE Iberian Properties, SOCIMI, S.A  מר יאיר אפרתי, דירקטור   

מושב ד' - הקצאת נכסים
פאנל - השקעות בשוק המלווים המוסדיים של ארה"ב: כיצד מנהלי ההשקעות מנהלים סיכונים ב - CLO ובמכשירים אחרים  13:05-13:30

 Loan Syndications and Trading Association (LSTA) ,מנחה:   מר אליוט גנץ, סגן נשיא בכיר   
 Halcyon Loan Management LLC ,משתתפים: מר קיווה קונור, מנהל השקעות ראשי   

Invesco ,מר קווין פטרובציק, מנהל תיקי השקעות    
שוק ההון בישראל על רקע הטלטלות הפיננסיות בעולם  13:30-13:50

פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי, בנק הפועלים   
Networking  הפסקת    13:50-14:10

  

מושב ה' - פאנלים-מנהלי/ות השקעה ראשי/ות
בין הנושאים שיעלו לדיון במפגש הנוכחי: האתגרים החדשים העומדים בפני שוק ההון והמשקיעים המוסדיים. איך ממנפים משבר בשוק ההון להזדמנות; כיצד 
יודעים מתי נכון להשקיע; איך הופכים את הקושי לצמיחה, פעולת השוק בשנים האחרונות - מה ניתן ללמוד ממנה והאם יש דרך המאפשרת לנו לנהל סיכונים 

והשקעות באופן מושכל ?
פאנל: מנהלי השקעות אלטרנטיב    14:10-14:40

מר יגאל רונאי, ראש התמחות נדל"ן, המכללה למנהל, לשעבר סמנכ"ל בנק דיסקונט חבר הנהלה וראש החטיבה  מנחה:      
הפיננסית ויו"ר דירקטוריון ריט 1     

מר אופיר נאור, מנהל מערך השקעות לא סחירות, פסגות בית השקעות משתתפים:     
גב' לאה פרמינגר, סמנכ"ל השקעות אלטרנטיביות, אלטשולר שחם בית השקעות     

מר טל מיכלזון, סמנכ"ל פרייבט אקוויטי וחבר הנהלה , פועלים שוקי הון     
מר עופר ליבני, מנהל תחום לא סחיר, עמיתים קרנות פנסיה     

פאנל משקיעים מוסדיים    14:40-15:10
מר גילי גרשלר, ראש תחום מימון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכלל למנהל מנחה:      

מר צבי סטפק, יו"ר, מיטב דש משתתפים:      
מר אמיר גיל, מנהל השקעות ראשי, הלמן-אלדובי בית השקעות                 

מר יוני טל, מנהל השקעות ראשי, מנורה מבטחים                 
מר ניר עובדיה, מנהל חטיבת ההשקעות, עמיתים קרנות פנסיה     

    The World of Blockchain & Cryptocurrency - הרצאת סיכום   15:10-15:30
Sirin Labs ,מנכ"ל משותף ,Singulariteam Technology Group ,מר משה חוגג, מייסד ונשיא   

15:30           ארוחת צהריים
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