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יום שני12.3.2018 ,
מלון הילטון ,תל אביב

08:00-09:00
09:00-09:10
		

רישום והתכנסות
דברי פתיחה :מר דני חרד ,מנכ"ל די .סי .פייננס
מנחה הועידהTBA :

מושב א' – סקירה מאקרו כלכלית
09:10-09:30
		
09:50-10:10

הרצאת אורח :אתגרי כלכלת ישראל ותקציב המדינה
פרופ' מנואל טרכטנברג ,ח"כ לשעבר ,אוניברסיטת תל אביב
דובר מפתח :מר אבי גבאי ,יו"ר תנועת העבודה

מושב ב' – מכשירי השקעה
פאנל פתיחת ועידה -השקעה בארה"ב  -הלוואות תאגידיות מאובטחות
10:10-11:30
מר אליוט גנץ ,סגן נשיא בכירLoan Syndications and Trading Association (LSTA) ,
		
מנחה:
		
מר מיכאל פרידמן ,שותף ומייסדChapman and Cutler LLP ,
משתתפים:
		
מר ג'ף בקלר ,מנהל השקעות ראשיVoya Financial ,
				
מר בריאן יורק ,מנהל השקעות ראשיHalcyon Loan Management LLC ,
				
10:30-10:45
		
10:45-11:00
		

השפעת הליטיגציה בניירות ערך על המשקיע הישראלי
מר כריסטופר ווד ,דירקטור ,מחלקת ליטיגציה ,רובינס גלר
מכשיר למקסום פוטנציאל התשואה ליתרות נזילות דולריות בעולם הETF -
מר שי יונה ,מנהל תחום ישראלSource UK ,

11:00-11:30

הפסקת בוקר

מושב ג' – הקצאת נכסים השקעות נדל"ן
11:40-11:55
		
11:55-12:10
12:10-12:25
		
12:25-12:40

הון סבלני בעולם של חוסר סבלנות
מר אסף רוזנהיים ,מנהל השקעות ראשי ,פרופימקס
REIT1

הזדמנויות השקעה בנדל"ן למגורים בספרד
מר יאיר אפרתי ,דירקטור VBARE Iberian Properties, SOCIMI, S.A
ALTO

מושב ד'  -הקצאת נכסים
12:40-12:55
12:55-13:10
13:10-13:20
		

TBA
TBA
הפסקת Networking

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
13:20-13:50
מר גילי כהן ,פעיל בשוק ההון ,המכללה למנהל ,לשעבר מנהל השקעות ראשי אקסלנס
		
מנחה:
		
מר אופיר נאור ,מפסגות בית השקעות – אחראי השקעות אלטרנטיביות
משתתפים:
		
גב' לאה פרמינגר מאלטשולר שחם בית השקעות – אחראית השקעות אלטרנטיביות
				
משתתפים נוספים יפורסמו בהמשך
				
פאנל משקיעים מוסדיים
13:50-14:30
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 ,שותף ,מנהל השקעות ראשי ,הלמן-אלדובי
				
מר יוני טל ,מנהל השקעות ראשי ,מנורה מבטחים
				
משתתפים נוספים יפורסמו בהמשך
				
הרצאת סיכום – מהפיכת הביטקוין והקריפטו
14:30-15:00
מר משה חוגג ,מייסד ונשיא ,קבוצת Singulariteam Technology
		
ארוחת צהריים
15:00

