Private Investor Day 2022 program

Program

I. szekció: Szárnyalás vagy a nagy bukók időszaka Mit hoz 2022 a piacokon?
Ahogy közeledik az amerikai kamatemelés, úgy lesznek egyre borúsabbak a
befektetők is. Januárban jelentős korrekciókat láthattunk az amerikai és európai
tőzsdéken is a jegybanki pénzpumpa várható elzárása és a geopolitikai
feszültségek kiéleződése miatt. Vajon képes a jegybanki szigorítás, az inflációs
nyomás, az újabb koronavírus-variánsok vagy épp az orosz-ukrán konfliktus
megtörni a mindeddig erős lábakon álló befektetői optimizmust? Ideje búcsút
venni a technológiai és növekedési részvényektől, és más papírokból
szemezgetni? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe a szekcióban szakértőink
segítségével.
Nem hangzik el minden, amiről hallani szerettél volna? Kérdezd az
előadókat te is minden előadás után!
Moderátor: Bence Balázs, youtuber, Portfolio befektetési szolgáltatások
igazgató

14:00 - 14:10 Előszó
14:10 - 14:25 Lokális háborúk felé sodródik a világ? Geopolitikai körkép
2022-ben
14:25 - 14:35 Kérdezz-felelek
Előadó:
Palkovics Máté, elemző, Portfolio

14:35 - 14:50 Growth vs. value részvények – Eljött végre az érték alapú
befektetések kora?
14:50 - 15:00 Kérdezz-felelek
Előadó:
Loncsák András, befektetési igazgató, igazgatósági tag, Aegon Alapkezelő Zrt.

15:00 - 15:15 Milyen tervekkel indul neki az újévnek az Alteo?
15:15 - 15:25 Kérdezz-felelek
15:25 - 15:40 Mi lesz a forinttal 2022-ben?
15:40 - 15:50 Kérdezz-felelek
Előadó:
Beke Károly, elemző, Portfolio

15:50 - 16:00 Szünet

II. szekció: Tarol az infláció – Mi adhat védelmet a
pénzünknek?
Az utóbbi időszak - a vakcinázottság előrehaladásával, a világgazdaság
beindulásával, a lakossági pénzköltéssel és a nagy pénzpumpákkal - évek óta
nem látott inflációs számokat hozott nemcsak a világon, hanem
Magyarországon is. 2022 úgy tűnik, a kamatemelések éve, de hol lesz ennek a
vége és vajon sikerül megfékezni az inflációt? Milyen befektetés védhet az
elszálló áraktól? Most jön el a kötvények ideje? Ki kerül ki győztesen az aranykripto párharcból? Milyen szempontok szerint érdemes műtárgyba vagy épp
ingatlanba fektetni? Számtalan izgalmas kérdésre keressük a választ
szakértőink segítségével.
Nem hangzik el minden, amiről hallani szerettél volna? Kérdezd az
előadókat te is minden előadás után!
Moderátor: Bence Balázs, youtuber, Portfolio befektetési szolgáltatások
igazgató

16:00 - 16:15 Inflációs kilátások – meddig emelkednek még az árak?
16:15 - 16:25 Kérdezz-felelek
Előadó:
Madár István, vezető elemző, Portfolio

16:25 - 16:40 Mi a befektetés értéke a kortárs képzőművészetben? – Dr.
Schrancz Mihály a Property Market ügyvezetője beszélget
Kozák Gáborral a Godot Galéria vezetőjével
Beszélgetés résztvevői:
Kozák Gábor, galériavezető, GODOT Galéria
Dr. Schrancz Mihály, ügyvezető igazgató, Property Market Kft.

16:40 - 17:30 Infláció és értékálló befektetések – Panelbeszélgetés
17:30 - 17:40 Kérdezz-felelek
Beszélgetés résztvevői:
Kadocsa Balázs, Lakossági Értékesítést Támogató Főosztály főosztályvezető,
Államadósság Kezelő Központ
Kalapos Csaba, private banking igazgató, SPB Befektetési Zrt.
Kiss Ákos, értékesítési igazgató, Property Market Kft.
Pataki Gábor, alapító, CoinBroker.hu

III. szekció: Live talkshow a Portfolio szakértőivel –
Fókuszban a metaverzum és az energiakrízis
Mi ez az egész metaverzum-őrület és miért érdemes virtuális földbe, kriptóba
vagy részvénybe fektetni?
Koronavírus-krízis után energiakrízis: mi lesz a nyersanyagokkal, energetikai
cégekkel?
Feltörekvő piacok, opciók célkeresztben: aki mer, az nyer?
Számos izgalmas kérdés, amit most te tehetsz fel a Portfolio
szakértőinek! Szeretnéd tudni, mit érdemes venni, mit érdemes eladni?
Ne habozz, kérdezd az elemzőket!

17:40 - 18:30 Kérdezz-felelek-show a Portfolio szakértőivel
Témakörök:
Metaverzum
Energiakrízis
Feltörekvő piacok
Alulárazott részvények
Magyar tőzsde
Opciós piacok
Beszélgetés résztvevői:
-, senior elemző, Portfolio
Bence Balázs, youtuber, Portfolio befektetési szolgáltatások igazgató
Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio

