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HÍRLEVÉL
Tisztelt Partnerünk!
A közelgő ünnepek alkalmából a BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. ezúton
szeretné kifejezni jókívánságait, és kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Új Esztendőt Partnereinek! Reméljük, hogy szolgáltatásainkkal, befektetési és üzletviteli
tanácsainkkal jövőre is Ügyfeleink rendelkezésére állhatunk. Társaságunk a pénzügyi, üzletviteli
tanácsadói szolgáltatás mellett gyakran készít Partnerei felkérésére a gazdasági szektort érintő
komplex elemzéseket. A bankközi devizapiaci fedezeti és spekulatív üzletelés lehetőségeiről készült
elemzésünk az év közepén készült el, a deviza alapú hitelekkel kapcsolatos kockázatokra pedig
2004. március 11-ei, és június 30-ai Hírlevelünkben, valamint publikációkban hívtuk fel
Partnereink figyelmét.
Jelen Hírlevelünkben a hazai privátbanki szolgáltatásokról készített elemzésünk több
hónapos munkája során szerzett tapasztalataink médiában való megjelenéseiről kívánjuk
tájékoztatni Partnereinket. Mivel Magyarországon ilyen mélységű, független elemzés az említett
szektorról az utóbbi években nem készült, a téma aktualitására felfigyelve több szakújságíró is
jelezte szándékát, hogy szívesen készítene interjút a privátbanki szolgáltatásokról szerzett
tapasztalatokról Társaságunk vezetőivel. Eleget téve a felkéréseknek, a BloChamps Capital Kft.
ügyvezető igazgatója Barócsi István, valamint pénzügyi igazgatója Karagich István, három
szaklappal osztotta meg a felmérés során kialakult véleményét.
Elsőként a NAPI GAZDASÁG 2004. október 19-ei számának 7. oldalán, „Pénzügyeink –
Private Banking” címmel jelent meg privátbanki összeállítás, melynek alapját az az interjú képezte,
melyben Társaságunk vezetőit kérdezték a szektorban rejlő lehetséges fejlesztési irányokról,
valamint a jelenleg privátbanki szolgáltatást kínáló hazai pénzintézetek jellemző hiányosságairól.
A FIGYELŐ című pénzügyi hetilap 2004. november 18-ai számának 61-63. oldalán, a
szintén szakembereinkkel készített személyes interjúra alapozva jelent meg az „Elittempó” című
cikk, amely tárgyszerű megközelítésben, elsősorban a privátbanki szolgáltatások költségvonzataira,
számszerű adatokra, a hazai pénzintézetek piaci részesedésére, a kezelt vagyonok és a belépési
limitek nagyságára fókuszálva tájékoztatja az olvasókat.
A december közepén megjelenő MANAGER MAGAZIN című pénzügyi havilap – személyes
konzultációk és interjú nyomán – „Akikért a bankok állnak sorba” címen jelenteti meg azt a több
oldalas, várhatóan címlapjuk vezető témájává emelt, részletes összeállítást, amely szakembereink
útmutatása alapján igyekszik átfogó képet adni az egyes pénzintézetek privátbanki szolgáltatásairól.
Amennyiben személyesen is tájékozódni kíván a privátbanki szolgáltatásokról,
szakembereink készséggel állnak rendelkezésére részletes felvilágosítással az alábbi
elérhetőségeinken, vagy előzetes egyeztetést követően szívesen látjuk vendégül Önt Társaságunk
irodájában.
Budapest, 2004. november 23.
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