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Örömünkre szolgál, hogy a
jelenlegi viharos gazdasági körülmények
és a változó szabályozási háttér közepette
a megkezdett együttműködések alapján
kijelenthető,
növekvő
bizalommal
számítanak ránk Ügyfeleink 2012-ben is.
Viszontagságos és izgalmakkal teli
évet tudott maga mögött hazánk 2011-ben,
melyet turbulens tél zárt. Finanszírozási és
bizalmi szempontból is érzékeny közeg
alakult ki, hiszen Magyarországon a
költségvetés belföldi finanszírozását az
intézményi befektetőkön kívül elsősorban
a
privátbanki
és
prémiumbanki
ügyfelektől lehet elvárni. A következő
években várhatóan a valóban vagyonos
privátbanki ügyfeleket egyre nehezebben
tudják majd megtartani a hazai bankok,
ráadásul
a
külföldi
anyabankkal

rendelkező pénzintézetek várhatóan a
több millió eurós kiemelt magyar
ügyfeleket egyre inkább külföldön
szolgálják majd ki, ráadásul az elmúlt
10 év magyar adópolitikájának egyenes
következménye is, hogy racionális
üzleti
megfontolások
alapján
a
vagyonos ügyfelek megtakarításaik egy
részét
nyugati
vagy
ázsiai
pénzintézeteknél helyezik el.”
A
privát
vagyontranszfer
folyamatok
azt
mutatják,
a
jogrendszerbe vetett bizalom megingása
komoly károkat okozott a szektornak,
ráadásul véleményünk szerint kevés az
esély arra, hogy a külföldre vitt pénzek
nagyobb része visszatérjen a 2009-hez
hasonló gyors visszarendeződés mellett.

Vagyonstrukturálás a Blochamps
szakembereivel
A gazdaságpolitikai változások talán
legszignifikánsabban
magánszemélyeket
érintő tétele az egykulcsos adórendszer
bevezetése, valamint a nyugdíjrendszer
átalakítása világossá tették, hogy az
öngondoskodás mindinkább nélkülözhetetlen
stratégiai eleme lesz életünknek. A gazdasági
válság keserű tapasztalatai, a befektetői
attitűd változásához vezettek, várhatóan
mind többen keresik megtakarításaik

„Egy hajó sem
járja az élet
óceánját úgy,
hogy ne
találkozna
viharral...”
Charles Haddon
Spurgeon

hosszabb távú biztonságos befektetésének
és
kockázatkezelt
strukturálásának
lehetőségét.
Társaságunk
vagyonstrukturálási
szolgáltatásának
jelentősége,
tanácsadói
munkánk
gyakorlata a gazdasági, társadalmi
folyamatok fényében erősödik.
Vagyonstrukturálási
szolgáltatásunk
részletes ismertetőjét megtalálja a
mellékelt linken. itt.
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Vállalati treasury - növekvő jelentőség
Munkatársainkat hazai nagyvállalatok és magánszemélyek
rendszeresen keresik meg vállalati treasury és összetett strukturált
befektetési termékek ügyeiben. Sajnos elmondhatjuk, hogy tíz
megkeresésből kilencszer mindig csak abban a fázisban, mikor az
adott banki együttműködés már jelentős veszteséggel bír. Az egyik
legnehezebb menedzseri kihívás késznek lenni megosztani a tudást,
és késznek lenni - ha nem elég a lokális tudásunk- professzionális
segítséget kérni még időben. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági
szabályozási környezetben külön jelentőséget nyer, hogy vállalati
treasury tevékenységüket a vállalkozások professzionális szakmai
támogatás mellett végezzék.
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Vállalati treasury tanácsadásaink során megbízható
támogatást nyújtunk, hogy a még vállalható kockázati szint mellett
milyen fedezeti és cash-flow politika szükséges az optimális működés
eléréséhez, a mindennapokat megkönnyítendő pedig személyes
kapcsolataink révén a banki treasury árjegyzésekben és
kommunikációban is segítjük Ügyfeleinket, hogy a vállalati treasury
tevékenységük megújult és kreatív szakmaisággal segítse
versenyelőnyhöz Megbízóinkat.

Friss publikációink
A Blochamps Capital Kft. egyik működési és etikai alapkövetelménye, hogy
Ügyfeleinkkel világos és intenzív kommunikációt folytassunk. Reméljük, a Társaság
sikerességének záloga marad a világos üzleti stratégia mellett a magas színvonalú
szervezeti/vezetési kultúra, a munkatársak elkötelezettsége és motiváltsága. Külön
megtiszteltetést jelent, hogy a gazdasági sajtó munkatársai is folyamatosan fordulnak
bizalommal Társaságunkhoz, hogy kikérjék devizapiaci, vagyonstrukturálási és privátbanki
területeket érintő aktuális szakvéleményünket. Legutóbbi megjelenéseinket itt tekinthetik meg.

Bond is back – Skyfall 007
A Társaságunkhoz „ezer” szállal kötődő ügynök újra filmvászonra lép.
Törzsügyfeleink jól tudják, hogy Bond magyarországi soros premierje
minden alkalommal zártkörű filmbemutató rendezvénnyel párosul,
mellyel megbízóink megtisztelő bizalmát köszönjük meg. (Egyesült
Királyság-beli premier 2012. október 26., magyarországi bemutató
várhatóan november első napjaiban.)

1% ....a Tehetségekért!
Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy munkatársaink 2012-ben,
személyi jövedelemadójuk 1%-át a Messzehangzó Tehetségek
Alapítvány számára ajánlják fel.
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