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Pálmai-Pallag Dávid 2016. januárjában csatlakozott  a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő
Zrt.-hez Vezető Közgazdászként. Egy évvel később a Primus Trust Zrt. Igazgatósági Tagjává
választották. A 2017. májusában lezajlott tőkeemelést követően a Társaság résztulajdonosa.  
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SZAKMAI TERÜLETEK

Globális Pénzügyi Piacok

Befektetési termékek elemzése és kereskedése
Makro- és technikai elemzés

Kockázatkezelés
Trust Management

SZAKTUDÁS

Gyakorló közgazdászként Pálmai-Pallag Dávid magas szintű szakértelemmel rendelkezik a
befektetési  termékek, illetve pénz- és tőkepiacok eszközök (devizák,  értékpapírok, árupiaci
termékek, származékos termékek és opciók) értékelésének területén. Több mint tizenhét év
aktív  kereskedési  és  befektetési  tapasztalattal  rendelkezik,  amelyből  hét  évet  bankközi
állampapír- és kamatkereskedőként töltött.

Érdeklődésének  középpontjában  mai  napig  a  kamattermékek  és  globális  kötvénypiacok
állnak.

Az elmúlt hét év során egy saját aktív trendkövető technikai modellt fejlesztett, melyet makro
elemzéssel kombinálva napi szinten alkalmaz a befektetési döntések előkészítésekor.

TANULMÁNYOK, MUNKAKÖRÖK

Pálmai-Pallag Dávid 2004-ben szerezte közgazdász diplomáját a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Karán (Gazdálkodási Szak - Pénzügy Szakirány).

2001. óta számos hazai és nemzetközi pénzügyi  intézmény (Cashline Értékpapír  Zrt.,  CIB
Bank  Zrt.,  CITI  Bank  Handlowy,  Raiffeisen  Bank  Zrt.)   treasury  területén  dolgozott
különböző munkakörökben: részvény sales, Fixed-Income sales, Fixed-Income trader, saját
számlás kereskedő, kötvény- és kamatkereskedési vezető.



Pályafutása során mélyreható ismeretekre tett szert a nemzetközi pénz- és tőkepiac számos
területén.  Bankközi  kötvény-  és  kamatkereskedőként  számtalan  hazai  és  nemzetközi
befektetővel és befektetési bank kereskedőjével épített ki kiváló munkakapcsolatot, valamint
lehetősége  nyílott  arra  is,  hogy betekintést  nyerjen  a  Befektetési  Alapkezelők és  Fedezeti
Alapok (Hedge Fund-ok) világába.

A Primus Trust Zrt.-nél elsődlegesen az ő felelősségi körébe tartozó operatív feladatok: 

• Befektetési-  és  eszközallokációs  döntések  stratégiai  előkészítése  (elemzések,
előterjesztések)

• A vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi kockázatok napi szintű elemzése és kezelése

• Befektetési döntések végrehajtása. Befektetések folyamatos értékelése

• Kapcsolattartás a számlavezető pénzintézetekkel

• A társaság kontrolling és kockázatkezelési szabályrendszerének fejlesztése

 
 


