KEVS: Hội thảo TTCK năm 2011: "CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ THÁCH THỨC"

Chuỗi Hội thảo:
“TTCK năm 2011: CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ THÁCH THỨC”
Sau một thời gian dài trầm lắng thị trường chứng khoán Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ trở lại vào những tháng cuối năm 2010 và tâm lý hưng phấn đã
bắt đầu xuất hiện ở một số sàn chứng khoán. Tuy nhiên, đánh giá chung thì năm 2010 không phải là một năm dễ dàng cho các Nhà đầu tư Việt Nam.
Để giúp Nhà đầu tư có được cái nhìn đầy đủ về toàn bộ diễn biến thị trường năm 2010 và sẵn sàng chào đón cơ hội của năm mới 2011, Công ty chứng
khoán Kim Eng Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hội thảo với chủ đề “TTCK năm 2011: Cơ hội đầu tư và thách thức” tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM, Vũng
Tàu, Đồng Nai và Long Xuyên.
Đối tượng tham dự: Tất cả các NĐT quan tâm
Nội dung dự kiến:
Tổng quan về nền kinh tế và TTCK năm 2010.
Phân tích những yếu tố tác động đến kinh tế vĩ mô & TTCK năm 2011
Nhận định về một số ngành tiềm năng năm 2011
Xu hướng TTCK năm 2011 - cơ hội đầu tư và thách thức
Hỏi đáp dành cho khách tham dự
Thời gian dự kiến:
Tại Hà Nội
Thời gian:
Lúc 14g00 ngày 10 tháng 1 năm 2011
Địa điểm:
Lầu 4, số 93 Lo Duc, Quận Hai Ba Trung, Hanoi
Liên hệ đặt chỗ:
Cô Bạch Dương – ĐT: (04) 2221.2208 Ext 125; Fax: (04) 2221.2209
hoặc email: duong.tran@kimeng.com.vn
Tại Hải Phòng
Thời gian:
Lúc 14g00 ngày 12 tháng 1 năm 2011
Địa điểm:
Tầng 3, Tòa nhà DG tower, Số 15 Trần Phú, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Liên hệ đặt chỗ:
Anh Nguyễn Đình Cường – ĐT: 031.3250.111
hoặc email: dinhcuong.nguyen@kimeng.com.vn
Tại Đà Nẵng
Thời gian:
Lúc 14g00 ngày 18 tháng 1 năm 2011
Địa điểm:
Tầng 2 - 482 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
Liên hệ đặt chỗ:
Anh Nguyễn Tăng Lưu – ĐT: 0511 3553788
hoặc email: tangluu.nguyen@gmail.com
* Để việc tổ chức được chu đáo Quý nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ đặt chỗ trước.
Thông tin chi tiết về chương trình tại TP. HCM và các địa phương khác sẽ được cập nhật chính xác sau tại website: www.kimeng.com.vn

