Chuỗi Hội thảo: “TTCK năm 2011: CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ THÁCH THỨC” ngày 10/01/2011 tại CN Hà Nội

Mặc dù Hà Nội đang trong những ngày lạnh giá nhất của mùa đông nhưng buổi hội thảo đã thu hút sự tham dự của đông đảo các nhà đầu tư và nhiều
phóng viên chuyên ngành tài chính chứng khoán Vietnam Finance Review, InfoTV, VTC, Bloomberg News… vượt xa số lượng đăng ký trước đó.
Nội dung trình bày của các chuyên viên phân tích của Kim Eng bao gồm: Toàn cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2010, những yếu tố tác
động đến nền kinh tế và TTCK năm 2011, cơ hội và thách thức trên TTCK năm 2011 và phân tích cơ hội đầu tư vào hai ngành bất động sản & cao su thiên
nhiên. Phần trình bày với những minh hoạ sống động, gần gũi đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của các khách hàng tham dự.
Chương trình giao lưu với khách hàng đã diễn ra rất sôi nổi và kéo dài tới gần 2 tiếng đã được các nhà đầu tư tham dự đánh giá rất cao không chỉ bởi giải
đáp cụ thể, thuyết phục mà còn bởi nhiệt huyết và sự tận tâm của các chuyên viên phân tích của Kim Eng.
Với những yêu cầu tư vấn mà thời gian chưa cho phép giải đáp hết, bộ phân phân tích của công ty đã giới thiệu nhà đầu tư sử dụng tư vấn 24/7 trên
website Kim Eng – một dịch vụ hòan toàn mới để tư vấn trực tiếp cho khách hàng sau buổi hội thảo.
Dưới đây là một vài hình ảnh tại buổi hội thảo.

Thông tin về các nhận định của các chuyên viên phân tích của Kim Eng được ghi nhận lại trên một sô phương tiện truyền thông:
http://cafef.vn/20101230123026827CA42/10012011-hoi-thao-ttck-nam-2011-co-hoi-dau-tu-va-thach-thuc-ck-kim-eng.chn
http://dddn.com.vn/20110104095126144cat195/101812011-hoi-thao-ttck-nam-2011-co-hoi-dau-tu-va-thach-thuc.htm
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/thongtin/45742/Chuoi-hoi-thao-thi-truong-chung-khoan-2011.html
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