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Tổng giám đốc SSIAM tham gia vào nhóm thảo luận trong sự kiện “Vietnam Equity Focus 

Day 2015” của Bloomberg 

Ngày 16-7-2015, bà Lê Thị Lệ Hằng – Tổng giám đốc công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã tham gia 

vào nhóm thảo luận về chủ đề “Cơ hội đầu tư năm 2015”, một chương trình nằm trong sự kiện “Vietnam 

Equity Focus Day 2015” do Bloomberg tổ chức tại Park Hyatt Sài Gòn, số 2 Quảng trường Lam Sơn, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia vào nhóm thảo luận còn có ông Dominic Scriven – Tổng giám đốc tập 

đoàn Dragon Capital, ông Vũ Quang Đông – Tổng giám đốc công ty chứng khoán Vietcombank và ông Vũ 

Quang Thịnh – Tổng giám đốc công ty Vietnam Holding. 

Luật pháp thay đổi, bất ổn thị trường và hội nhập toàn cầu đang đặt ra áp lực lớn hơn bao giờ hết đối với 

các nhà quản lý tài sản và các nhà đầu tư, nhất là trong các nước ASEAN – nơi có nền kinh tế phát triển 

nhanh chóng và thu hút đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy, Bloomberg đã tổ chức sự kiện 

“Vietnam Equity Focus Day 2015” để có thể chia sẻ những hiểu biết của các chuyên gia về tình hình và 

triển vọng của thị trường Việt Nam hiện nay. Sự kiện đã thu hút các khách hàng hiện tại và khách hàng 

tiềm năng của Bloomberg tại Việt Nam bao gồm các nhà quản lý quỹ, ngân hàng, công ty chứng khoán, 

công ty bảo hiểm,... và nhiều chuyên gia tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự. 

 

SSIAM’s CEO participated in panel discussion within “Vietnam Equity Focus Day 2015” 

event organized by Bloomberg 

In July 16
th
 2015, Ms. Hang Le, CEO of SSI Asset Management, participated in panel discussion – 

“Investment Opportunities in 2015” within “Vietnam Equity Focus Day 2015” event organized by Bloomberg 

at Park Hyatt Saigon, 2 Lam Son Square, District 1, Ho Chi Minh. Other panelists included Mr. Dominic 

Scriven, CEO, Dragon Capital Group; Mr. Vu Quang Dong, CEO, Vietcombank Securities and Mr. Vu 

Quang Thinh, CEO, Vietnam Holding. 

Regulatory changes, market instability and global integration are putting more pressure than ever on asset 

and investment managers. The complexity is even greater in the ASEAN countries, where rapidly growing 

economies are attracting investment from all around the world. Therefore, Bloomberg organized “Vietnam 

Equity Focus Day 2015” to share experts’s knowledge about insights on the current market condition and 

outlooks. This event attracted many current and potential clients of Bloomberg including fund managers, 

banks, securities companies, insurance companies and many financial professionals in Ho Chi Minh City. 

 

 


