
 

THƯ MỜI  
THAM GIA ĐÀO TẠO CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO 

 
Kính gửi: Quý nhà đầu tư, 

 

Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi 

trong thời gian qua.  

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và các thành viên thị trường đang gấp rút để đưa sản phẩm mới 

đến với đông đảo Nhà đầu tư: Sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) trong nửa đầu năm 2018. Đây 

là một sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội và đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ các Nhà đầu tư. 

Với mục tiêu giúp Nhà đầu tư có cái nhìn đầy đủ hơn về sản phẩm này, YSVN sẽ phối hợp với HOSE tổ chức buổi "Đào 

tạo về Chứng quyền có đảm bảo". 

Nội dung cụ thể như sau: 

 Tổng quan về Chứng quyền có đảm bảo  

 Đặc tính, lợi ích và rủi ro của giao dịch Chứng quyền có đảm bảo  

 Cách thức giao dịch Chứng quyền có đảm bảo trên HOSE  

 Hỏi đáp  

Thời gian và địa điểm tổ chức: 

 Thời gian: 15h30 thứ 3, ngày 20/03/2018  

 Địa điểm: Tầng 4, Tháp 1, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

Để chúng tôi có thể sắp xếp và tổ chức buổi đào tạo với chất lượng tốt nhất, Quý nhà đầu vui lòng liên hệ đăng ký tham dự 

sớm với chúng tôi bằng cách gọi điện thoại hoặc phản hồi qua email cung cấp các thông tin: 

 Họ tên:…………………….; Số TKCK: …………………….; Số ĐTDĐ: …………………….; 

Trân trọng kính mời! 

 

 

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM 

Điện thoại: 028 3622 6868 Ext: 3606 

Email: thu.dang@yuanta.com.vn 

Địa chỉ: Tầng 4, Tháp 1, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

Website: www.yuanta.com.vn 

Đại diện công ty 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 

(Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất chính thức đổi tên thành Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam kể từ ngày 

13 tháng 2 năm 2018 căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh  số 18/GPĐC-UBCK - do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

cấp ngày 13 tháng 2 năm 2018) 

tel:+842836226868
mailto:thu.dang@yuanta.com.vn
http://www.yuanta.com.vn/

