
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NĂM 2015 

 

Ngày 13/04/2015 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 

(PSI) tổ chức Hội Thảo Đầu Tư Dầu Khí năm 2015 

Năm 2014 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mã cổ phiếu ngành Dầu 

khí trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên từ thời điểm Quý 4/2014, 

giá dầu thô trên thế giới có sự sụt giảm mạnh (gần 50%) dẫn đến tâm lý lo sợ 

của các Nhà đầu tư đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn 

vị ngành Dầu khí. Để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư được gặp gỡ lãnh đạo của 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như lãnh đạo một số doanh nghiệp trong 

ngành để cập nhật thông tin hoạt động của doanh nghiệp Dầu khí trong năm 

2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu 

khí (PSI) tổ chức buổi Hội thảo Đầu tư Dầu khí 2015 vào lúc 13h30 ngày 

17/4/2015 tại TP. Hồ Chí Minh. 

Tại buổi hội thảo, đại diện của PVN sẽ cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh 

và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2015 của Tập đoàn trực tiếp đến nhà 

đầu tư. Đặc biệt các chuyên gia PVN cũng đánh giá tác động của việc biến động 

giá dầu thô trên thế giới đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và 

từng đơn vị thành viên một cách cụ thể. Ngoài ra, đại diện phía PSI sẽ giới thiệu 

về Bộ chỉ số PVN-Index và cơ hội đầu tư vào cổ phiếu một số doanh nghiệp 

trong ngành Dầu khí ở  mức giá hấp dẫn. 

Buổi hội thảo các Nhà đầu tư sẽ giao lưu, trao đổi với một số lãnh đạo các 

doanh nghiệp Dầu khí để cập nhật kết quả hoạt động quý 1 năm 2015, cũng như 

đánh giá chính xác hơn về hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí 

2015 dưới tác động của việc biến động giá dầu thô. 


