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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20 /TB-ĐHNH-TTĐT&HTQT
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THÔNG BÁO
Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (Center for International Training and
Cooperation – CITC) trân trọng thông báo đến các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà đầu
tư, giảng viên và sinh viên đại học và sau đại học Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
(BUH) về hội thảo quốc tế do CITC tổ chức với nội dung như sau:
1. Thời gian: 9h30, Sáng thứ 3, ngày 15/08/2017.
2. Địa điểm: Hội trường lớn, lầu 2, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, 36 Tôn Thất
Đạm, Q.1.
3. Nội dung: Quỹ phòng hộ, đặc điểm và nguồn thu hồi vốn – Kinh nghiệm thế giới
từ 20 năm trở lại đây. (On hedge Funds, characteristics and return sources –
Experience from the last 20 years)
4. Người trình bày: Tiến sĩ Lars Jaeger – Trưởng phòng Nghiên cứu định lượng tại tổ
chức GAM Thụy Sĩ (Head of Quantitative Research, GAM AIS Switzerland).
Tiến sĩ Lars Jaeger hiện là Trưởng phòng nghiên cứu định lượng tại tổ chức GAM. Ông
từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và Đồng Chủ tịch sáng lập của Ủy ban đầu
tư của Alternative Beta Partners AG. Trước đó, ông đã đồng sáng lập SaisGroup, một
công ty quản lý tài sản của quỹ phòng hộ được thành lập bởi nhóm chiến lược đầu tư
thay thế tại Credit Suisse Asset Management (CSAM), nơi ông đảm nhiệm vị trí quản
lý rủi ro.
Tiến sĩ Lars Jaeger là một diễn giả tại các hội thảo quốc tế về chiến lược đầu tư và là tác
giả của các bài báo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới. Ông còn là
tác giả của nhiều cuốn sách về các quỹ phòng hộ bao gồm: Quản lý rủi ro của chiến lược
đầu tư thay thế (Risk Management of Alternative Investment Strategies), Thế hệ mới
của quản lý rủi ro cho các quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tư nhân (The New Generation of
Risk Management for Hedge Funds and Private Equity), Alpha Smokescreen: Sự hướng
dẫn về nguồn thu hồi vốn của quỹ phòng hộ (Through the Alpha Smokescreen: A guide
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(Alternative Beta Strategies and Hedge Fund Replication).
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