Wall Street влезе в СУ за два часа
Четвъртък, 23 Май 2013 14:51

Аулата на Соофийския университет „Св. Климент Охридски“ се превърна в
същински „Wall Street“ за участниците в инвестиционната симулация „Левчето 2“,
която се проведе вчера(22.05) от 18 часа.

Уникалното събитие, организирано от „AIESEC“, събра близо 80 студенти от
икономически специалности, които инвестираха при истински борсови условия. В
началото всички участници получиха фиктивна валута, която можеха да осребрят срещу
един лев и да си тръгнат, или да инвестират в акции, облигаци, валути и стартиращи
компании в продължение на два напрегнати часа.

Голяма част от студентите предпочетоха търговията с акции и следейки стойността им
на екранит е постоянно купуваха, продаваха и взимаха своите дивиденти. Сред
участниците бързо се откроиха играчите с късмет и познания в борсовите инвестиции.
Някои от тях имаха възвращаемост от над 70%, което впечатли спонсорите на
събитието от "Селект Асет мениджмънт" , които направляваха процеса.
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„Инвестиционния процес може да бъде повече от забавен и интересен и мисля, че
всички участници се убедиха въпреки, че в началото условията изглеждаха сложни.
Тръпката е голяма, особено когато започнеш да осребряваш дивидентите си. Вече сме
сигурни, че есента ще повторим събитието! “, споделиха oрганизаторите на събитието
от „AIESEC“ Софийски Университет – Деница Попова и Мартин Марков.

„Левчето 2“ се провежда за втора поредна година, организирано от „АIESEC“ Софийски
университет, с подкрепата на СУ „ Св. Климент Охридски“, генералното спонсорство на
на управляващо дружество "Селект Асет мениджмънт" ЕАД и партньорството на „Junior
Achievement Bulgaria“.

„AIESEC“, като най-голямата студентска организация в световен мащаб, се стреми
постоянно да генерира събития и инициативи, които да спечелят вниманието и
интересна на студентите, и които да им помогнат да осъзнаят и развият потенциала си.
Мисията на проекта е да стимулира инвеститорското мислене у младите хора в
България, като ги постави в интересна и предизвикателна симулация.

Друга важна цел е да се предадат съвсем основни знания в областта на
предприемачеството. Методът на научаване чрез действие е особено подх

одящ както заради високата си ефективност, така и защото съвпада с дейността и
ценностите на „AIESEC“.
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С участието на управляващо дружество "Селект Асет мениджмънт" ЕАД
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