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PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Là chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế cấp bởi Viện CFA Hoa Kỳ (CFA)
và được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Viện CFA thành lập
năm 1962, hiện có hơn 140.000 charter tại 158 quốc gia trên
toàn cầu
Được Ủy ban Chứng khoán nhà nước Việt Nam miễn giảm một
số điều kiện để cấp Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chứng
khoán và quản lý quỹ
Được các nhà tuyển dụng như ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty
chứng khoán và doanh nghiệp đánh giá cao. Nhiều doanh
nghiệp chọn CFA là một trong những bằng cấp nghề nghiệp
quốc tế cần phải có để được thăng tiến lên vị trí quản lý
Cung cấp kiến thức và kỹ năng toàn diện để phát triển nghề
nghiệp trong lĩnh vực đầu tư tài chính
Giúp tăng lợi thế cạnh tranh trong tuyển dụng trong lĩnh vực
đầu tư tài chính

CHƯƠNG TRÌNH CFA PHÙ HỢP VỚI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Nội dung

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Đạo đức & tiêu chuẩn nghề nghiệp

15%

10-15%

10-15%

Xác suất thống kê

10%

5-10%

0

Kinh tế học

10%

5-10%

5-10%

Phân tích báo cáo tài chính

15%

10-15%

0

Tài chính doanh nghiệp

10%

5-10%

0

Cổ phiếu

11%

10-15%

10-15%

Sinh viên năm 3 và năm cuối đại học với chuyên
ngành kinh tế mong muốn tăng cơ hội thực tập
và làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính ngay
sau khi tốt nghiệp
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng thuộc khối kinh tế
mong muốn bổ sung kiến thức và kỹ năng
chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng
yêu cầu của nhà tuyển dụng
Người đi làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính mong
muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng để thăng
tiến trong công việc

tài chính
doanh
nghiệp

quản trị
rủi ro

công ty
đầu tư &
quỹ đầu tư
ngân hàng
đầu tư

Trái phiếu

11%

10-15%

15-20%

Các sản phẩm phái sinh

6%

5-10%

5-10%

Đầu tư khác

6%

5-10%

5-10%

quản lý
tài sản

Quản lý danh mục đầu tư

6%

5-15%

35-40%

CHÍNH SÁCH MIỄN MÔN

100%

100%

100%

Tổng

tư vấn
đầu tư
tài chính

công ty
chứng
khoán

Cơ hội
nghề nghiệp

công ty
bảo hiểm

CFA không xét miễn môn

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CFA
Học phí học luyện thi
Lệ phí: lệ phí đăng ký ban đầu và lệ phí thi (đã
bao gồm sách CFA)

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CFA CHARTER

Có 4 năm kinh nghiệm làm việc (được tích lũy
trước, trong hoặc sau khi hoàn tất chương trình
CFA)

Đậu kỳ thi Cấp độ 3
Thi tháng 6
Sáng: thi viết tự luận (180’)
Chiều: 60 câu trắc nghiệm (180’)
Đậu kỳ thi Cấp độ 2
Thi tháng 6
Sáng: 60 câu trắc nghiệm (180’)
Chiều: 60 câu trắc nghiệm (180’)
Đậu kỳ thi Cấp độ 1
Thi tháng 6 hoặc tháng 12
Sáng: 120 câu trắc nghiệm (180’)
Chiều: 120 câu trắc nghiệm (180’)

LÝ DO NÊN CHỌN HỌC CFA TẠI FTMS
FTMS

FTMS là tổ chức đào
tạo có bề dày kinh
nghiệm giảng dạy
CFA ở Việt Nam và
trên thế giới

FTMS cung cấp dịch vụ chăm sóc học
viên chu đáo: cung cấp phòng tự học,
cung cấp thức ăn nhẹ khi học viên học
cả ngày, hỗ trợ học viên đăng ký thi và
đóng lệ phí cho CFA….

Hà Nội

1ST EXAM

FTMS

D

E
PASS

FTMS tự hào là trung tâm
đầu tiên cung cấp các
khóa luyện thi CFA tại Hà
Nội và TP.HCM

Hà Nội

FTMS

TP.HCM
FTMS

TP.HCM

FTMS có đội ngũ
giảng viên giỏi, có
kinh nghiệm dạy
luyện thi CFA đến từ
Singapore, Malaysia
và Việt Nam

FTMS được chọn là đối
tác đào tạo chương trình
CFA cho SCIC, các công
ty quản lý quỹ, công ty
chứng khoán và ngân
hàng trong và ngoài
nước

FTMS thường xuyên
giới thiệu cơ hội việc
làm cho học viên

FTMS khai giảng
thường xuyên 3
cấp độ để học viên
có thể hoàn tất
chương trình CFA
nhanh nhất

Level 2
Level 1

Level 3

FTMS TP.HCM

FTMS Hà Nội

Tầng 2, Tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
ĐT: (84) 8 3930 1667

Tầng 2, tòa nhà C-Land, 156 Ngõ Xã Đàn 2, Q. Đống Đa
ĐT: (84) 4 3573 5577

FTMS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên
nghiệp giúp học viên chọn chương trình
học phù hợp và lộ trình học thích hợp

www.ftmsglobal.edu.vn
www.facebook.com/FTMS.Global.VN

