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Thầy Thành thi đậu 3 levels CFA đều ở lần thi đầu tiên và trở thành hội viên Hiệp hội CFA vào
năm 2017.
Thầy Nguyễn Xuân Thành tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Baylor, bang Texas,
Mỹ tháng 10 năm 2010. Trước đó, thầy đã có bằng Master chuyên ngành Điện tử của trường
Oklahoma, Mỹ. Thầy được cấp học bổng cho cả hai chương trình vì kết quả suất sắc trong lĩnh
vực học vấn và kinh nghiệm làm việc.
Trong 11 năm sống và làm việc ở Mỹ, thầy có 2 năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty
quản lí đầu tư với trách nhiệm quản lí cổ phiếu thuộc lĩnh vực công nghệ. Sở trường về định giá
và quản lí cổ phiếu của thầy đã giúp nâng cao giá trị của quỹ này ngay cả trong thời kì thị trường
suy thoái năm 2008-2009. Thầy còn đảm nhận vị trí phân tích tài chính doanh nghiệp trong
4 năm và làm nhiệm vụ đánh giá các kế hoạch đề xuất dự án mới.
Trong những năm làm việc ở Việt Nam, thầy đảm nhận các vị trí chủ chốt ở bộ phận nguồn vố
của ngân hàng Vietinbank và bộ phận tư vấn chiến lược tại ngân hàng Techcombank. Ngoài ra,
thầy cũng từng đảm nhiệm công việc định giá trong các thương vụ hợp tác lớn giữa ngân hàng và
đối tác chiến lược trong thời gian qua. Thầy đã tham gia và phân tích định giá nhiều thương hiệu,
doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, cũng như tư vấn đầu tư cho ngân hàng và các khách hàng
của ngân hàng nơi thầy công tác.
Thầy Thành là một trong những giảng viên tâm huyết và nhiệt tình của FTMS. Thầy tham gia
đào tạo CFA tại FTMS từ năm 2012 và các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp trong lĩnh
vực phân tích tài chính, định giá…. Bài giảng của thầy rất phong phú qua việc đưa ra các ví dụ
thực tiễn và gắn kết với các kinh nghiệm của bản thân.

GIẢNG VIÊN FTMS LÀ NHỮNG NGƯỜI CẦM TAY CHỈ VIỆC

