CHƯƠNG TRÌNH CFA®
PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

CHỨNG CHỈ CFA
CFA (the Chartered Financial Analyst) được cấp bởi Viện CFA
(CFA Institute), tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích đầu tư tài chính,
được thành lập vào năm 1947 và đến nay có hơn 156.800 hội
viên từ hơn 165+ quốc gia.
Chứng chỉ CFA là thước đo năng lực chuyên môn tin cậy dành
cho các chuyên gia phân tích đầu tư tài chính, được đánh giá
cao bởi các ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và các
tập đoàn đa quốc gia.
Tại Việt Nam, đối tượng có chứng chỉ CFA hoặc thi đậu các phần
thi CFA được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài Chính chấp
thuận cho miễn giảm một số môn trong kỳ thi sát hạch cấp
chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: www.cfainstitute.org.

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

CHƯƠNG TRÌNH CFA DÀNH CHO
Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực đầu tư
tài chính, phân tích tài chính, môi giới chứng
khoán, quản lý quỹ đầu tư và các cấp quản lý
tài chính doanh nghiệp.
Người làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính,
kiểm toán độc lập, ngân hàng, luật, quản trị
doanh nghiệp muốn tìm hiểu sâu về phân
tích đầu tư tài chính.
Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối đại học có
định hướng làm việc trong lĩnh vực phân
tích đầu tư tài chính.

ĐIỀU KIỆN NHẬN CHỨNG CHỈ CFA
• Thi đậu 3 kỳ thi của chương trình CFA
• Có 4 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp
• Là hội viên và tuân thủ các quy định về đạo
đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp của Viện CFA

THỜI GIAN HỌC
• Thứ 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7: 18:15 - 21:15
• Thứ Bảy: 13:15 - 17:15
Chủ nhật: Sáng 08:15 - 12:15
Chiều 13:15 - 17:15

RAISING

THE INVESTMENT STANDARDS
Smart Train - tổ chức đào tạo được ủy quyền chính thức từ Viện CFA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
& HỌC PHÍ
MÔN HỌC

Cấp Độ 1

Cấp Độ 2

Cấp Độ 3

Ethical & Professional Standards

15%

10-15%

10-15%

Quantitative Methods

12%

5-10%

0%

Economics

10%

5-10%

5-15%

Financial Reporting & Analysis

20%

15-20%

0%

Corporate Finance

7%

5-15%

0%

Equity Investments

10%

15-25%

5-15%

Fixed Income

10%

10-20%

10-20%

Derivatives

5%

5-15%

5-15%

Alternative Investments

4%

5-10%

5-15%

Portfolio Management
& Wealth Planning

7%

5-10%

40-55%

100%

100%

100%

114

90

87

17.000

17.000

17.000

Tổng
THỜI LƯỢNG (Giờ)
HỌC PHÍ (1.000 VNĐ)

Ghi chú: Tổng giờ học trên chưa bao gồm phần hướng dẫn ngoài giờ, hỗ trợ
thi thử và phần tự học.

KỲ THI CFA
Kỳ thi CFA bao gồm 3 cấp độ thi, được tổ chức 02 lần
mỗi năm (tháng 6 và tháng 12).
Cấp Độ

Hình Thức

Thời Gian

Cấp Độ 1

Trắc Nghiệm

Tháng 6, 12

Cấp Độ 2

Trắc Nghiệm

Tháng 6

Cấp Độ 3

Trắc Nghiệm &
Tự Luận

Tháng 6

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ CFA
ĐỐI VỚI HỌC VIÊN
Tạo sự khác biệt nghề nghiệp và nâng cao năng lực
cạnh tranh bản thân trong nghề nghiệp phân tích
đầu tư tài chính
Trở thành chuyên gia toàn cầu với đầy đủ kiến thức
và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực phân tích
đầu tư tài chính
Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm cùng mạng lưới hội
viên của Viện CFA Hoa Kỳ
Được quyền truy cập vào kho học liệu phát triển
nghề nghiệp từ Viện CFA Hoa Kỳ

CÁC LÝ DO CHỌN HỌC CFA
TẠI SMART TRAIN
Là một trong hai đối tác đào tạo CFA được ủy quyền
chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ tại Việt Nam

Là địa chỉ đào tạo được tín nhiệm bởi hơn 12.000 học viên là các
nhân viên kế toán, kiểm toán, tài chính đến từ các doanh nghiệp
hàng đầu như: PwC, EY, Deloitte, KPMG, Suntory PepsiCo,
Vinamilk, Mercedes Benz, Unilever, HSBC, Vietjet Air, Grant
Thornton, Vietcombank, SSI, HSC, Vina Capital, Nestlé,
Kimberly-Clark, EVN, PVN, PV Drilling, ACV, Viettel, Coteccons,
Capital Land, Holcim, Dat Xanh Group, Manulife, AIA,
Prudential, Bao Viet, Cathay Life, DHG Pharma,
GlaxoSmithKline, Nitto Denko, Cargill, Techcombank, DKSH,
ACB, Sacombank, Zuellig Pharma…
Đội ngũ giảng viên giỏi, tận tâm gồm người Việt Nam và nước
ngoài, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tế tại các
quỹ đầu tư, các công ty tư vấn tài chính hàng đầu, có chứng chỉ
CFA, ACCA, CMA, CIA, hoặc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài
Dịch vụ chăm sóc học viên chu đáo, thân thiện, giúp học viên
làm thủ tục đăng ký với Viện CFA Hoa Kỳ; phục vụ miễn phí tea
break lúc giải lao; giữ xe miễn phí
Phương pháp giảng dạy hiệu quả, chú trọng gắn lý thuyết với
bài tập thực hành, kết hợp với các giờ ôn tập và làm bài thi thử,
giúp học viên đạt kết quả tốt trong các kỳ thi
Tiện nghi cao cấp với phòng học máy lạnh, thư viện sách tham
khảo, phòng máy tính và wifi miễn phí
Sĩ số lớp học giới hạn nhằm đảm bảo sự tương tác giữa giảng
viên và học viên
Học phí cạnh tranh với nhiều ưu đãi và học bổng hấp dẫn

Smart Train TP.HCM
Lầu 9, Giầy Việt Plaza,
180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM
(+84-28) 3931 3333

Smart Train Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà Việt Tower,
1 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
(+84-24) 3555 3333



info@smarttrain.edu.vn



www.smarttrain.edu.vn
Smart Train

CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality
of the products or services offered by Smart Train. CFA® are trademarks
owned by CFA Institute. The disclaimer must appear on each webpage
and/or materials that bear our trademarks.

Smart Train là địa chỉ tin cậy đào tạo các chứng chỉ
Kế toán - Tài chính quốc tế như: ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR

