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CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN 
VỚI SAPP ACADEMY 

SAPP Academy

chiến lược cung cấp nhân sự cho nhiều công ty lớn trong lĩnh 
vực Tài chính - Kế toán - Kiểm toán tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2014, SAPP Academy

Với 50+ giảng viên sở hữu các bằng cấp quốc tế và kinh 

Deloitte, PwC, Vingroup, VNDirect, MB Bank…, cùng với 4000+ 
lượt học mỗi năm, SAPP Academy

từng học viên trong suốt quá trình học tại SAPP. SAPP
Trải nghiệm dịch vụ học viên, có 

các chuyên viên chuyên biệt và hệ thống chăm sóc học viên 
dịch vụ 

học tập hoàn hảo nhất.

Chúng tôi khuyến khích mọi nhân viên giao tiếp văn minh, chủ 

phương châm Sharing & Caring, chúng tôi hy vọng SAPP 

chinh phục các bằng cấp quốc tế và tin tưởng vào sự thành 
công của bạn trong tương lai.

Trân trọng  |  SAPP Academy



TẠI SAO
CHỌN SAPP?
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50+ giảng viên chuyên gia

4000+ lượt học mỗi năm
với 5 chương trình đào tạo chuyên nghiệp

90% học viên

95% học viên 
hài lòng với trải nghiệm học tập

làm việc tại Big4 Ngân hàng, các DN Tài chính lớn, 
Chứng khoán, Qũy Đầu tư, Big4 Kiểm toán,...

là CFA Charterholder và ACCA member



LÝ DO 

CHỌN SAPP
CHINH PHỤC CFA

Mô hình 3P độc quyền với chiến lược học 
tập toàn diện giúp tối ưu hóa kết quả thi CFA

100% giảng viên Charterholder

Tỉ lệ đỗ vượt trội so với toàn cầu

100+ tài liệu bổ trợ khóa học thiết kế độc 
quyền, tích hợp các kiến thức trọng tâm, dễ hiểu, 
bám sát đề thi, cập nhật kiến thức chuẩn và mới 
nhất  được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ R&D - 
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Hơn 50+ sự kiện được tổ chức hàng 
năm tạo cầu nối gặp gỡ giữa học viên với các 
chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 
Tài chính

Phòng trải nghiệm dịch vụ học viên 
chuyên biệt mang đến dịch vụ học tập hoàn 
hảo nhất

Cam kết chất lượng đầu ra bằng văn bản
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KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU VỀ CFA
CFA - Chartered Financial Analyst® - là chương 
trình học do Hiệp hội CFA (Hiệp hội quốc tế dành 

chứng chỉ. Trên thế giới hiện có hơn 170,000 
thành viên của hiệp hội này khắp 165 quốc gia. 

CÁC CON SỐ ẤN TƯỢNG

 công nhận

Công nhận toàn cầu

165 quốc gia

Định hình ngành

70+ năm 

Tiêu chuẩn ngành

24 nhà quản lý tài sản
tuân thủ tiêu chuẩn GIPS* 

rãi trên toàn cầu 
quốc tế về năng lực và sự liêm chính;

Sự thăng tiến về nghề nghiệp - Mức lương 
cơ bản của một CFA Charterholder tại 
Việt Nam là 460.000.000VNĐ/năm;

Kiến thức nền tảng - CFA tập trung vào 
kiến thức sâu rộng trong ngành tài chính 

nhất là kỹ năng quản lý danh mục và phân 

Mạng lưới toàn cầu - CFA Charterholder 
có cơ hội mở rộng mối quan hệ cùng mạng 
lưới 178.000 hội viên khắp thế giới, giúp ích 
rất nhiều cho kinh nghiệm và công việc 
của bạn sau này;

Lợi thế cạnh tranh - CFA là lợi thế cạnh 

du học. Có tới 31.000 doanh nghiệp trên 

tuyển dụng và thăng chức;

Được miễn giảm một số chứng chỉ chuyên 
môn ngành chứng khoán 
Level 1 hoặc CFA Level 2 trở lên, trong kỳ 
thi sát hạch nghề chứng khoán, bạn sẽ 

môn.

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CFA

*Chuẩn mực Đo lường Hiệu suất 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC CFA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Tên môn học

Ethical and Professional Standards

Quantitative Methods

Economics

Financial Reporting and Analysis

Corporate Finance

Equity Investments

Fixed Income

Derivatives

Alternative Investments

Portfolio Management and Wealth Planning

Tổng

Thời lượng (giờ)

Trong đó, học viên có 36h hỗ trợ thi thử, tự học và nhận hướng dẫn từ giảng viên

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3

15 - 20%

8 - 12%

8 - 12%

13 - 17%

8 - 12%

10 - 12%

10 - 12%

5 - 8%

5 - 8%

5 - 8%

100%

180h

10 - 15%

5 - 10%

5 - 10%

10 - 15%

5 - 10%

10 - 15%

5 - 10%

5 - 10%

5 - 10%

5 - 10%

100%

180h

10-15%

0%

5-10%

0%

0%

10 - 15%

15 - 20%

5 - 10%

5 - 10%

35 - 40%

100%

180h

Quản lý danh mục đầu tư;

Nhà phân tích nghiên cứu;

Ban điều hành cao cấp của 
công ty;

Kế toán viên/Kiểm toán viên;

Đo lường hiệu quả hoạt động;

Quản lý tài sản;

Đầu tư thay thế;

Tài chính cấu trúc;

Quỹ đầu tư tư nhân;

Giảng viên tài chính;

Tư vấn viên;

Phân tích viên 
ngân hàng đầu tư;

Cố vấn tài chính;

Quản lý quỹ;

Quản trị rủi ro.
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PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
(MÔ HÌNH ĐÀO TẠO 3P)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

SAPP Way là một chiến lược học tập toàn 

nghiên cứu về cách các ứng viên học tập 
và sở hữu văn bằng CFA.

Prepare • Practice 
• Perform.
hướng tới việc chinh phục văn bằng và sở 
hữu danh vị Charterholder.

Tại SAPP, mỗi học viên sẽ có lộ trình học tập 
chuyên biệt, cá nhân hoá dựa trên khung 
năng lực của từng người. Xuyên suốt khoá 

trực tiếp cùng các Charterholder, tương tác 
ính 

các quản lý cấp cao trong lĩnh vực Tài chính. 

xây dựng kiến thức và kỹ năng thực tế chính 
Hệ thống 

test Glink
Hệ 

quyền 
chuyên môn chất lượng cao giúp học viên 
tối ưu kết quả thi tuyển.
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NỘI DUNG ĐÀO TẠO

niệm trọng tâm, cung cấp nền tảng kiến thức 
tổng quan về kinh tế, thị trường tài chính. Học 

ình 
báo cáo của các mô hình doanh nghiệp.

Có lợi thế lớn khi tham gia các cuộc thi Tài
chính, thực tập và du học.

Công việc: Môi giới, tư vấn tài chí
các vị trí trong phòng tài chính doanh nghiệp.

Tập trung nâng cao , phát triển chuyên sâu vào kỹ 
năng phân tích tài chính, xây dựng các mô hình 

bối cảnh tài chính thực tế, lên kế hoạch và xác 
ình kinh 

doanh.

Được miễn giảm 3/7 chứng chỉ chuyên môn
chứng khoán.

Công việc: Phân tích tài chính, phân tí
í trong khối nguồn vốn,...

Tập trung vào kỹ năng quản trị và thiết kế danh 

hóa và phân bổ dòng tiền. Xây dựng các mô hình 
dự phóng doanh thu, tìm kiếm cơ hội sinh lời. Tại 

chạm tới các vị trí phân tích chuyên sâu và quản 
lý tài chính tại các tổ chức tài chính quốc tế.

Sở hữu văn bằng CFA & trở thành Charterholder
- thành viên của tổ chức CFA Hoa Kỳ với  hơn
178.000 chuyên gia trên 162 quốc gia.

Nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực
tài chính (quản lý quỹ, quản lý tài sản, ngân
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NGUỒN LỰC ĐÀO TẠO

Tại SAPP, ưu tiên hàng đầu là tập trung vào 
chất lượng giảng dạy. Các giảng viên là các 
chuyên gia đầu ngành tập trung nhấn mạnh 
cả lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng 
nhiều phương pháp giảng dạy như trao đổi 
trực tiếp, giải case thực tế, tổ chức hội thảo, 
diễn giả khách mời trong các tổ chức tài 
chính. Tất cả đều tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình học tập.

Mục tiêu quan trọng bậc nhất của chúng tôi 
là mang đến một trải nghiệm học tập tuyệt 
vời với dịch vụ hoàn hảo nhất. Tại SAPP, 
chúng tôi khuyến khích nhân viên giao tiếp 
văn minh,  chủ động và triệt để với tất cả vấn 
đề của học viên. Vì vậy đừng ngần ngại chia 
sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình học tập của bạn.

GIẢNG VIÊN VÀ SỰ NỔI BẬT 
TRONG Ý TƯỞNG GIẢNG DẠY

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 
CHUYÊN GIA

TRIẾT LÝ VỀ DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO

Mr. Trần Trọng Kiên, CFA Charterholder
Phó phòng nghiên cứu phát triển tại Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội

Mr. Ngô Minh Hoàng, CFA Charterholder
Head of Fixed income trading - TP Bank

Mr. Nguyễn Kỳ Minh, CFA Charterholder
Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại 
Mirae Asset Finance Vietnam

Ms. Đỗ Thu Phương,  CFA Charterholder
Trưởng phòng tư vấn đầu tư cá nhân tại 
Icenter BSC

Mr. Nguyễn Giang Nam, CFA Charterholder
Chuyên viên cấp cao phân tích đầu tư tại 
Techcom Capital JSC

Mr. Lê Gia Luân, CFA Charterholder
Phó Quản lý tài chính tại công ty CP Galaxy 
Media & Entertaiment



Là giảng viên của các môn 
Derivatives, Corporate 
Finance, Equity của chương 
trình CFA level 1 của SAAP. 
Mình luôn mong muốn 
mang đến những kiến thức 
hữu ích nhất cho các bạn 
học viên không chỉ giới hạn 
trong chương trình thi của 
CFA mà cả những kiến thức 
thực tế, những case study 
thú vị liên quan tới môn học 
để các bạn học viên luôn 
có những buổi học bổ ích. 

Đến lớp không chỉ là học 
kiến thức mà còn là cơ hội 
để mọi người trong ngành 
tài chính mở rộng network-
ing, chia sẻ, giúp đỡ nhau 
trong học tập và công việc.

Mr. Trần Trọng Kiên
CFA Charterholder, 
Phó phòng nghiên cứu 
phát triển tại Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội

CFA is a demanding pro-
fessional qualification; 
candidates are expected 
to gain a broad knowledge 
of investment through a 
rigorous curriculum, then 
be able to apply it in the 
real world. Therefore, I 
always try to bring as much 
practical knowledge, 
up-to-date information as 
possible into my classes. 

Fortunately, SAPP Academy 
has built standardized 
materials both for in class 
studying and at home 
revision, which are highly 
useful for lecturers and 
students. 

The quality management 
at SAPP is also a plus; it 
has always motivated me 
to ameliorate the studying 
experience by various 
techniques and resources.

Ms. Đỗ Thu Phương
CFA CharterHolder, 
Trưởng phòng tư vấn đầu 
tư cá nhân tại Icenter BSC

As a lecturer at SAPP, I have 
two important goals: to 
help my students to pass 
the highly rigorous CFA 
exam; and to guide them in 
their quests to become 
finance professionals. 

I do believe that at the 
moment, SAPP is one of the 
best CFA training centers in 
Hanoi, with good facilities, 
experienced lecturers as 
well as friendly and pas-
sionate staff. Both 
under-graduates and 
post-graduates would 
gain valuable insights into 
the CFA program as well as 
practical, useful financial 
knowledge upon complet-
ing a CFA course at SAPP.

Mr. Ngô Minh Hoàng, 
CFA CharterHolder,
Head of Fixed income 
trading - TP Bank
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NỘI DUNG PHẢN HỒI

Phản hồi về lớp học (nội dung, chương trình học,
điều kiện học,...)

Phản hồi về thái độ phục vụ của nhân viên

Thủ tục bảo lưu/học lại, chuyển nhượng, chuyển đổi
khoá học

Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ liên quan đến CFA

Thủ tục hoàn trả học phí

Phản hồi về giảng viên Trong vòng 01 ngày làm việc

Trong vòng 01 ngày làm việc

Trong vòng 07 ngày làm việc

Trong 02 giờ làm việc

Không quá 04 giờ làm việc

Không quá 04 giờ làm việc

THỜI GIAN PHẢN HỒI

*Trích bảng Quy chuẩn phục vụ học viên tại SAPP Academy

*Chỉ số NPS – Đánh giá sự hài lòng của khách hàng (Tháng 3, 4, 5/2020)

87, 88% học viên hài lòng tuyệt đối;

12, 12% học viên hài lòng;

0% học viên thất vọng.

87,88%

12,12%
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DỊCH VỤ HỌC TẬP
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Hotline/zalo 0971 354 969

SAPP Customer Support

support@sapp.edu.vn

DỄ DÀNG KẾT NỐI 24/7 
CÙNG BỘ PHẬN TRẢI 
NGHIỆM DỊCH VỤ HỌC VIÊN

HỖ TRỢ HỌC VIÊN ĐA DẠNG 
VÀ TOÀN DIỆN

Là trung tâm đào tạo duy nhất có phòng 
Trải nghiệm dịch vụ học viên, có chuyên viên 
riêng biệt quản lý trải nghiệm học tập của 
học viên với bộ quy tắc chuẩn mực phục vụ 
học viên toàn diện. SAPP Academy luôn 
mong muốn tạo ra những trải nghiệm học 
tập khác biệt trong suốt quá trình học tập 
của học viên.

Hỗ trợ thông tin chương trình CFA (Hỗ trợ
tư vấn mở tài khoản, đăng ký thi và các
thủ tục liên quan đến chương trình CFA);

Chính sách học viên (Hỗ trợ các chính sách
liên quan đến bảo lưu, học lại, chuyển đổi,
chuyển nhượng và hoàn trả học phí);

Phản hồi về dịch vụ học tập (Hỗ trợ ghi
nhận phản hồi về chất lượng và dịch vụ
học tập: giảng viên, công tác tổ chức lớp,
cơ sở vật chất và nhân viên hỗ trợ );

Hỗ trợ Trải nghiệm Học viên (Hỗ trợ học
viên về các kiến thức chuyên môn và các
cơ hội nghề nghiệp);

Hỗ trợ kiến thức chuyên môn;

Hỗ trợ cơ hội nghề nghiệp;

Hỗ trợ thư viện - phòng tự học;

Các vấn đề khác. 



HỌC VIÊN NÓI VỀ

SAPP

“Trải nghiệm tại lớp học CFA tại SAPP 
là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng 
tham gia so với các đơn vị khác. SAPP 
cung cấp lộ trình đào tạo chi tiết, 
quan tâm học viên với các yếu tố nhỏ 
nhất. Vô cùng ấn tượng với hệ thống 
tài liệu bản quyền, nó giúp tôi cải 
thiện được hầu hết các thuật ngữ 
chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên 
đảm bảo về mặt chuyên môn, kinh 
nghiệm giảng dạy và hiện tại đều là 
các quản lý cấp cao giúp tôi mở rộng 
được networking.” 

“SAPP thực sự giúp ích với 1 học viên 
đang là sinh viên như mình. Ngoài 
việc được hỗ trợ về mặt kiến thức,  
mình còn luôn được hỗ trợ cơ hội 
tương tác với doanh nghiệp qua các 
hội thảo nghề nghiệp. Gặp khái 
niệm hay case khó đều có thể liên hệ 
với các kênh hỗ trợ giải đáp từ cố 
vấn chuyên môn nên luôn có cảm 
giác được đồng hành với cả đội ngũ 
SAPP vậy.”

Đỗ Đức Long
Sinh viên năm 4

Đoàn Huy Tuấn
Trưởng phòng Kế toán - Tài chính
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HỌC VIÊN NÓI VỀ

APP

“Nothing to say about teachers. They're 
perfect especially Mr. Minh. Thanks to 
his effective teaching skills and meth-
ods in both theory and practice, we are 
able to deeply understand subjects. I’m 
looking forward to the opportunity to 
workk with him again. Thanks SAPP for 
connecting us. Best Regards.”

Phạm Minh Hoàng
Giám đốc tài chính tại ASIS Việt Nam

“Mình đang trong lĩnh vực tài chính và 
thấy rằng CFA là 1 chứng chỉ cần thiết 
cho nghề nghiệp. Các thầy cô rất 
tâm huyết và có chuyên môn cao, 
môi trường học và dịch vụ thực sự phù 
hợp với những người bận rộn như 
mình giúp mình không bỏ lỡ kiến thức 
trên lớp và có thể ôn tập dễ dàng.”

Chu Văn Đức
Chuyên viên khách hàng Techcombank

KHÓA HỌC CFA
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QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ NHẬP HỌC

1 TƯ VẤN VÀ GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

2 KIỂM TRA ĐẦU VÀO (NẾU CÓ)

3 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

4 HOÀN TẤT THỦ TỤC TÀI CHÍNH

Học phí và các khoản thu khác 
phải được hoàn thành trước khi 
nhập học.

*Tham khảo Quỹ học bổng CFA đầu vào 
cho học viên trong mục Hỗ trợ tài chính

5 NHẬP HỌC

Nhận mẫu hợp đồng và các 
chính sách, quyền lợi dành cho
học viên;

Giới thiệu về giáo trình, tài liệu 
học tập và các kênh hỗ trợ; 

Thông báo lịch học, thông tin 
giảng viên, Class Timeline khóa
học.

Xác định mục tiêu nghề nghiệp, 
khó khăn gặp phải của học viên;

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về 
chứng chỉ CFA, chia sẻ các cơ 
hội và lợi thế của chứng chỉ phù 
hợp với mục tiêu nghề nghiệp;

Thiết kế lộ trình đào tạo chuyên 
biệt.

Học viên thỏa mãn các điều kiện 
theo chương trình Quỹ Học bổng 
CFA* sẽ làm bài Kiểm tra chất 
lượng để có cơ hội nhận học bổng 
lên tới 50% học phí.

KHÓA HỌC CFA
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HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Điều kiện áp dụng:
thuộc top 10% trên thế giới

Phương án hỗ trợ:
Hỗ trợ 50% học phí cho 1 Level tiếp theo;

Số lượng áp dụng: Không giới hạn số lượng.

Điều kiện áp dụng: 
Sở hữu bằng IELTS 7.0 hoặc TOEIC 900 (còn
thời hạn);

Phương án hỗ trợ:
Nhận học bổng 50% học phí áp dụng cho các
Level bất kỳ;

Nhận chứng nhận học bổng tại SAPP Academy.

QUỸ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH DÀNH 
CHO HỌC VIÊN XUẤT SẮC

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

HỌC BỔNG THƯỜNG NIÊN 
RACE FOR SUCCESS

QUỸ HỌC BỔNG CFA ĐẦU VÀO 
CHO HỌC VIÊN

Hỗ trợ trả góp toàn bộ học phí với mức lãi 
suất 0% cho kỳ hạn 6-9 tháng.

nhận học phí lên tới 100%, học viên còn có 

HỌC BỔNG DÀNH CHO 
THÀNH VIÊN CLB, ĐỐI TÁC 
DOANH NGHIỆP
Quỹ học bổng CFA lên tới 1 tỷ 500 triệu 

lạc bộ Tài chính như SSC, SEC, SIC, SCUE, 
SSG, FESE, F&I, SeSc, SGS, BUSF, FBG,... và 

FPTS, BIG4, Non-BIG,...

cập nhật sau



KHÓA HỌC CFA
PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH17

HỌC VIÊN VÀ CÁC ĐỐI TÁC





You are Future
         of Finance

SAPP ACADEMY
SAPP Academy - Đối tác đào tạo chính thức cấp độ Vàng của ACCA, là Học viện dẫn đầu trong lĩnh 
vực đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế chất lượng cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Với 50+ 
giảng viên sở hữu các bằng cấp quốc tế CFA, ACCA, CPA,... và kinh nghiệm làm việc tại các công ty, 
tập đoàn lớn như KPMG, PwC, Deloitte, EY, Vingroup, VNDirect, BIDV, Ủy ban chứng khoán Nhà nước..., 
cùng với 4000+ lượt học mỗi năm, SAPP Academy tự hào khi 90% học viên đã và đang làm việc tại BIG4 
kiểm toán, BIG4 ngân hàng, các tập đoàn tài chính, chứng khoán, quỹ đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Tại Hà Nội: 
Cơ sở 1: Tầng 8, tòa nhà Đức Đại, 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 
Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Cơ sở 3: Lầu 1, 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

0969 729 463

support@sapp.edu.vn

sapp.edu.vn

facebook.com/sapp.cfa


