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Giới thiệu về chương trình CFA®

The Chartered Financial Analyst, hay CFA Charterholder (CFA®) là một chức danh nghề 

nghiệp cấp bởi Viện CFA Hoa Kỳ, được công nhận rộng rãi dành cho các chuyên gia phân tích 

tài chính trong ngành quản lý đầu tư. Chứng chỉ CFA được đánh giá rất cao bởi các công ty, 

nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức kinh doanh trên toàn thế 

giới. Chương trình CFA tập trung vào kỹ năng quản lý danh mục đầu tư và phân tích tài chính, 

áp dụng cho các loại tài sản khác nhau, cũng như cung cấp kiến thức tổng quát trong các 

lĩnh vực tài chính khác như tài chính doanh nghiệp.

Được đưa ra đầu tiên ở Hoa Kỳ vào năm 1962, chương trình CFA ngày càng trở nên quốc tế 

hóa với nhiều thành viên được cấp chứng chỉ CFA Charterholder trên khắp châu Âu, châu Á 

và Úc, bắt nguồn từ nhu cầu cần tạo ra một tiêu chuẩn để các nhà đầu tư và doanh nghiệp 

có thể dựa vào đó khi giao dịch với giới đầu tư và các chuyên gia tài chính. Ngày nay, CFA 

được xem như là một chuẩn mực xuất sắc về kỹ năng trong thị trường tài chính. 

Tại Việt Nam, kỳ thi CFA lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003 với khoảng 40 thí sinh, tính 

cả người bản địa và người nước ngoài. Kể từ đó, chương tình đã thu hút được rất nhiều các 

chuyên gia tài chính như Giám đốc quản lý quỹ, Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên 

ngân hàng, Giám đốc tài chính, bởi họ cảm thấy cần thiết phải theo đuổi một bằng cấp quốc 

tế để nâng cao kiến thức và phát triển nghề nghiệp. Chỉ trong một vài năm từ khi xuất hiện, 

cộng đồng CFA tại Việt Nam đã phát triển rất nhanh và cho tới hiện tại, mỗi năm Việt Nam 

đón nhận 30 CFA Charterholder mới - những cá nhân đã trải qua quá trình đào tạo khắt khe 

về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
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Tại sao hàng nghìn ứng viên 
theo đuổi CFA®?

“Tiêu chuẩn vàng” được công nhận rộng rãi trên toàn cầu - CFA là thước đo 

chuẩn quốc tế về năng lực và sự liêm chính; các CFA Charterholder sẽ có được 

sự tín nhiệm và tôn trọng của khách hàng và đồng nghiệp như là một căn cứ 

vững chắc về chuyên môn;

Sự thăng tiến về nghề nghiệp - CFA tượng trưng cho tiêu chuẩn về chất lượng, 

là bằng chứng rằng bạn đã thành thạo chương trình học khắt khe và có một 

phạm vi lớn về kiến thức đầu tư; CFA là một tấm hộ chiếu cho đầu ra hoặc 

thăng tiến hơn trong phạm vi chuyên môn;

Kiến thức thiết yếu - CFA tập trung vào kiến thức dựa vào thực tiễn ngành đầu 

tư hiện tại, dự đoán trước về xu hướng tương lai và những năng lực thiết yếu để 

thực hành về chuyên môn lĩnh vực đầu tư;

Mạng lưới toàn cầu - CFA Charterholder có cơ hội kết nối và chia sẻ kinh 

nghiệm cùng mạng lưới hội viên của Viện CFA Hoa Kỳ. Các mối quan hệ này 

giúp ích rất nhiều cho kinh nghiệm và công việc của bạn sau này;

Lợi thế cạnh tranh - CFA là một lợi thế cạnh tranh đối với sinh viên năm cuối khi 

đi xin việc.
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Chương trình CFA phù hợp với ai?

Cơ hội nghề nghiệp khi sở hữu
chứng chỉ CFA®

Cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực 

Dịch vụ Tài chính;

Các nhà đầu tư tài chính chuyên 

nghiệp muốn nâng cao kiến thức và kỹ 

năng của họ lên cấp độ cao hơn để 

thăng tiến trong công việc;

Cá nhân muốn thay đổi con đường 

nghề nghiệp và có mối quan tâm lớn 

với thế giới đầu tư;

Cá nhân làm việc trong các công ty 

nghiên cứu đầu tư/chứng khoán;

Cá nhân làm việc trong vị trí Tài chính 

doanh nghiệp, phân tích nghiệp vụ và 

nghiệp vụ ngân hàng đầu tư;

Sinh viên năm 3 và năm cuối đại học 

chuyên ngành kinh tế mong muốn 

tăng cơ hội thực tập và làm việc trong 

lĩnh vực tài chính và đầu tư 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.   

Quản lý danh mục đầu tư;

Nhà phân tích nghiên cứu;

Ban điều hành cấp cao của 

công ty;

Quản lý quỹ;

Đo lường hiệu quả hoạt động;

Quản lý tài sản;

Đầu tư thay thế;

Qũy đầu tư tư nhân;

Tài chính cấu trúc;

Giảng viên tài chính;

Tư vấn viên;

Phân tích viên ngân hàng 

đầu tư;

Cố vấn tài chính;

Kế toán viên/Kiểm toán viên;

Quản trị rủi ro.
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Những công ty nào sẽ thuê 
CFA® Charterholder làm việc?

Mức lương trung bình của một 
CFA® Charterholder

Các công ty đầu tư, chứng khoán/Quỹ 

đầu tư;

Tổ chức môi giới;

Quản lý/Tư vấn tài sản khách hàng 

cá nhân;

Công ty tư vấn đầu tư tài chính;

So sánh giữa một chuyên viên tài chính và một chuyên viên tài chính có chứng chỉ CFA, mức 

lương chênh lệch lên đến 50% (theo thống kê thu nhập của học viện CFA), và họ có ưu thế 

trội hơn hẳn khi làm việc tại những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Sau đây là mức lương trung bình của một CFA Charterholder:

Theo CFAplanet, một trang web theo dõi số liệu thống kê liên quan đến CFA, cụ thể là mức 

lương CFA theo năm kinh nghiệm.

Đây là mức lương trung bình của một CFA Charterholder tại Mỹ, có nghĩa là sẽ có nhiều người 

kiếm được nhiều hơn và ít hơn những con số đó. Tại Việt Nam, lương của một chuyên viên 

CFA Level 2 là $3.000/tháng (tất cả thu nhập đều là cố định, nếu tính thưởng và đầu tư tự 

doanh thì con số sẽ cao hơn nhiều).

Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp;

Công ty dịch vụ quản lý đầu tư tổ chức;

Môi giới chứng khoán; 

Đại lý kinh doanh chứng khoán/Ngân 

hàng đầu tư;

Công ty bảo hiểm.

$78,190

1 - 4 năm
kinh nghiệm

$99,370

5 - 9 năm
kinh nghiệm

$152,122

Hơn 20 năm
kinh nghiệm
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Điều kiện đầu vào của 
chương trình CFA®

Điều kiện để trở thành 
CFA® Charterholder

Viện CFA không yêu cầu thí sinh thi đầu vào. Tuy nhiên để được thi CFA, thí sinh cần hội đủ 1 

trong các điều kiện sau: 

Một bằng cử nhân (hoặc tương đương) hoặc đang trong năm cuối của chương trình cử 

nhân đại học (bạn sẽ được yêu cầu cập nhật thông tin học vấn của mình trước khi đăng 

kí cho kì thi Level 2); hoặc

Có bằng nghề nghiệp như ACCA, CPA, CIMA, AIA, ICSA hoặc tương đương; có trình độ 

ngoại ngữ tương đương bằng C hoặc IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500; hoặc

Sinh viên đại học năm cuối; hoặc

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc (không nhất thiết phải làm việc trong lĩnh vực đầu tư). 

ĐẬU KỲ THI CFA LEVEL 1

TRỞ THÀNH 
CFA CHARTERHOLDER

ĐẬU KỲ THI CFA LEVEL 2 ĐẬU KỲ THI CFA LEVEL 3

Có 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư (được tích 

lũy trước, trong hoặc sau khi hoàn tất chương trình CFA);

Đăng ký trở thành hội viên của cộng đồng CFA và tuân thủ quy 

định về đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp.



Brochure CFA 8

Nội dung chương trình học 

Chương trình CFA bao gồm 3 kỳ thi được tổ chức tại các Test center trên toàn thế giới. Ba kỳ 

thi Level 1, Level 2, Level 3 phải được vượt qua tuần tự là một điều kiện để trở thành CFA 

Charterholder.

Tất cả các kỳ thi chỉ dùng ngôn ngữ duy nhất là Tiếng Anh. Nội dung bài thi, kiến thức trọng 

tâm và dạng câu hỏi tăng dần độ phức tạp theo mỗi Level. Kỳ thi được thống nhất diễn ra gần 

như đồng thời trên toàn thế giới để tránh trường hợp lộ đề thi.

Cung cấp những kiến thức và khái niệm nền tảng trong lĩnh vực tài chính. 

Các bài thi Level 1 bao gồm các câu hỏi yêu cầu việc nắm được và hiểu 

các kiến thức cơ bản, tập trung vào các công cụ đầu tư. Một số câu hỏi 

sẽ yêu cầu việc phân tích.

Tập trung vào mảng phân tích tài chính và các kiến thức sẽ ở mức độ 

sâu và khó hơn. Các bài thi Level 2 nhấn mạnh vào những phân tích phức 

tạp hơn, cùng với sự tập trung vào việc định giá các tài sản.

Tập trung vào các kiến thức và kỹ năng ứng dụng vào quản lý danh mục 

đầu tư và lên kế hoạch hiệu quả. Các bài thi Level 3 yêu cầu sự tổng hợp 

của tất cả các khái niệm và phương pháp phân tích trong một loạt các 

ứng dụng quản lý danh mục đầu tư và lên kế hoạch tài chính hiệu quả.

Level 1

Level 2

Level 3
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Trong 3 level có 10 môn học. 10 môn học này sẽ được chia ra theo 4 nhóm:

Ethical & Professional Standards (Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp);

Investment tools (Công cụ đầu tư): Corporate Finance, Economics, Financial Reporting 

and Analysis, Quantitatives Methods;

Assets (Những sản phẩm tài chính có thể đầu tư): Alternative Investments, Derivatives, 

Equity Investment, Fixed Income;

Portfolio Management and Wealth Planning (Quản lý danh mục đầu tư).

Ethical & Professional 
Standards;

Investment tools:    
Quantitatives Methods, 
Economics, Financial 
Reporting and Analysis, 
Corporate Finance;

Lấy Ethical & Professional Standards làm trọng tâm trong cả 3 Level, chúng ta sẽ thấy được 

độ phức tạp và độ khó tăng dần của các tiêu chí như sau:

Assets Classes:     
Equity Investments,
Fixed Income, 
Derivatives,
Alternative Investments;

Portfolio Management 
and Wealth Planning.    

Level 1 Level 2 Level 3

Ethical Ethical Ethical
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Tỷ trọng nội dung thi trong 

Môn học

Ethical and Professional Standards

Quantitative methods

Economics

15

10

10

15

10

11

11

6

6

6

100

10 - 15

5 - 10

5 - 10

10 - 15

5 - 10

5 - 10

10 - 15

5 - 10

5 - 10

5 - 10

100

10 - 15

0

5 - 10

0

0

10 - 15

15 - 20

5 - 10

5 - 10

35 - 40

100

Financial Reporting and Analysis

Corporate Finance

Equity Investment

Fixed Income

Derivatives

Alternative Investments

Portfolio Management 
and Wealth Planning

Tổng

Level 1 (%) Level 2 (%) Level 3 (%)
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Các kỳ thi CFA® được tổ chức vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. Kỳ thi của mỗi cấp độ đều 

kéo dài trong 360 phút, gồm có 180 phút buổi sáng từ 9h tới 12h sáng và 180 phút buổi chiều 

từ 2h tới 5h chiều. Kỳ thi tháng 12/2020 đối với CFA Level 1 là kỳ thi trên giấy cuối cùng.

100% câu hỏi trắc nghiệm;

Buổi sáng: 90 câu trong 2,25h;

Buổi chiều: 90 câu trong 2,25h; 

Hình thức và thời gian thi 

Level 1

Level 2

Level 3

Cấp độ Thời gian Hình thức

Tháng 2, 5, 8, 11 

hàng năm (kể từ

năm 2021).

100% câu hỏi trắc nghiệm;

Buổi sáng: 10 item sets, mỗi set là 1 đề bài tình 

huống dài và 6 câu hỏi trắc nghiệm;

Buổi chiều: 10 item sets, mỗi set là 1 đề bài tình 

huống dài và 6 câu hỏi trắc nghiệm.

Tháng 5, 8 (năm 

2021); 

Tháng 2, 8 (kể từ

năm 2022).

50% câu hỏi trắc nghiệm và 50% câu hỏi tự luận;

Buổi sáng: 10-15 câu tự luận;

Buổi chiều: 10 item sets, mỗi set là 1 đề bài tình 

huống dài và 6 câu hỏi trắc nghiệm.

Tháng 5, 11 

hàng năm.

Kỳ thi CFA 3 cấp độ trên máy tính 

Lưu ý: 

- Kỳ thi 3 cấp độ trên máy tính bắt đầu từ năm 2021;

- Khoảng cách giữa 2 lần thi liên tiếp (thi lên cấp độ hoặc thi lại): tối thiểu 6 tháng.
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Bảng dưới đây là tỷ lệ đỗ kỳ thi CFA mới nhất trong 4 năm qua. Có hai điểm tỷ lệ cho Level 1 

vì CFA Level  1 được tổ chức hai lần một năm (tháng 6 và tháng 12 hàng năm), trong khi đó 

Level  2 và 3 được tổ chức mỗi năm một lần (tháng 6 hàng năm).

Xu hướng tỷ lệ đỗ rất nhất quán với nhau qua các năm. Qua xu hướng tỷ lệ đỗ này, bạn sẽ dễ 

dàng hình dung được độ khó của kỳ thi:

Tỷ lệ đỗ kỳ thi và độ khó

Có 2 loại phí gồm phí mở tài khoản lần đầu và lệ phí thi. Phí mở tài khoản là $450 chỉ cần 

đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký lần thi đầu tiên. Lệ phí thi có 3 mốc đóng phí đối với kỳ thi 

trên giấy và 2 mốc đối với kỳ thi trên máy tính, các mốc đóng phí cụ thể như sau:

Lệ phí thi

Level 1

Level 2

Level 3

2016 2017 2018 2019

43% / 43%

10,469,475 10,469,475 10,469,475

16,285,850 23,265,500 33,734,975

26,755,325 33,734,975 44,204,450

43% / 43% 43% / 45% 41% / 42%

46% 47% 45% 44%

54% 54% 56% 56%

Phí mở tài khoản lần đầu

Lệ phí thi

Tổng cộng

Trước 25/03/2020 Trước 19/08/2020 Trước 09/09/2020

Chi phí thi tham khảo (áp dụng cho kỳ thi Level 1 tháng 12 năm 2020). Đơn vị: VNĐ

10,469,475 10,469,475

16,285,850 23,265,500

26,755,325 33,734,975

Phí mở tài khoản lần đầu

Lệ phí thi

Tổng cộng

Trước 13/08/2020 Trước 03/11/2020

Chi phí thi tham khảo (áp dụng cho kỳ thi Level 1 trên máy tính tháng 02 năm 2021). Đơn vị: VNĐ
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Lệ phí ban đầu áp dụng đối với học viên lần đầu tiên thi CFA Level 1;

Lệ phí thi đóng khi đăng ký thi cho Level 1 hoặc Level 2 hoặc Level 3 (lần đầu tiên hoặc 

thi lại). Lệ phí thi bao gồm 1 bộ giáo trình CFA (giáo trình điện tử) do Viện CFA Hoa Kỳ 

biên soạn;

Tài liệu bản cứng của CFA sẽ được đặt hàng riêng khi đăng ký và phí cho tài liệu in là 

Đăng ký trở thành thí sinh chương trình CFA, thí sinh cần:

Có Passport còn thời hạn đến ngày thi

Đăng ký online trên www.cfainstitute.org. Viện CFA không yêu cầu học viên nộp bằng 

cấp mà chỉ cần kê khai thông tin khi đăng ký online. Viện CFA có thể kiểm tra các bằng 

cấp mà học viên đã kê khai khi cần.

Đăng ký thi

Kỳ thi CFA được tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới, thí sinh có thể đăng ký ở 

bất kỳ địa điểm nào thuận tiện cho việc tham dự kỳ thi. Ở Việt Nam, có 2 địa điểm thi là thủ 

đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh cũng có thể gửi yêu cầu thay đổi địa điểm thi, 

tuy nhiên yêu cầu phải được gửi trước hạn chót (được thông báo cụ thể cho từng kỳ thi, 

thông thường hạn chót này sẽ rơi vào khoảng 2 tháng trước ngày thi) và tùy thuộc vào số 

lượng chỗ ngồi sẵn có mà yêu cầu thay đổi địa điểm của bạn có được thông qua hay không.

Thông tin cụ thể về địa điểm, ngày giờ, số báo danh… sẽ được liệt kê chi tiết trong Phiếu báo 

danh (Admission ticket). Phiếu này sẽ được email cho thí sinh khoảng 1 tháng trước khi kỳ 

thi diễn ra.

Địa điểm thi
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Học bổng CFA đóng góp vào sứ mệnh của chương trình CFA trong việc thúc đẩy các tiêu 

chuẩn cao nhất về đạo đức, giáo dục và sự xuất sắc trong nghề nghiệp. Chương trình CFA 

hiện có một số dạng học bổng như sau:

1. Học bổng tiếp cận (Access Scholarship)

Học bổng tiếp cận của chương trình CFA dành cho những người không thể trang trải toàn bộ chi 

phí của kì thi. Việc nhận đơn được diễn ra từ 01/03 tới 15/09 hàng năm cho các kỳ thi của năm kế tiếp. 

Nhận được học bổng này, thí sinh sẽ được miễn phí ghi danh và lệ phí thi chỉ còn $250.

2. Học bổng nhận thức (Awareness Scholarship)

Học bổng nhận thức sẽ được trao dựa trên đóng góp hoặc vai trò của đối tượng xin cấp học 

bổng. Nhận được học bổng này, thí sinh sẽ được miễn phí ghi danh và lệ phí thi sẽ giảm chỉ 

còn $350. Học bổng nhận thức gồm các loại sau:

Học bổng CFA 

Học bổng học thuật (Academic scholarship): học bổng của khoa/người đại diện/sinh viên;

Các giáo sư đại học/cao đẳng làm việc toàn thời gian hoặc trưởng các bộ môn, đã dạy một số giờ tối thiểu 

ở các học viện có uy tín;

Các sinh viên toàn thời gian đang học một trường trong chương trình “University Recognition Program” 

hoặc một trong các trường đối tác của chương trình CFA.

Học bổng luật (Regulator scholarship): Các nhân viên toàn thời gian của các đối tượng quản lý hoặc điều 

hành hoạt động, chuẩn mực của việc hành nghề trong lĩnh vực quản lý đầu tư hoặc những ai muốn ghi 

danh vào chương trình CFA;

Học bổng truyền thông (Media scholarship): Các nhân viên toàn thời gian của các tổ chức truyền thông 

kết nối và cung cấp các thông tin, dữ liệu và giáo dục tài chính;

Học bổng cho Phụ nữ (Women scholarship): học bổng dành cho đối tượng là phụ nữ và không đủ điều 

kiện để nộp hồ sơ cho các loại học bổng khác, mong muốn trở thành CFA và đủ tiêu chuẩn đăng ký dự thi.
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Phí ghi danh và lệ phí thi sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu người tham gia chương trình thay đổi 

ý định trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi đóng phí. Quá thời hạn trên, phí ghi danh và lệ phí 

thi sẽ không được hoàn lại. Bạn cũng không được phép sang tên cho người khác.

Việc hoãn thi sang kỳ thi kế tiếp sẽ được xem xét cho từng trường hợp cụ thể đối với những 

hoàn cảnh đặc biệt như bệnh nặng, thảm họa tự nhiên hoặc nghĩa vụ quân sự… Học Viện CFA 

có toàn quyết định cho phép hoặc từ chối yêu cầu hoãn thi. Yêu cầu hoãn thi phải được gửi 

trước khi ngày thi diễn ra hoặc muộn nhất là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thi.

   

Kết quả thi sẽ được thông báo trong vòng 60 ngày đối với Level 1 và 2 và trong vòng 90 ngày 

đối với Level 3. Các thí sinh tham dự kỳ thi sẽ được nhận thông báo “Đỗ” hoặc “Chưa đỗ” qua 

email, kèm theo bảng tổng kết về kết quả của từng chủ đề thi. Những thí sinh chưa đỗ sẽ 

được cung cấp thêm thông tin so sánh với các thí sinh khác không vượt qua kỳ thi. Thí sinh 

sẽ không được nhận chứng chỉ hoặc kết quả dạng bản cứng. Kết quả thi sẽ được lưu trực 

tuyến và thí sinh có thể truy cập trên website chính thức trong vòng 1 năm kể từ ngày thi. Sau 

ngày này, thí sinh cũng có thể yêu cầu Học Viện CFA cấp văn bản chính thức (qua email) xác 

nhận kết quả Đỗ hoặc Chưa đỗ nếu cần thiết.

Chính sách hoàn phí và hoãn thi 
các cấp độ 

Kết quả thi

Sau mỗi kỳ thi, ban điều hành Học Viện CFA sẽ đặt ra mức đỗ tối thiểu cho mỗi cấp độ, nhằm 

đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh giữa các kỳ thi. Mức đỗ tối thiểu này có tính đến mức 

độ khó của mỗi kỳ thi. Mức đỗ tối thiểu này không được công bố cụ thể.

Mức đỗ tối thiểu



Phúc khảo điểm thi

Nếu bạn không hài lòng với kết quả thi của mình, bạn có thể yêu cầu phúc khảo bài thi. 

Những thông tin chi tiết bao gồm hạn chót và quy trình thanh toán có thể được tìm thấy 

trong Mẫu đơn yêu cầu phúc khảo (Retabulation Request Form), có trong 30 ngày kể từ ngày 

công bố kết quả.

Quy trình phúc khảo chỉ xác nhận rằng điểm của bạn được ghi nhận và tính tổng đúng. Phúc 

khảo không phải là một quy trình kháng cáo hay dịch vụ chấm điểm lại, và cũng không thay 

đổi điểm cho các câu trả lời đơn lẻ của bạn. Nếu kết quả của bạn được xác nhận là chính 

xác, bạn sẽ vẫn có trách nhiệm trả phí phúc khảo và lệ phí này sẽ không được hoàn lại. Tuy 

nhiên, nếu kết quả của bạn được xác nhận là không chính xác, ngay cả khi điều này không 

làm thay đổi kết quả bài thi của bạn, Học Viện CFA sẽ ngay lập tức hoàn lại phí phúc khảo.

Học Viện CFA không công bố kết quả của từng cá nhân, hay công bố điểm từng thành phần 

trong bài thi. Tất cả các tài liệu thi, bao gồm các câu trả lời, là tài sản của Học Viện CFA và 

sẽ không được trả lại cho bạn dưới dạng nguyên bản hay dạng sao chép.

Phúc khảo phần trắc nghiệm: Một nhân viên của Học Viện CFA sẽ lấy phiếu trả lời trắc 

nghiệm của bạn, xác nhận tên và ID của bạn, và so sánh bằng tay những câu trả lời đã được 

tô với đáp án. Sau đó xác nhận kết quả đã được thêm vào và đưa lên dữ liệu của Học Viện 

CFA đúng hay chưa.

Kết quả của bạn được xác định hoàn toàn bởi những phần đánh dấu được đọc bởi máy quét. 

Trách nhiệm của bạn là hoàn thành phiếu trả lời một cách chính xác để đảm bảo tất cả thông 

tin được ghi lại chính xác. Việc không tuân theo hướng dẫn có thể ảnh hưởng tới việc đọc và 

ghi nhận thông tin của máy. Những ô được tô bởi bút chì không phải loại 2B hoặc HB có thể 

không được đọc bởi máy quét. Việc không tô kín ô hoặc tô không đủ đậm có thể không được 

đọc bởi máy quét. Lỡ tay đánh dấu và tẩy kém có thể được coi là câu trả lời có chủ đích.

Phúc khảo phần viết luận: Một nhân viên của Học Viện CFA xác nhận kết quả của tất cả các 

phần câu hỏi được lưu lại và tính tổng trong dữ liệu đúng hay chưa.
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Tài liệu CFA

Sách giáo trình: 

Lộ trình học CFA 
Theo báo cáo của CFA Institute, bạn cần trung bình 300 giờ học cho mỗi level của CFA. Nếu 

tự học, bạn nên bắt đầu học trước kỳ thi 4 tháng và học ít nhất 2 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, 

khi bạn học tại SAPP Academy, thời gian học sẽ được rút gọn từ 300 giờ xuống chỉ còn dưới 

180 giờ mỗi Level. Các thầy cô sẽ giúp bạn hiểu nội dung chính của bài nhanh hơn, hệ thống 

kiến thức rõ ràng hơn. 

SAPP gợi ý cho bạn phương pháp học dưới đây, được chia làm 4 bước nhỏ theo thứ tự:

(1) Đọc sách: tóm tắt bài theo dàn ý sơ lược;

(2) Viết bài: chi tiết hóa từng ý trong bài;

(3) Làm bài tập: làm các ví dụ của từng mục nhỏ và bài tập cuối sách giáo trình;

(4) Notes: tổng kết bài học theo 2 dạng lớn: các ý chính về lý thuyết + các dạng bài tập điển hình.
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CFA Curriculum: Book 1- Book 6, chương trình đào tạo CFA do CFA Institute biên soạn. Curriculum của 

mỗi level bao gồm 18 sessions, bao gồm Assigned readings (bài đọc được giao), Learning outcome 

statements (LOS - báo cáo kết quả học tập), Problem sets (bài tập);

Schweser Notes: Book 1 - Book 5, viết lại CFA Curriculum theo cách ngắn gọn, dễ hiểu hơn. 

Tài liệu bổ trợ:

Question Bank: phần mềm gồm các câu hỏi MCQs, có chấm điểm luôn;

Đề thi: Sample exam, Past exam, Mock exam - các dạng đề thi mẫu tham khảo;

Quick sheet: bảng tra nhanh các công thức CFA;

Practice exam: volume 1, volume 2 - sách bài tập;

Secret Sauce: tóm tắt nội dung trọng tâm CFA;

Concept map (mindmap): sơ đồ tổng quan về CFA.



Gợi ý thứ tự học các môn học trong 
Level 1
(1) Quantitative Methods: đây là môn nền tảng cho những môn khác nên chắc chắn phải 

học đầu tiên.

(2) Nhóm môn: Corporate Finance, Fixed Income, Portfolio Management and Wealth 

Planning: Nội dung 3 môn này kế thừa từ môn Quantitative Methods khá nhiều. Riêng 

Portfolio Management and Wealth Planning, đề thi không hỏi bản chất, nhưng nếu có ý định 

học lên Level 2 thì cần đọc kĩ môn này.

(3) Economics, Equity Investments và Financial Reporting and Analysis: 3 môn này điểm 

chung là rất nhiều thứ phải nhớ và khá phức tạp. Trong nhóm này có môn Financial 

Reporting and Analysis là chiếm tỷ trọng lớn nhất và khó nhất trong Level 1.

(4) Derivatives, Alternative Investments và Ethical and Professional Standards: Những 

môn này có đặc điểm là rất dễ quên kiến thức, nên để học sau cùng. Đặc biệt là Ethical and 

Professional Standards nên học sau cùng vì lượng kiến thức cần đọc và hiểu rất nhiều, riêng 

môn này có thể bỏ qua giáo trình Schweser Note và tập trung đọc CFA Curriculum bởi nội 

dung chi tiết.

Hãy học lần lượt từng môn, từng bài trong các môn theo thứ tự như trên. Sau đó đến giai 

đoạn ôn tập, nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần review phần notes số (4).

Sau phương pháp học trên, chìa khóa chính để các bạn có thể vượt qua kỳ thi CFA đó chính 

là thiết lập kỷ luật học và một thời khóa biểu phù hợp.
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Giảng viên CFA tại SAPP Academy 
1. Mrs. Đỗ Thu Phương 
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CFA Charterholder;

Chuyên viên phân tích định lượng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng BIDV;

Chuyên viên phân tích rủi ro thị trường tại Ngân hàng đầu tư Natixis;

Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh tại Công ty quản lý đầu tư AXA;

2. Mr. Trần Trọng Kiên 

CFA Charterholder; 

Phó phòng Nghiên cứu Phát triển tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Mr. Ngô Minh Hoàng

5. Mr. Nguyễn Giang Nam

CFA Charterholder;

Hiện đang làm tại Khối nguồn vốn tại TP Bank;

Từng làm chuyên viên quan hệ khách hàng tại Tiền phong Bank;

Từng làm tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Securities 

Company;

3 năm kinh nghiệm làm việc tại CBRE Vietnam, Chailease International Leasing Hanoi;

4. Mr. Nguyễn Kỳ Minh

CFA Charterholder;

Head tại ETF Management Mirae Asset Finance VietnamGlobal Investment - Thành viên công ty quản lý 

tài sản số 1 Hàn Quốc;

Nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý các hoạt động kinh tế vĩ mô và lĩnh vực bảo hiểm, các hoạt động 

quản lý tài sản của công ty.

CFA Charterholder;

Phân tích đầu tư cấp cao tại Techcom Capital JSCNhiều năm kinh nghiệm trong quản lý các hoạt động 

kinh tế vĩ mô và lĩnh vực bảo hiểm, các hoạt động quản lý tài sản của công ty.

Nhiều năm kinh nghiệm về quản lý danh mục đầu tư và phân tích nghiên cứu. 



Syllabus CFA tại SAPP Academy

Buổi Nội dung Chi tiết Số giờ

Hướng dẫn 7 tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

Các tiêu chuẩn hành nghề đầu tư toàn cầu (GIPS)

Quản trị doanh nghiệp được niêm yết trên thị 

trường chứng khoán cho các nhà đầu tư

ĐẠO ĐỨC 
NGHỀ NGHIỆP
(Ethical 
And Professional)

ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
(Equity Investment)

CÁC CÔNG CỤ 
PHÁI SINH
(Derivatives

Tổ chức và chức năng của thị trường chứng khoán

Thị trường vốn hiệu quả

Giới thiệu về các loại đầu tư khác

Đầu tư bất động sản

Phân tích các loại báo cáo tài chính

Các nghiệp vụ về hàng tồn kho

Hàng hóa và các loại tài sản có tính 

thanh khoản thấp

CÁC LOẠI HÌNH 
ĐẦU TƯ KHÁC 
(Alternative 
Investments) 
thanh khoản thấp

Giới thiệu về các hệ thống báo cáo tài chính:

IFRS & US GAAP

Giới thiệu về phân tích cơ bản và các ứng dụng 

đặc biệt của phân tích cơ bản

Giới thiệu về phân tích cơ bản và các ứng dụng 

đặc biệt của phân tích cơ bản

Thị trường và hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng 

tương lai

Thị trường và hợp đồng trao đổi, quyền mua và 

quyền bán
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Các nghiệp vụ kế toán về tài sản cố định dài hạn

Các nghiệp vụ kế toán về thuế thu nhập doanh 

nghiệp

Phát hiện các dấu hiệu sai lệch trong báo cáo tài 

chính

PHÂN TÍCH 
BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH 
(Financial 
Reporting
And Analysis)

KINH TẾ HỌC 
(Economics)

TÀI CHÍNH 
DOANH NGHIỆP
(Corporate Finance)

Các nghiệp vụ kế toán về tài sản và nợ ngoại bảng

Phân tích các tỷ số tài chính

Thương mại quốc tế và ảnh hưởng của tỷ giá 

hối đoái

Tăng trưởng kinh tế và sự phát triển

Khái niệm cơ bản dự thảo ngân sách vốn và

dòng tiền

Phân tích rủi ro và ngân sách tối ưu

Mối quan hệ giữa cung và cầu của hàng hóa trên 

thị trường

Các yếu tố ảnh hưởng đến đường cung và cầu của 

thị trường

Cung và cầu của các nguồn lực sản xuất

Doanh nghiệp và cấu trúc thị trường

Cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính & chính sách cổ tức

Tổng quan quản trị tài chính

Chi phí vốn

Chứng khoán và các nguồn thu từ cổ phiếu

Kinh tế học vĩ mô

Ảnh hưởng của lạm phát và thất nghiệp

Các chính sách tài chính và tiền tệ
Chính sách ổn định sản lượng và việc làm

Kinh tế học vi mô

Hệ thống ngân hàng và tiền tệ

Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế tới thị trường 

đầu tư
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Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Giá trị dòng tiền chiết khấu & các ứng dụng dòng 

tiền chiết khấu

Các dạng và đặc điểm đầu tư để có thu nhập cố 

định

PHƯƠNG PHÁP 
PHÂN TÍCH 
ĐỊNH LƯỢNG 
(Quantitative 
Methods)

ĐẦU TƯ 
TRÁI PHIẾU 
(Fixed Income)

Các khái niệm về xác suất và thống kê

Phương pháp phân phối thông dụng

Các khái niệm về danh mục đầu tư

Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư

Quyết định phân bổ tài sản đầu tư

Giới thiệu các mô hình định giá tài sản

Xây dựng danh mục đầu tư và quản lý rủi ro

Phương pháp giả thuyết và kiểm định giả thuyết

Đặc tính của chứng khoán nợ

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu

Phân tích rủi ro lãi suất & Phân tích các rủi ro 

tín dụng

Định giá trái phiếu

QUẢN LÝ 
DANH MỤC
ĐẦU TƯ
(Portfolio 
Management
And
Wealth Planning) 

ÔN TẬP

Tổng thời lượng học
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49 - 50  
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Lý do nên chọn học CFA tại 
SAPP Academy

Đội ngũ giảng viên 100% là các CFA Charterholder, giàu kinh nghiệm, sở hữu các bằng 

cấp nghề nghiệp quốc tế, có kinh nghiệm làm việc thực tế ở các vị trí cấp cao trong lĩnh 

vực Tài chính tại các tập đoàn đa quốc gia;

Cam kết chất lượng đầu ra, hỗ trợ học viên học lại hoàn toàn miễn phí nếu bị trượt ở kỳ 

thi CFA gần nhất;

Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp giúp học viên xây dựng được lộ trình học tập phù 

hợp với từng mục tiêu theo đuổi;

Cơ sở vật chất tiện nghi với đầy đủ tài liệu, phòng tự học, cung cấp trà bánh đầy đủ;

Thường xuyên tổ chức các chương trình học bổng, office tour, các buổi chia sẻ về định 

hướng và cơ hội nghề nghiệp tốt nhất từ các công ty lớn hỗ trợ học viên;

Hỗ trợ file ghi âm, group lớp học giúp học viên thuận tiện trong quá trình ôn lại kiến thức 

và chia sẻ các case bài tập; Test online sau mỗi buổi học và thi thử cuối khóa miễn phí.

Giáo trình độc quyền được biên soạn bởi các chuyên gia giàu năm kinh nghiệm, tích hợp 

các kiến thức trọng tâm, dễ hiểu, bám sát đề thi, update kiến thức chuẩn và mới nhất phù 

hợp với kì thi của học viên;

Đội ngũ chăm sóc học viên, hỗ trợ lớp học đầy đủ, giúp học viên ôn lại kiến thức trong 

quá trình học tập;

Cơ hội mở rộng networking với các giảng viên là những người đang làm trong cùng lĩnh 

vực và với hơn 1000 học viên đến từ các tập đoàn lớn tại Việt Nam đã và đang học các 

khóa học tại trung tâm.
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Tại Hà Nội 

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

Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 

1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

Tại TP.Hồ Chí Minh:
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Email: support@sapp.edu.vn 
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