TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH A.S.K
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Để có thể tự chủ được tài chính trong tương lai, các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá
nhân đã khuyên chúng ta cần phải làm 3 việc sau khi còn trẻ: (1) Tiết kiệm (2) Gia tăng thu nhập từ
công việc làm thêm (3) Gia tăng thu nhập từ hoạt động đầu tư. Cùng đồng hành với các bạn trẻ,
Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K, thiết kế khóa đào tạo – huấn luyện thực tế “Đầu tư Chứng
khoán” nhằm nâng cao kiến thức và hành trang đầu tư kinh doanh để trở thành một nhà đầu tư
thành công.
1. Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
2. Nắm được cách thức giao dịch chứng khoán theo quy định và luật chứng khoán
3. Hiểu được phân tích cơ bản
4. Hiểu được phân tích kỹ thuật
5. Vận dụng kiến thức đầu tư thực tế.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Chương trình đào tạo kéo dài trong 6 buổi. Phương pháp đào tạo áp dụng trong khóa học đòi hỏi
học viên phải rất năng động, nhiệt tình trong các hoạt động. Nghiên cứu, đọc, giải quyết tình huống,
đóng vai, thảo luận nhóm, bài tập thực hành sẽ được áp dụng trong suốt khóa học

GIẢNG VIÊN
Giảng viên Khoa Quản trị - Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA HỌC
Chương trình bao gồm 6 buổi tập trung vào HƯỚNG DẪN THỰC TẾ cách thức đầu tư chứng
khoán


Buổi 1: (1) Chứng khoán và thị trường chứng khoán (2) Cách thức mua - bán chứng khoán
(3) Những quy định và cách thức giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán (4)
Tìm hiểu các hạng mục trên bảng điện giao dịch



Buổi 2: Phân tích cơ bản chứng khoán (cổ phiếu)



Buổi 3: Phân tích cơ bản chứng khoán (cổ phiếu) (tiếp theo)



Buổi 4: Phân tích kỹ thuật chứng khoán



Buổi 5: [HƯỚNG DẪN THỰC TẾ] [Học ban ngày - Học trực tiếp trên các giao dịch thực
tế] (1) Thực hiện giao dịch mua chứng khoán (2) Theo dõi giao dịch



Buổi 6: [HƯỚNG DẪN THỰC TẾ] [Học ban ngày - Học trực tiếp trên các giao dịch thực
tế] Đầu tư mua – bán chứng khoán. Đầu tư chứng khoán dựa trên phân tích cơ bản và kỹ
thuật.

Ghi chú:


Học viên được hỗ trợ mở tài khoản tại công ty chứng khoán



Học viên phải tiến hành giao dịch thực tế (có thể giao dịch ở mức tối thiểu là 10 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 VNĐ/ cổ phiếu) để có thể tự mình đầu tư sau khi hoàn thành khóa
học.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO


Khóa đào tạo 6 buổi kéo dài trong 6 tuần (1 tuần/ 1 buổi) nhằm giúp học viên có đủ thời
gian nghiên cứu, hiểu và tiến hành đầu tư thực tế để giảng viên hỗ trợ trực tiếp.



4 buổi học lý thuyết vào tối thứ 2 từ 18h30 đến 20h30



2 buổi HƯỚNG DẪN THỰC TẾ vào chiều thứ 6 từ 13h00 đến 15h00 (đầu tư thực tế nên
phải học vào thời gian giao dịch của thị trường chứng khoán)



Bên cạnh đó, học viên được tham gia vào các buổi "CÀ PHÊ ĐẦU TƯ' giao lưu giữa các
học viên của chương trình được tổ chức định kỳ 1 tháng/ lần vào sáng thứ 7 từ 8h30 đến
11h30 để mở rộng mối quan hệ đầu tư và trao đổi kinh nghiệm, thông tin cũng như nắm bắt
các xu hướng của thị trường.

