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HỌC PHÍ

Khóa học sẽ diễn ra trong 5 buổi, mỗi buổi là
2 tiếng. Thời gian diễn ra khóa học sẽ dự kiến
vào cuối tuần, phù hợp với thời gian các học
viên

Thời lượng khóa học

Học phí là 5.000.000 VND. Học phí đã bao
gồm các tài liệu, giáo trình trong quá trình
học

Học phí

Các khóa học sẽ diễn ra theo hình thức đào
tạo online (zoom)

Hình thức đào tạo

Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh
nghiệm thực chiến trong lĩnh huy động
vốn. Qua khóa học, các học viên sẽ lĩnh
hội được các kinh nghiệm quý báu từ đội
ngũ chuyên gia của chúng tôi

THÔNG TIN
KHÓA HỌC 

Đối tượng của khóa học là chủ doanh

nghiệp hoặc các học viên đang theo đuổi

nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân

hàng đầu tư, quỹ đầu tư.

Một trong những
khóa học chuyên
sâu về huy động vốn
tại Việt NamGiáo trình

Financial statement analysis workbook : step-
by-step exercises and tests to help you
master by Martin S Fridson & Fernando
Alvarez

Financial Reporting, Financial Statement
Analysis and Valuation by James M. Wahlen &
Stephen P. Baginski & Mark Bradshaw


