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Together we progress

Chuyên viên Phân tích 

Mô tả công việc 

 Thực hiện nghiên cứu Công ty và định giá cổ phiếu;

 Các nhiệm vụ khác liên quan đến phân tích và khuyến nghị ngành;

 Thực hiện chuyến thăm công ty, cập nhật công ty, gặp gỡ nhà phân tích 

và các sự kiện đầu tư;

 Đưa ra khuyến nghị cổ phiếu dựa trên định giá theo một số định dạng;

 Tham gia vào cuộc họp bán hàng ngày và hàng tuần để cung cấp các đề 

xuất giao dịch; 

 Đóng góp về quan điểm và ý tưởng về thị trường chứng khoán, và các 

sự kiện quan trọng để đưa ra các khuyến nghị phù hợp.Sản xuất tài liệu 

đào tạo cho các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty cho 

khách hàng và nhà môi giới;

Yêu cầu

 Bằng Đại học ở các lĩnh vực liên quan.

 2 năm kinh nghiệm ở vị trí phân tích tại công ty / 

doanh nghiệp, lập mô hình tài chính và lập báo cáo 

đầu tư.

 Hiểu biết rõ về phân tích tài chính và thị trường 

chứng khoán.

 Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

 Năng lực nghiên cứu, định giá, phân tích thông tin 

và dữ liệu tốt.

 Có giấy phép hành nghề chứng khoán như môi giới, 

phân tích, quản lý quỹ.

 Ưu tiên ứng viên CFA 

Quyền lợi

 Lương cạnh tranh

 Hưởng bảo hiểm theo luật hiện hành 

 Phụ cấp ăn trưa

 Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài 

 Thưởng theo hiệu suất…

http://www.rhbsecurities.vn/
mailto:rhbib.vn.hr@rhbgroup.com

