
 

 

 

 

Làm thế nào để quản lý đầu tư khi không 

có kinh nghiệm 

 

  



Bắt đầu một nghề nghiệp trong quản lý đầu tư có thể là một trận chiến, nhưng 

những lợi thế của việc triển khai một thành công trong thực tế cũng có giá trị nó.  

 

 

Làm thế nào để quản lý đầu tư khi không có kinh nghiệm 

 Quản lý đầu tư thành công được hưởng một mức thu nhập cao, sự tự do để quản 

lý theo lịch trình riêng của họ như là các chủ doanh nghiệp. Sự hài lòng về việc 

giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu tài chính của họ. Vì những phần thưởng, 

quản lý đầu tư là một lĩnh vực cạnh tranh cao và khó khăn cho các đại lý mới, đặc 

biệt là những người không có kinh nghiệm. Đi vào các lĩnh vực quản lý đầu tư đòi 

hỏi phải có khả năng xây dựng mạng lưới riêng của mình cho khách hàng, cam kết 

đào tạo và giáo dục, và kiên trì đối mặt với rất nhiều lời từ chối. 

Nghiên cứu các công ty môi giới lớn thuê người quản lý đầu tư trong khu vực của 

bạn. Thông tin này có thể được tìm thấy trực tuyến hoặc trong danh bạ điện 

thoại. Tìm kiếm văn phòng chi nhánh địa phương, vì điều này sẽ là trung tâm của 

công ty trong việc tuyển dụng và đào tạo. 

Áp dụng cho tất cả các công ty lớn có văn phòng trong khu vực của bạn. Họ cần 

phải có một phần dành cho các ứng dụng công việc trên trang web của họ. 



Áp dụng đối với các nhà hoạch định tài chính độc lập và cố vấn đầu tư trong khu 

vực của bạn. Họ sẽ không thể cung cấp cho bạn đào tạo chính thức của một công 

ty lớn hơn, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về một kế hoạch tài chính cá nhân. 

 

Phương thức quản lý đầu tư tài chính 

 Ghi danh vào một chương trình chứng nhận để có được một Giấy chứng nhận 

trong Kế hoạch tài chính (CFP) hoặc chuyên gia tư vấn tài chính. Nghiên cứu 

những chỉ định sẽ thể hiện cam kết của bạn để sử dụng lao động và bạn có được 

một người quản lý đầu tư có kiến thức nhiều hơn cho khách hàng của bạn. 

Kết nối với bạn bè của bạn và địa chỉ liên lạc kinh doanh để cho họ biết bạn đang 

tham gia vào quản lý đầu tư. Yêu cầu nếu họ có nhu cầu đầu tư và nếu họ sẽ sẵn 

sàng đáp ứng với bạn. Trong một cuộc phỏng vấn với một công ty đầu tư, nếu bạn 

có thể chứng minh rằng bạn đã bắt đầu thăm dò cho các khách hàng, bạn sẽ trông 

giống như một ứng cử viên mạnh hơn. 
 

 


