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Anh Lê Bảo Khánh 
Founder Dubaotiente, 

Senior FX Trader

Tốt nghiệp thạc sỹ tại University of Exeter, top 10 đại học về
tài chính tại Anh Quốc.
Founder và CEO của Dubaotiente.com
Moderator của Tradingview - cộng đồng PTKT lớn nhất thế
giới
Senior FX Trader tại một Ngân hàng thương mại chuyên
nghiệp hàng đầu về mảng thị trường tài chính ở Việt Nam
Kinh nghiệm giao dịch tự doanh cho tổ chức trên platform 
của các ngân hàng lớn nhất thế giới như JPMorgan Chase 
và BNP Paribas
Sử dụng thành thạo Bloomberg, Eikon Reuters và
Tradingview - 3 Terminal mạnh nhất cho Trader chuyên
nghiệp trên thế giới
Từng hai năm liền đạt giải toán quốc gia THPT và được
tuyển thẳng vào đại học Ngoại thương Hà Nội

http://dubaotiente.com/?fbclid=IwAR3swnvSDugG_-WNDB0WTOk-d5bWZcikXVc2sZ9atZdkki5ZAnbZsHzFzsg
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Anh Nguyễn Thanh Tùng
CFA, CMT – Kinh tế trưởng Dubao<ente

Co-Founder và Kinh tế trưởng của Dubaotiente.com

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm Ngoại hối

Cựu chuyên gia Ngân hàng Đầu tư

Cựu chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu

Kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Forex, cổ 
phiếu, trái phiếu, cryptocurrency,...

Chứng chỉ CFA của CFA Institue
Chứng chỉ CMT của CMT Association

http://dubaotiente.com/?fbclid=IwAR2z72ddN-GhOCiTqY49CYzScONm-jqgxAC1HLTgOxWRqSQ9y0sMDqTm-Yc
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Anh Trịnh Văn Tùng
CFTe, CMT3 candidate - Giám đốc PTKT 

Dubaotiente, Cựu FX Trader TPBank, Chuyên gia 
PTKT cao cấp tại VPS

Cựu chuyên viên tự doanh ngoại tệ G7 tại TPBank

Chuyên gia PTKT cao cấp VPS Security

Giám đốc PTKT cổng thông tin Dubaotiente.com

Thiết kế và giảng dạy các khoá học về PTKT tại VPS 
Security

Kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Forex, chứng khoán, 
cryptocurrency

Chứng chỉ CFTe của hiệp hội PTKT IFTA
Pass level 2 CMT

http://dubaotiente.com/?fbclid=IwAR3pPONw_7LGTdBpnGshDsUa1nOQJPUpv0XiiWBR-Hc1WTQHSvRkkQoSvew
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Anh Hoàng Việt Anh
CFA - Giám đốc đầu tư tại Pinetree Securities

10 năm kinh nghiệm trên thị trường liên ngân hàng, quản trị danh mục 
đầu tư ngoại hối, phái sinh tiền tệ, phái sinh lãi suất, options.
Kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường FX, commo, future, options, 
Future TPCP Mỹ, bitcoin, chứng khoán VN
Diễn giả tại nhiều sự kiện, diễn đàn về FX: TIG Viet Expo 2020, KVB 
Prime Seminar, SFES Saigon Summit
Diễn giả danh dự tại nhiều trường đại học lớn: Kinh tế Quốc dân, Học 
viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, RMIT
Co-founder của 1 số học viện đào tạo tài chính, đào tạo chứng chỉ CFA
Giảng viên tại nhiều trung tâm CFA uy tín: Illiat, Hedge academy, 
Trustville, IDA,
Biên soạn và giảng dạy các khóa học khác: đào tạo nghiệp vụ treasury 
FX, phân tích kỹ thuật cơ bản, đầu tư chứng khoán, quản lý tài chính 
và wealth management.
4 năm kinh nghiệm đào tạo, hơn 40 khóa học, trên 800 học viên tại 
nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành tài chính

Top 10% thế giới CFA cả 3 level CFA
Pass Level 2 CMT 90%
Chứng chỉ Bloomberg Market concept
Chứng chỉ Quản lý Quỹ UBCKNN
Chứng chỉ Quản lý tài sản và bảng cân đối
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Anh Vũ Duy Hưng
Giám đốc chiến lược Dubaotiente, Giám đốc 

nguồn vốn Mirae Assets Securities

12 năm kinh nghiệm trên thị trường liên ngân hàng, quản trị 
danh mục trái phiếu và danh mục vốn, phái sinh tiền tệ, 
phái sinh lãi suất
Giám đốc Chiến lược và Phát triển kinh doanh Dubaotiente; 
Giám đốc Nguồn vốn Mirae Assets Securities
Cựu Phó Giám đốc Nguồn vốn KBSV
Cựu Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Trái phiếu LPB
Cựu Chuyên viên Quản trị tài sản nợ - có và Quản trị trị rủi 
ro thị trường SHB
Cựu Chuyên viên Kinh doanh tiền tệ và Trái phiếu TPBank
Kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường Cổ phiếu, Trái 
phiếu,, forex, options
Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Chứng chỉ Quản lý Quỹ
UBCKNN, Chứng chỉ Chứng khoán UBCKNN
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Chị Nguyễn Phan Bảo Giang

Kinh nghiệm nhiều năm tự doanh giao dịch hoán đổi 
USD/VND (swap) và G7 tại ACB

Giám đốc Phân tích G7 của cổng thông tin 
Dubaotiente.com

Kinh nghiệm phân tích vĩ mô và đề xuất chiến lược bảo 
hiểm rủi ro tỷ giá tại Sacombank

Kinh nghiệm giao dịch trên thị trường G7, chứng 
khoán,...
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Anh Đỗ Duy Đạt

Associate Manager ở Dubaotiente.com

Kinh nghiệm giao dịch thị trường FX, Cryptocurrency, 
chứng khoán

Giải nhất cuộc thị giao dịch FOREXperience 2016 được 
tổ chức bởi SIM-INC (Singapore Institute of 
Management - Investment & Networking Club) và 
broker TradeStock
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Chị Nguyễn Vân Trang

Tốt nghiệp thủ khoa thạc sỹ Phân tích đầu tư tại 
University of Stirling.

Đạt học bổng toàn phần cho khóa học Thạc sỹ (Karen 
Napier Scholarship), giải thưởng Walter Scott Global 
Asset Management Prize cho sinh viên tốt nghiệp thủ 
khoa năm 2015, giải thưởng luận văn xuất sắc nhất 
ngành học kinh doanh tại trường University of Stirling 
năm 2015.

Đạt chứng chỉ Phân tích thị trường (Financial Market 
Analysis Certificate) do Công ty Amplify Trading Ltd, 
UK, cung cấp.

Tham gia giảng dạy chứng chỉ CFA nhiều năm (chủ yếu 
ở các học phần Equity, Ethics, Fixed Income và 
Economics).



9

Anh Nguyễn Trọng Vinh

Tốt nghiệp thạc sỹ ngành tài chính tại đại học thương 
mại Hà Nội

08 năm kinh nghiệm trading với 04 năm trading 
Cryptocurrency

Top 10 tác giả danh tiếng nhất toàn thời gian tại 
tradingview Việt Nam

Founder của cộng đồng Nhatkytrading.com
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Anh Đỗ Anh Tú

Market Analyst - BIDV Tresury Research

Tốt nghiệp thạc sỹ loại xuất sắc chuyên ngành Tài 
chính Ngân hàng tại University of Northampton, Vương 
quốc Anh

2 năm kinh nghiệm tại Bộ phận nghiên cứu, Ban Kinh 
doanh vốn và tiền tệ BIDV - đơn vị đi đầu trong hoạt 
động nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam

Thành viên của CLB nghiên cứu liên ngân hàng VIRA
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Anh Nguyễn Hải Quân

Giám đốc Quản lý Giao dịch Phái Sinh MSB

Hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường liên ngân hàng 
và trải qua nhiều vị trí của khối nguồn vốn  

Giám đốc quản lý giao dịch phái sinh

Giám đốc giao dịch ngoại tệ

Chuyên viên kinh doanh trái phiếu

Kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường Fx, 
Commodities, Future, Options, Bond, Derivatives.

Kinh nghiệm sử dụng các Platform của các tổ chức 
quốc tế hàng đầu thế giới như JP Morgan Chase, BNP 
Paribas và Wells Fargo


