Meer dan 29.000 beleggingsprofessionals wereldwijd behalen
het Level I CFA-examen
Aantal kandidaten groeide wereldwijd met 14% met de sterkste groei in de
regio Azië-Pacific
New York, 24 januari 2018
CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, meldt dat 43 procent van
de 68.086 kandidaten die aan het Chartered Financial Analyst (CFA) Level I-examen van
december 2017 deelnamen, dat hebben gehaald. De geslaagde kandidaten gaan nu over naar
Level II van het CFA-programma, de tweede fase van in totaal drie, in het behalen van de
CFA®-titel, een van de meest gerespecteerde en erkende titels in de beleggingsindustrie. Het
aantal kandidaten dat deelnam in december 2017 liet weer voortgaande groei zien van meer
dan 14 procent ten opzichte van het aantal kandidaten dat in 2016 werd geëxamineerd voor
Level I van het CFA-programma.
"CFA Institute zet zich in voor het verhogen van de professionaliteit in de beleggingsindustrie,
en het CFA-programma legt een solide basis door kandidaten over de hele wereld de hoogste
standaarden op het gebied van ethiek, opleiding en professionaliteit bij te brengen", zegt Paul
Smith, CFA, president en CEO van CFA Institute. "Felicitaties aan onze geslaagde Level Ikandidaten, die een stap dichterbij het behalen van de CFA-titel zijn, en waarmee zij ons zullen
gaan vergezellen in onze missie om een betere wereld voor beleggers te creëren."
Om de titel te verdienen, moeten kandidaten slagen voor alle drie de niveaus van het examen,
dat kan worden beschouwd als de meest rigoureuze investering die iemand in het
beleggingsvak kan doen. Bovendien moeten kandidaten vier jaar relevante werkervaring achter
hun naam hebben; zich committeren aan de CFA Institute Code of Ethics and Standards of
Professional Conduct; en lid worden van het CFA Institute. Minder dan een op de vijf
kandidaten die aan het programma beginnen, eindigt met het behalen van de titel. Het kost de
geslaagde kandidaten gemiddeld vier jaar om het CFA-programma te voltooien (historische
slagingspercentages bekijken).
Sterke groei van aantal kandidaten in de regio Azië-Pacific
Het december-Level I examen werd afgenomen in 119 testcentra in 76 steden in 40 landen over
de hele wereld. De top 10 van landen en gebieden met het hoogste aantal geëxamineerde
kandidaten zijn:
•
•
•
•

Vasteland China (19.598)
Verenigde Staten (12.126)
India (6.889)
Canada (4,392)

•
•
•
•
•
•

Verenigd Koninkrijk (4,367)
Australia (3.357)
Hong Kong (2.289)
Singapore (1.379)
Zuid-Afrika (1.369)
Verenigde Arabische Emiraten (1.054)

De groei van het aantal kandidaten blijft het sterkst in de regio Azië-Pacific, geleid door het
Vasteland China, waar het aantal geëxamineerde kandidaten 19.598 bedroeg, een stijging van
meer dan 38 procent in vergelijking met 2016. De groei van het aantal kandidaten was ook
opmerkelijk in India, waar het aantal groeide met 20 procent in vergelijking met 2016. In totaal is
56 procent van de wereldwijde kandidaten voor CFA-programma's afkomstig uit Azië-Pacific. De
stijging in deze regio in het fiscale jaar 2017 werd aangejaagd door een groeiend aantal
vrouwen (38 procent versus 32 procent wereldwijd) en studenten (28 procent versus 24 procent
wereldwijd).
Om tegemoet te komen aan de toenemende belangstelling voor het CFA®-programma en de
wereldwijde groei van het aantal kandidaten, voegde CFA Institute vier nieuwe testcentra toe
voor de examencyclus van december 2017, namelijk in Anchorage, Alaska, Verenigde Staten;
Halifax, Nova Scotia, Canada; Hangzhou, China; en Rio de Janeiro, Brazilië. CFA Institute is
van plan om nog een viertal nieuwe testcentra toe te voegen voor de examencyclus van juni
2018, waaronder: Barcelona, Spanje; Dalian, China; Hyderabad, India; en Ulaanbaatar,
Mongolia. Level I-examens worden zowel in juni als in december aangeboden en Level II en III
worden slechts in juni aangeboden.
Het CFA-programma biedt een sterk platform dat is toegesneden op professionals in de gehele
sector, en jaarlijkse updates van het curriculum zorgen ervoor dat de CFA-titel de wereldwijde
standaard voor de industrie blijft. Het beslaat ethische en professionele standaarden,
effectenanalyse en waardering, internationale analyse van financiële rapportages, kwantitatieve
methoden, economie, corporate finance, portefeuillebeheer, vermogensbeheer en
portefeuilleanalyse. Het examencurriculum van december bevatte ook nieuw materiaal over
onderwerpen zoals vertrouwen in de investment management industrie, updates voor corporate
governance en Environmental, Social and Governance (ESG) beleggen en herzieningen van de
analyse van vraag en aanbod in de economie. Voor meer informatie over het CFA-programma,
inclusief het curriculum, ga naar https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram.
CFA Institute
Het CFA Institute is een wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, die de norm stelt
voor professionalisering en prestaties. De organisatie maakt zich sterk voor ethisch gedrag in
beleggingsmarkten en is een gerespecteerde bron van kennis in de financiële wereld. Het
uiteindelijke doel: een klimaat scheppen waarin de belangen van beleggers voorop staan,
markten zo goed mogelijk functioneren en economieën groeien. Het CFA Institute telt bijna
150.000 leden in 165+ landen. CFA Institute heeft acht kantoren wereldwijd en er zijn 149
aangesloten lokale verenigingen. Ga voor meer informatie naar www.cfainstitute.org of volg ons
op Twitter @CFAInstitute en op Facebook.com/CFAInstitute.

