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Hướng dẫn: 

Xoay ngang màn hình 
điện thoại để 

xem chữ to hơn 
 

 

 

*Nếu bạn xem trên máy tính thì không cần làm gì cả 
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 Lời nói đầu 

Dành cho những ai muốn trở thành nhà đầu tư  

Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, 
thì nên đăng ký sử dụng: 

✓Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt AkiraHotStock 4.0,  
✓Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu AkiraTool,  
✓Hệ thống theo dõi người nước ngoài mua cổ phiếu gì nhiều nhất 

AkiraGlobal,  
✓Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ 

bản & Chuyên sâu)  

Đăng ký tại đây: https://akirale.net/khck/  

 

LeJapan Group giữ bản quyền Ebook này 

Việc phát tán Sách Ebook này trên Internet (hoặc sao chép ra ngoài) mà không được 

sự đồng ý của LeJapan đều là bất hợp pháp và vi phạm luật bản quyền,  

và có thể bị khởi tố hình sự theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP của của Chính phủ,  

quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. 

https://akirale.net/khck/
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3 Cách để trở nên Giàu Có 

Dưới đây là 3 cách phổ biến nhất để trở nên giàu có: 

 

 

Cách 1: Làm nhân viên cấp cao 

Ví dụ: Akira làm việc cho một Tập đoàn lớn trong nhiều năm, và cố 
gắng làm việc hết mình để được trọng dụng và thăng chức.  

 

Cách 2: Làm chủ doanh nghiệp 

Ví dụ: Akira tách ra làm chủ, sở hữu doanh nghiệp và thuê nhân 
viên làm việc. 
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Nếu tôi ngủ quên trên chiến thắng như Yahoo, thì sẽ bị đánh bại 
bởi những đối thủ cạnh tranh ngày càng lớn mạnh như Google. 

 

Cách 3: Làm cổ đông (Sở hữu Cổ Phiếu) 

Ví dụ: Akira sở hữu cổ phiếu của các công ty uy tín và có tiềm năng 
tăng trưởng. Khi giá cổ phiếu tăng lên, thì giá trị tài sản của tôi 
cũng tăng theo.  

 

Khi nào cần tiền mua nhà, mua xe, cho con cái đi du học,... thì tôi 
bán bớt cổ phiếu để chi trả. 
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Bí mật của những người giàu 

Những người giàu nhất thế giới là ai ? 

Hãy xem danh sách Top 6 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes 
công bố : 

 

Có 3 tỷ phú được rất nhiều người biết đến, đó là:  

 Bill Gates giàu nhất thế giới nhờ cổ phiếu Microsoft 
 Warren Buffett giàu thứ 3 thế giới nhờ sở hữu cổ phiếu của 
Coca-Cola, American Express, Wal-Mart, Visa,... 
 Mark Zuckerberg giàu thứ 6 thế giới nhờ sở hữu cổ phiếu 
Facebook. 

 

Họ trở nên giàu có là nhờ đâu ? 
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Nếu chỉ làm kinh doanh và kiếm tiền theo cách thông thường, thì 
khó có thể giàu nhanh đến như vậy.  

Akira đã phát hiện ra 1 điểm chung của họ, đó là: Các tỷ phú luôn 
sở hữu cổ phiếu của công ty tốt, và giá trị cổ phiếu đó liên tục tăng 
theo thời gian.  

Nói cách khác: 

 

Hãy đọc các bài báo dưới đây để hiểu thêm về 3 tỷ phú này: 

 Warren Buffett 

 
Warren Buffett – Tỷ phú giàu thứ 3 thế giới 
“Huyển thoại vùng Omaha” là nhà đầu tư thành công nhất thế 
giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway.  
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Warren Buffett đã bắt đầu sự nghiệp đầu tư phi thường của mình 
từ khi còn rất trẻ. Mới 11 tuổi, khi còn giao báo trên chiếc xe đạp, 
chàng trai đã bắt đầu chơi chứng khoán.  
Năm 1969, ở độ tuổi 39, ông mua lại doanh nghiệp dệt may 
Berkshire Hathaway, biến nó trở thành một công ty sinh lợi khổng 
lồ, giúp ông từng bước tạo nên khối tài sản như ngày nay. 

 

 Bill Gates 

 
Sau 30 năm, cổ phiếu Microsoft đã tăng 71283% 
Nếu bạn mua một cổ phiếu Microsoft với giá 21 USD vào ngày 
13/3/1986 (tức ngày IPO), bây giờ bạn sẽ có 14990 USD.  
Microsoft khởi đầu là một công ty khởi nghiệp “siêu hot” trong 
những năm 1970, và hiện nay đã đạt đến vị thế thống trị thế giới 
phần mềm. 
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Năm 1987, khi 21 tuổi, Bill Gates đã trở thành tỷ phú trẻ nhất 
mọi thời đại. Năm 1995, ông trở thành người giàu nhất thế giới 
với tài sản 12,9 tỷ USD. 

 

 Mark Zuckerberg 

 
Cổ phiếu Facebook tăng vọt, Mark Zuckerberg thành người giàu 
thứ 6 thế giới 
CEO Mark Zuckerberg của Facebook đã qua mặt Chủ tịch Larry 
Ellison của Oracle trở thành người giàu thứ 6 thế giới, Forbes cho 
biết. 

 
CEO Facebook Mark Zuckerberg, người giàu thứ 4 tại Mỹ và giàu 
thứ 6 thế giới. 
Zuckerberg có giá trị tài sản tăng  4,85 tỷ USD lên 46,25 tỷ USD, 
do cổ phiếu Facebook tăng đến 12% sau báo cáo lợi nhuận quý 
của Facebook tăng mạnh. 

 

Tóm lại, Akira rút ra kết luận:  
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Ngày xưa, Henry Ford – cha đẻ thương hiệu xe hơi Ford – phải mất 
vài chục năm thì mới có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ. 

Ngày nay, các ông chủ của Uber, Facebook, Amazon,… chỉ mất 
chưa đến 10 năm để sở hữu khối tài sản khổng lồ. Đó là nhờ sức 
mạnh của cổ phiếu.  
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Những người giàu nhất Việt Nam  

Những người giàu nhất Việt Nam là ai ?  

Dưới đây là danh sách Top 6 người giàu nhất Việt Nam do CafeF 
công bố. 

 

 

Họ trở nên giàu có là nhờ đâu ? 

Dưới đây là bài báo về Tỷ phú Phạm Nhật Vượng – người giàu nhất 
Việt Nam. 

 Phạm Nhật Vượng 

 
Cổ phiếu Vingroup lên mức cao nhất từ khi niêm yết, giá trị cổ 
phiếu của ông Phạm Nhật Vượng vượt 1,3 tỷ USD 
Tính từ đầu năm, cổ phiếu Vingroup (VIC) đã tăng 24%, cao hơn 
nhiều so với mức tăng gần 10% của VN-Index. 
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Ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ 591 triệu cổ phiếu VIC, có 
trị giá lên tới hơn 30 nghìn tỷ đồng, tăng gần 950 tỷ đồng so với 
phiên giao dịch trước đó. 
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang đứng vị trí 1.011 trên tổng số 
1.810 tỷ phú thế giới, và đứng số 1 Việt Nam. 

 
Cổ phiếu VIC lên mức cao nhất từ khi niêm yết 
Nếu mua những cổ phiếu này 6 tháng trước, giờ đây nhà đầu tư 
đã nhân đôi, nhân ba tài khoản. 

 

Nhà Đầu tư thông minh là tiến hành đầu tư sớm nhất có thể. 
Đừng chờ đợi cho đến khi bạn có “đủ” tiền rồi mới đầu tư. Làm 
ngay từ bây giờ vẫn tốt hơn nhiều so với không làm gì cả.  
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Làm giàu nhờ sức mạnh của lãi kép 

Sức mạnh của lãi kép có thể làm cho bất cứ ai giàu có. Bạn sẽ có 
được một tài sản khổng lồ trong tương lai, nếu bạn bắt đầu với một 
số tiền nhỏ, rồi cứ thế tiếp tục bổ sung thêm tiền vào danh mục 
đầu tư của bạn thường xuyên. 

Akira Lê so sánh sự khác nhau giữa Lãi đơn và Lãi kép như sau: 

 

Ví dụ về Lãi kép:  

Bạn đầu tư 20 triệu, một năm lãi 10%. 

 Năm thứ nhất: Bạn lấy về số Tiền gốc là 20 triệu, cộng tiền lãi 
10%. Tổng cộng bạn có 22 triệu.  
 Năm thứ hai: Lúc này Tiền gốc đã là 22 triệu, cộng tiền lãi 
10% (là 2,2 triệu). Tổng cộng bạn có 24,2 triệu.  

Nghĩa là: Tiền lãi thu về (của năm thứ nhất) cũng được tính lãi 
10%, và đó được gọi là lãi kép (lãi của lãi). 
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Bạn đã biết được lãi suất kép và sức mạnh của nó. Hãy áp dụng lãi 
kép vào cuộc sống ngay từ hôm nay, vì tiền bạc thích tốc độ. Làm 
sớm, giàu sớm. 

Hãy đầu tư một khoản tiền mỗi tháng, hưởng lãi suất kép liên tục 
sau 30 năm để lo cho tuổi già. Bạn nghĩ sao ? 
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Giàu có để làm gì ? Vừa đủ sống là được rồi... 

 

Có 2 lý do mà tôi muốn bạn trở nên giàu có: 

1. Để có tiền phòng khi cấp bách (tai nạn, chữa bệnh) 
2. Để giúp đỡ cha mẹ, anh chị em, người khác,… lúc hoạn nạn 

 

Bill Gates, Warren Buffet là 2 nhà tỷ phú hảo tâm nhất thế giới, đã 
đồng thành lập Tổ chức Giving Pledge với cam kết dành ra 99% tài 
sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Hiện Quỹ này đã có 137 
thành viên là các cá nhân siêu giàu, năm qua bổ sung thêm 2 tên 
tuổi lớn: Mark Zuckerberg và Elon Musk. 

Làm từ thiện là hoạt động phổ biến của những người giàu có. Họ 
đã cứu giúp hàng triệu người, đóng thuế rất nhiều để xây dựng 
trường học, bệnh viện, cầu đường,... 

Nếu không có người giàu, thì sẽ chẳng có nhiều điều kỳ diệu xảy 
ra trong cuộc đời này. 

Còn dưới đây là câu chuyện cuộc đời của Akira Lê: 
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Khi còn nhỏ, Akira Lê rất ghét người giàu. Tôi nghĩ rằng: giàu có là 
xấu xa. Vì vậy tôi tẩy chay và nhất quyết không chơi với mấy đứa 
bạn nhà giàu. 

Tôi quyết định sống một cuộc đời bình thường: Học cho giỏi để ra 
trường kiếm một việc làm ổn định, không cần lương cao. Thế là đủ. 
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Kết quả là cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi. Nghèo vẫn hoàn 
nghèo. 

Rồi đột ngột, một biến cố lớn đã xảy ra: Cha tôi mắc bệnh tim, 
trong khi gia đình tôi không có đủ tiền để chữa trị. 

 

Cha tôi qua đời chỉ sau một thời gian ngắn. Và đó là cú sốc lớn 
nhất cuộc đời tôi. 

Tôi đau khổ và dằn vặt, cho đến khi có người bạn khuyên nhủ tôi: 
“Mẹ bạn vẫn còn đó. Hãy sống tốt và thành đạt, để sau này có điều 
kiện giúp đỡ mẹ và mọi người khi cần”.  
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Cha mẹ lớn tuổi rồi, không thể đợi chúng ta mãi được. 

Nhất định phải để cho họ nhìn thấy thành công của bạn càng sớm 
càng tốt ! 

Nếu bạn đang sống ở Việt Nam, thì có 7 lợi ích khi bạn trở thành 
người giàu có: 

 Bố mẹ: Bạn có điều kiện để chăm sóc sức khỏe bố mẹ, đủ tiền 
để chữa trị khi họ lâm bệnh bất ngờ. 
 Con cái: Bạn có thể cho con học trường quốc tế, với hệ thống 
giáo dục tốt. 
 Sức khỏe: Bạn có tiền để mua thực phẩm sạch giá cao, thay 
vì đồ ăn độc hại từ Trung Quốc, để phòng bệnh ung thư. 
 Du lịch: Bạn có điều kiện để đi du lịch thế giới, mở mang hiểu 
biết. 
 Thời gian: Bạn có thời gian rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống. 
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 Mối quan hệ: Bạn được kết giao với tầng lớp thượng lưu, học 
hỏi nhiều điều từ họ. 
 Cống hiến: Bạn có điều kiện giúp đỡ trẻ em mồ côi, lang thang 
cơ nhỡ, người già neo đơn,… 

Giàu có và nghèo khổ, không bên nào tốt hơn bên nào. Nhưng nếu 
được lựa chọn, tôi sẽ chọn giàu có. 

Giàu có chưa hẳn đã mua được hạnh phúc, nhưng tôi tin chắc rằng 
giàu có sẽ xoa dịu được nỗi đau. 

 

Bài học rút ra của Akira Lê 

 Nếu thực sự yêu thương bố mẹ mình, thì phải quyết tâm trở 
nên thành đạt và giàu có. 

 Hầu hết các tỷ phú trên thế giới đều nắm giữ cổ phiếu của 
những công ty tốt. 

 Muốn trở thành nhà đầu tư vĩ đại, thì cần phải nắm giữ cổ 
phiếu của các công ty vĩ đại. 
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Ghi chú: 
Akira Lê và Cộng sự liên tục cập nhật quyển Sách Ebook này.  
Hãy đăng nhập vào Kho Sách Ebook và Khóa Học Online của 
LeJapan để Download các phiên bản mới nhất. 
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Lời kết 

Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, 
thì nên đăng ký sử dụng: 

 

✓Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt AkiraHotStock 4.0,  
✓Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu AkiraTool,  
✓Hệ thống theo dõi người nước ngoài mua cổ phiếu gì nhiều nhất 

AkiraGlobal,  
✓Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ 

bản & Chuyên sâu)  

 

Đăng ký tại đây: https://akirale.net/khck/  

https://akirale.net/khck/

