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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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Dự Báo Kinh Tế Việt Nam - Xu hướng Đầu tư 

Ở Việt Nam hiện nay đang xảy ra 5 sự bùng nổ: 

 

Điều gì sẽ xảy ra ? 

Akira Lê sẽ bật mí cho bạn ngay sau đây: 
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1.Bùng nổ dân số và tiêu dùng ở Việt Nam: Điều gì sẽ xảy 
ra? 

Tốc độ tăng dân số của Việt Nam hiện nay 

Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, dân số Việt Nam sẽ tiếp tục tăng 
lên đến hơn 101 triệu người vào năm 2030. Dân số đông sẽ tạo ra 
một thị trường rộng lớn, nguồn lao động dồi dào, rất hấp dẫn đầu 
tư. Dân số VN đang đứng thứ 3 ở Đông Nam Á, và 13 trên thế giới. 

 

Số liệu: Liên Hiệp Quốc (UN - World Population Prospects) 

Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, GDP bình 
quân đầu người ước đạt 2.400 USD, và sẽ tiếp tục tăng trong các 
năm sắp tới (theo số liệu dự báo của IMF). 
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Dân số tăng sẽ mang lại điều gì ? 

 

Số liệu: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF - World Economic Outlook 
Database) 

Dân số ngày càng tăng, và đời sống và thu nhập ngày càng được 
cải thiện, vì vậy người Việt có xu hướng tiêu dùng mua sắm ngày 
càng nhiều hơn.  

Biểu đồ dưới đây phản ánh điều đó: 
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Số liệu: Tổng Cục Thống Kê 

Theo Tổng cục Thống Kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng liên tục tăng qua các năm, phản ánh sức 
mua mạnh mẽ của người Việt. 

 

Số lượng người Việt tiêu dùng mua sắm ngày càng tăng, là động 
lực giúp ngành bán lẻ ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong 
những năm tới. 

Doanh nghiệp nào hưởng lợi nhờ dân số tăng? 
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Hưởng lợi lớn nhất chính là các công ty bán lẻ như:  

⚫ Vincom Retail (VRC): Sở hữu hệ thống Trung Tâm Thương 
Mại Vincom tại các thành phố lớn. 

 

⚫ Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ): Sản xuất và kinh 
doanh nữ trang, hiện đang mở rộng chuỗi bán lẻ kim hoàn 
trên toàn quốc. 

 

⚫ Thế Giới Di Động (MWG): Sở hữu chuỗi bán lẻ Thế Giới Di 
Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, và đang triển khai thêm 
chuỗi bán lẻ dược phẩm. 
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Akira Lê khi về sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn thấy ai cũng cúi đầu 
nhìn vào màn hình điện thoại Smartphone.  

Có thể nói, người Việt bây giờ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhưng 
không thể sống thiếu cái điện thoại. Điều này đã giúp Thế Giới Di 
Động gặt hái thành quả.  
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Đúng vậy. Cuộc sống xung quanh ẩn chứa rất nhiều cơ hội, và ai 
biết quan sát thì người đó thắng. 
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2.Bùng nổ vốn ngoại vào Việt Nam: Kết quả ra sao? 

Vốn đầu tư nước ngoài có chảy vào Việt Nam hay không? 

Akira Lê nhận được vài Email của một số độc giả, bày tỏ sự lo lắng 
rằng: Liệu vốn ngoại có đang bị rút khỏi Việt Nam hay không ? 

 

Xin trả lời rằng: Với một thị trường mới nổi, đang tăng trưởng mạnh 
như Việt Nam, thì đầu tư vào đây được lợi gấp đôi:  

1. Khai thác nguồn nhân lực: Tận dụng nguồn nhân công giá rẻ 
dồi dào 

2. Khai thác thị trường: Bán sản phẩm cho tầng lớp dân số trẻ 
bùng nổ ở Việt Nam 

Hãy xem biểu đồ thống kê số tiền đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
vào Việt Nam dưới đây: 
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Số liệu: Tổng Cục Thống Kê 

Bạn nhìn thấy gì ở biểu đồ trên ? 

Trả lời: Có 2 cột mốc đáng nhớ, đó là: 

⚫ Năm 1997, vốn đầu tư đột ngột giảm, sau khi xảy ra Khủng 
hoảng Tài chính Châu Á. 

⚫ Năm 2007, vốn đầu tư bắt đầu bùng nổ tăng mạnh, sau khi Việt 
Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

 

Các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan,... đã 
tìm hiểu rất kỹ càng trước khi quyết định đầu tư sang Việt Nam. 
Nếu nền kinh tế Việt Nam có vấn đề, thì chắc chắn số tiền đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam không thể tăng liên tục như vậy được. 

Nước ngoài đầu tư gì ở Việt Nam? 
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Sau khi gia nhập sân chơi quốc tế, Việt Nam đã và đang đón dòng 
tiền từ nước ngoài đổ vào 3 mảng chính:  

⚫ Đầu tư Sản xuất kinh doanh 
⚫ Đầu tư Chứng khoán  
⚫ Đầu tư Bất Động Sản 

 

Dưới đây là biểu đồ so sánh tốc độ tăng trưởng của Chứng Khoán 
Việt Nam (màu xanh), và Chứng Khoán Nhật Bản (màu đỏ): 
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Dữ liệu: Bloomberg 

Bạn thấy đấy, nước ngoài rất quan tâm đến những quốc gia mới 
nổi như Việt Nam, chứ không phải Nhật Bản. 

Vì sao nước ngoài chú ý Việt Nam nhiều hơn Nhật Bản? 

 

Vì Việt Nam có dân số trẻ và khỏe, còn Nhật Bản thì dân số già, ít 
sinh con.  

Hiện nay, Nhật Bản đã đạt đến đỉnh tăng trưởng, nền kinh tế trở 
nên bão hòa, trì trệ vì thiếu lao động. 

Hãy nhìn vào tình hình hiện tại của Việt Nam và so sánh với lịch sử 
của Nhật Bản vào năm 1970: 
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Số liệu: Liên Hiệp Quốc (UN - World Population Prospects) 

Nhìn vào 2 tháp dân số của Việt Nam (năm 2015) và Nhật Bản 
(năm 1970), bạn sẽ thấy điểm 1 tương đồng, đó là: Độ tuổi dân số 
từ 15 đến 34 tuổi (lực lượng lao động trẻ) chiếm phần lớn trên tổng 
số dân. Như vậy, Việt Nam đang đi trên con đường mà Nhật Bản 
đã đi cách đây 45 năm. 

  

Dân số Việt Nam và Nhật Bản: Trẻ và Già 
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Thực tế chứng minh nhiều nước trên thế giới đã phát triển rất mạnh 
ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng (lực lượng lao động trẻ chiếm đông 
đảo).  

Năm 1970 đánh dấu sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật 
Bản kể từ đống hoang tàn đổ nát sau chiến tranh thế giới thứ 2.  

Rất nhiều người Nhật đã giàu lên nhanh chóng nhờ biết đón sóng 
chứng khoán và bất động sản trong thời điểm đó.  

Dưới đây là biểu đồ biến động cơ cấu dân số Việt Nam: 

 

Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng từ 
năm 2007, với lực lượng lao động trẻ dồi dào.  

Đây chính là thời kỳ hoàng kim, mở ra rất nhiều cơ hội vàng cho 
những ai biết chủ động đón sóng ngay từ bây giờ. 
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Đúng vậy. Đừng quá thần tượng các quốc gia phát triển, mà 
ngoảnh mặt quay lưng với đất nước mình. Thời của Việt Nam chính 
là đây. 
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3.Bùng nổ xây dựng và phát triển đất nước: Nên đầu tư 
gì? 

3 ngành nghề được chú trọng nhiều nhất 

 

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế sơ khai, vì vậy 3 
ngành nghề sau được chú trọng tập trung nguồn lực nhiều nhất: 
Thực phẩm, Y tế, Xây dựng. 

 

 

Akira Lê sẽ giải thích dựa trên phương diện kinh tế học, liên quan 
đến 4 khu vực kinh tế chính ở mỗi quốc gia. 
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An tâm đi. Tôi có cách giảng giải rất dễ hiểu. Nhiều người cảm thấy 
Chứng khoán là một lĩnh vực rất khó, nhưng sau khi học từ Akira 
Lê đều thấy mọi thứ trở nên đơn giản. 

Bây giờ hãy quay lại chủ đề chính. Nền kinh tế của mỗi quốc gia 
bao gồm 4 khu vực: 

 

Cụ thể là: 

⚫ Khu vực 1: Sản xuất sơ khai (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, khai mỏ, khai khoáng), tạo ra nguyên vật liệu 

⚫ Khu vực 2: Sản xuất công nghiệp (gia công, chế biến) và Xây 
dựng, dùng nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh 

⚫ Khu vực 3: Dịch vụ (Giao thông, tài chính, ăn uống, du lịch, 
giải trí, y tế,...) 
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⚫ Khu vực 4: Thông tin Tri thức (Công nghệ thông tin, truyền 
thông, nghiên cứu phát triển) 

Biểu đồ dưới đây so sánh giai đoạn phát triển kinh tế của Việt Nam 
và Nhật Bản: 

 

Bạn thấy đấy: 

⚫ Các nước phát triển như Nhật Bản, Singapore, HongKong,... đi 
trước Việt Nam rất lâu. Họ đã xây dựng cơ sở hạ tầng gần như 
hoàn chỉnh rồi, và hiện nay chủ yếu tập trung vào Khu vực 3 
và 4. Nói cách khác, nền kinh tế đang thiên về vào Dịch vụ, 
Tài chính, Công nghệ thông tin,... 

⚫ Việt Nam là nền kinh tế sơ khai, hiện đang tập trung vào Khu 
vực 1 và 2, nghĩa là tập trung nguồn lực để Sản xuất thực 
phẩm, Dịch vụ y tế, Xây dựng cơ sở hạ tầng,... phục vụ đời 
sống người dân, kế đến là thúc đẩy cả Khu vực 3 và 4 để theo 
kịp các nước phát triển. 

Trong lĩnh vực Nông Nghiệp (thuộc Khu vực 1), Việt Nam là nước 
xuất khẩu Cà phê lớn thứ 2 thế giới, xuất khẩu Cao su thứ 3 thế 
giới, xuất khẩu Sắn (khoai mì) lớn nhất thế giới. 
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4 khu vực được ví như 4 mảnh ghép của nền kinh tế. Nếu bạn biết 
được mảnh ghép nào đang được chính phủ đẩy mạnh phát triển, 
thì gần như bạn đã làm chủ được xu hướng đầu tư chứng khoán. 

 

Tóm lại, theo kinh nghiệm của các nước phát triển như Nhật Bản, 
Singapore, trong giai đoạn sơ khai của nền kinh tế, 3 ngành nghề 
nền tảng sau đây được chú trọng tập trung nguồn lực nhiều nhất: 

1) Thực phẩm: Nhu cầu cơ bản nhất của con người chính là: Ăn 
Uống. Cứ mỗi đứa trẻ được sinh ra, Vinamilk lại có thêm 1 
khách hàng 

2) Y tế: Bạn có biết “Đói ăn rau, đau uống thuốc”. Ở Việt Nam, 
bệnh viện và nhà thuốc lúc nào cũng tấp nập người ra vào. 

3) Xây dựng: Akira Lê mỗi lần về Việt Nam đều nhìn thấy nhiều 
tòa nhà mới mọc lên. Việt Nam đang bùng nổ xây dựng để 
phục vụ cho làn sóng dân số ngày càng tăng. 
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Có cổ phiếu nào trong 3 ngành này? 

 

Ngành thực phẩm: 

⚫ Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk (VNM) 
⚫ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) 
⚫ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) 
⚫ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido 

(KDC) ... và còn nữa 

Những nhà đầu tư của các nước phát 
triển đã dùng kinh nghiệm của nước 
mình, để sang Việt Nam đầu tư và lãi 
lớn.  

F&N của Singapore (nay thuộc sở hữu 
của Tỷ phú Thái Lan) đã lãi lớn nhờ mua cổ phiếu Vinamilk. 

Ngành y tế: 

⚫ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) 
⚫ Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) 
⚫ Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) 
⚫ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco (DMC) ... và 

còn nữa 

Ngành xây dựng: 

⚫ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) 
⚫ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) 
⚫ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland (NVL) 
⚫ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) ... và còn 

nữa 
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Lưu ý: Danh sách ở trên được liệt kê với mục đích tham khảo. Bạn 
cần biết cách phân tích chứng khoán để chọn ra cổ phiếu tốt nhất 
và mua bán đúng thời điểm. 
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4.Bùng nổ du lịch ở Việt Nam: Cổ phiếu tiềm năng là gì? 

Vì sao lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh? 

Trong bối cảnh vốn đầu tư nước ngoài tăng cao, kéo theo lượng 
khách quốc tế đến Việt Nam với mục đích du lịch, làm việc, đầu 
tư,... cũng tăng trưởng mạnh mẽ. 

 

Số liệu: Tổng cục Du lịch Việt Nam 

Cổ phiếu gì hưởng lợi nhờ du lịch? 

 

Các ngành nghề hưởng lợi nhất chính là du lịch, hàng không, sân 
bay, khách sạn nghỉ dưỡng. 

⚫ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)  
⚫ Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) 
⚫ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) 
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⚫ Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) 
⚫ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) 
⚫ Tập đoàn Vingroup (VIC): Thuộc sở hữu của Tỷ phú Phạm 

Nhật Vượng, đã và đang đầu tư xây dựng các khách sạn, khu 
nghỉ dưỡng sang trọng trên khắp Việt Nam. 

⚫ Công ty cổ phần Hàng không VietJet (VJC): Thuộc sở hữu 
của nữ Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – người phụ nữ giàu 
nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

 

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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5.Tương lai Kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu ? 

Việt Nam có còn dư địa để tăng trưởng hay không? 

Trong các phần trước, Akira Lê đã so sánh Việt Nam với Nhật Bản 
– một nền kinh tế được xem là đi trước Việt Nam đến 45 năm. 

Nay tôi so sánh Việt Nam với Trung Quốc, một nền kinh tế cũng 
được xem là đi trước Việt Nam khoảng 9 năm. 

 

Số liệu: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF - World Economic Outlook 
Database), Daiwa 

Nhìn vào biểu đồ trên, bạn nhìn thấy sự phát triển thần tốc của 
Trung Quốc, và phần nào dự đoán được viễn cảnh tương lai của 
Việt Nam.  

Có thể nói rằng Việt Nam vẫn còn nhiều khoảng trống để phát triển, 
và hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng lên một tầm cao mới. 

Việt Nam có gì hấp dẫn hơn Trung Quốc và Thái Lan? 

Và có tin vui là: 
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Thực tế đang có xu hướng dòng vốn rời bỏ các nước phát triển, để 
tìm đến các thị trường mới nổi có nhiều cơ hội hấp dẫn hơn.  

Việt Nam đang đón nhận cơ hội từ sự chuyển dịch dòng vốn của 
các nhà đầu tư từ Trung Quốc và Thái Lan. Theo đó, ngành du lịch 
cũng có cơ hội tốt để phát triển. 

 

Đầu tư vào Việt Nam để tận dụng chi phí nhân công rẻ, dịch vụ 
vận tải thấp, và để chào đón hiệp định thương mại TPP. 
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Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích đầu tư vào Việt Nam, coi Việt 
Nam là một địa bàn chiến lược. Nhà sản xuất tivi thứ 2 thế giới – 
LG Electronics đã chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam. Samsung 
cũng đã rút khỏi Trung Quốc, chuyển sang đầu tư hoàn toàn tại 
Việt Nam. 

Việt Nam gia nhập sân chơi lớn: Sóng về đâu? 

Trong khi Triều Tiên đóng cửa với thế giới, còn Việt Nam thì không.  

Nước ta đang đón nhận nhiều cơ hội sau khi tham gia các hiệp định 
thương mại tự do FTA, cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức có 
hiệu lực: 

Hiệp định thương mại tự do (FTA)  
giữa 

Có hiệu lực 
từ năm 

Các nước Đông Nam Á (ASEAN) 1996 

ASEAN – Trung Quốc 2005 

ASEAN – Hàn Quốc 2007 

Việt Nam – Nhật Bản 2009 

ASEAN – Úc – New Zealand 2010 

ASEAN – Ấn Độ 2010 

Việt Nam – Chi Lê 2014 

Việt Nam – Hàn Quốc 2015 

Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu (EEU) 2016 

Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) 2018 

*Hiệp định thương mại tự do (FTA) là Hiệp ước thương mại giữa 
hai hoặc nhiều quốc gia. Theo đó, các nước sẽ tiến hành cắt giảm 
và xóa bỏ hàng rào thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập một 
khu vực mậu dịch tự do. 
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Khi gia nhập cuộc chơi lớn là các Hiệp định thương mại, nước 
nào có chi phí nhân công rẻ hơn, thì nước đó có lợi thế hơn. 

Các doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng ASEAN+1 và 
China+1, trong đó Việt Nam là lựa chọn phù hợp, sản xuất hàng 
hóa tiêu dùng cuối cùng tại Việt Nam với chi phí rẻ, và xuất sang 
nước khác mà vẫn được ưu đãi thuế. 

Thái Lan hiện đang lo lắng khi nhiều doanh nghiệp chuyển đến các 
quốc gia có lợi từ TPP. Điều này không chỉ cắt giảm đầu tư ở Thái 
Lan, mà còn gia tăng sự cạnh tranh giữa hàng hóa Thái và hàng 
hóa từ các nước tham gia TPP trong đó điển hình là Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam có mở cửa thúc đẩy nền kinh tế? 

 

Bất Động Sản:  

Năm 2015, Việt Nam chính thức mở cửa cho người nước ngoài mua 
nhà. Dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản trở nên nhộn nhịp 
hơn, giúp các công ty xây dựng và bất động sản của Việt Nam 
hưởng lợi. 
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Chứng khoán:  

Trước đây, Nhà Nước siết chặt quyền kiểm soát các công ty Việt 
Nam, và chỉ cho phép người nước ngoài mua tối đa 49% số lượng 
cổ phiếu của một công ty. Điều này cản trở dòng vốn chảy vào các 
cổ phiếu hot như Vinamilk.  

Từ năm 2016, chính phủ đã cho phép “xé rào”, tiến hành nới lỏng 
giới hạn (Room) từ 49% lên 100% nhằm tạo điều kiện cho nước 
ngoài mua thêm, với mục đích hút thêm vốn từ khối ngoại. 

Chứng khoán Phái sinh:  

Suốt 17 năm Việt Nam không cho phép giao dịch Chứng khoán Phái 
sinh. Nhưng với mục đích nâng tầm thị trường Chứng khoán để 
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theo kịp các quốc gia lớn, Việt Nam đã chấp nhận và cho phép giao 
dịch Chứng khoán Phái sinh từ năm 2017. 

 

Chính phủ đang đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn, cung cấp một 
lượng hàng hóa có chất lượng cho thị trường như: Bia Sài Gòn, 
Tổng Công ty giấy Việt Nam, Petrolimex, VNPT, Mobifone và nhiều 
doanh nghiệp lớn khác trong ngành vàng bạc đá quý, bất động sản, 
phát điện… 

Trong thời gian tới, hàng trăm doanh nghiệp nhà nước sẽ được 
thực hiện cổ phần hóa và tham gia niêm yết/đăng ký giao dịch trên 
thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ tăng 
trưởng về quy mô và tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. 

 

Lý do thứ nhất: Mục tiêu tăng Vốn hóa thị trường cổ phiếu 
lên 70% GDP 

Trong Kế hoạch 5 năm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, 
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 vốn hóa của thị trường 
chứng khoán Việt Nam đạt 70% GDP so với mức vốn hóa hiện chỉ 
chiếm hơn 58% GDP. 



LeJapan Group Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản 

    

  
© Copyright – LeJapan giữ bản quyền. Học Viên (đã đăng ký Khóa Học) gửi Email cho Akira để nhận Quà 

 

 

Lý do thứ 2: Việt Nam đang quyết tâm nâng hạng thị trường 
tài chính 

Trên thế giới, các thị trường tài chính được xếp hạng vào 3 nhóm 
chính: 

1) Cao nhất là thị trường phát triển (Developed Market) 
2) Thứ hai là thị trường mới nổi (Emerging Market)  
3) Thấp nhất là thị trường cận biên (Frontier Market) 

Hiện tại, Việt Nam đang được xếp vào nhóm thấp nhất Frontier 
Market, và đang quyết tâm nâng hạng lên nhóm 2) Emerging 
Market. 
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Nâng hạng thị trường: Nâng tầm quốc gia để ra biển lớn 

 

Điều này tương tự như bóng đá, không thể cứ mãi thi đấu nghiệp 
dư, mà cần nâng hạng lên để vào giải đấu chuyên nghiệp. Lúc đó 
mới có thể thu hút được vốn tài trợ để phát triển. 

Nâng hạng thị trường có 2 lợi ích:  

⚫ Cải thiện bộ mặt thị trường tài chính và uy tín quốc gia  
⚫ Thu hút dòng vốn đầu tư nhiều hơn và ổn định hơn  

 

Việt Nam phải thỏa mãn yêu cầu của tổ chức xếp hạng MSCI, cụ 
thể là phải cải thiện: 

⚫ Mức độ mở đối với sở hữu nước ngoài 
⚫ Mức độ dễ dàng luân chuyển dòng vốn vào/ra thị trường 
⚫ Hiệu quả của hệ thống vận hành 
⚫ Môi trường cạnh tranh 
⚫ Tính ổn định của khung thể chế 
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Câu chuyện đầu tư thành công khi mới gia nhập WTO 

 

Akira Lê chia sẻ cho bạn thương vụ đầu tư cực kỳ thành công của 
Tỷ phú Warren Buffett vào Trung Quốc. 

Năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới  
(WTO). Đây là cú hích lịch sử tạo nên sự phát triển thần kỳ của 
kinh tế Trung Quốc, và hiện nay đang trên đường vượt mặt cả nước 
Mỹ. 

Từ năm 2001, Trung Quốc đã dần dần nới lỏng quy chế để hút vốn 
nước ngoài. Và nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett đã sớm nhìn thấy 
tận dụng cơ hội đó. 

 

Năm 2003, Buffett đã mua vào 1,3% cổ phần công ty xăng dầu 
PetroChina đang 'thống trị' trên thị trường Trung Quốc. 
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Năm 2007, cổ phiếu của PetroChina sau đó tăng lên rất mạnh, và 
Buffett 'bỏ túi' 3,6 tỷ USD lợi nhuận. Việc của ông chỉ là mua cổ 
phiếu, rồi ngồi nhìn nó tăng vùn vụt và đạt tỷ suất sinh lợi 800% 
sau 4 năm. 

Dưới đây là biểu đồ giá cổ phiếu của PetroChina và tỷ suất sinh lợi 
800% của Buffett: 

 

Bạn thấy đấy, Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007, và chúng ta 
đang đi trên con đường mà Nhật Bản, Trung Quốc đã đi qua. Hoặc 
là bạn tận dụng cơ hội này, hoặc là bỏ lỡ để rồi hối tiếc. 



LeJapan Group Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản 
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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/

