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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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4 Bí Quyết trở thành Nhà Đầu Tư xuất sắc 

Akira tóm tắt nội dung cuốn Sách Ebook này như sau: 

 

 

 

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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1.Kỹ thuật quan sát: 3 bước QĐT 

Ngày xưa, quan sát môi trường xung quanh là vấn đề sống còn đối 
với tổ tiên của ta trong thời tiền sử. Sự sống của họ phụ thuộc vào 
đó. Nếu không biết quan sát, thì nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc 
nào. 

Ngày nay, theo nghiên cứu của Đại học bang Ohio, kỹ năng quan 
sát của con người đang dần giảm sút.  

 

3 bước QĐT là gì? 

 

 

Để cho dễ nhớ, em có thể gọi 3 chữ cái QĐT là Quỹ Đầu Tư, Quyết 
Định Tìm,... tùy theo sở thích của mình. 
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✓ Q = Quan sát 
✓ Đ = Đặt câu hỏi 
✓ T = Tìm câu trả lời 

Tôi đã xây dựng được thói quen: Khi nhìn thấy đối tượng hoặc sự 
kiện, thì đừng bỏ qua, mà hãy đặt câu hỏi ngay. Nếu không tìm 
được ai có thể trả lời cho mình, thì lên mạng tìm câu trả lời ngay. 

Nếu bạn cũng có thói quen này, Akira chắc chắn bạn sẽ giỏi lên rất 
nhiều chỉ sau một thời gian ngắn. 

Hãy xem ví dụ ở phần sau. 

 

 

Ví dụ thực tế 

Ví dụ 1: Giá xăng tăng 

Đầu tiên, tôi có 1 câu hỏi đơn giản dành cho bạn.  
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Khi bạn đọc được những tin tức xăng tăng giá như thế này, bạn sẽ 
cảm thấy vui hay buồn? 

 

Tôi áp dụng 3 bước QĐT như sau: 

1. Quan sát sự kiện: Giá xăng tăng 
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2. Đặt câu hỏi: Giá xăng tăng thì ai sẽ hưởng lợi? 
3. Tìm câu trả lời: Vào Google tìm “cổ phiếu hưởng lợi nhờ giá 

xăng tăng”, phát hiện ra các cổ phiếu xăng dầu như: 
Petrolimex (PLX), GAS, PVD,… 

 

Đây là quy luật tăng giảm giá cổ phiếu của công ty dầu khí, theo 
giá xăng dầu. 

 

Nghĩa là, khi giá xăng dầu tăng, thì giá cổ phiếu dầu khí tăng theo. 

Và Ngược lại, khi giá xăng dầu giảm, thì giá cổ phiếu dầu khí giảm 
theo. 
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Giá dầu giảm hoặc tăng thì sao ? 

 

Tóm lại, khi giá xăng dầu bắt đầu tăng, bạn hãy mua cổ phiếu của 
công ty dầu khí. 
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Một Khi nắm được quy luật tăng giảm này, bạn sẽ biết cách kiếm 
được tiền, khi giá xăng tăng. 

 

Tôi lấy ví dụ đơn giản về trái cây cho dễ hiểu. 

Khi thanh long tăng giá gấp 2 3 lần, thì nông dân trồng thanh long 
sẽ thu tiền đầy túi, vì bán được giá cao hơn trước. 

 

Tương tự như vậy, khi Giá dầu thế giới tăng, thì các công ty dầu 
khí là vui mừng nhất, vì lợi nhuận sẽ được cải thiện. Họ sẽ tích cực 
thuê giàn khoan, để khai thác thêm dầu khí, và điều này có lợi cho 
PVD. 

Tóm lại, khi bạn nhận được thông báo tăng giá xăng, thì đừng vội 
tức giận hay chửi bới: ĐKM VL. 

Mà hãy nhìn sự việc theo 1 chiều hướng tích cực hơn. 
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ĐKM VL lúc này, sẽ là viết tắt của 5 chữ: 

 

Hãy nhớ: Mọi chuyện đều có cách giải quyết. 

 

Ví dụ 2: Bánh phồng tôm 

Khi tôi về Việt Nam đi dự tiệc cưới, hoặc đi ăn nhà hàng,... thường 
bắt gặp món khai vị rất phổ biến: Món Gỏi - Luôn có bánh phồng 
tôm đi kèm.  
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Tôi rất thích ăn bánh phồng tôm, liền áp dụng 3 bước QĐT như 
sau: 

1. Quan sát: Bánh phồng tôm  
2. Đặt câu hỏi: Công ty nào sản xuất bánh phồng tôm 
3. Tìm câu trả lời: Vào Google tìm “cổ phiếu bánh phồng tôm”, 

phát hiện ra 2 công ty là Sa Giang và Bích Chi. 

Tôi tiếp tục tìm hiểu xem 2 công ty này có lên sàn chứng khoán 
hay không, và xem kết quả kinh doanh của họ ra sao. 

Kết quả: Công ty Sa Giang đã lên sàn, còn Bích Chi thì chưa.  

 

Nhiều người mua cổ phiếu Sa Giang (Mã chứng khoán: SGC), vì tin 
tưởng vào triển vọng lớn mạnh của công ty. Giá cổ phiếu tăng lên, 
nếu bán thì sẽ có lãi, nhưng nhà đầu tư vẫn không bán vì tin rằng 
giá cổ phiếu vẫn còn lên cao nữa. 
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Vì sao bạn cần có kỹ năng quan sát? 

Akira đưa ra ví dụ đơn giản: Khi đi xe máy ở Việt Nam, nếu không 
quan sát tổng thể, thì có ngày sẽ bị tai nạn.  

Tình huống thực tế:  
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Bài học rút ra là gì? 

Tôi nhìn đường khi lái xe, và đảo mắt quan sát kính chiếu hậu của 
ô tô đang dừng đỗ trên đường: Nếu nó chưa gập vào, thì có khả 
năng bên trong sẽ có người mở cửa xe bất thình lình. 

Lúc đó, tôi sẽ đi chậm lại, nhìn phía sau có xe lớn hay không, rồi 
lái xe cách xa ô tô 1 chút, để đảm bảo khoảng cách an toàn. 

 

Khả năng quan sát của bạn đến đâu? 

Khi bước vào cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản, nếu bạn: 

a. Chỉ nhìn món hàng muốn mua →Bạn được 3 điểm 

b. Chỉ nhìn những thứ xếp trên kệ hàng →Bạn được 5 điểm 

c. Vị trí sắp xếp tổng thể của các kệ hàng →Bạn được 10 điểm 

 

Chủ cửa hàng luôn muốn: Khách mua càng nhiều càng tốt. Vì vậy 
phải sắp xếp kệ hàng sao cho: khách đi đủ 1 vòng. 
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Khách có nhu cầu mua thực phẩm rất cao. Vì vậy kệ hàng đồ ăn 
và đồ uống sẽ được xếp ở góc trong cùng. Trên đường đi đến kệ 
thực phẩm, họ nhìn các sản phẩm khác, và sẽ mua thêm. 

 

Đặt câu hỏi 6W-3H là gì ? 

Nhà vật lý thiên tài Albert Einstein từng nói: “Học từ ngày hôm qua, 
sống cho ngày hôm nay, đặt hy vọng vào ngày mai. Điều quan 
trọng nhất là không bao giờ ngừng đặt câu hỏi.” 

 

Đặt câu hỏi 6W-3H là: 

 

Trong đó, câu hỏi Why (Tại sao?), How (Làm thế nào?), và Who 
(Ai?) là quan trọng nhất. 
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Các cổ phiếu tăng sau khi Việt Nam xuất hiện nhiều ca nhiễm dịch 
bệnh Corona: 

1. Vinamilk (VNM): Bán sữa 
2. Trung An (TAR): Bán gạo 
3. Masan (MSN): Bán mì ăn liền Omachi 

 

Câu chuyện về Quan sát và Đặt câu hỏi 6W-3H: 

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Yumi và Ken cùng làm cho một công 
ty. Cả hai đều rất siêng năng, tận tâm trong công việc. 

Sau nhiều năm công tác, Yumi được đề cử chức vụ Trưởng Phòng, 
trong khi Ken vẫn giữ nguyên vị trí Nhân Viên. Ken tỏ thái độ bất 
mãn, nộp đơn xin từ chức, vì cảm thấy mình không được trọng 
dụng. 

Biết rằng Ken đã làm việc rất chăm chỉ không thua kém gì Yumi, 
nhưng để giúp Ken nhận ra sự khác biệt giữa 2 người, tôi đã yêu 
cầu Ken:  
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Ken quay trở về và trả lời là: “Có”. 

Tôi lại hỏi thêm: “Bao nhiêu tiền một ký dưa?” 

Ken lại mất thời gian quay trở lại chợ để hỏi, và trả lời là: “10 nghìn 
đồng/ký dưa”. 

 

Tôi thất vọng nói với Ken rằng: “Khi tôi hỏi Yumi cùng 1 một câu 
hỏi duy nhất, Yumi đã đi về và trả lời luôn:  

"Ở chợ chỉ có một người phụ nữ (WHO) bán dưa (WHAT), với giá 
12 đồng/ký, 100 đồng/10 ký (HOW MUCH). Trên bàn có 58 quả 
dưa (HOW MANY), mỗi quả nặng 15 ký được mua từ miền Nam 
(WHERE) cách đây 2 ngày (WHEN). Tất cả đều tươi, đỏ ruột và có 
vẻ rất ngon (HOW).” 

 

Nghe xong Ken cảm thấy rất thấm thía, và nhận ra được sự khác 
biệt giữa anh và Yumi. Anh quyết định không nghỉ việc nữa, mà 
tiếp tục ở lại để được học hỏi từ Yumi. 

 

Một người có thể đạt được thành công vượt trội, là khi họ có óc 
quan sát tổng thể, suy nghĩ sâu sắc, và thấu hiểu sự việc cặn kẽ 
hơn so với người khác.  
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Hãy luôn nỗ lực rèn luyện quan sát, rút kinh nghiệm từ thực tế 
công việc, để phát triển bản thân và đạt được những thành tựu lớn 
hơn trong sự nghiệp. 

 

Tìm câu trả lời ở đâu ? 

Câu trả lời thường xuất hiện trên cafef.vn, vietstock.vn, hoặc 
f319.com . 

Nhưng cách đơn giản nhất là bạn vào Google.com, tìm kiếm cụm 
từ: 

cổ phiếu hưởng lợi + từ khóa 

Ví dụ: 

✓ cổ phiếu hưởng lợi giá xăng tăng 
✓ cổ phiếu hưởng lợi giá cao su tăng 
✓ cổ phiếu hưởng lợi chiến tranh thương mại Mỹ Trung 

Điều này khá đơn giản, nhưng rất ít người biết. Bạn hãy áp dụng 
để tìm kiếm cơ hội đầu tư ngay từ hôm nay! 

 

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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2.Đầu tư cho cái đầu: Ai biết nhiều, thì người đó thắng 

Sự đầu tư khôn ngoan nhất hiện nay, là đầu tư vào chính bản thân 
mình. 

Trích ra 10% tiền để đầu tư cho giáo dục 

Trong Ebook “Phương pháp Quản lý Tiền bạc hiệu quả”, Akira từng 
khuyên nên trích ra 10% thu nhập để dùng cho giáo dục: 

 

Bạn hãy dùng Quỹ giáo dục 10% này để mua sách, đặc biệt là sách 
về kinh doanh và đầu tư, và tham gia các khóa học, để học hỏi từ 
những người đi trước. 

Chuyện tiếc tiền học phí 

Nhiều người sẵn sàng bỏ 20 triệu để mua 1 chiếc iPhone, nhưng 
lại tiếc vài triệu tiền đi học. 
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Câu nói nguy hiểm nhất thế giới, luôn kìm hãm sự phát triển của 
mọi người, đó là: “Tôi biết rồi” 

 

Muốn kiếm được nhiều hơn, hãy đầu tư cho kiến thức. Không thể 
giải quyết vấn đề mới, bằng một tư duy cũ. 
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Có những người không tiếc tiền mua chiếc iPhone 20 triệu, nhưng 
lại tiếc tiền học. 

 

Trong thời đại 4.0 như hiện nay, ai nắm được càng nhiều thông tin, 
thì người đó thắng. 
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Câu chuyện thất bại và giải pháp tìm thầy để học 

 

Khi còn nhỏ, Warren Buffett đã làm rất nhiều nghề để kiếm tiền:  
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✓ Bán Coca-Cola: Lên 5 tuổi, bắt đầu kiếm tiền bằng cách mua 
sáu lon Coke với số tiền 25 xu tại cửa hàng tạp hóa và bán lại 
cho mọi người với giá năm xu một lon.  

✓ Đi đưa báo: Nhận giao báo đến từng nhà cho tờ Washington 
Post. Ngoài ra, Buffett cũng bán lịch cho các khách hàng đặt 
báo để tăng thu nhập. 

✓ Bán bóng golf: Buffett đã bán 10 quả bóng golf với giá chỉ 6 
USD, rẻ hơn hẳn so với giá thị trường. Thay vì mua những quả 
bóng đắt tiền, Buffett chọn cách thu thập những quả bóng golf 
đã bị rơi xuống nước về rửa sạch và đánh bóng lại như mới, 
rồi bán lại. 

Sau đó, nhận thấy kinh doanh cổ phiếu là mô hình kiếm tiền rất 
thông minh, Warren Buffett đã tham gia ngay. 
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Nhưng vì thiếu hiểu biết, Buffett đã hành động quá nóng vội: 
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Kinh doanh hay đầu tư đều không đơn giản, cần phải học trước khi 
bắt đầu, bởi vì: Thao trường đổ mồ hôi, thì chiến trường bớt đổ 
máu. 
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Bạn muốn nấu ăn ngon, thì phải tìm đầu bếp giỏi để học, chứ không 
thể lấy sách dạy nấu ăn ra đọc mà tiến bộ được. 
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Tóm lại, Akira muốn nhấn mạnh rằng: Thế giới này liên tục thay 
đổi. Nếu không học liên tục, thì sẽ bị tụt hậu ngay lập tức. 
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3.Quản lý thời gian: Tập trung 100% vào mục tiêu 

Hãy đặt mục tiêu: “Tôi sẽ trở thành nhà đầu tư xuất sắc” 

Dán nó lên bàn làm việc, đặt nó làm hình nền điện thoại và máy 
tính. Suốt ngày nghĩ về mục tiêu đó, và làm gì cũng hướng tới mục 
tiêu đó. 

Cái gì có trong đầu, thì sẽ có trên tay. 

 

Thói quen xấu khi mở máy tính 
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Giải pháp của tôi là: 

Trước khi mở máy tính, tôi thường viết ra những việc cần làm. 
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Nếu không viết ra, thì chúng ta sẽ quên ngay những việc cần làm 
sau khi mở máy tính, và lãng phí rất nhiều thời gian trên Facebook 
và các trang tin tức vô bổ, mà chẳng làm được việc gì có ích. 

Kết luận: Hãy gieo thói quen tốt trong hiện tại, để gặt kết quả tốt 
trong tương lai. 

 

Kẻ thù giết chết thời gian 

Những kẻ thù giết chết thời gian, làm lãng phí cuộc đời của bạn, 
đó là: 

⚫ Tin tức giật gân câu view, báo lá cải 
⚫ Facebook Watch, Tiktok 
⚫ Video nhảm nhí, vô bổ trên Youtube 

 

Một ngày có 24 giờ, tại sao có người thành công, có người thất bại. 
Tất cả tùy thuộc vào cách sử dụng thời gian của họ. 
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4.Xem đầu tư là bộ môn thi đấu thể thao: Tận hưởng niềm 
vui chiến thắng 

 

Vì sao cầu thủ luôn tràn đầy năng lượng sống? 

Hãy nhìn những cầu thủ bóng đá, họ luôn luôn tràn đầy năng lượng, 
luyện tập hết mình, vì cái đích  của họ là chiến thắng. 

Nếu bạn xem đầu tư cũng như bộ môn thi đấu thể thao, thì sẽ vui 
vẻ thưởng thức nó mỗi ngày. 

 

Vì sao Warren Buffett đã quá 80 tuổi vẫn chưa chịu nghỉ 
hưu? 

Warren Buffett làm ví dụ điển hình nhất: 

 

Hiện nay Warren Buffett có làm việc vì tiền hay không? 
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Không. Đồng tiền là phương tiện, chứ không phải mục đích. Ông 
đã làm từ thiện với số tiền rất lớn, để cứu đói hàng triệu trẻ em ở 
Châu Phi cùng Bill Gates. 
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Như vậy, xem chứng khoán là trò chơi, thì vừa có tiền, vừa vui, vừa 
không thấy nhàm chán. 
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Quan trọng nhất là CẢM XÚC. Khi nào cũng vui vẻ, phấn chấn, thì 
công việc kinh doanh cũng thuận lợi, sức khỏe cũng tốt hơn. 
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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/

