
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 

 

  

© Copyright – Giữ bản quyền bởi LeJapan Group  

Có Quà Tặng dành cho Học Viên đăng ký Khóa Học Chứng Khoán 

Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản 

LeJapan 



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 

 

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 

  



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 

 

 

Mục Lục 

Lời nói đầu ............................................................................... 5 

Triết lý 100% của Akira Lê ........................................................ 6 

Donald Trump đầu tư chứng khoán ra sao ? ............................... 7 

Trump lãi được bao nhiêu % từ cổ phiếu Facebook ? ................ 7 

Triết lý đầu tư chứng khoán của Trump là gì ? ......................... 9 

Vì sao Donald Trump lại thành công với triết lý này ? ................ 9 

Bài học rút ra là gì ? ............................................................. 10 

Ở Việt Nam có TOP 30 cổ phiếu tương tự Dow 30 không ? ....... 11 

VN30 là gì ? ......................................................................... 11 

Vì sao nhà đầu tư nên để ý đến các cổ phiếu trong rổ VN30 ? . 17 

Quỹ đầu tư nào đang đánh theo chỉ số VN30 ? ....................... 18 

Tôi có nên mua hết 30 mã cổ phiếu trong VN30 ..................... 20 

Xem danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 ở đâu ? ..................... 21 

Mọi người nghĩ gì về Donald Trump ? ...................................... 22 

Điều tôi học được từ Donald Trump ....................................... 22 

Trump bị truyền thông chơi xấu như thế nào ? ....................... 23 

Cuốn sách của Donald Trump đã thay đổi cuộc đời tôi ............ 25 

Tình hình sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống .................. 29 

Sự kiện Brexit và Donald Trump đắc cử có gì giống nhau ? ..... 29 

Hậu Brexit, nền kinh tế Anh bây giờ ra sao ? .......................... 30 

Ai đã kiếm được tiền nhờ Donald Trump làm tổng thống? ....... 31 

Vì sao chứng khoán tăng điểm sau khi Trump đắc cử ? ........... 32 

Giá đô la Mỹ và Vàng sẽ biến động thế nào ? ......................... 33 

Tỷ phú Soros bán vàng, đầu tư sang thị trường mới nổi .......... 35 

Lời kết ................................................................................... 38 



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 

 

 



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 

 

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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Triết lý 100% của Akira Lê 

“100% : Hoặc là Làm cho đến cùng. Hoặc là Không Làm gì cả.” 

 

Hãy nói cho tôi biết bạn thuộc nhóm A hay nhóm B ? 
Tôi sẽ dự đoán chính xác số phận tương lai của bạn. 

 

Một khi bạn đã bắt đầu, thì hãy hoàn thành nó 100%. 
Đừng bao giờ làm nửa vời. 
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Donald Trump đầu tư chứng khoán ra sao ? 

 

Tháng 7 năm ngoái, các ứng cử viên chạy đua vào vị trí Tổng thống 
Mỹ đều bị buộc phải công khai tài sản, và Trump đã công khai danh 
mục đầu tư chứng khoán của mình. 

 

Trump lãi được bao nhiêu % từ cổ phiếu Facebook ? 

Có 5 cổ phiếu lớn đã mang lại cho Trump tỷ suất lợi nhuận cao 
nhất là: 
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Trump đã kiếm lợi nhuận từ các cổ phiếu tiêu biểu là: 

Cổ phiếu Ngành Tăng trưởng Lợi nhuận 

Facebook Công nghệ 199% 3,9 triệu đô la 

Bank of 
America 

Ngân hàng 135% 6,7 triệu đô la 

Best Buy Bán lẻ 113% 2,2 triệu đô la 

Boeing Máy bay 80% 4 triệu đô la 

Morgan 
Stanley 

Ngân hàng 75% 750 ngàn đô la 

Một điểm đáng chú ý là: Hầu hết đều là cổ phiếu của công ty lớn 
thuộc top đầu ngành, thường được gọi là “những gã khổng lồ” với 
giá trị hàng tỷ đô la nằm trong danh sách Dow 30 (nghĩa là: 30 
công ty công nghiệp lớn nhất nước Mỹ). 
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Triết lý đầu tư chứng khoán của Trump là gì ? 

Danh mục đầu tư của Trump giống như mô hình thu nhỏ của Dow 
30, bao gồm những đại công ty như Intel, General Electric và 
McDonalds. 

 

 

Vì sao Donald Trump lại thành công với triết lý này ? 

Các cổ phiếu của công ty lớn (bluechips) có mức tăng trưởng bền 
bỉ trong dài hạn, và luôn được đánh giá là lựa chọn an toàn, nhất 
là trong những giai đoạn bất ổn, khủng hoảng… 
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Bài học rút ra là gì ? 

Bài học rút ra của Akira 

 Người giàu kiếm tiền chủ yếu từ 2 kênh đầu tư: Chứng khoán 
và Bất động sản. 
 Không đầu tư thì thôi. Đã đầu tư, thì hãy chọn cổ phiếu của 
các công ty mạnh nhất. 
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Ở Việt Nam có TOP 30 cổ phiếu tương tự Dow 30 không ? 

Câu trả lời là: Có. 

Tại Việt Nam, một trường đại học mang tên HOSE có khoảng 400 
sinh viên. Hiệu trưởng chọn ra 30 sinh viên cao to nhất, cho vào 
đội tuyển mang tên VN30. 

 

 

VN30 là gì ? 

VN30 bao gồm 30 cổ phiếu của 30 công ty niêm yết trên Sở Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) được chọn lọc 
kỹ lưỡng từ gần 400 công ty. 

Trong đó có các công ty nổi bật là: (*CTCP = Công ty Cổ phần) 

 CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) 
 Tập Đoàn Vingroup (của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) 
 CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động (Chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động, 
Điện máy xanh, Bách hóa xanh,...) 
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 CTCP Tập Đoàn Masan (Sản xuất nước mắm Nam Ngư, nước 
tương Chinsu, Mì ăn liền Omachi,...) 

 CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (Sắt thép, nội thất) 
 CTCP FPT (Công nghệ thông tin) 
 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 
 Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 
 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 
 Tập Đoàn Bảo Việt (Bảo hiểm) 
 Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) 
 CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) 
 CTCP Cơ Điện Lạnh (Máy điều hòa REE TECH) 

 

Trong danh sách này phải kể đến Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 
(Mã cổ phiếu: VNM): Giá cổ phiếu tăng hơn 13 lần. 

 

Bạn có biết Chủ tịch Tập đoàn VinGroup, từng được mệnh danh là 
tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam hay không ? 

Đó chính là ông Phạm Nhật Vượng. 
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Nếu bạn đã từng đi mua sắm ở VinCom, nghĩ dưỡng ở VinPearl, 
khám bệnh ở VinMec, cho con học trường VinSchool,... thì bạn 
chính là khách hàng của Tập Đoàn VinGroup. 
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Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ, nghĩa là bạn đã đóng 
góp vào doanh thu của Tập đoàn VinGroup. Doanh thu càng tăng 
kéo theo giá cổ phiếu cũng đi lên. 

Akira Lê có ý tưởng thế này: 

 

Chỉ cần sở hữu cổ phiếu của VinGroup, thì bạn chính thức trở thành 
cổ đông rồi đấy ! 

 

Tiếp theo là Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (Mã cổ phiếu: 
MWG): Giá cổ phiếu tăng 4 lần. 
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Và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
Vietcombank (Mã cổ phiếu: VCB). Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản 
đã lãi lớn khi đầu tư vào Vietcombank. 
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Không chỉ có các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư trong 
nước cũng cực kỳ ưa thích lựa chọn đầu tư vào Vietcombank hơn 
bất cứ ngân hàng nào khác. 

Nguyên nhân là bởi Vietcombank được xem là một ngân hàng rất 
“sạch” và minh bạch, đều đặn trả tiền cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 
từ 10% trở lên. 

 

Cổ phiếu phải thỏa mãn cả 3 tiêu chí sau đây thì mới được vào rổ 
VN30: 
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Bạn hãy đăng nhập vào Khóa học Chứng Khoán của Akira Lê để 
tìm hiểu thêm. 

 

Vì sao nhà đầu tư nên để ý đến các cổ phiếu trong rổ VN30 ? 

Akira Lê quen biết một số nhà đầu tư người Nhật chuyên tập trung 
vào các cổ phiếu VN30 để đầu tư. 

Nói cách khác, họ chỉ tập trung vào đội tuyển với 30 học sinh cao 
to nhất. 
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Thêm vào đó, chỉ số VN30 cũng được các Quỹ đầu tư ETF mô 
phỏng để đánh theo. Họ có số tiền dồi dào và có thể mua với số 
lượng lớn (thúc đẩy tăng giá), góp phần tiếp thêm động lực cho các 
mã cổ phiếu trong rổ VN30. 

 

Quỹ đầu tư nào đang đánh theo chỉ số VN30 ? 

Có 2 quỹ đầu tư đang tập trung vào VN30. Đó là: 

1.Quỹ ETF VFMVN30 

Quỹ ETF VFMVN30 là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) do CTCP quản 
lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) quản lý, Quỹ mô phỏng chỉ số VN30 
và là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam. 
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Quỹ ETF VFMVN30 cũng được niêm yết và giao dịch trên HOSE với 
mã cổ phiếu là: VFMVN30. 

2.Quỹ KINDEX Vietnam VN30 ETF 

Một quỹ ETF với danh mục đầu tư là các cổ phiếu thuộc nhóm VN 
30 của Việt Nam đã ra mắt tại thị trường Hàn Quốc với tên gọi 
KINDEX Vietnam VN30 ETF. 
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Đánh giá về việc đưa chứng chỉ quỹ ETF Việt Nam giao dịch trên 
sàn Hàn Quốc, ông Dan Il-soon, Giám đốc Nhóm thị trường ETF 
Korea Exchange cho biết nhu cầu đầu tư Hàn Quốc đối với cổ phiếu 
Việt Nam đang tăng lên sau khi Chính phủ Việt Nam cho phép nâng 
mức trần đối với tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các công ty niêm 
yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. 

 

Tôi có nên mua hết 30 mã cổ phiếu trong VN30 

 

Câu trả lời là : Khoan đã ! Bạn phải lọc lại một lần nữa. 

VN30 chính là tập hợp của 30 sinh viên to cao nhất. Nhưng cao to 
chưa chắc là đã có “sức bền”. Bạn cần phải kiểm tra “kết cấu bên 
trong” của họ, rồi mới kết luận được cổ phiếu đó thực sự tốt hay 
không. 
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Tức là tôi muốn bạn tìm hiểu về tình hình kinh doanh của công ty 
có tăng trưởng hiệu quả hay không, rồi mới quyết định đầu tư. 

 

Xem danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 ở đâu ? 

Bấm vào đây để xem danh sách cập nhật mới nhất của các cổ phiếu 
trong rổ VN30 do chính HOSE công bố: 

https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/StockIndexView/196453
1007 

 

 

▼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, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng 
Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu)  
Đăng ký ở đây: https://akirale.net/khck/  
 

 

 

 

 

https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/StockIndexView/1964531007
https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/StockIndexView/1964531007
https://akirale.net/khck/
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Mọi người nghĩ gì về Donald Trump ? 

Một số người ngưỡng mộ Donald Trump. Một số khác không thích 
ông. Dù sao đi nữa, thì Akira Lê phải công nhận rằng Donald Trump 
có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh 
doanh và đầu tư. 

 

Điều tôi học được từ Donald Trump 

Mỗi người đều giống như 1 tảng băng trôi, luôn có phần nổi và 
phần chìm. Akira Lê tập trung vào phần chìm để học hỏi. 

 

Akira Lê tâm đắc nhất câu nói này:  

“Tôi thích nghĩ lớn. Tôi luôn như vậy. 
Đằng nào cũng phải suy nghĩ, tại sao lại không NGHĨ LỚN ?” 

Trump đặt ra những mục tiêu to lớn mà không sợ rủi ro. Trump 
luôn lựa chọn: hoặc là làm lớn nhất có thể, hoặc không làm gì cả. 

 Xây dựng khách sạn quốc tế Trump cao nhất ở Canada. 
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 Xây dựng khách sạn mạ vàng ấn tượng Trump International ở 
Lasvegas. 
 Lắp đặt thác nước hoành tráng cao bảy tầng trên nền đá cẩm 
thạch bên trong Trump Tower nguy nga tráng lệ tại khu phố 
Manhattan sang trọng nhất của nước Mỹ. 

 

 Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, những nhà đầu tư khác hạ 
giá bất động sản để bán tống bán tháo, thì Trump lại nâng giá.  
 Khi những người khác tập trung vào xây căn hộ dành cho 
những người có thu nhập trung bình, thì Trump thiết kế những 
khu căn hộ trị giá hàng triệu đôla.  
 Khi những người khác mất lòng tin vào sự hồi phục của thị 
trường, thì Trump nhìn thấy các cơ hội. 

Apple tạo ra chiếc điện thoại đẳng cấp và đắt tiền nhất thế giới, 
chứ không bán điện thoại bình dân giá rẻ. 

VinGroup xây dựng những tòa nhà chất lượng và bán với giá cao, 
chứ không xây chung cư giá rẻ. 

Họ theo đuổi vị trí số 1. Và đó là lý do họ thành công. 

 

Trump bị truyền thông chơi xấu như thế nào ? 

Báo chí liên tục tìm cách lợi dụng người khác để nói xấu Donald 
Trump. Bạn hãy đọc bài báo sau sẽ rõ: 
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Hoa hậu Hoàn vũ 2002 - Oxana Fedorova bị báo chí ép phải nói 
xấu, bôi nhọ Donald Trump 
Trên trang Daily Express của Anh, cô tiết lộ khi chiến dịch tranh 
cử của Donald Trump đang diễn ra, nhiều hãng truyền thông đã 
liên hệ, thậm chí đe dọa nhằm ép cô cung cấp những thông tin 
xấu nhằm bôi nhọ vị tỷ phú này. 

 
Cô cho biết: “Trong suốt quãng thời gian tranh cử, tôi bị rất nhiều 
hãng truyền thông quốc tế liên hệ, quấy rối, thậm chí đe dọa yêu 
cầu cung cấp những bằng chứng, thông tin bất lợi nhằm hạ bệ 
uy tín của ông Trump”. 
 
Đáp lại những quấy rầy từ giới truyền thông, cô chỉ có những 
điều tốt đẹp khi nói về Donald Trump sau thời gian ngắn được 
làm việc với ông ấy. (Vietnamnet.vn) 

 

Tiếp theo là bài: 

 
Donald Trump: 'Tôi là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ chính trị' 
Donald Trump bác bỏ các cáo buộc quấy rối tình dục và cho rằng 
ông là nạn nhân của âm mưu chính trị và truyền thông quốc tế. 
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"Dối trá, dối trá, dối trá", ông Trump đề cập đến cáo buộc lạm 
dụng tình dục mà New York Times và các hãng truyền thông khác 
đăng tải. "Chúng đều sai sự thật. Tất cả đều được bịa ra", ông 
nhấn mạnh. 
 
Ông Trump cũng chỉ trích Carlos Slim, tỷ phú người Mexico là cổ 
đông lớn nhất của New York Times, nói rằng ông Slim cố tình lập 
mưu chống lại mình. "Hãng truyền thông đã bị mua chuộc, và 
đang cố làm mọi điều để ngăn chặn chúng tôi", ông Trump nói. 
 
"Ông Carlos Slim đến từ Mexico. Ông ấy đã bơm nhiều triệu USD 
cho nhà Clinton ", tỷ phú nói thêm. Ông Trump cho rằng truyền 
thông và "thế lực cấp cao toàn cầu" đang chống lại ông. 
 
"Bà Hillary Clinton bí mật gặp các ngân hàng quốc tế để âm mưu 
phá hoại, nhằm làm giàu cho những thế lực tài chính toàn cầu, 
những người bạn hưởng lợi ích nhóm cùng với bà ta", ông Trump 
nói. (VnExpress.net) 

 

Cuốn sách của Donald Trump đã thay đổi cuộc đời tôi 

Dưới đây là cuốn sách Akira Lê đã đọc khi chỉ mới 19 tuổi, được 
mang tên “Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu ?” do Donald Trump 
viết cùng với Robert Kiyosaki – tác giả bộ sách kinh điển “Dạy con 
làm giàu”. 
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Dư âm của cuốn sách này liên tục ám ảnh trong tâm trí tôi cho đến 
ngày nay, thôi thúc tôi hành động quyết liệt để chinh phục mục 
tiêu tự do tài chính của mình. 

 

Còn tôi, tại sao tôi muốn bạn giàu ? 

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. 
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 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. 
 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 để cống hiến. Giàu có để cho đi.” 

Bài học rút ra của Akira 

 Mỗi người luôn có 2 phần: Phần nổi và phần chìm. Hãy nhìn 
vào mặt tốt của họ để học hỏi. 
 Trump luôn lựa chọn: hoặc là làm lớn nhất có thể, hoặc 
không làm gì cả. “Đã mất công suy nghĩ, tại sao không nghĩ 
lớn ?”. 
 Báo chí chỉ tập trung bóp méo hình ảnh của Trump, mà 
không hề nhắc đến những ưu điểm của ông. 
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 Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi là “Tại sao chúng tôi 
muốn bạn giàu ?” do Donald Trump viết cùng tác giả Robert 
Kiyosaki. 
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Tình hình sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống 

Sự kiện Brexit và Donald Trump đắc cử có gì giống nhau ? 

Brexit - thuật ngữ ghép từ hai từ Britain (nước Anh) và exit (rời 
khỏi), được dùng để chỉ việc Anh rời khỏi liên minh Châu Âu (EU). 

Có một sự tương đồng lớn giữa việc cử tri nước Anh ủng hộ việc ly 
khai EU, và việc cử tri Mỹ bầu Donald Trump làm tổng thống. Tất 
cả đều xuất phát từ sự lo lắng về toàn cầu hóa, và nỗi sợ hãi về 
dân nhập cư. 

Brexit 
Donald Trump đắc cử 

tổng thống Mỹ 

Anh rời Liên minh Châu Âu 

 

Mỹ rời “liên minh thế giới” 

 

Giành lại quyền làm chủ, kiểm soát 100% đất nước của mình 

Không bị ràng buộc bởi những quy định chung của liên minh 

Tự do hành động, tập trung phát triển kinh tế quốc gia 

Giải tỏa nỗi sợ hãi về dân nhập cư bất hợp pháp, khủng bố 

Mang lại việc làm cho người dân trong nước,  
vốn từ trước đến nay đã bị nước ngoài "cướp mất" 

"Hoàn toàn tuyệt vời, tin tuyệt 
nhất từ trước đến nay. Chúng 
tôi muốn Anh trở lại như thời 
nhiều năm trước đây", Allen 
Laurence, (65 tuổi) ở London 
nói.  

"Tôi muốn chúng ta đưa Mỹ 
trở lại như xưa", Shirley 
Sharpe (61 tuổi)  ở California 
nói. Sharpe nói rằng bà thất 
vọng về hướng đi của đất 
nước dưới thời ông Obama. 
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Cả hai cuộc "ly dị" này đều được ca tụng bởi những người cảm thấy 
đất nước đã mất đi bản sắc, kể từ khi kết nối với các liên minh quốc 
tế. 

Donald Trump chủ trương rút khỏi Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái 
Bình Dương TPP, nhằm bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ, áp 
dụng việc phòng vệ thương mại cho thị trường nội địa Mỹ. 

Trump có kế hoạch xây một bức tường dọc theo biên giới với 
Mexico và cam kết trục xuất khoảng 11 triệu người nhập cư bất 
hợp pháp. Cách làm này tuy gây tranh cãi nhưng lại tỏ ra hấp dẫn 
đối với một bộ phận người dân Mỹ. 

 

Xu thế hiện nay chính là sự “ly khai”. Anh muốn ly khai khỏi Liên 
Minh Châu Âu (EU), còn Mỹ muốn ly khai khỏi “liên minh thế giới”. 

 

Hậu Brexit, nền kinh tế Anh bây giờ ra sao ? 

Câu hỏi: Anh “ly khai” ra khỏi Liên Minh Châu Âu (EU) thì bây giờ 
đang chết dần chết mòn rồi phải không Akira Lê ? 
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Không phải vậy đâu. Nước Anh bây giờ như được trút bỏ gánh nặng 
ràng buộc, tự do tung cánh. 

Đã có nhiều ý kiến cho rằng nước Anh bắt đầu “đổ nhào” và rơi 
thời kỳ suy thoái hậu Brexit. Thế nhưng chỉ 3 tháng sau nhiều người 
Anh lại cảm thấy tình hình lại tiến triển tốt đến như vậy. 

Nền kinh tế Anh đã khởi sắc nhờ vào sức tiêu dùng mạnh mẽ, sự 
cải thiện lớn về sản xuất công nghiệp và đầu tư kinh doanh. Sản 
xuất và dịch vụ vẫn ổn định, doanh thu bán lẻ cao hơn dự kiến. 

Đó là nhờ sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh sẵn có, sự hòa hợp 
chính trị mau lẹ và phản ứng hợp lý của Ngân hàng Trung ương 
Anh. 

"Trước thời điểm Brexit thì mọi thứ trì trệ, nhưng rồi doanh thu đã 
gia tăng ổn định, và việc kinh doanh đã trở lại bình thường", David 
Moore, chủ một cửa hàng đồ ăn tại Anh cho biết. 

 

Ai đã kiếm được tiền nhờ Donald Trump làm tổng thống? 

Theo Danh sách Tỷ phú của Bloomberg, Warren Buffett đã vượt 
qua tỷ phú đồng hương Jeff Bezos, và Amancio Ortega của Tây Ban 
Nha, để trở lại vị trí người giàu thứ 2 thế giới nhờ chứng khoán 
tăng điểm mạnh sau khi ông Trump trở thành tổng thống. 
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“Những nhận định của các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường 
chứng khoán sẽ lao dốc sau khi Trump thắng cử là ngu ngốc”, tỷ 
phú Warren Buffett nói. 

Thực tế thị trường đã hồi phục mạnh sau chiến thắng bất ngờ của 
Trump. Chỉ số S&P500 đã tăng 3,8% theo tuần trong khi chỉ số 
Dow Jones kết thúc tuần tăng 5,4%. Điều này đã đánh dấu đợt 
tăng lớn nhất theo tuần của các cổ phiếu blue-chip kể từ năm 2011. 

 

Vì sao chứng khoán tăng điểm sau khi Trump đắc cử ? 

Lý do khiến thị trường chứng khoán Mỹ nói chung và cổ phiếu công 
ty Wells Fargo & Co nói riêng tăng điểm mạnh là bởi kỳ vọng chính 
quyền Trump sẽ đưa ra những chính sách thúc đẩy phát triển nền 
kinh tế Mỹ.  



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 

 

 

Với bản lĩnh hành động và những thành tích đã đạt được, Trump 
hứa hẹn sẽ là cơn gió mới đưa kinh tế Mỹ lên một tầm cao mới. 

 

Giá đô la Mỹ và Vàng sẽ biến động thế nào ? 

Dự báo đồng đô la Mỹ sẽ mạnh lên, do ông Trump đã hối thúc Cục 
dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. 
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Bạn nhìn Biểu đồ này sẽ thấy: lãi suất tăng thì giá vàng giảm, và 
ngược lại: 
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Tỷ phú Soros bán vàng, đầu tư sang thị trường mới nổi 

Công ty đầu tư tài sản của tỷ phú George Soros - Soros Fund 
Management – đã bán vàng để đầu tư thêm vào các thị trường 
năng lượng và thị trường mới nổi. 

Tỷ phú Soros quyết định rút khỏi kênh đầu tư vàng sau khi kim loại 
này tăng 25% trong 6 tháng đầu năm. Việc Soros bán vàng và tập 
trung vào thị trường mới nổi có lẽ là thông tin tích cực đối với thị 
trường chứng khoán. 

 

Ở thị trường chứng khoán, cả Warrent Buffett và Soros đều có xu 
hướng mua vào sau sự kiện Carl Icahn rót hơn 1 tỷ USD vào chứng 
khoán.  

Trong giới tài chính, Carl Icahn là một trong những nhà đầu tư có 
tầm ảnh hưởng lớn như Warren Buffett hay George Soros. Mặc dù 
chỉ giàu thứ 43 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế 
giới của Forbes, nhưng Carl Icahn thực sự khiến cả thế giới phải 
run sợ với biệt danh “sói già phố Wall”. 
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Tỷ phú 80 tuổi Carl Icahn đầu tư 1 tỷ USD khi Trump thắng ghế 
tổng thống 
 
Trong khi bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của Donald Trump vào 
đêm ngày thứ Ba và sáng ngày thứ Tư vẫn đang diễn ra, nhà đầu 
tư tài chính nổi tiếng - tỷ phú Carl Icahn đã lặng lẽ về nhà sớm 
để bắt đầu một kế hoạch đầu tư mới của mình. 

 
“Đêm ngày thứ Ba và cho đến tận bây giờ, thế giới hoảng loạn 
chẳng vì lý do gì cả, nhưng chính nhờ vậy mà giá cổ phiếu Mỹ đã 
trở nên hợp lý hơn bao giờ hết”, Carl Icahn nói. 
 
Ngay sau thông tin ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng 
thống Mỹ, chỉ số S&P 500 tương lai giảm khoảng 5%. Và Icahn 
cho biết, trong thời điểm giá xuống đó, ông đã rót thêm 1 tỷ USD 
vào chứng khoán. 
 
"Trump sẽ mang tới điểm tích cực chứ không phải tiêu cực cho 
kinh tế Mỹ, đưa đất nước ra khỏi thời điểm khó khăn về tăng 
trưởng", vị tỷ phú này đánh giá. "Tôi thực sự thấy vô lý khi S&P 
giảm tới 100 điểm vì Trump được bầu, nên nhanh chóng đổ tiền 
vào đây. 1 tỷ USD vẫn còn hơi ít, nhưng biết sao được, lúc ấy tôi 
chỉ xoay được có thế". 
 
Khả năng thị trường tiếp tục giảm điểm sâu được nhiều chuyên 
gia tài chính dự báo, nhưng cuối cùng, kịch bản tồi tệ đó... không 
xảy ra. Các chỉ số chỉ giảm nhẹ vào đầu phiên, và sau đó tăng 
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khoảng 1,4% trong phiên giao dịch tiếp sau. Chỉ số công nghiệp 
Dow Jones thậm chí còn tăng lên mức cao chưa từng có. 
 
Icahn nói, ông đánh giá cao Trump vì dám nói thẳng nói thật 
những vấn đề của kinh tế và doanh nghiệp Mỹ.  
Icahn từng đăng tải một đoạn video, trong đó cáo buộc chính 
quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama mắc nhiều sai 
lầm trong chính sách thuế cũng như nhập cư. (VnEconomy.vn) 

 

 

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/

