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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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5 CẤP ĐỘ TÀI CHÍNH: BẠN ĐANG Ở CẤP ĐỘ NÀO? 

Hầu hết tất cả chúng ta đều mong muốn có cuộc sống giàu có về 
tài chính, và sẽ phải trải qua 5 cấp độ tài chính cơ bản bên dưới. 
Đây được xem như tấm bản đồ trên con đường tiến tới sự tự do về 
tài chính của bạn. 

 

 

Cấp độ 1. Ung thư tài chính 

 Là những người nghèo khổ, suốt ngày phải lo lắng chuyện cơm 
áo gạo tiền 

 Không đủ tiền để lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. 

CÂU CHUYỆN: NGƯỜI MẸ CỦA ANH HOÀNG 

Anh Hoàng là người thân của Akira Lê. Ngày xưa, gia đình anh 
Hoàng thuộc Cấp độ 1 (Ung thư tài chính), cuộc sống thiếu thốn 
trăm bề. 

Khi còn đi học, anh Hoàng quyết tâm học giỏi để hoàn thành tâm 
nguyện của mẹ đó là thoát cảnh nghèo khổ. Sau khi thi đỗ vào 
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trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, anh Hoàng vừa mừng vừa lo vì 
không biết mẹ lấy tiền đâu ra để cho anh lên thành phố nhập học. 

Mẹ anh an ủi: “Con cứ chuyên tâm học hành, chuyện tiền bạc mẹ 
lo được” 

Một năm sau khi nhập học, anh Hoàng về quê thăm nhà. Anh dò 
hỏi cô chú trong gia đình về chuyện mẹ đã kiếm tiền từ đâu, thì 
mới biết một sự thật ngỡ ngàng: Mẹ anh đã liên tục bán máu, lấy 
tiền để gửi cho anh đi học Đại học. 

 

 

Chính cái nghèo đã hủy hoại thân thể người mẹ kính yêu của anh. 
Anh Hoàng thức tỉnh và hành động quyết liệt để thoát khỏi Cấp độ 
1 (Ung thư tài chính).  



LeJapan.com Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản (AkiraLe.com) 

    

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

 

Hiện nay, anh đã trở thành Phó Giám Đốc của một công ty thủy 
sản lớn ở miền Nam, chăm lo báo hiếu cho mẹ, và cho con cái vào 
học trường quốc tế. 

 

 

Cấp độ 2. Ổn định tài chính 

 Là người đi làm thuê, hoặc nhân viên công ty nhỏ. 
 Có đủ tiền tiêu, trang trải chi phí sinh hoạt,  
 Nhưng không để dành được nhiều tiền phòng khi bệnh tật, tai 
nạn. 

 Nếu bố mẹ lâm bệnh nặng thì mình bất lực, không có đủ tiền 
chữa trị. 

CÂU CHUYỆN: NGƯỜI CHA CỦA AKIRA LÊ 

Khi còn nhỏ, Akira Lê từng có ác cảm với đồng tiền, và luôn nghĩ 
rằng: "Tiền bạc là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ". Vì vậy tôi 
bằng lòng an phận và chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.  

Ước mơ thời học sinh của tôi cũng đơn giản như bao người: Học 
cho tốt, ra trường kiếm một việc làm ổn định, không cần lương cao. 
Chỉ cần sống nhàn hạ là đủ rồi. 
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Rồi đột ngột, một biến cố lớn đã xảy ra: Người cha thân yêu của 
tôi mắc bệnh tim, trong khi gia đình không có đủ tiền để chữa trị. 

Tôi bất lực nhìn người cha quằn quại ôm ngực mỗi khi lên cơn đau 
tim, và đau đớn nhận ra rằng: "Thiếu tiền mới chính là nguyên 
nhân của mọi đau khổ". 

 

Ám ảnh với cái nghèo đã khiến tôi thức tỉnh. Thì ra bấy lâu nay tôi 
đã sống một cuộc đời tầm thường và ích kỷ, chỉ muốn nhàn hạ cho 
bản thân mà quên rằng tôi còn có người thân xung quanh cần phải 
chăm sóc. 
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Từ đó, tôi bắt đầu gạt bỏ thành kiến với đồng tiền, ra quyết định 
sẽ từ bỏ cuộc sống tầm thường để làm một điều phi thường là thay 
đổi tình trạng tài chính của gia đình mình:  

 

 

Cấp độ 3. An toàn tài chính 

 Là giám đốc công ty, hoặc nhân viên cấp cao của những Tập 
đoàn lớn 

 Có tiền chăm sóc gia đình, cho con cái học trường quốc tế  
 Có tiền trả viện phí khi lâm bệnh nặng 
 Nhưng họ buộc phải đi làm từ sáng đến tối, và hoàn toàn không 
có tự do. 
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 Áp lực kinh doanh sẽ khiến họ phải hy sinh sức khỏe để đổi lấy 
tiền bạc 

VÍ DỤ: CHÂN DUNG NGƯỜI GIÁM ĐỐC BẬN RỘN 

Công ty nào cũng đòi hỏi ban lãnh đạo phải tìm mọi cách để tăng 
doanh số. Vì vậy giám đốc phải thường xuyên đi tiếp khách, phải 
uống nhiều bia rượu, hít khói thuốc lá thụ động, gây hại cho phổi, 
gan, thận... 

 

 

Doanh nhân Nguyễn Hồng Trường - Phó chủ tịch IDG Ventures 
Vietnam, đã qua đời ở tuổi 40 do đột quỵ, khiến cộng đồng khởi 
nghiệp ở Việt Nam bàng hoàng. Ông Trường là người rất có ảnh 
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hưởng lớn trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, đặt nền móng 
cho cộng đồng startup Việt phát triển.  

Công ty ông đã đầu tư cho rất nhiều startup thế hệ đầu tiên ở Việt 
Nam, trong đó có những cái tên khá nổi tiếng như YanTV, VCCorp, 
CleverAd, Chicilon Media, VNG, Vật Giá, Tầm Tay,... 

Doanh nhân Nguyễn Hồng Trường đột tử ở đỉnh cao sự nghiệp là 
một phát nổ lớn khiến cộng đồng dậy sóng vì những cái chết trẻ. 

 

Cấp độ 4. Thịnh vượng tài chính 

 Có thể làm việc tự do, hoàn toàn chủ động về thời gian 
 Thoải mái đi tập Gym, du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu xe sang, biệt 
thự, hàng hiệu... 

 Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục làm việc thì mới duy trì mức thu 
nhập cao.  

 

VÍ DỤ 1: CHUYỆN NGHỆ SĨ NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM 

MC Trấn Thành, ca sĩ Sơn Tùng MTP, danh hài Trường Giang,... là 
những người đạt được thịnh vượng tài chính, làm việc tự do, thỉnh 
thoảng đi diễn hoặc ký hợp đồng quảng cáo, thu về khoản tiền đủ 
để sống sung túc trong thời gian dài. 
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Tuy nhiên, nếu họ dừng lại thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Nếu không 
tiếp tục chạy Show thì sẽ có ngày lâm vào tình trạng khủng hoảng 
tài chính. 

Đó là lý do tại sao, Sơn Tùng MTP khi ở đỉnh cao sự nghiệp, đã bắt 
đầu rót tiền mua cổ phần của LuxStay, chính thức bước chân vào 
con đường đầu tư để tiền đẻ ra tiền. 

 

VÍ DỤ 2: VÕ SĨ MIKE TYSON VỠ NỢ VÌ TIÊU XÀI XA HOA 

Được coi là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, Mike 
Tyson nổi danh với rất nhiều danh hiệu thế giới và rất nhiều tiền. 

Theo báo New York Times, trong 18 năm đầu sự nghiệp, Mike 
Tyson đã gom góp được tới hơn 400 triệu USD. Mỗi đêm thi đấu 
đỉnh cao trong sự nghiệp mang về cho anh tới 30 triệu USD. 
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Dù vậy, chi tiêu quá mạnh tay, đã khiến võ sĩ vĩ đại phải nộp đơn 
phá sản vào năm 2003. Khi đó, anh nợ IRS hơn 10 triệu USD, vợ 
cũ hơn 7 triệu USD cùng nhiều khoản chi tiêu xa hoa với tổng nợ 
lên tới 23 triệu USD. 

Tóm lại, Mike Tyson tuy có thu nhập cao nhưng vẫn không thể nghỉ 
ngơi. Đánh đấm, rồi lại tiêu xài xa hoa, rồi phải tiếp tục đánh đấm 
để trả nợ. 

 

Cấp độ 5. Tự do tài chính 

 Có thể nghỉ hưu sớm và sống phong lưu cho đến già  
 Biết cách dùng tiền đẻ ra tiền 
 Hoàn toàn tự do và không lo nghĩ về chuyện tiền bạc 

 

VÍ DỤ 1: CA SĨ CAO THÁI SƠN MUA NHÀ NHỜ ĐẦU TƯ 



LeJapan.com Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản (AkiraLe.com) 

    

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

 

 

VnExpress có bài báo phỏng vấn ca sĩ Cao Thái Sơn với tiêu đề: 
“Cao Thái Sơn mua nhà bằng tiền chơi chứng khoán”. Bạn 
có thể tìm trên Google để đọc. 

Cao Thái Sơn chia sẻ: “Tiền đi hát làm sao mua được nhà. Tôi còn 
trẻ cũng đã làm ăn rồi mà, làm ăn chân chính nhé. Tôi đang chơi 
chứng khoán.” 
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Khác với những ca sĩ trẻ xuất thân từ các trường nhạc viện, Cao 
Thái Sơn có một nền tảng kiến thức tài chính vững chắc: “Về chứng 
khoán, tôi biết lĩnh vực này bởi là dân học tài chính. Quan trọng 
nhất là biết quan sát và phán đoán. Chứng khoán như “ma lực” rất 
lôi cuốn, tạo cho tôi cảm giác mạnh. Tôi tự tin ở chỗ biết dự đoán 
lúc nào cho chính xác.” 

Đó là lý do tại sao Cao Thái Sơn hoàn toàn làm chủ tài chính và 
không còn phải mệt nhọc đi diễn như những ca sĩ khác. 

 

VÍ DỤ 2: NHÀ ĐẦU TƯ VĨ ĐẠI WARREN BUFFETT 

Nhà đầu tư Warren Buffett sở hữu cổ phiếu của Coca-Cola, Apple,... 
và hàng năm được nhận tiền cổ tức đều đặn, mà không cần phải 
làm việc. 

Ông đóng góp hàng trăm triệu đô la cho quỹ từ thiện của Bill Gates, 
cứu giúp hơn 6 triệu trẻ em châu Phi khỏi nạn đói. 

 
 

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/

