
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 
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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/


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 

 

3 tiêu chí quan trọng nhất để chọn lọc cổ phiếu tốt  

Trong tài liệu này, Akira Lê chia sẻ 3 tiêu chí viết tắt là AKA, dùng 
để lựa chọn ra những cổ phiếu tốt nhất: 

 Tiếng Anh Giải thích tiêu chí 

A Annual earnings Thu nhập hàng năm tăng trưởng tốt 

K Key persons Nhân vật chủ chốt (lãnh đạo) có Tâm-Tầm-Tài 

A Advantage Có lợi thế, chiếm ưu thế cạnh tranh so với đối thủ 

 

Nội dung 3 tiêu chí này được trích từ Sách Ebook “Phương pháp 
Đầu tư PHỄU AKIRA LE” do Akira Lê biên soạn: 

 

Hãy đọc tiếp các trang sau để tìm hiểu thêm về phương pháp 
này. 
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Phương pháp đầu tư Phễu AKIRA LE cụ thể là gì ?  

Phễu AKIRA LE gồm 7 tiêu chí được bắt đầu bằng 7 chữ cái:  

A-K-I-R-A-L-E 

 
 

 Tiếng Anh Giải thích tiêu chí 

A Annual earnings Thu nhập hàng năm tăng trưởng tốt 

K Key persons Nhân vật chủ chốt (lãnh đạo) có Tâm-Tầm-Tài 

I Income ? 

R Return on Equity ? 

A Advantage Có lợi thế, chiếm ưu thế cạnh tranh so với đối thủ 

L Liabilities ? 

E Easy to understand ? 
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Hãy cho tất cả các cổ phiếu yêu thích vào phễu AKIRA LE này, rồi 
chọn lọc ra những cổ phiếu tốt nhất. 

 

Dưới đây là phần giải thích chi tiết của Akira Lê: 
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Tiêu chí A (Annual earnings) Thu nhập hàng năm tăng 
trưởng tốt 

Tiêu chí A phản ánh tiềm năng tăng trưởng của công ty.  

 

Cổ phiếu tốt là cổ phiếu có doanh thu và lợi nhuận tăng đều trong 
một thời gian dài. Tiêu chí này có thể giúp bạn loại bỏ khoảng 80% 
các cổ phiếu không tốt. 

  

Akira Lê lấy ví dụ thực tế là Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk (Mã cổ 
phiếu: VNM). 

 Vinamilk là công ty sữa Việt Nam với hơn 50% thị phần. Với 
hơn 30 năm kinh nghiệm, Vinamilk đã thiết lập được tên tuổi với 
danh mục sản phẩm gồm sữa tươi, sữa bột, sữa chua, sữa đặc,... 
được sản xuất và phân phối thông qua hệ thống phân phối lớn. 
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 VNM có vị thế dẫn đầu thị trường và triển vọng tăng trưởng 
mạnh mẽ do lượng tiêu thụ sữa vẫn còn thấp ở Việt Nam, cũng 
như được hỗ trợ bởi điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi. 

 

Bạn hãy xem biểu đồ về mối quan hệ Doanh thu và lợi nhuận so 
với Giá cổ phiếu của Vinamilk bên dưới:  
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Biểu đồ ở trên nói lên điều gì ? 

Doanh thu/Lợi nhuận tỷ lệ thuận với giá cổ phiếu. Vì vậy nếu theo 
dõi Doanh thu và Lợi nhuận trong quá khứ, bạn sẽ dự đoán được 
cổ phiếu nào có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. 

 

Bài học rút ra của Akira Lê 

 Nếu công ty có doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trong quá khứ (đặc biệt là 

trong giai đoạn suy thoái), nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. 

 Thu nhập tỷ lệ thuận với giá cổ phiếu. Vì vậy chỉ cần theo dõi Thu nhập của 

công ty trong quá khứ, bạn sẽ biết được cổ phiếu nào có tiềm năng tăng giá 

trong tương lai.  
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Tiêu chí K (Key persons) Nhân vật chủ chốt (lãnh đạo) có 
Tâm-Tầm-Tài 

Nhân vật chủ chốt (Ban lãnh đạo) của công ty là người như thế 
nào? 

 

Ban lãnh đạo của doanh nghiệp chính là linh hồn của doanh nghiệp. 
Một Doanh nghiệp chỉ có thể mạnh, phát triển bền vững khi lãnh 
đạo doanh nghiệp có trình độ chuyên môn, tâm huyết với ngành 
nghề, cam kết và nỗ lực phát triển Doanh nghiệp lâu dài, bền vững, 
mọi quyết định đều đảm bảo cam kết vì lợi ích của cổ đông. 

Theo kinh nghiệm của Akira Lê, có một số dấu hiệu để xác định 
tâm huyết của lãnh đạo đối với doanh nghiệp như: 

 Lãnh đạo yêu công ty sẽ nắm giữ lượng lớn cổ phiếu của công 
ty mình. 
 Thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 
 Chú trọng vào các mục tiêu phát triển dài hạn. 
 Khi xảy ra sai lầm sẵn sàng chịu trách nhiệm và thừa nhận sai 
lầm. 
 Chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh chính, không thích 
dàn trải đa ngành nghề, đầu tư tài chính,... 
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Ngược lại, những dấu hiệu sau cho thấy Ban lãnh đạo của doanh 
nghiệp sẽ coi trọng lợi ích bản thân hơn lợi ích của doanh nghiệp, 
đó là: 

× Không nắm giữ cổ phiếu của chính công ty mình. 
× Không chú trọng các mục tiêu dài hạn. 
× Cắt giảm các chi phí nghiên cứu, phát triển, quảng cáo để đẩy 

lợi nhuận ngắn hạn tăng trưởng mạnh (đánh bóng doanh 
nghiệp trong ngắn hạn) nhưng vô tình làm giảm lợi thế cạnh 
tranh trong dài hạn. 

× Tìm cách che giấu chi phí, che giấu các khoản lỗ, báo cáo tài 
chính được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán vô danh. 

× Lợi dụng chính doanh nghiệp mình để làm giá cổ phiếu, làm 
lợi cho bản thân nhưng gây thiệt hại nặng cho các nhà đầu tư 
khác. Mua đi bán lại cổ phiếu lòng vòng, tạo lãi ảo cho doanh 
nghiệp trong ngắn hạn. 

Những chiêu trò này đều nhằm đẩy lợi nhuận ngắn hạn lên cao 
hòng thu hút nhà đầu tư. 

Ví dụ: 
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× Gỗ Trường Thành (TTF), CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC), 
CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) là những doanh nghiệp từng 
được “hâm mộ”, nhưng sau khi lãnh đạo gặp biến cố đã “lòi” 
ra những khoản lỗ nghìn tỷ. 

× Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVX) dưới thời của vị lãnh đạo 
Trịnh Xuân Thanh (với lý lịch đầy tai tiếng) đã kéo theo những 
lỗ khủng khiếp. 

  

  
Bạn hãy vào xem bài giảng Khoá Học Chứng Khoán của AKIRA để xem danh sách 

các vị lãnh Đạo có Tâm, có Tầm, có Tài, và ngược lại. 

Nếu chưa có tài khoản, thì đăng ký học tại đây: 

http://akirale.net/khck  

http://akirale.net/khck
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Tiêu chí A (Advantage) Có lợi thế, chiếm ưu thế cạnh 
tranh so với đối thủ 

Akira Lê khuyên bạn nên đầu tư vào những công ty có lợi thế cạnh 
tranh bền vững. 

 

Lý do là: Những công ty có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và bền 
vững sẽ giúp đánh bật mọi đối thủ và giữ chân được khách hàng. 
Điều này đảm bảo chắc chắn rằng lợi nhuận và giá trị cổ phiếu của 
công ty sẽ tiếp tục tăng. 
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Đặc điểm lớn nhất của công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững đó 
là: Độc quyền cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người tiêu 
dùng. 

 

Akira Lê lấy ví dụ về cổ phiếu SKG của Công ty Cổ phần Tàu cao 
tốc Superdong – Kiên Giang (HOSE). Đây là công ty đã từng độc 
quyền vận chuyển khách ra đảo Phú Quốc. 

Tôi đã từng tìm hiểu về công ty Tàu cao tốc Superdong – Kiên 
Giang trong chuyến du lịch Phú Quốc của mình. Hãy cùng nhìn lại 
quá khứ của SKG: 

 

Hoạt động chính của công ty là Vận tải hành khách và hàng hóa 
bằng đường thủy từ đất liền ra đảo Phú Quốc. 

Với công suất lớn và chất lượng dịch vụ cao, Superdong độc quyền 
trong tuyến Rạch Giá ↔ Phú Quốc, và chiếm 83-85% thị phần tại 
tuyến Hà Tiên ↔ Phú Quốc. 
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 Với mục tiêu phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch 
tầm cỡ quốc tế, Cựu Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn 
Tấn Dũng đã ban hành chính sách đặc biệt, cung cấp ưu đãi 
cao nhất cho các nhà đầu tư vào hòn đảo này. 
 Vài năm gần đây, tại Phú Quốc xuất hiện làn sóng đầu tư bất 
động sản du lịch như: Vinpearl Phú Quốc, Khu vườn bách thú 
Safari, Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phú Quốc,... 

 

“Làn sóng” bất động sản nghỉ dưỡng đang biến Phú Quốc trở thành 
một thỏi nam châm hút dòng tiền đầu tư và khách du lịch.  

“Thỏi nam châm” này ước tính đã và đang hút khoảng 8 tỷ USD từ 
các “ông lớn” bất động sản trong và ngoài nước như: VinGroup 
(VIC), Intercontinental, Marriott,... 
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Số lượt khách đến Phú Quốc ngày càng gia tăng, và theo Sở văn 
hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, khoảng 2/3 du khách đến 
Phú Quốc bằng đường thủy.  

Nhờ vậy, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh gắn liền với sự 
phát triển du lịch – kinh tế của Phú Quốc như Superdong có tiềm 
năng tăng trưởng rất lạc quan. 

 

Đây là thời kỳ hoàng kim của SKG, khi doanh thu và lợi nhuận 
tăng liên tục, đẩy giá cổ phiếu lên cao. Lợi thế cạnh tranh duy 
nhất của SKG là độc quyền. 
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Tuy nhiên gần đây xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh ép 
giá như Phà Bình An Hà Tiên, Phà Thạnh Thới đưa khách ra Phú 
Quốc với giá vé rẻ hơn, khiến SKG đánh mất đi vị thế độc tôn của 
mình. Giá cổ phiếu SKG bắt đầu giảm dần... 

Kết luận: Còn độc quyền thì giá cổ phiếu còn tăng. Mất đi vị thế 
độc quyền là mất tất cả. 

 

Ngoài ra còn có: APC (Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú) , VCS 
(Công ty cổ phần VICOSTONE),... và một số cổ phiếu khác sẽ 
được giới thiệu trong Khóa học Chứng khoán AKIRA STOCK của 
Akira Lê. 

Bài học rút ra của Akira Lê 

 Độc quyền nghĩa là sản phẩm/dịch vụ đó thường độc nhất vô 

nhị, nên kể cả khi nâng giá lên, nhu cầu vẫn mạnh.  

 Do có ít đối thủ cạnh tranh trực tiếp, những công ty này hưởng 

tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. 
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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/

