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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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1.Kỹ thuật đặt câu hỏi Akira Ask 

 

Ngày 27-6-2006, ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng 
Việt Nam. Khi đó Akira Lê bắt đầu đặt rất nhiều câu hỏi để tìm cơ 
hội đầu tư. 

WHAT Quê hương của TT Nguyễn Tấn Dũng là ? 

 

Kiên Giang chính là quê hương. Ông từng là Bí thư tỉnh ủy 
Kiên Giang. 

WHAT Kiên Giang có gì hay ? 

 

Có hòn đảo Phú Quốc. 

WHAT 
Sau khi trở thành Thủ Tướng, ông đã làm gì cho 
Phú Quốc ? 

 

Ông biến một hòn đảo trước đây chỉ được biết đến với cái 
tên Nước mắm Phú Quốc, trở thành một thiên đường du lịch 
nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.  
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WHAT 
Công ty nào ở Phú Quốc đang niêm yết trên sàn 
chứng khoán ? 

 

Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang chuyên 
chở khách từ đất liền Kiên Giang ra đảo Phú Quốc. 

 

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. 

 

Akira Lê đã từng tìm hiểu về công ty Tàu cao tốc Superdong – 
Kiên Giang trong chuyến du lịch Phú Quốc của mình.  
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Hoạt động chính của công ty là Vận tải hành khách và hàng hóa 
bằng đường thủy từ đất liền ra đảo Phú Quốc. 

Nhờ chính sách phát triển du lịch, số lượt khách đến Phú Quốc 
ngày càng gia tăng, giúp Superdong ngày càng tăng trưởng rất 
lạc quan. 

 

Ai cũng yêu quê hương – nơi mình gắn bó, nơi có những con 
người cưu mang mình từ lúc sinh ra và lớn lên. Lòng biết ơn sẽ 
thôi thúc họ quay về cống hiến cho quê hương. 

Khi nhắc về những thành tựu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
đã làm được cho Việt Nam, tờ Korea Herald (Hàn Quốc) viết:  
"Dưới sự điều hành của ông, kinh tế Việt Nam đã đạt mức 
tăng trưởng kỷ lục trên 8% trong năm 2007. Doanh thu xuất 
khẩu trong năm 2007 của Việt Nam đạt 40 tỷ USD, tăng 24% 
so với năm 2005, và vượt 2 tỷ USD so với mục tiêu đề ra". 

 Trong thời gian này, thị trường chứng khoán Việt Nam 
cũng có những bước tiến khởi sắc khi đạt mức 800 điểm.  
 Trong khi đó, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng đạt 
mốc 10 tỷ USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại 
(ODA) đạt 4,5 tỷ USD.  
 Việt Nam cũng chính thức trở thành thành viên thứ 150 
của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).  
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 Chứng kiến sự phát triển không ngừng đó, Mỹ cũng đề 
nghị ký kết hiệp định bình thường hóa quan hệ thương 
mại vĩnh viễn với Việt Nam. 

 

Tóm lại, đây chính là kỹ thuật đặt câu hỏi Akira Ask để lần theo 
dấu vết: bắt từ khóa ở câu trả lời trước, để tiếp tục đặt câu hỏi 
WHAT, cho đến khi tìm được ý tưởng 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 Phiếu 
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://akirale.net/khck/
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2.Sao đổi ngôi : Lần này có gì hay ? 

Ngày 7-4-2016, ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành Thủ tướng, 
thay thế cho ông Nguyễn Tấn Dũng điều hành Chính phủ.  

Vậy bạn thử đặt câu hỏi xem: 

WHAT 
Quê hương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
là ? 

 

... và một số câu hỏi tương tự như trên. 

↓ 

Akira Lê giải đáp: 

WHAT 
Quê hương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
là ? 

 

Quảng Nam – Đà Nẵng (trước khi tách tỉnh) chính là quê hương. 
Ông từng là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. 

WHAT Quảng Nam – Đà Nẵng có gì hay ? 

 

1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, du lịch nghỉ dưỡng, pháo 
hoa quốc tế, resort, phố cổ Hội An, Bà Nà, bất động sản, sự kiện 
APEC,... ( http://dautuchungkhoan.org/ ) 

http://dautuchungkhoan.org/
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WHAT 
Sau khi nhậm chức, ông giúp gì cho Quảng Nam 
– Đà Nẵng ? 

 

Một số sự kiện đáng chú ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 

 Ngày 24/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công 
siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD Nam Hội An và Khu công 
nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai - Trường Hải mở rộng. (Báo Lao 
Động) 
 Thủ tướng nêu rõ: “Định hướng xây dựng tỉnh Quảng Nam 
thành một mô hình phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, 
cùng với Đà Nẵng, Quảng Ngãi thành trung tâm kinh tế của 
vùng Trung Trung Bộ.” (Báo Quảng Nam 28/9) 
 Thủ tướng cho rằng: “Thành phố Đà Nẵng phải quyết tâm phát 
triển như một Singapore, Hong Kong trong tương lai.” 
(VnExpress 29/8) 

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ tài chính đẩy 
mạnh phát triển thị trường chứng khoán, cùng với đẩy nhanh tốc 
độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước. Kết quả là Bia Sài Gòn và 
một số công ty Nhà Nước quy mô lớn liên tục lên sàn chứng khoán. 
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WHAT 
Công ty nào ở Quảng Nam – Đà Nẵng đang niêm 
yết trên sàn chứng khoán Việt Nam ? 

 

Akira Lê lên danh sách một số công ty sau cho bạn chọn: 

 MAS: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
(HNX) 
 BNC: Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Sắp lên sàn) 
 CDN: Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX) 
 NDN: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX) 
 NDX: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 
(HNX) 
 PDB: Công ty Cổ phần Pacific Dinco (HNX) 
 VHG: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam (HOSE) 
 DNY: Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (HNX) 
 DRC: Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (HOSE) 

( http://dautuchungkhoan.org/ ) 

 

 

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên 

nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiếu 
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/  
 

 

 

http://dautuchungkhoan.org/
https://akirale.net/khck/
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3.Lọc cổ phiếu theo phương pháp Phễu AKIRA LE 

Tài liệu "Phương pháp Đầu tư Phễu AKIRA LE":  

 

Áp dụng Phương pháp Lọc cổ phiếu theo Mô hình Phễu AKIRA LE, 
tôi lọc lại một số công ty có yếu tố độc quyền sau đây: 

 MAS: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
(HNX) 
 BNC: Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Sắp lên sàn) 
 CDN: Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX) 

Vài nét về MAS 

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Mã cổ 
phiếu: MAS) thường được biết đến với cái tên MASCO. 

Hoạt động cốt lõi của MAS là cung cấp suất ăn hàng không cho 
các chuyến bay tại khu vực sân bay Đà Nẵng, Phú Bài và Cam 
Ranh.  

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang là cổ 
đông lớn, sở hữu 36.07% cổ phiếu của MAS.  
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Nói chung là nhờ ông anh Vietnam Airlines “đỡ đầu” mà MAS có 
cơ hội kinh doanh dịch vụ trong sân bay. 

 

Cơ cấu doanh thu của MAS 

 

 Dịch vụ Suất ăn chiếm 63% tổng doanh thu của MAS. 
 Hoạt động Taxi Hàng Không chiếm 20% tổng doanh thu của 
MAS, hiện đang cạnh tranh với Taxi Vinasun, Tiên Sa và Mai 
Linh.  
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 Hoạt động Bán hàng (kios) tại sân bay Đà Nẵng: chiếm 8% 
tổng doanh thu 
 Cung cấp chăn nỉ cho Vietnam Airlines (2%). MAS là đơn vị 
duy nhất cung cấp chăn dạ cho các chuyến bay của VNA. 

Nguồn: Báo cáo tài chính của MAS: http://www.masco.com.vn/ 
(vào mục Quan Hệ Cổ Đông) 

 

Tiềm năng tăng trưởng 

Chỉ trong vòng hơn 10 năm, tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng 
đã tăng gấp 5 lần. Thậm chí các năm gần đây, lượng khách quốc 
tế đến thành phố này đã tăng bình quân hơn 25%/năm.  

Trong khi đó, con số này đối với ngành du lịch của cả Việt Nam chỉ 
là trên dưới 15%. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triển của Quảng Nam – Đà Nẵng, thu hút thêm nhiều khách 
du lịch, doanh nhân, chuyên gia quốc tế đến hội tụ tại nơi đây. 

MAS chuyên cung cấp suất ăn hàng không cho các chuyến bay 
quốc tế. Điều gì sẽ xảy ra nếu khách quốc tế đến Đà Nẵng ngày 
càng tăng ? 

 

http://www.masco.com.vn/
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Bạn có nhận thấy sự tương quan kỳ lạ giữa lượng khách quốc tế 
đến Đà Nẵng, và giá cổ phiếu của MAS hay không ? 
( http://dautuchungkhoan.org/ ) 

Rõ ràng, chúng song hành với nhau. 

WHY 
Vì sao khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng, thì giá cổ 
phiếu MAS tăng ? 

 

 

Akira Lê còn phát hiện ra một điều thú vị: 
Khách du lịch Âu Mỹ rất thích Hội An – Quảng Nam. Ở Hội An đi 
đâu cũng thấy Tây Balo cả. Vậy họ đến Hội An bằng đường nào ? 

http://dautuchungkhoan.org/
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Như vậy, Đà Nẵng được hưởng lợi nhờ Hội An chưa có sân bay 
quốc tế. Muốn đến Hội An thì buộc phải đi qua Đà Nẵng. 
( http://dautuchungkhoan.org/ ) 

 

Suất ăn hàng không là cái gì vậy ? 

Có thể một số người chưa đi nước ngoài bao giờ, nên chưa được 
thưởng thức Suất ăn trên máy bay.  

 

Suất ăn hàng không là một dạng suất cơm văn phòng, nhưng cao 
cấp hơn rất nhiều. 

http://dautuchungkhoan.org/
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Ngoài yếu tố bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm được đặt lên 
hàng đầu, suất ăn hàng không còn phải vượt qua được rất nhiều 
hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt theo yêu cầu đặc thù của hàng 
không: Ngon, đúng khẩu vị (suất ăn Việt, Nhật, Hàn, Tàu, Âu, suất 
ăn đạo Hồi (Halal), ăn kiêng...), đẹp, bảo đảm tính thẩm mỹ, tính 
ổn định trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển cho đến 
khi suất ăn được phục vụ khách hàng ở độ cao mười mấy ngàn 
mét. 

 

 

Anh hùng mới nổi: “Cáp treo Bà Nà” 

Sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của Bia Sài 
Gòn (SABECO) đã tăng gấp đôi chỉ sau 10 ngày. 
( http://dautuchungkhoan.org/ ) 

Tiếp theo, anh hùng mang tên “Cáp treo Bà Nà” cũng sẵng sàn 
niêm yết. Bạn đã sẵn sàng vào cuộc chưa ? 

WHAT Bà Nà là cái gì vậy ? 

 

Bà Nà là một trong những ngọn núi hùng vĩ và đẹp nhất tại Đà 
Nẵng.  

Hệ thống Cáp treo Bà Nà nằm trong 10 tuyến cáp treo ấn tượng 
nhất thế giới, đưa du khách từ lên đến khu du lịch Bà Nà Hills. 

http://dautuchungkhoan.org/
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Công ty cổ phần Cáp treo Bà Nà thành lập năm 2007, kinh doanh 
vận chuyển hành khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt, 
kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí, bất động sản, nhà hàng 
ăn uống... 

 

Bạn hãy nhớ điều này: Cây Cầu Vàng huyền thoại nằm trên đỉnh 
núi Bà Nà. Muốn lên được Cầu Vàng, thì phải đi cáp treo. 

Theo số liệu từ công ty, trung bình mỗi ngày có 5.000 lượt khách 
đến Bà Nà Hills. Vào mùa cao điểm và lễ đón từ 18.000 – 20.000 
lượt khách. 
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Biểu đồ ở trên cho thấy: Khách du lịch càng tăng thì doanh thu và 
lợi nhuận càng nhiều. Và giá cổ phiếu cũng tăng trưởng theo. 

WHY 
Vì sao Cáp treo Bà Nà được đánh giá là tăng trưởng ổn 
định ? 

 

Lý do là: Một ngọn núi Bà Nà hoành tráng như vậy mà chỉ có 1 
công ty độc quyền kinh doanh cáp treo, không hề có đối thủ, không 
sợ bị cạnh tranh, thì nhiều khả năng sẽ phát triển vô cùng ổn định. 

Hãy gửi Email cho Akira để được cung cấp thêm thông tin về cổ 
phiếu Cáp treo Bà Nà.  

Kết luận 

 Tại sao bạn không đi du lịch một lần, vừa để mở mang tầm 
mắt, vừa tìm kiếm cơ hội đầu tư. Du lịch kết hợp quan sát, tìm 
kiếm công ty đang niêm yết để đầu tư. 
 3 điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi bật: Phú Quốc – Đà Nẵng – Nha 
Trang 
 Hãy kết hợp với những kinh nghiệm Akira Lê đã chia sẻ trong 
Khóa học Chứng khoán AKIRA STOCK để chọn lựa thời điểm 
mua bán cổ phiếu sao cho hợp lý. 
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4.Một số cổ phiếu có thể đầu tư 

Và đây là một số thông tin có thể giúp bạn đầu tư ngắn hạn hoặc 
dài hạn: 

 HBC (Địa ốc Hòa Bình) trúng thầu xây dựng nhiều dự án khách 
sạn ven biển Đà Nẵng 
 PDB (Bê tông Dinco) siêu cổ phiếu cơ bản xây dựng công trình 
phục vụ cho sự kiện APEC tổ chức tại Đà Nẵng 
 NDX (Công ty Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng) hưởng lợi nhờ 
làn sóng xây dựng bùng nổ ở Đà Nẵng 

 

Chúc bạn thành công ! 

 

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên 

nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiếu 
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://akirale.net/khck/
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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/

