
 

 

 

 

 

5 điều nên loại bỏ ở nhà đầu tư trẻ tuổi 

 

  



Trong khi một số nhà đầu tư thường tìm cách dấn thân để gặt hái lợi nhuận thì khá 

nhiều người trẻ tuổi lưỡng lự với vô vàn lý do trì hoãn. Jean cho rằng, mỗi chúng 

ta đều có cơ hội trở thành nhà đầu tư xuất sắc nếu loại bỏ những suy nghĩ sau:  

 

 

Nhà đầu tư trẻ tuổi sẽ còn nhiều năm để học tập, trau dồi kiến thức trên thương 

trường. 

1. “Tôi không đủ tiền” 

Dân đầu tư lâu năm thường ngập cổ giữa các khoản nợ như vay du học, mua xe trả 

góp, vay thế chấp mua nhà… thì chúng ta – nhà đầu tư trẻ tuổi - cũng nên dành 

lượng tiền nhỏ gửi tiết kiệm hàng tháng, năm hoặc mua một số chứng khoán ổn 

định. Sức mạnh lãi kép sẽ tạo ra cơ hội vàng tới những người bắt đầu gia nhập thị 



trường, ngân sách còn eo hẹp. 

2. “Tôi ít kinh nghiệm về đầu tư” 

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta nên hiểu một người trẻ tuổi sẽ còn nhiều năm 

sau đó để học tập, trau dồi kiến thức và phát triển chiến lược cho riêng mình. 

Những thông tin, bài học về đầu tư luôn sẵn có trên internet, sách báo mà thậm chí 

chúng còn được chia sẻ miễn phí. 

3. “Đầu tư tiềm ẩn rủi ro quá lớn” 

Nhiều người thuộc độ tuổi trung niên, ít kinh nghiệm thương trường thường rất 

cảnh giác tới vấn đề khủng hoảng kinh tế và những kết cục xấu được dự báo 

trước. Tuy rủi ro luôn đi kèm hoạt động đầu tư nhưng vấn đề này hoàn toàn có thể 

kiểm soát, chúng phụ thuộc vào mỗi cá nhân. 

Nhà đầu tư non trẻ với sức chịu lỗ kém nên lựa chọn cổ phiếu an toàn như blue-

chip hoặc trái phiếu. Khi kinh nghiệm dày dạn, mức chịu lỗ cao hơn, bạn có thể để 

mắt tới một số cổ phiếu mang tính cạnh tranh và bắt vài đợt “sóng” ngắn. 

4. “Tuổi đời cao bảo đảm lợi nhuận tốt” 

Suy nghĩ này có thể phù hợp trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, khái niệm về lãi 



kép sẽ cho ta thấy lượng tiền mất đi nhiều thế nào. Chẳng hạn đối với hoạt động 

quỹ hưu trí, một người ở tuổi 20 bắt đầu đóng góp 100 USD mỗi tháng cho tới khi 

65 tuổi (tổng lượng vốn là 54.000 USD) thì sẽ nhận 200.000 USD vào thời điểm 

đáo hạn, giả sử lãi suất 5% một tháng. Nếu trì hoãn tới 40 tuổi, chúng ta có thể sẽ 

mất 334 USD mỗi tháng (tổng lượng vốn là 100.200 USD) để đạt con số 200.000 

USD vào năm 65 tuổi. 

5. “Hoạt động đầu tư chỉ dành cho dân phố Wall” 

Những phương tiện truyền thông thường quảng bá, thổi phồng về cuộc đời và con 

người làm việc tại phố Wall. Thực tế, họ chỉ là những người bình thường, nhiều 

hoặc ít tuổi, giàu có hoặc nghèo khó. Họ thường truyền nhau câu nói: “Bạn không 

bao giờ luống tuổi để bắt đầu bước chân lên sàn chứng khoán” nhưng cũng 

“không bao giờ quá trẻ để tiến thân vào giới đầu tư.” 

 
 

 


