
 

 

 

 

 

 

Bài học về đầu tư : Các quy tắc đầu tư cơ bản 

  



Người cha giàu của Robert T.Kiyosaki đã dạy cho ông 7 quy tắc cơ bản, giúp ông 

đạt được tự do tài chính khi chưa đến 40 tuổi. Dưới đây là 7 quy tắc đó.  

 

Quy Tắc Số 1: Luôn luôn ghi nhớ bạn đang làm việc vì loại thu nhập nào 

Mỗi người có 3 loại thu nhập khác nhau 

1. Thu nhập từ sức lao động: Loại thu nhập này do một việc làm hay một hình 

thức lao động nào đó mang lại. Thông thường đó là tiền lương hay phí tư vấn. Loại 

thu nhập này có thể bị đánh thuế rất cao, do đó rất khó làm giàu. Khi bạn nói với 

người khác rằng: “Hãy kiếm một công việc tốt”, tức là bạn đang khuyên con mình 

làm việc vì loại thu nhập này. 

2. Thu nhập từ danh mục đầu tư: Loại thu nhập này kiếm được từ các tài sản 

giấy như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ,…vv. Loại thu nhập này phổ biến nhất 

trong thu nhập đầu tư loại này dễ quản lý và chuyển nhượng hơn là các loại tài sản 

khác. 

3. Thu nhập thụ động: Loại thu nhập kiếm được từ bất động sản, bản quyền tác 

giả hay độc quyền thương hiệu. Tuy nhiên, thu nhập bất động sản chiếm tới 

khoảng 80%. Hình thức đầu tư bất động sản có nhiều ưu điểm về mặt thuế. 

Nếu muốn giàu, bạn phải làm việc chăm chỉ để kiếm thu nhập từ danh mục đầu tư 



và thu nhập thụ động. 

Quy Tắc Số 2: Chuyển thu nhập từ sức lao động thành thu nhập từ danh mục 

đầu tư hoặc thu nhập thụ động càng nhiều càng tốt 

 

Đó là tất cả những gì mà một người đầu tư cần phải làm. Hãy ghi nhớ thật kỹ điều 

này và đừng nghĩ đến việc “làm sao kiếm được tiền nếu không có tiền”. 

Quy Tắc Số 3: Bảo vệ nguồn thu nhập từ sức lao động bằng cách đầu tư vào 

một loại công cụ đầu tư như: cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, kim loại 

quý…vv 

Vấn đề quan trọng trong quy tắc này là: Bạn phải biết được công cụ đầu tư nào mà 



bạn đầu tư sẽ trở thành tài sản của bạn. Bởi vì: 

Hãy quay lại những khái niệm cơ bản nhất về tài sản và tiêu sản. Tài sản là một thứ 

đem tiền vào túi bạn. Còn tiêu sản lấy tiền ra khỏi túi của bạn. 

Sai lầm lớn nhất ở nhiều người là coi những công cụ đầu tư như: cổ phiếu, trái 

phiếu, bất động sản, kim loại quý… là một loại tài sản. Những công cụ đầu tư này 

chỉ là tài sản khi nó mang tiền đến cho bạn. Ngược lại, chúng không phải là tài sản. 

Ví dụ như bạn đầu tư mua 100 cổ phiếu của  công ty ABC vào tháng 12, mỗi cổ 

phiếu giá 20.000 đồng. Vào tháng giêng, bạn bán ra 10 cổ phiếu với giá 30.000 

đồng. Như vậy 10 cổ phiếu đó là tài sản của bạn. Vì chúng đem lại lời cho bạn. 

Nhưng nếu tháng 3, bạn bán 10 cổ phiếu đó với giá 10.000 đồng thì số cổ phiếu ấy 

trở thành tiêu sản vì đã làm cho bạn bị lỗ. 

Chính sự thiếu hiểu biết của người đầu tư khi phân biệt một công cụ đầu tư là tài 

sản hay tiêu sản mới làm đầu tư trở nên rủi ro với họ. 

Quy Tắc Số 4: Người đầu tư mới thực sự là tài sản hay tiêu sản 

Hãy mở rộng tầm nhìn và sự quan sát ra xung quanh, bạn sẽ thấy: 

- Nhiều chuyên gia đầu tư bị lỗ trong khi khối người đầu tư bình thường khác lại 

lời. 



- Nhiều người mua được một miếng đất rất tốt và làm giàu lên từ miếng đất đó. 

Nhưng rồi vài năm sau chính miếng đất đó tụt giá thê thảm. 

Và, trong thực tế, một người đầu tư khôn ngoan thường hay bám sát một người đầu 

tư mạo hiểm khác. Bởi vì đó chính là nơi phát sinh nhiều cơ hội đầu tư rất hời. 

Quy Tắc Số 5: Một nhà đầu tư đúng nghĩa phải chuẩn bị đối phó trước bất kỳ 

tình huống nào có thể xảy ra 

“Tôi lẽ ra đã mua miếng đất ấy với giá 500 USD cách đây 20 năm. Bây giờ nhìn nó 

xem. Một tay nào đó vừa xây một trung tâm thương mại sát bên, và miếng đất ấy 

giờ đây trị giá đến 500.000 USD”. 

Những câu chuyện như vậy chắc hẳn bạn đã nghe rất nhiều. Đó là một ví dụ cho 

một nhà đầu tư không có sự chuẩn bị khi cơ hội đến với mình. 

Bài học trong quy tắc này dành cho bạn là: Sự chuẩn bị sẽ có lợi cho bạn rất nhiều 

khi muốn đầu tư. Và đừng suy đoán lung tung về thị trường. Điều bạn phải làm rất 

đơn giản. Đó là tập trung ghi nhớ những gì mà mọi người đang tìm kiếm. Nếu bạn 

muốn mua một cổ phiếu, bạn nên tham dự những khóa học làm thế nào để tìm 

được những cơ hội mặc cả trên thị trường. Đối với bất động sản cũng tương tự. 

Mọi thứ đều bắt đầu từ việc luyện tập bộ não của bạn, biết tìm kiếm những gì cần 



tìm, và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội đầu tư xuất hiện trước mắt bạn. 

Hầu hết các cơ hội đầu tư làm cho bạn giàu chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian 

rất ngắn. Vậy nên nếu bạn không chuẩn bị với vốn hiểu biết, kinh nghiệm và tiền 

dư của mình, cơ hội đó sẽ vuột khỏi tay. 

Quy Tắc Số 6: Bạn có hiểu biết, kinh nghiệm và tìm thấy một cơ hội tốt, thế 

thì tiền bạc sẽ tìm đến bạn hoặc là bạn phải đi kiếm nó 

 



Chìa khóa thành công trong đầu tư chính là con người và con người.  

Về cơ bản: Nếu bạn tìm thấy một cơ hội tốt, cơ hội đó sẽ tự nó lôi cuốn tiền bạc đổ 

đến – các nhà đầu tư khác. Còn nếu cơ hội đó không tốt, sẽ khó mà kêu gọi vốn đổ 

vào. 

Nhưng trên thực tế vẫn có những người nhìn thấy một cơ hội tốt nhưng không kêu 

gọi được vốn. 

Nếu phân tích nguyên nhân sâu xa thì bạn sẽ thấy, không phải bản thân cơ hội đó 

không lôi cuốn được vốn, mà chính người kiểm soát cơ hội đó không kêu gọi được 

vốn. Nói cách khác, cơ hội đó sẽ trở nên tốt nếu người đó không tham gia vào. 

Điều đó giống như một chiếc xe đua loại tốt và một tay đua hạng trung bình. Cho 

dù chiếc xe đó tốt đến mức nào đi nữa, sẽ chẳng có ai dám đặt cược vào tay đua 

trung bình ấy. 

Và, trên sân chơi đầu tư – cho dù đó là địa ốc, kinh doanh, cổ phiếu hay trái 

phiếu…vv, chìa khóa thành công chính là con người và con người. Công cụ đầu tư 

không nhất thiết phải rủi ro hay an toàn, mà cốt lõi chính là ở nhà đầu tư. Đây là 

điều bạn cần ghi nhớ. 

Quy tắc số 7: Khả năng đánh giá rủi ro và lợi nhuận 



Điều quan trọng nhất trong quy tắc này là: không phải là mức lời trên số vốn bỏ ra, 

mà chính là làm sao để vốn quay về với mình. Bởi vì đảm bảo sự an toàn của đồng 

vốn là điều quan tâm hàng đầu của mỗi nhà đầu tư. 

Vậy làm cách nào để một người đầu tư có thể đánh giá được điều đó khi thấy cơ 

hội đến với mình? Đó chính là quy tắc 3K: 

1. Kiến thức 

2. Kinh nghiệm 

3. Khoản tiền dư dồi dào. 

 


