
 

 

 

 

 

Bài học về đầu tư: Làm thế nào để tìm ra một kế 

hoạch đầu tư phù hợp? 

  



 

Nhiều lý do khiến Đầu tư là một việc rắc rối và phức tạp và bạn cần phải có một kế 

hoạch khi muốn đầu tư. Vậy làm thế nào để tìm ra một kế hoạch đầu tư phù hợp 

cho chính bản thân mình?  

 

Để trả câu hỏi đó, bạn cần phải thực hiện các bước sau đây: 

 

Khi muốn làm giàu, bạn phải tự tin và chắc chắn về những điều mình muốn.  

Tìm hiểu về bản thân với những điều bạn muốn 

1. Hãy bỏ thời gian suy nghĩ chín chắn về cuộc đời của bạn cho tới thời điểm này. 



Bạn có thể mất vài ngày, hay thậm chí vài tuần (nếu bạn thấy cần thiết) để làm 

điều đó. 

2. Trong những phút yên tĩnh một mình, hãy tự hỏi: “Tôi muốn được gì từ mói quà 

– cuộc sống – mà đời đã cho tôi” 

3. Đừng nói với bất kỳ ai về điều bạn đang suy nghĩ, ít nhất cho tới khi bạn xác 

định được điều bạn muốn. Thông thường, mọi người hoặc vô tình hay cố ý luôn áp 

đặt những điều họ muốn cho bạn, mà lẽ ra chính bạn phải làm những điều đó cho 

chính mình. Không có gì tệ hại hơn khi những giấc mơ thầm kín đó bị ảnh hưởng 

bởi những lời từ phía người thân hay bạn bè của bạn. Những lời nói đại loại như: 

“Này, đừng có khờ dại đến thế”, hoặc “Nó không hề đơn giản”, “Nếu dễ dàng thì 

mọi người đã làm hết rồi”… 

Bạn nên nhớ, khi Bill Gates lập nghiệp ở tuổi 20, trong tay ông chỉ có 50.000 

USD. Vậy mà ngày nay ông đã trở thành người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản 

trị giá 90 tỷ đô. Điều may mắn cho ông là ông không tham khảo ý kiến của quá 

nhiều người về những gì mà họ cho là có thể xảy ra trong cuộc đời ông. 

4. Hãy gọi một chuyên viên tư vấn tài chính. Mọi kế hoạch đầu tư đều bắt đầu 

bằng một kế hoạch tài chính. Nếu bạn không thích chuyên viên này thì cứ gọi cho 

chuyên viên khác. Bạn có thể tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ khác nhau cho 



một bệnh, thế thì tại sao lại không làm vậy với vấn đề tiền bạc? 

Chú ý: Nhiều chuyên viên tài chính chỉ tư vấn cho người đầu tư theo một cấp bậc 

tài chính nhất định nào đó. Trên thực tế, nhiều chuyên viên tài chính giới hạn dịch 

vụ tư vấn của mình, chỉ nhắm vào giới đầu tư giàu có. Thế những dù bạn có ít hay 

nhiều tiền đi nữa, điều quan trọng là bạn phải tìm một chuyên viên tài chính mà 

bạn thích và người ấy có thiện chí tư vấn giúp bạn. 

 



Hãy tìm và bắt đầu với một nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp.  

Vậy làm thế nào để tìm được một kế hoạch phù hợp? 

1. Câu trả lời là hãy bắt đầu với một nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Hãy tìm 

kiếm nhiều nhà tư vấn khác nhau và tìm hiểu kinh nghiệm chuyên môn của họ. 

Nếu bạn chưa từng bao giờ có người nào đó giúp bạn lập ra một kế hoạch tài chính 

trong tương lai của bạn thì đây là một kinh nghiệm sống sinh động giúp bạn mở 

mắt với cuộc đời. 

2. Hãy đặt ra những mục tiêu hết sức thực tế, bạn chắc chắn sẽ làm được, bắt đầu 

với chúng và chỉ mở rộng thêm những mục tiêu khác một khi kiến thức và kinh 

nghiệm của bạn đã trở nên dồi dào, phong phú. Như một cuộc thi chạy marathon, 

tốt nhất bạn nneen bắt đầu luyện tập từ những bước đi bộ của mình. 

3. Tất cả những công việc đó – tìm kiếm nhà tư vấn chuyên nghiệp, đạt mục 

tiêu,…vv sẽ thay đổi khi con người bạn thay đổi. Nhưng có một điều bạn không 

được thay đổi, đó là chính là kế hoạch của mình. Đối với hầu hết mọi người, kế 

hoạch tối hậu chính là sự tự do về tiền bạc, sự giải phóng khỏ lệ thuộc vì tiền. 

4. Bạn cần phải biết rằng, đầu tư cũng đòi hỏi tinh thần đồng đội như trong thể 

thao. Chính vì thế bạn phải có một nhóm để hợp tác. Dĩ nhiên là bạn phải thực hiện 



những kế hoạch bằng sức lao động của mình, nhưng sự thông minh về tài chính sẽ 

giúp cho bạn biết, khi nào bạn nên tự làm việc một mình, khi nào bạn cần sự hợp 

tác từ người khác. 

Những thành viên trong nhóm tài chính của bạn có thể là: 

- Chuyên viên lập kế hoạch tài chính 

- Chuyên viên ngân hàng 

- Kế toán viên 

- Luật sư 

- Nhà môi giới 

- Nhân viên bảo hiểm 

- Người đỡ đầu 

Bạn có thể mong muốn ăn cơm trưa thường xuyên với những người này. Điều bạn 

cần ghi nhớ là tìm kiếm một thành viên cho nhóm tài chính của mình cũng giống 

như tìm kiếm một đối tác kinh doanh vậy. Họ chính là đối tác của bạn bởi vì họ sẽ 

cùng làm việc với bạn để hướng đến một mục tiêu quan trọng nhất – việc kinh 

doanh của đời bạn. 

Hãy nhớ đến việc: “Để độc lập về tài chính, hãy nghĩ đến việc kinh doanh của 

mình”. Một khi biết lo việc của mình, một kế hoạch phù hợp với bạn nhất định sẽ 



từ từ hiện ra. Do đó bạn hãy kiên nhẫn, nhưng nếu mỗi ngày đi được một bước bạn 

sẽ càng có cơ hội đạt được những gì bạn muốn có trong đời. 

 


