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Một người chưa bao giờ 
chơi stock, muốn tìm sách để 
đọc, cuốn nhập môn tốt nhất 
là cuốn “How to buy stocks” 
của Louis Engel. Cuốn này 
được viết từ năm 1954, 
nhưng là cuốn sách căn bản 
cho người muốn tìm hiểu về 
stock, mua stock như thế 
nào, bán ra sao, làm thế nào 
để có lời. Có nghĩa những 
điều giản dị nhất để hiểu về 
stock, về mua bán stock và 
cách thức tốt nhất để kiếm 
lời. Cuốn sách này được tái 
bản hàng vài chục lần, hiện 
nay vẫn có thể mua được 
trên Amazon. 

Sau này tôi có đọc thêm 
một cuốn sách khác của một 
tay đầu tư nổi tiếng và rất 
thành công. Đó là cuốn “One 
up on Wall Street” của Peter 
Lynch, xuất bản năm 1989. 
Tay này làm việc cho 
Fidelity, chuyên về mutual 
funds. Từ năm 1977 đến 
năm 1990, Lynch là 
manager cho Magellan fund, 
chơi stock giỏi đến nỗi 
Magellan trở thành loại 
mutual fund thành công nhất 
trong lịch sử. Vì mỗi năm với 
tài chọn stock của Peter 
Lynch, Magellan fund lời 
29.2%, đổ đồng cho 13 năm 
khi Lynch chỉ huy Magellan. 
Các người chơi stock thấy 
thế nên đổ xô vào mua 
Magellan fund, làm fund này 
lúc đầu chỉ có 18 triệu Mỹ 
Kim, tăng lên thành 14 tỷ. 
Magellan fund thành quá lớn 
nên không nhận thêm người 
mới nữa. Nhưng cũng vì thế 
nên Peter Lynch xin thôi 
không làm manager vì lý do 

khó mà chọn thêm stock để 
có lời nhiều một khi 
Magellan lớn quá như vậy. 

Cuốc sách của Peter 
Lynch bán rất chạy, tôi đọc 
say mê vì Lynch viết dễ hiểu 
và đưa ra những thí dụ điển 
hình và chỉ dẫn rất có giá trị. 
Tuy Peter Lynch không nổi 
tiếng và thành công lớn như 
Warren Buffett nhưng cũng 
được coi là tay chơi stock loại 
hàng đầu trên Wall Street. 

Ngoài ra học hỏi thêm về 
stock nên đọc báo mỗi ngày 
về phần business. Tờ báo ai 
cũng biết đến là Wall Street 
Journal. Nhưng tờ này hơi 
quá chuyên môn, có lẽ dành 
cho những người đầu tư 
chuyên nghiẹp hơn là những 
người chơi stock mới bắt đầu 
hay chỉ là tài tử, có thời giờ 
rảnh rỗi mới tìm hiểu thêm và 
chơi stock lúc rảnh rỗi! 

Một tờ báo khác có phần 
business để đọc rất có giá trị 
và giản dị hơn, tuy vẫn đầy 
đủ. Đó là tờ New York 
Times. Cần biết về những 
biến chuyển hay thay đổi về 
business, về đầu tư và để 
đọc những bình luận giúp 
ích, có lẽ chỉ cần đọc phần 
business của tờ New York 
Times là đủ. Tôi subscribe 
để mua tờ báo này để đọc 
mỗi ngày cũng đã hàng 30 
năm nay. Và thấy cũng quá 
đủ, không cần đọc thêm Wall 
Street Journal! 

Ngoài ra xem TV các 
chương trình về business, về 
đầu tư cũng giúp ích. Xem 
bằng cable có CNBC có thể 
xem 24 tiếng nhưng nhiều 
quá sẽ loạn óc, tẩu hỏa nhập 

ma, nhiều khi còn đem lại hại 
nhiều hơn lợi. 

Đúng ra cách tốt nhất vẫn 
là tìm hiểu vừa phải, suy nghĩ 
theo hiểu biết của mình để 
tính toán về chuyện chơi 
stock. Vì nghe lời người này 
người kia nói trên TV hay viết 
trên online hay trên báo chí, 
dễ bị loạn óc. Vì mỗi người 
đều có ý kiến riêng, thường 
trái ngược nhau, khó biết ai 
đúng ai sai. Nghe và tin vào 
những anh này, gọi là talking 
heads, thường chỉ có chết, 
thua nhiều hơn ăn! 

Từ năm 1980, tôi đọc và 
tìm hiểu cách chơi stock 
nhưng vẫn chưa mua bán gì. 
Lý do là vẫn còn rét, sợ mất 
tiền! Đến lúc định bắt đầu 
nhập cuộc, lại có nhiều 
chuyện và nhiều vấn đề làm 
bận tâm. Nên không còn 
lòng dạ nào chơi stock. 

Và mãi đến năm 1984, 
rảnh rỗi hơn, khấm khá hơn, 
tôi mới bắt đầu mở chương 
mục để mua bán stock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


