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Tìm kiếm …

Thì đây chính là cái công thức phổ biến nhất mà hiện nay các ngân
hàng đang tính lãi suất theo cái dư nợ này bên mình là làm việc hiện
nay cũng tính theo công thức này nhá. Chào mừng các bạn đã đến với
chanel là 1, 0, 2 của mình nhá mình tên là nam trong video này thì mình
sẽ giải quyết cho các bạn một vấn đề. Đó là cách tính lãi suất tiền vay
tại nhà khi bạn vay tiền tại các ngân hàng nhá rất đơn giản và tiện lợi
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cho bạn. Luôn hiện tại thì ngân hàng có 2 cách tính lãi suất phổ biến
nhất khi bạn vay tiền ở đấy, cách tính thứ nhất là tính lãi suất dựa trên
cái dư nợ gốc ban đầu và cách tính thứ 2 là tính lãi suất theo dư nợ
giảm dần nhá. Bây giờ thì chúng ta cùng vào cái nội dung chính trong
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cái video ngày hôm nay. Đó là cách tính lãi suất tiền vay khi bạn đang
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vay tiền tại các ngân hàng và mình tính cho các bạn tự tính tại nhà luôn
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nha thì cách tính thứ nhất đó là cách tính lãi suất tiền vay dựa trên cái
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số dư nợ gốc thì cách tính này thì họ chia thành 2 cái loại nhỏ khác
nhau, đó là loại thứ nhất vì bạn trả lãi định kỳ hàng tháng, còn tiền gốc
thì đến cuối kỳ, tức là đến hạn bạn mới thanh toán nha mình.
Ví dụ, anh lê Văn Kiên vay 100 triệu của ngân hàng. Vào bếp anh thời
hạn 12 tháng từ ngày 15 tháng ba năm 2012 đến ngày 15 tháng ba
năm 2002, 3 nhá lãi suất cố định là 12% 5, tương đương với 1% tháng
thì có nghĩa là bạn phải lấy 12% 5 này bạn chia đều cho 12 tháng thì nó
xảy ra lại tốt tháng là 1% tháng nhá, nếu nó là 9% 5 thì bạn lấy 9 – 12
thì sẽ là cái lãi suất tháng này nhá. Bây giờ thì làm sao tính được cái lãi
suất hàng tháng của anh kiên phải nộp cho ngân hàng mb oanh. Thì
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đang tính lãi suất theo cái dư nợ này bên mình làm việc hiện nay cũng
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tính theo công thức này nhá, tức là số lại của tháng đấy= số ngày vay
thực tế của tháng đấy này. Nhân với số tiền gốc này, nhân với lãi suất 5
này chia cho 306 lăm ngày nhé. Mình lấy ví dụ là tháng hai có 2, 8 ngày
thì tính lãi suất của tháng này như thế nào? Tiền lại của tháng hai= 2, 8
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ngày này nhân với 100 triệu bạn đang vay này nhân với lãi suất 12% 5
nếu như là lãi suất 10% 5 thì bạn nhân đến 10% 5 9%. Thì bạn nhân với
9% 5 nhá. Sau đó bạn chia cho 306 lăm ngày thì ra cái lãi của thằng đấy
là 902 mốt nghìn đồng nhá. Bây giờ mình vào việc cụ thể như cái ví dụ
mình vừa nêu ở bên kia. Mình lấy ví dụ tháng ba anh kiên vay tiền từ
ngày 15 tháng ba năm 2012 thì tức là tháng ba tính từ ngày 16 đến
ngày 3, mốt là 16 ngày nhá. 16 ngày này, bạn anh kiên nhân với số tiền
là 100 triệu đồng đang vay thực tế này. Sau đó, anh kiên nhân với 12%
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5 rồi chia cho 365 ngày thì sẽ ra số lãi là 526.000 VND. Anh kiên đang
vay ở ngân hàng mb banh. Thì sau đây mình lấy máy tính mình tính
luôn các bạn thấy này. Hiện tại tháng ba anh kiên mới vay tiền từ 15
tháng, ba đúng không thì tháng ba có 3 mốt ngày bạn lấy 3 mốt ngày
mà- đi 15 ngày đầu tiên không vay tiền thì còn 16 ngày. Cuối cùng của
tháng ba nhá 16 ngày này bạn nhân với số tiền bạn đang vay là 100
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triệu đồng này. Sau đó bạn nhân với lãi suất trên 5 này, ngân hàng mb
banh là 12% 5, còn ngân hàng khác 9% thì bạn nhân với 9% 10% * 10%
nhá. Nhân với này. Nhân với 12 này. % này. Sau đó bạn chia cho 306
lăm ngày. Thì ra lãi suất hiện tại là 526.000 của tháng ba nhá. Tương tự
như vậy thì bạn làm tháng tư này tháng tư 30 ngày. Bạn nhận được 100
triệu này. Nhân với lãi suất 12% 5 này. Bạn chia cho 306 lăm ngày bạn
nhìn kĩ nhá. = 986.000 VND này bạn Xem đúng không đây? 908 8.000
VND nhá tương tự như vậy, tháng năm 31 ngày bạn cùng làm phép
nhân 100 triệu nhân 12% 5 chia cho 306 lăm ngày= một triệu không
trăm 20.000 tháng, sáu thì 30 ngày lại= lãi suất tháng tư. Tương tự như
vậy, bạn làm các tháng còn lại đến hết 12 tháng thì sẽ trả gốc cuối cùng
100 triệu vào tháng cuối cùng nha. Đây là bảng lãi suất mình đã tính rồi.
Tháng ba tháng tư là kỳ một kỳ 2 kỳ 3, 4, 10, 5, 16, 17, 18, 19, kỷ xxi này
đấy có lãi suất tháng đấy các bạn thấy này đây nhá? Thì tháng ba là
tháng cuối cùng 5, 2013 bạn trả cả tiền lãi tiền gốc luôn này đây,
526.000 tiền lãi và 100 triệu tiền gốc nhá thì tổng cuối cùng là bạn nộp
12 triệu, không trăm 3 7000 tiền lãi này và+ cả gốc và lãi lại bạn phải
nộp cho ngân hàng trong 12 tháng là 112 triệu đồng này đấy. Đây là
cách tính đầu tiên phổ biến, đặc biệt là ngân hàng nông nghiệp và cái
cơ quan mình đang công tác thì cũng tính theo cách này nhá. Tiếp theo
thì chúng ta sang cái phần 2 nhỏ của cái trả lãi. Theo cái số dư nợ gốc
ban đầu, đây là cách tính thứ nhất này còn cách tính thứ 2 thì như thế
nào? Đó là bạn chả vừa ngốc vừa lái một tháng cố định. Một số duy
nhất cho hết 12 tháng này, mình vẫn ví dụ anh lê Văn Kiên vay của
Vietcombank 100 triệu đồng thứ 2, thời hạn là 12 tháng, lãi suất là 12%,
5, tương đương với 1% tháng thì đầu tiên bạn muốn tính như cái cách
này thì tính như thế nào, ngân hàng tính như thế nào? Đó là hàng
tháng bạn phải trả cả gốc cả lãi một số cố định, ví dụ như một tháng
bạn trả 9 triệu thì lại bao nhiêu gốc, bao nhiêu, cứ thế hết cả đều cho
đến hết 12 tháng nhá. Ở đây mình ví dụ anh lê Văn Kiên đây thì đầu tiên
để trả được, nhưng cách này thì bạn phải lấy số tiền gốc chia đều cho
cả thời hạn vay. Thì anh kiên vay 100 triệu, thời hạn là 12 tháng nếu anh
kiên vay 18 tháng hay 10 tháng hay 6 tháng hay 4 tháng thì bạn phải
chia đều cho các tháng đấy. Nhá vay 12 tháng thì lấy 100 triệu chia cho
12 tháng thì tương đương một tháng, anh kiên phải trả 8.000.303 tư
nghìn tiền gốc này. Đây là cố định bắt buộc này, còn tiền lãi thì như thế
nào thì bạn lấy lãi cố định mỗi tháng thì bạn phải lấy 100 triệu này nhân
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với 1% tháng tiền lãi này thì giá một triệu đồng có nghĩa là 12% 5 này
bạn chia cho 12 tháng thì ra 1% tháng nhá. Đây còn như nếu như 9%
tháng thì bạn lấy 9 này bạn mình lấy máy tính luôn này đây 12% 52 /
12. Đây thì ra 1% tháng nhá, bây giờ anh kiên vay với lãi suất là có 9%
thôi. Bạn phải lấy trí này mà chia cho 12 này. Thì= 0,75% tháng nhá thì
ở đây bạn phải nhân với 0,7 lăm này không thấy nhân với một đường
này, 0,5 thì hết khoảng 750.000 tiền lại thôi nhưng anh kiên vay 1% thì
nó sẽ là một triệu tiền lãi này. Sau khi bạn chia cả gốc cả lãi một tháng
như thế này là cố định rồi thì bạn phải+ cả 2 khoản này lại gốc là
8.000.003 giải 3 1 triệu thì mỗi tháng anh kiên phải trả cho ngân hàng
Vietcombank là 9.000.330 tư người lái trả từ tháng thứ nhất cho đến
tháng thứ 12. Đều đều, tháng nào cũng thế cho đến tháng mười hai là
hết thanh toán tất cả mọi nợ nần, Xem như tất toán luôn là không còn
gốc cũng không còn lại và về số không luôn nhá thì 12 tháng này nhân
với 9.000.303 tư ngàn đồng thì ra tổng số tiền anh kiếm phải trả trong
cả kỳ 12 kỳ là hết 112 triệu nhá cục= trên này đây. Đây, đây là cái bản
mà mình đã làm theo bạn này, khi trả nợ này thì mình đã làm cái này rồi
đây. Tiền từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 12 luôn nhá đây. Trả nợ gốc
này trong kỳ này 8.000.003 này bạn chia đều đấy 8.000.003 đây nha
tháng nào cũng trả đều giảm 8.000.003 này là 100 triệu tiền gốc cây.
Còn lại này đây một triệu ngày 12 tháng này, đây là 12 triệu tiền lãi này
đấy đấy. Nhá còn tiền gốc hàng tháng phải trả cả gốc cả luôn là
9.000.003 này đây thì tổng+ là 112 triệu nhá. Tiếp theo thì chúng ta
cùng sang cách tính thứ 2 phổ biến và các ngân hàng đang tính cho
khách hàng này. Đó là cách tính lãi suất dựa theo cái số dư nợ gốc giảm
dần nhá, tức là dư nợ gốc giảm đến đâu thì cái lãi suất khó giảm thêm
một chút đến đấy nhá mình ví dụ vẫn là lê anh lê Văn Kiên vay ngân
hàng Vietcombank 100 triệu thời hạn 12 tháng này lãi suất cố định là
12% 5 thì để tính được theo cách này thì bước đầu tiên. Bạn phải lấy số
tiền gốc này 100 triệu mà chia cho 12 tháng. 100 triệu này. Nếu anh
kiên vay 12 tháng thì bạn chia cho 12 tháng mà nếu vay 2 tư tháng thì
bạn chia cho 12 tháng nhé. Ra 8.000.003 tiền gốc cố định mỗi tháng
này. Bước thứ 2, sau khi có tiền gốc cố định rồi thì bạn tính tiền lãi hàng
tháng để trả cho ngân hàng này. Bạn tính lãi tháng thứ nhất phải trả
cho ngân hàng cả gốc cả lãi này. Cái thằng thứ nhất thì bạn lấy 100
triệu tiền gốc mà nhân với. Lãi suất 5 mà chia trong 2 tháng này thì ra
Xem bao nhiêu này mình tính cho bạn này. Công thức này bạn lấy số

tiền gốc đang vay ban đầu này. 100 triệu này mà nhân với lãi suất 5. Ví
dụ 12% 5 thì nhận đúng 12% 9% * 9% 12% này rồi chia cho số tháng
này. 12% chia cho 12 tháng này. = này vai 2 tư tháng thì bạn cũng chia
cho 12 mà vay 3 6 tháng bạn cũng phải chia cho 12 nhá vay 6 tháng
bạn cũng chia cho 12 nhá các bạn nhớ đấy. Sau khi tính toán ra thì anh
kiên tháng này hết một triệu tiền lãi nha của tháng đầu tiên nhá. Thì
tổng lãi và gốc anh kiên phải trả trong tháng thứ nhất. Là 9.000.003, tức
là một triệu tiền lãi và cố định là 8.000.003 tiền gốc này 9.000.003 sau
khi trả sang tháng thứ nhất 9.000.003 rồi thì sang tháng thứ 2 các bạn
tính như thế nào? Tháng thứ 2 thì bạn đã- được 8.000.003 tiền gốc của
tháng đầu tiên rồi thì tháng thứ 2 này chỉ còn 9 mốt triệu tiền gốc thôi
đây. Thì bạn lại lấy 9 mốt triệu tấn gốc này nhân với lãi suất 5, chia cho
12 thì ra số loại tháng này. Sang tháng thứ 2 sang tháng thứ 2 này, bạn
tính như thế nào thì bạn- đi 8 triệu tiền lãi này 100 triệu tiền gốc đúng
không? Bạn- đi 8.000.003 rồi. Đây. Chỉ= 91.666.000 VND đây thì bạn lấy
số tiền gốc của tháng thứ 2 này bệnh nhân với lãi suất 12%. Bạn chia
cho 12. Thì ra lại của tháng thứ 2 là 916.000 đấy. Thì tổng lãi và gốc
tháng thứ 2 là như thế nào? Gốc thì cố định 8.000.003 rồi lãi là 916.000,
thì ra lại tháng thứ 2 là 9.250.000 cả gốc lại luôn nhá đây. Tháng thứ 2
này nó ít hơn tháng thứ nhất này, tháng thứ nhất hết 9.000.003 tháng
thứ 2 đấy 9.250.000 này sang đến tháng thứ 3 thì bạn chỉ còn lại 83
triệu tiền gốc thôi. Đấy, bạn phải lấy 9 mốt triệu mà- 8.000.003 của
tháng trước này thì tháng thứ 3 còn 8, 3 triệu tấn gốc bạn nhân với lãi
suất 12% chia cho 12 tháng thì= 803 3000 tiền lãi này suy ra. Tổng lãi
tháng thứ 3 kỳ thứ 3 bạn trả là 8.000.003 tiền gốc và 803 3000 tiền lãi là
2 9.000.106 6000. Tiền gốc lại của tháng thứ 3 nhá tháng thứ nhất bạn
nộp tổng là 9.000.003 này, tháng thứ 2 là 9.000.250 này, tháng thứ 3 là
9.000.100 này, cứ một tháng bạn- được 8.000.003 tiền gốc thì tiền lãi nó
giảm xuống. Các bác nhìn thấy chưa hết 12 tháng và khi nào gốc và lãi
về số không thì Xem như chúng ta đã trả hết nợ nhá đây. Đây là cái lãi
suất này. Và tiền gốc này hàng tháng bạn phải trả này tháng thứ nhất,
tất cả các tháng đều 8.000.003 tiếng gốc hết còn trả lãi như thế nào thì
trả lại đây số như dư nợ gốc của tháng đầu tiên là 100 triệu thì như thế
này tháng thứ 2 đến tháng ba, tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng
sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín tháng đến tháng mười hai thì còn
bao nhiêu tiền lại đây và+ cả 2 cái này lại thì nó sang cái cột bên này là
lại gốc đấy nhá đây. Đây là tiền phải đóng hàng tháng cả gốc và lãi này

đây. Số dư nợ thực tế của mỗi tháng khi- đi 8.000.003 này đấy, cứ hàng
tháng từ 8.000.003 này thì đến tháng thứ 12 thì. Hết luôn về số không
nhá, tính theo cách này thì bạn lời được 6 triệu rưởi tiền lại so với 2 cách
trên cách này thì hết có 6.500.000 tiền lãi thôi trong 12 tháng đây. Tổng
là bạn phải trả cho ngân hàng là 106.500.000 VND đấy. Còn cách ở trên
này thì bạn phải trả 112 triệu, cách này thì cao hơn 2 cách này cao hơn
6 triệu đấy 5 triệu rưởi đúng không? Thì tính theo cách này thì bạn lời
đã được 5 triệu giữa thiện lại nhá đây. Vừa rồi thì mình cũng thông qua
2 cách tính lãi phổ biến nhất mà ngân hàng đang tính build an vay tiền
tại các ngân hàng nha, các bạn có thể tính tay tại nhà để chúng ta vay
tiền, tính toán kỹ càng trước khi vay ngân hàng nhá. Thì bên dưới phần
mô tả video của mình thì có một số các trang web vay tiền 40 trang
web vay tiền không lãi và lãi suất thấp, đặc biệt là các trang web để bạn
có thể mở thẻ tín dụng khi cần tiêu dùng và mở các thẻ ngân hàng.
Vietcombank, vietin và các loại ngân hàng khác nhau, đặc biệt là bạn có
thể đầu tư tiền vào. Bảo hiểm này vào chứng khoán thì mình đặt tất cả
các trang web ở bên dưới phần mô tả với reel, các bạn vào đây tham
khảo và có thể tham gia vào nhau vi deo của mình xin phép được kết
thúc tại đây
Mua bán nhà đất – kênh đầu tư sinh lời hiện nay
Vay MUA NHÀ hay ĐẦU TƯ và Ở THUÊ? Đâu là yếu tố quyết định – Tài
chính & Tôi

 cách dùng thẻ tín dụng, kinh doanh

Bẫy Nợ Khi Thanh Toán Tự

không cần vốn, tỷ suất lợi nhuận vô hạn Động Thẻ Tín Dụng Cần
Tránh 

Lưu ý: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo
chototbatdongsan.com không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào
do thực hiện hành động hoặc không hành động từ các lới khuyên trên
web. Hãy liên hệ với ngân hàng, chuyên gia tài chính, cố vấn pháp luật
chính chủ để được tham vấn

vay mua nhà, mua nhà trả góp, vay ngân hàng mua nhà, lãi suất vay mua nhà, vay tiền mua nhà, vay mua nhà trả
góp, lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất, vay mua nhà vietcombank, thủ tục vay ngân hàng mua nhà, lãi
suất vay mua nhà vietcombank, vay ngân hàng mua đất, vay mua nhà trả góp 10 năm, lãi suất vay mua nhà bidv,
kinh nghiệm vay tiền mua nhà, vay mua nhà techcombank, vay tiền mua đất, cho vay mua nhà, mua đất trả góp, vay
mua nha, vay tiền xây nhà, lãi suất vay ngân hàng mua nhà, vay mua nhà bidv, so sánh lãi suất vay mua nhà các
ngân hàng, lãi suất cho vay mua nhà, nhà trả góp, lãi suất vay mua nhà bidv 2021, vay xây nhà, vay mua đất, vay tiền
mua nhà trả góp, lãi suất ngân hàng vay mua nhà, gói vay mua nhà, kinh nghiệm vay tiền mua đất, vay vốn mua
nhà, vay tiền ngân hàng mua nhà, cách vay tiền ngân hàng mua đất, thủ tục vay ngân hàng mua nhà trả góp, lãi vay
mua nhà, lãi suất vay mua nhà techcombank, vay mua nhà 25 năm, vay tiền mua đất bidv, lãi suất mua nhà trả góp,
vay ngân hàng mua nhà trả góp, vay mua nhà shinhan bank, lãi suất vay mua nhà vietcombank 2021, có nên vay tiền
mua đất, vay tiền mua nhà ngân hàng agribank, cách mua nhà trả góp, vay thế chấp mua nhà, vay mua nhà lãi suất
thấp, lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà, vay xây nhà ngân hàng chính sách, ngân hàng cho vay mua nhà, có nên
mua nhà trả góp, có nên vay tiền mua nhà, lãi suất vay mua nhà techcombank 2021, vay tiền xây nhà agribank, bidv
vay mua nhà, vay vốn ngân hàng mua nhà, vay tiền ngân hàng mua đất, thủ tục vay ngân hàng mua đất,
techcombank vay mua nhà, có nên vay ngân hàng mua nhà, vay mua nhà shinhan, cách mua nhà trả góp thông
minh, vay mua nhà agribank, có nên mua nhà trả góp 20 năm, ngân hàng hỗ trợ vay mua nhà, thủ tục mua nhà trả
góp, lai suat vay mua nha, quy trình mua chung cư trả góp, vay mua nhà tpbank, gói vay hỗ trợ xây nhà năm 2021,
kinh nghiệm mua nhà trả góp, lãi suất vay mua đất, vay sửa nhà, vay tiền xây nhà bidv, lãi suất vay mua nhà shinhan
bank, vietcombank vay mua nhà, lãi suất vay xây nhà bidv 2020, lãi suất mua nhà, vay mua nhà vietinbank, thủ tục
mua chung cư trả góp, thủ tục vay mua nhà, vay tiền mua đất ngân hàng agribank, vay mua nhà acb, vay tiền mua
nhà vietcombank, vay mua bất động sản, vay mua nhà sacombank, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng, vay
mua nhà vpbank, vay mua đất ngân hàng nào rẻ nhất, vay tiền xây nhà vietcombank, lãi suất vay mua nhà
vietinbank, gói vay xây nhà ngân hàng chính sách, vay ngân hàng mua nhà vietcombank, vay ngan hang mua nha,
gói vay mua nhà ở xã hội 2021, vay xây nhà bidv, mua nhà vay ngân hàng, shinhan bank vay mua nhà, vay thế chấp
mua đất, kinh nghiệm vay tiền ngân hàng xây nhà, vay mua nhà standard chartered, gói vay hỗ trợ xây nhà, lãi suất
vay mua nhà mb bank, mua trả góp chung cư, lãi suất cho vay mua nhà vietcombank, lãi suất ngân hàng mua nhà,
vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất, mua nhà trả góp không cần trả trước, vay mua chung cư trả góp, lãi suất vay
xây nhà, vay mua nhà trả góp 20 năm bidv, vay xây nhà ngân hàng agribank, vay tiền ngân hàng mua nhà trả góp,
vay vốn mua đất, mua đất trả góp qua ngân hàng, vay mua nhà vib, vay mua nhà ở xã hội, vay xây nhà agribank, vay
mua nhà đất, vay tiền làm nhà, lãi suất vay xây nhà bidv 2021, hỗ trợ giáo viên vay vốn mua nhà, vay trả góp mua
nhà, mua nhà trả góp không lãi suất, vay mua nhà mb bank, vay mua nhà hsbc, cách vay ngân hàng mua nhà, lãi vay
mua nhà các ngân hàng, tpbank vay mua nhà, lãi suất vay mua nhà agribank, vay tiền mua nhà trả góp vietcombank,
vay mua đất vietcombank, vay tiền ngân hàng xây nhà, vay xây nhà vietcombank, lãi suất vay ngân hàng mua nhà trả
góp, trả góp nhà chung cư, lãi suất vay mua nhà sacombank, vay ngan hang mua dat, lãi suất mua nhà vietcombank,
vay tiền xây nhà ngân hàng chính sách, lãi suất vay mua nhà acb, hsbc vay mua nhà, có nên vay tiền ngân hàng mua
nhà, ngân hàng cho vay mua nhà lãi suất thấp nhất, lãi vay ngân hàng mua nhà, vay tiền mua đất vietcombank, vay

nha, lãi suất vay mua nhà các ngân hàng, vay tiền mua nhà lãi suất thấp, mượn tiền ngân hàng mua nhà, lãi suất vay
ngân hàng mua đất, vay ngân hàng mua đất trả góp, vay tiền xây nhà ngân hàng agribank, bidv cho vay mua nhà,
cho vay nhà ở xã hội, gói vay mua nhà bidv, lãi suất vay mua nhà 2021,
bất động sản, mua bán nhà đất, bat dong san, nhà đất, bán đất, nhà đất văn minh, tin bat dong san, bất đông sản,
mua đất, đất xanh, nha dat, địa ốc đất vàng lừa đảo, batdongsan24h, rao vặt nhà đất, đất nền, công ty địa ốc đất
vàng lừa đảo, mua bán đất, bđs, tin tuc bat dong san, bất động sản thiên khôi, otosaigon bds, công ty bất động sản,
nhật nam bđs, đầu tư bất động sản, dự án grand marina, thi truong bat dong san, batdongsanhanoi, tin bds, thuê
chung cư giá rẻ, bán đất chính chủ, môi giới nhà đất, giá nhà đất, chính chủ đăng bán nhà, guland vn, bất động sản
minh đức, đất xanh group, thị trường bất động sản, công ty bđs nhật nam lừa đảo, thị trường bất đông sản 2021,
kinh doanh bất động sản, cát tường group, bao bat dong san, chợ tốt nhà đất, báo mua bán nhà đất, bất động sản
nam long, đất xanh miền nam, môi giới bất đông sản, bat dong san nam long, sale bất động sản, tin tức bất động
sản, định giá nhà đất, bđs thiên khôi, thông tin land, địa ốc nam long, kinh doanh bat dong san, cho thuê cửa hàng,
tin tuc bds, bán đất mê linh, giá chung cư, bán đất hoà xuân, đăng tin bán nhà, mua nhà giá rẻ, bán nhà đất, bất
động sản đông anh, bán đất nền, bất động sản công nghiệp, nhà đất minh đức, nhà đất chợ tốt, mua ban bat dong
san, cho thuê nhà đất, công ty đất xanh, sàn bất động sản, đăng tin cho thuê nhà, bán nhà đất chính chủ, báo bất
đông sản, đất bàu bàng, đất giá rẻ, bán đất phú mỹ, đất nền mê linh, bđs nhật nam lừa đảo, bán đất thường tín, kiến
thức bất động sản, đầu tư bất đông sản 2021, dự án bất động sản, cần mua đất, khu công nghiệp nam tràng cát,
môi giới bất động sản, công ty cổ phần đầu tư nam long, mua bán bất động sản, bat dong san nhat nam dia chi,
mua đất đông anh, công ty bđs thiên khôi lừa đảo, tin tức bất đông sản, bất động sản 2021, giá thuê chung cư, giá
đất bình chánh, tìm việc bất động sản, đất nền bàu bàng, đất nền stella mega city, đất mê linh, mua nhà đất, sàn
giao dịch bất động sản, bán đất thanh hà, giá đất hiện nay, bán đất văn giang, tin bất động sản, bán đất phú hòa,
địa ốc lê trần gia, bất động sản nghỉ dưỡng, kinh nghiệm mua đất, tin tức địa ốc, nhà đất giá rẻ, địa ốc, đầu tư đất
nền, giá nhà đất hiện nay, đăng tin bất động sản, quy trình mua bán đất, meey land, đất chính chủ, tnr holdings bị
bất, bán đất xuân đỉnh, tìm hiểu về bất động sản, bán đất an khánh, bất động sản hàng hiệu, thị trường bất đông
sản hiện nay, đăng tin bất đông sản miễn phí, công ty bđs thiên khôi, định giá bất động sản, bán đất vườn, kinh
doanh bất đọng sản, bất động sản khu công nghiệp, tin bất đông sản, trang đăng tin bđs miễn phí, công ty tnr
holdings, đất nền giá rẻ, công ty danh khôi, nhà đất chính chủ, tuấn 123 lừa đảo, cho thuê nhà nguyên căn giá rẻ,
cho tot bat dong san, bất động, bất động sản cho thuê, bán bất động sản, bất động sản long biên, phúc land, làm
bất động sản, cần bán đất, nhà đất 24h, việc làm bất động sản, bán đất hồ tràm, công ty bất động sản thiên khôi,
nhân viên bất động sản, bất động sản chấm com, bất động sản hưng thịnh, rao bán nhà, phí môi giới nhà đất, đất
xanh group lừa đảo, bán đất thổ cư, i nhà đất,

