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Về xin chào các bạn chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi những
cái phóng sự về đầu tư tài chính mà chúng tôi đã từng thực hiện trên
show truyền hình truyền động 4. Không và bây giờ sẽ đăng tải lại một

Bài viết mới

số nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng à có ích cho những khán giả của

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

kênh youtube này liên quan đến những cái việc đầu tư tài chính và quản

Vay mua nhà như thế

lý tài chính cá nhân thì ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm giúp cho các

nào

bạn đa dạng hóa các danh mục đầu tư của mình ít rủi ro hơn một tí,
nhưng tất nhiên là khả năng kiếm tiền sẽ ít hơn một tí. Bởi vì đó là cái
khoản thu nhập cố định, đó là cái sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp

nói một cách rất là bình dân, dễ hiểu. Trái phiếu doanh nghiệp, nghĩa là
bạn cho doanh nghiệp vay nợ họ phát hành một cái tấm trái phiếu và
đó chính là cái tờ giấy vay nợ và có cái lãi suất cố định= cho doanh
nghiệp vay tiền thì ở đây, tại sao trái phiếu doanh nghiệp lại hấp dẫn?

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN
DỤNG & BÍ ẨN NGÂN
HÀNG GIẤU KÍN

Là bởi vì cái lãi suất mà nó cam kết thì nó cao hơn lãi suất tiết kiệm

phân biệt thẻ tín dụng và

ngân hàng, tức là bên cạnh cái việc gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi

thẻ ghi nợ – cuộc đại

suất tiết kiệm hiện nay là khoảng tầm. Chắc là khoảng 8%, đâu đó thì.

chiến của visa và

Và trái phiếu doanh nghiệp lãi suất khoảng chừng 10 đến 12%, tức là

mastercard kinh tế nhập

cao hơn lãi suất tiết kiệm thêm một cái sản phẩm để bạn cân nhắc là bỏ

môn

tiền vào và một cái sản phẩm người ta gọi là freakin com security là một
sản phẩm thu nhập cố định. Tất nhiên, khi mà thu nhập cố định thì rủi
ro sẽ ít hơn rồi còn chứng khoán thì rủi ro sẽ cao hơn và cái khoản sinh
lời mà bạn thu được từ giá cổ phiếu tăng thì nó cũng sẽ cao hơn. Cái gì
cũng vậy, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao thì ở đây là một sản

Phân biệt THẺ GHI NỢ và
THẺ TÍN DỤNG (thẻ
DEBIT và CREDIT) – Nên
dùng thẻ nào

phẩm để chúng ta cân nhắc. Là cho doanh nghiệp vay tiền thì phóng sự

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

sau đây sẽ là một vài cái lưu ý căn bản dành cho những người đang

tín dụng và thẻ ghi nợ

quan tâm tìm hiểu đến kênh này. Mời các bạn theo dõi thời gian vừa
qua lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng thương mại sụt giảm do tác
động từ đại dịch covid 19. Điều này đã khiến nhiều cá nhân tìm đến
những kênh đầu tư khác với mức lợi nhuận cao hơn. Và trái phiếu
doanh nghiệp là một trong những số đó. Trái phiếu doanh nghiệp trên
thị trường hiện đang có mức lãi suất trung bình từ 10 phết 5 đến 13% 1
5 lợi nhuận hấp dẫn hơn hẳn kênh tiền gửi tiết kiệm đang dao động từ
6 đến 7% tại nhiều ngân hàng thương mại. Có thể thấy đây là một thị
trường không quá mới, nhưng nếu như trước đây trái phiếu là một kênh
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đầu tư nằm ngoài tầm với của các nhà đầu tư cá nhân thì vài 5 trở lại
đây, mùa trái phiếu doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Số lượng
doanh nghiệp phát hành trái phiếu đang tăng trưởng theo thời gian
tính đến tháng sáu năm 2020, dữ liệu công bố của các doanh nghiệp và
sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNI tổng lượng trái phiếu doanh
nghiệp phát hành ước tính ở mức 159.000 tỷ đồng. Trên thị trường trái
phiếu doanh nghiệp thì 2, 5 đổ lại. Đây là nó bùng nổ sức kinh khủng
một cái tỷ lệ% trên gp cực cao là tăng trưởng 2 con số đấy trái phiếu là
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cách các doanh nghiệp huy động vốn tạm thời cho mình, đổi lại, nhà
đầu tư sẽ hưởng lợi tức cố định. Giống như gửi tiết kiệm ngân hàng.
Tùy thuộc vào nhu cầu huy động tiền thông qua trái phiếu và dựa vào
quy mô của doanh nghiệp thì họ sẽ đáp ứng mức lãi suất khác nhau
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trong giai đoạn hiện nay thì cái lãi trái phiếu nó đang dao động khoảng
từ 10% tới khoảng 12% tùy vào doanh nghiệp. Cơ hội sinh lời từ đầu tư
trái phiếu nhỉnh hơn so với kênh tiền gửi tiết kiệm. So với một sản
phẩm đầu tư tài chính khác là cổ phiếu tính an toàn về bảo toàn giá của
trái phiếu cao hơn. Tuy nhiên, khi bỏ một khoản tiền vào bất kể một thị
trường nào đó rủi ro là điều không tránh khỏi. Hiện nay để mua trái
phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân thường phải mua theo kênh
trung gian, là ngân hàng hoặc công ty chứng khoán khung pháp lý về
việc mua bán trái phiếu lẫn phát hành trái phiếu vẫn chưa thực sự hoàn
chỉnh, chưa có một tổ chức tài chính chuyên nghiệp nào đứng ra thẩm
định giá trị của doanh nghiệp phát hành, gây khó khăn cho nhà đầu tư
cá nhân, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có rủi ro hay không thì câu
trả lời của tôi là có thứ nhất là chúng ta chưa có một cái cơ sở pháp lý
hoàn chỉnh cho cái chuyện về thị trường trái phiếu sơ cấp. Và hầu như
chúng ta không hề có yếu tố của thị trường trái phiếu thứ cấp về trái
phiếu doanh nghiệp. Cái thứ 2 là chúng ta chưa có một cái tổ chức độc
lập để định giá và để đánh giá tín nhiệm của cái hoạt động phát hành
trái phiếu đó, lãi suất càng cao, rủi ro càng lớn. Câu nói này không loạikênh đầu tư trái phiếu ở phía nhà đầu tư cá nhân, không nên chỉ quan
tâm tới con số lợi nhuận thu được mà còn phải quan tâm tới các yếu tố
khác nhằm giảm bớt rủi ro là họ phải có nhận thức rất rõ về trái phiếu
doanh nghiệp để đạt nó là một cái khoản nợ dài hạn. Là chúng ta phải
hiểu về cơ sở pháp lý đang quy định bởi cái nghị định gì chứ đừng bao
giờ chạy theo một biến dị nhất, đó là lãi suất cao ấy mà phải là tổng
hòa của nhiều biến khác nhau. Thực chất mua trái phiếu, tức là nhà đầu
tư cho doanh nghiệp vay vốn để thực hiện một dự án nào đó nên nhà
đầu tư phải Xem tính khả thi của dự án cũng như khả năng trả nợ của
các doanh nghiệp. Vài 5 trở lại đây, thị trường xuất hiện nhiều lô trái
phiếu mà ở đó đơn vị phát hành có năng lực tài chính khá yếu, gây
hoang mang cho dư luận và giới đầu tư. Nhìn chung, mô quy mô hoạt
động cũng như là cái cái tính khả thi của các các cái dự án mà do cái
doanh nghiệp đó huy động vốn để chuẩn bị triển khai trong tương lai,
nó có tính khả thi cao thì chúng ta có thể yên tâm. Nhưng ngược lại,
nếu mà các doanh nghiệp đó không phải là những doanh nghiệp lâu 5
có thương hiệu và cái cái cái việc huy động vốn từ trái phiếu. Thì cái cái
kế hoạch sử dụng vốn nó có thể là không rõ ràng, hoặc là chưa có tính
thuyết phục cao. Đứng trên phương diện nhà đầu tư thì chúng ta phải
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nên hết sức cẩn trọng. Trong vài 5 trở lại đây, thị trường trái phiếu ở
Việt Nam bùng nổ về số lượng lô trái phiếu phát hành cũng như sự
tham gia của nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu vẫn
khá non trẻ nên cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Trong bối cảnh
này, nhà đầu tư luôn phải cẩn trọng và chỉ đầu tư khi mình thật sự hiểu
về doanh nghiệp cũng như hiểu về kênh đầu tư này. Vâng, chúng ta vẫn
phải luôn luôn theo dõi tình hình của những cái luật mới, những cái
nghị định, những cái quyết định mới của ủy ban chứng khoán và bộ tài
chính liên quan đến sản phẩm này và cũng cần những cái tổ chức tín
nhiệm để đánh giá về uy tín của các doanh nghiệp. Bởi vì đây là dù là
một kênh ít rủi ro hơn chứng khoán nhưng vẫn phụ thuộc vào
Nên vay vốn của ngân hàng nào là tốt nhất
khả năng của doanh nghiệp. Chúng ta phải Xem ai là người mượn tiền
mình đúng không? Cái doanh nghiệp mà mượn tiền mình, họ hoạt
động kinh doanh ra sao? Họ có chiến lược như thế nào để mà chúng ta
đảm bảo rằng đây là một khoản đầu tư tốt đó? Mặc dù là vẫn là một cái
sản phẩm không quá rủi ro, họ cam kết phải trả nợ nhưng mà chúng ta
vẫn phải Xem doanh nghiệp đó hoạt động như thế nào và cũng đừng
có chạy theo những cái khoản lãi suất cam kết quá cao. Bởi vì có những
doanh nghiệp họ đang cần vay tiền, cần vay tiền nóng, cần vay tiền
nhanh cho nên họ đưa ra cam kết nhưng lãi suất quá cao. Đó thì đôi khi
nhưng lãi suất đó thì lại bất hợp lý, cho nên là chúng ta sẽ phải theo dõi
Xem được cái khả năng khi mà thấy ai vay tiền mà bảo cam kết trả lãi
cao là phải coi liền phải nghiên cứu liền Xem là hoạt động thế nào. Bởi
vì có một số doanh nghiệp có thể là họ do cái nhu cầu tăng trưởng quá
nóng, nó sẽ có những cái rủi ro khác đó thì mình phải Xem xét kỹ thì dù
sao đi nữa. Đây là một sản phẩm mà cũng đáng để chúng ta quan tâm
trong cái danh mục đầu tư của mình và tùy vào khẩu vị rủi ro của
những sản phẩm từ rủi ro ít cho đến rủi ro nhiều thì chúng ta đa dạng
hóa. Người ta hay nói là đừng có bỏ tất cả trứng vào một rổ để chúng
ta đa dạng hóa các danh mục đầu tư của mình, bỏ một chút vào tiết
kiệm, bỏ một chút vào trái phiếu, một chút vào cổ phiếu thì chúng ta sẽ
cân nhắc tùy vào những cái kênh nào và tùy những cái doanh nghiệp ra
sao. Tùy vào từng trường hợp cụ thể Xem là nên đầu tư vào cổ phiếu
của ai hoặc là cho ai vay tiền đó thì hy vọng các bạn sẽ dành thời gian
để nghiên cứu. Bởi vì như mình cũng đã nói rất nhiều lần trong các

video khác, đó là đây là thời điểm rất tốt để chúng ta tham gia vào thị
trường và chờ đợi một cái sự phục hồi của nền kinh tế và đặc biệt là với
những doanh nghiệp mà họ có. Một cái đẳng cấp mà sẽ giúp họ luôn.
Rất phát triển và có những cái bước thành công trong thời gian tới thì
chúng ta sẽ phải tìm hiểu kỹ những doanh nghiệp như thế này giúp các
bạn có những khoản đầu tư hiệu quả.
Vay Tiền Ngân Hàng Để Kinh Doanh Sao Cho Đúng

 [Tất Tần Tật] Những Gì 3 bước vay tiền tại ngân hàng tiên phong tp
Bạn Cần Biết Về Trái Phiếu bank vay không thế chấp lên tới 100 triệu 
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
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