Vay MUA NHÀ hay ĐẦU TƯ và Ở THUÊ? Đâu là
yếu tố quyết định - Tài chính & Tôi - Chợ bất động
sản Kinh nghiệm mua bán nhà bất động sản chợ
bất động sản kênh chia sẻ kinh nghiệm kinh
doanh mua bán nhà đất cho thuê phòng trọ
Vay MUA NHÀ hay ĐẦU TƯ và Ở THUÊ? Đâu là yếu tố quyết định - Tài chính & Tôi - Chợ bất động sản Kinh nghiệm
mua bán nhà bất động sản chợ bất động sản uy tín kênh chia sẽ kiến thức kinh doanh người làm việc nhà đất bất
động sản tốt uy tín
Trang chủ

Chợ bất động sản Kinh nghiệm mua bán nhà bất động sản
chợ tốt bất động sản – Trao đổi kinh nghiệm mua bán giao dịch nhà đất

Mua bán nhà đất

Cho thuê phòng trọ
Cho thuê nhà đất

bán nhà

Vay MUA NHÀ hay ĐẦU TƯ và Ở THUÊ? Đâu
là yếu tố quyết định – Tài chính & Tôi
Home



Vay MUA NHÀ hay ĐẦU TƯ và Ở THUÊ? Đâu là yếu tố quyết định – Tài chính & Tôi

Posted in hướng dẫn

By admin

Posted on 28 Tháng Mười, 2022

Tìm kiếm …

Em. Em. Thế? Xin chào tất cả các bạn đang Xem kênh tài chính và kinh
doanh của chúng tôi và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề
mà thực sự chúng tôi muốn mang đến dành cho rất nhiều người dân
Việt Nam mà chúng ta ai cũng như vậy thôi. Sinh ra và lớn lên, trưởng
thành và lập gia đình, anh tuấn ạ thì sẽ phải băn khoăn câu chuyện này

Bài viết mới



và cái câu chuyện này thực ra thì trên+ đồng cố vấn tài chính Việt Nam
w 3 của chúng tôi thì có một cái chủ đề mà đưa ra một cái tấm gương
của các cái đôi bạn trẻ. Thế hệ mới bây giờ họ có một cái lối sống khá
hiện đại, thích trải nghiệm kinh doanh nhiều hơn nhưng. Còn đưa ra

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

một cái chủ đề mà ý kiến mà chúng tôi thấy rằng là nó tạo ra luôn 2

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

luồng ý kiến rất là khác nhau, đó là chủ đề mua nhà hay thuê nhà đấy

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

chứ? Ngày xưa, các cụ nhà mình í anh tuấn ở thì là ngôi nhà là là tổ ấm,

HÀNG GIẤU KÍN

là cái gốc của vấn đề mình sinh ra và lớn lên là mình phải coi như là an
cư, lạc nghiệp, an cư, lạc nghiệp hay là 3 cái việc lớn trong đời là. Lấy vợ
tậu trâu làm nhà, tức là mình phải lập gia đình này tậu trâu, tức là mình
phải có một cái sự nghiệp này và đương nhiên là cái ngôi nhà và nhiều
khi các cụ gọi là tính đến cái chuyện là có một ngôi nhà họ sống cả đời
đấy. Thế còn bây giờ cuộc sống hiện đại hơn và mọi thứ phát triển hơn,
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nhưng có rất nhiều các bạn trẻ mà băn khoăn về câu chuyện này và ra

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

các quyết định rất là sai lầm. Cho nên chủ đề của chúng tôi ngày hôm

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

nay xin gửi đến tất cả mọi người, đó là chủ đề về. Mua nhà hay là thuê
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nhà?

dùng thẻ nào

Ờ à câu chuyện đặt ra của chúng tôi ở đây hôm nay thì anh Nguyễn
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Minh tuấn là chúng ta đều biết rồi, anh tuấn sẽ chia sẻ với chúng ta về

tín dụng và thẻ ghi nợ

câu chuyện tài chính. Cái này nó nằm trong tài chính cá nhân và. Cái
góc độ mà quyết định ấy này, nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống, không
ảnh hưởng đến tâm lý. Và theo đó thì các cái góc độ mà chúng ta đang
quyết định ở đây, nhiều khi nó thuộc về cảm xúc nhiều hơn là câu
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chuyện tài chính. Thế nhưng mà nhiều bạn trẻ ấy thì tôi thấy là thế này
này, các bạn ấy rất thích mua những cái nhà mà ở các cái khu đô thị
hiện đại đúng không ạ? Rồi lý do tại sao? Bởi vì bạn cảm thấy là là là.
Sung sướng hơn ở ngoài hơn đấy, ví dụ như thế đấy. Trong khi đó thì
nhiều khi bạn ấy không có tiền mà bạn có thể vay toàn bộ, kể cả vay
ngân hàng lẫn cái cái cái phần mà vốn đối ứng vay gốc ý ấy thường là
30% là bạn ấy cũng bay luôn đấy và dẫn đến cái câu chuyện là cái tình
hình tài chính của bạn đấy. Rất là khó khăn và sau một thời gian ấy thì
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bạn phải bán cả ngôi nhà đi và chịu những khoản lỗ rất lớn và đồng
thời vẫn phải trả lãi vay trong suốt cái thời gian mà bạn ấy vay mua nhà.
À thì cái câu chuyện mà ở chia sẻ trên+ đồng cố vấn đề chính Việt Nam
ấy thì có nhiều người nói rằng là mua nhà là là gọi là hạ sách, là ở thời
đại bây giờ, ai mua nhà bây giờ còn phải dành tiền để đầu tư đúng
không ạ đấy? Giữa câu chuyện đấy thì nó nói lên về câu chuyện là chi
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phí cơ hội đấy. Chúng ta bỏ tiền mua nhà thì chúng ta có một ngôi nhà
để ở nhưng cái tiền đó chúng ta đã mất đi cái cơ hội đầu tư ấy và hôm
nay thì anh tuấn sẽ chia sẻ với chúng ta một cách rất là chi tiết. Các cái
phương án của cái việc này, anh anh cho tôi lại cái cái cái slider đấy ạ.
Vâng, thật ra thì hôm nay tôi sẽ trình bày cái chủ đề, nó sẽ hơi hơi dài
một tí và nó sẽ khá là kĩ thuật. Nó kỹ thuật ở đây rằng là cũng không
cần phải phải+- nhân chia là gì lắm đâu. Chúng ta chỉ cần một cái kiến
thức rất là đơn giản về toán, thôi thì chúng ta sẽ hiểu được cái gốc của
cái vấn đề nó nằm ở đâu, ở đây thì mỗi nhà hay là thuê nhà yếu thì nó
sẽ có 2 cái cạnh nhau, một là khía cạnh tâm lí và một cái góc độ về tài
chính thì góc độ tâm lý là chúng ta có cảm thấy hạnh phúc với quyết
định của mình hay không, tại vì anh hiểu rồi. Tất cả các quyết định về tài
chính của chúng ta ấy thì nó làm sao chúng ta phải cảm thấy thoải mái,
ví dụ như là có người có thể ở nhà thuê cả đời cũng được, cũng có
người bảo không, tôi không bao giờ tôi ở nhà thuê được nhà tôi là phải
của tôi. Tôi có thể sửa rồi là tôi làm nhiều thứ với nó. Thế thì tôi xin làm
nhà tài chính thì tôi xin gạt những cái góc độ tâm lý ra tại vì cái chủ đề
đấy, nó sẽ nói liên tu bất tận. Chúng tôi chỉ hôm nay chúng tôi chỉ phân
tích dưới góc độ tài chính thôi là cái điểm đầu tiên ở góc độ tài chính ý
thì nó sẽ cũng có, rất là nhiều tầng tầng lớp của các cái lớp, tài sản
không, thế thì ở đây thì tôi chỉ tập trung vào cái việc rằng là đây là cái
lớp tài sản tiêu dùng. Có nghĩa rằng là đây là căn nhà đầu tiên của
chúng ta dành cho những cái bạn trẻ tầm ước mơ bao giờ cũng là 30
tuổi mua căn nhà đầu tiên đúng không ạ? Thì cái cái cái hướng, cái đối
tượng hướng đến của tôi là những người trong từ 25 đến 35 và đây là
căn nhà đầu tiên căn nhà tiêu dùng của chúng ta chứ không phải là
chúng ta đã có một căn nhà rồi và chúng ta sẽ tiếp tục đi mua một căn
nhà khác thì tôi sẽ tính cho các bạn thấy rằng là mua nhà hay thuê nhà
khi mà chúng ta so sánh với nhau ấy thì chúng ta phải quy nó về cùng
một hệ quy chiếu đã, bởi vì 2 cái việc này bản chất này nó hoàn toàn
khác nhau, nếu mà chúng ta coi như đây là một cái cái việc đầu tư thì
chúng ta phải tính cái chi phí cơ hội trong quyết định đầu tư. Và chúng
ta phải Xem những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
của mình và đây đơn thuần là vấn đề tài chính anh long. Vâng, anh. Bây
giờ tôi sẽ có một cái phương án như thế này và phương án một tức là
bây giờ tôi có một cái khoản tiền, ví dụ như là một tỷ đúng không mà
tôi có nhu cầu mua một căn nhà gỗ khoảng hơn 3 tỷ. Như vậy, tôi có
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khoảng 30% cái số tiền đó đấy thì phương án một của tôi bên bên tay
phải, bên kia, bên kia là chúng ta sẽ đầu tư đầu tư là tăng mặt tôi mang
một tỉ đi đầu tư chính xác, còn lại thì tôi lấy cái tiền nếu có lãi từ đầu tư.
Tôi, tôi đi bù đắp cho cái tiền tôi thuê nhà mà lúc này tôi có thể giống
như một số bạn nói, đấy là tôi có thể thuê một cái căn nhà. Gần cái chỗ
mà mình đi làm việc chính xác đấy thì cái phương án thứ nhất là như
thế đấy. Phương án thứ 2 là tôi có 30% rồi. Ngân hàng có thể cho vay
70% là tôi mua một ngôi nhà ở đây thì tôi đã trình bày theo thứ tự, đó
là chúng ta có vốn 30%. Chúng ta muốn một cái giá trị ở đây, chúng ta
quy hết thành% tại vì có nhà một tỷ là 10 tỷ đồng, 0, 4, 30% giá trị 100.
Chúng ta đang có 2 trường phái trường phái, một là sẽ giữ 30% để đầu
tư vốn thì ta sẽ được gì, ta sẽ được 30% nhân với cả cái lợi suất đầu tư
của chúng ta. Các bạn có thể đầu tư vào chứng chỉ quỹ đầu tư vào cổ
phiếu đầu tư vào vàng đầu tư vào bất cứ cái gì mang lại lợi suất đầu tư,
nếu mà chúng ta đã được học về cái tính chu kỳ trong đầu tư rồi. 2 là
chúng ta lấy cái tiền đó và chúng ta đi thuê nhà ở đây thì là sẽ giá là
100%, có nghĩa là một giá trị của cả căn nhà nhân với cả cái chi phí thuê
đúng không ạ? Còn phương án 2 đó là 30% thì chúng ta cũng như vậy
có lợi, chúng ta sẽ có cái chi phí, cơ hội là chúng ta phải đi đầu tư 2 là
chúng ta sẽ có phải vay ngân hàng 70% nhân với cả lãi vay ngân hàng.
Thì à, tôi sẽ đi chi tiết vào từng phương án, một là xin anh cái bài toán
này thì các bạn mà tham gia chương trình wow intallation đấy các bạn
rất là thích đấy. Bởi vì các cái bài toán nó rất là rõ ràng để đạt cái mục
tiêu là tự do tài chính càng sớm càng tốt đúng không anh? Đây là
phương án gì đây ạ? Đây là phương án đầu tiên ấy ạ và phương án
thông thường mọi người sẽ thích, đó là phương án chúng ta có 30%
vốn thì chúng ta sẽ phải vay 70% còn lại và chúng ta mua cái căn nhà
đó thì ở đây thì nó sẽ có những cái lợi và những cái gì không lợi thì
chúng ta phải đưa lên bản phân tích. Vì trong kinh tế nó có một cái
thuật ngữ là chi phí cơ hội đúng không anh? Ở cái góc kia 30% vốn thì
tôi sẽ có 2 khả năng, một là nếu mà tôi đi đầu tư thì tôi sẽ có cái lợi suất
đầu tư. Nhưng đây tôi chọn đi mua nhà rồi thì tôi sẽ ngoài cái việc tôi
được ở nhà tôi kỳ vọng là được% tăng giá nhà đúng không hay về mặt
kinh tế mà nói như vậy thì tôi tổng 2 cái đó lại thì tôi sẽ thấy rằng là tôi
sẽ có 30% giá trị nhà nhân với cả cái% tăng giá- đi cái cái cái lợi suất
đầu tư mà tôi đáng ra tôi được hưởng. Đúng không anh? Còn phía 70%
này thì tôi, nếu mà tôi mua cái căn nhà, đó là căn nhà đó lên giá thì tôi

sẽ được cái% tăng giá nhạc và tôi phải trả lãi vay như vậy. Tôi có 70% ở
đây nhân với cả giải% tăng giá nhà- đi lãi vay thông thường ấy thì
chúng ta sẽ thấy rằng là đây là 2 cái con số tách biệt và chúng ta rất là
khó nhìn thấy tại vì cái chỗ kia ấy khi chúng ta đã mua nhà rồi, chúng ta
không tính chi phí cơ hội đúng không? Thế thì giả sử như là tôi là một
người đầu tư tốt và lãi suất cho vay mua nhà. Bây giờ anh long có biết
bao nhiêu không ạ? Sắp 10% gì đó với thời điểm đó hiện tại với cái lãi
suất thấp như thế này thì các ngân hàng thì khoảng 10%. Họ quy định
rằng là lãi suất tiết kiệm 12 tháng+ với cả biên độ 3,5 đấy tầm tầm 10%.
Thế thì giả sử như ở đây, tôi cứ cho một cái giả định đi, đó là tôi đi đầu
tư được cái 10%= với cả ngân hàng cho vay thì tôi có thể nhìn thấy
rằng là cái chi phí cơ hội của tôi, cái việc vay mà mua ấy thì tôi sẽ là có
giá trị căn nhà nhân với chênh lệch của% tăng giá so với lãi vay, cái này
rất dễ hiểu đúng không anh? Đúng không? Nếu mà nhà càng tăng giá
và lãi vay càng đi xuống thấp thì tôi càng có lợi đúng không ạ? Đây là
đây là giá trị kinh tế của cái việc vay vàng mua nhà. Bài toán này nếu
như các bạn ở các quốc gia phát triển thì các bạn sẽ thấy rằng là nó rất
là hữu hiệu đấy. Đặc biệt, ví dụ như bạn thấy ở mỹ trong suốt giai đoạn
vừa rồi thì bạn biết là những người mua nhà vay tiền ở mỹ, chính xác họ
đã được giảm cái gánh nặng trả lãi rất nhiều chính xác đấy bởi vì. Lãi
suất đi ti sô tại em nghĩ bây giờ là là là là có ha 2 2,5 điểm cơ bản, tức là
0,2 lăm% đúng không? Ừ, của fed đưa ra, thế thì mà giá trị căn nhà thì
trong giai đoạn vừa rồi nó lại nó lại tăng giá bất động sản trên toàn thế
giới tăng mọi người ạ. Như vậy thì nếu như mà phương án đi vay mua
nhà, nếu nhìn vào đây, anh tuấn đưa ra là giá trị căn nhà nhân với. Và%
giá nhà tăng- đi% lãi vay đúng không? Và lãi vay giảm xuống% giá vàng
lại tăng lên thì cái phương án này trong giai đoạn này là đang được lợi
đúng không? Anh được lợi hay không lợi thì phần sau chúng ta tính
đúng không? Nhưng mà tôi xin lưu ý là cái ở đây tôi chỉ muốn nhắc lại
rằng là cái 30% vốn kia, chúng ta có cái chi phí cơ hội của chúng ta đi
đầu tư. Vâng, đấy là một cái điều đấy, chúng ta sẽ nhìn vào đây là tôi sẽ
thấy rằng là cái lợi suất đầu tư này nó bù- với cái bay à nó bù- với cái
bên kia đúng không ạ? Cái này sẽ phụ thuộc từng người nhanh long,
nếu như mà như anh long ấy thì tôi nghĩ rằng là anh sẽ đầu tư rất là
giỏi, anh sẽ đầu tư được hơn 10 phần. Vâng. Nhưng mà với những
người mà chỉ đi gửi ngân hàng gửi tiết kiệm thôi thì nó sẽ kém thì đấy
chính là cái điểm khác biệt. Thanh long tiếp lần thứ 2 chắc chắn thứ 2

thì nó đơn giản hơn, rất là nhiều, đó là chúng ta đi đầu tư 30% thì
chúng ta sẽ cái chúng ta được sẽ là lợi suất đầu tư đúng không anh?
Chúng ta sẽ như vậy ở ở cái giá trị kinh tế của nó sẽ là 30% giá trị nhà
chúng ta nhân với cả lãi suất đầu tư gia đình ở đây chỉ là 1 5, còn nếu
mà chúng ta đi thuê thì chúng ta sẽ phải chịu chi phí thuê chi phí thuê
thì ở đây đang tính rằng là= như vậy chúng ta phải trả nên nó sẽ có cái
dấu âm. Là= giá trị nhà nhân với cả% chi phí thuê. Nếu chúng ta gộp
vào 2 cái+ 2 cái cái cái cái phần này vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở
đây nó sẽ có là giá trị của nhà này nhân với 30% là vốn gốc này nhân
với cả lãi suất đầu tư này- đi% chi phí thuê, đây chính là giá trị kinh tế
của việc đi thuê và có tiền đi đầu tư. Vậy khi mà chúng ta so sánh giữa
quả cam và quả táo thì chúng ta phải. Phải phải quy nó về một thứ thì ở
đây tôi đã quy nó về là% giá trị nhà và các đề xuất đầu tư. Bây giờ ở cái
slide tiếp theo, tôi sẽ để quả cam với quả cam thông qua một cái. Ví dụ
rất là cụ thể, ở đây thì ở đây cái trường hợp là khá là giống với cả mọi
người ở trên WA đó là một bạn 5 nay 30 tuổi này tiết kiệm được một tỷ
và vì 30 tuổi bạn ấy lập gia đình đúng không? Thì anh ấy sẽ có cân nhắc
giữa 2 lựa chọn, một là mua một cái nhà, 3,3 tỷ, trả 30% giá trị nhà,
tương đương 10 đúng là một tỷ đồng. Vay thêm từ ngân hàng, số tiền
còn lại 2 là bạn ấy đi thuê nhà và dùng một tỷ vốn của mình để đầu tư
đầu tư tài chính chứng khoán hay là cái gì đó đúng không? Thế thì ở
đây tôi có một số cái giả định để cho cái cái cái chương trình này nó nó
ngắn gọn đi, đó là cái lãi suất vay ngân hàng ấy như ban nãy chúng ta
nói khoảng 10% 1, 5 và cái lợi suất đầu tư là chỉ để ở 10% 1 5 thôi. Nếu
các bạn có hỏi tôi là đầu tư cái gì ra 10% thì thì cũng có thể hỏi tại vì
hiện tại chúng ta có rất nhiều công cụ để có được 10%, 1, 5, 0 các cái
chứng chỉ quỹ mở đúng không anh long? Hiện tại chúng ta đã biết rồi.
Chứng chỉ quỹ mở thị trường chứng khoán, nếu mà chúng tôi có tính
cho các học viên của winterleaf dân thì đâu đó khoảng 13,5%. Trong
vòng 15 5 trở lại đây, các chứng chỉ quỹ thì đâu đó khoảng 10% thì đấy
là tôi lấy con số hết sức trung bình và chi phí thuê nhà thì thông thường
các cái bất động sản, dòng tiền họ đang tính con số 6% giá trị căn nhà
thì đây là những con số để chúng ta giả định để chia sẻ, để chúng ta có
thể trao đổi thêm với nhau. Và rồi thế với phương án đó thì chi tiết thế
nào nếu phương án đó chúng ta đưa vào đây? Thì chúng ta sẽ có rằng
là phương án vay và mua thì chúng ta sẽ có là nhà này nhân với% tăng
giá nhà- 10% cái công thức ban nãy chúng ta chỉ thay với cả cái lợi suất

đầu tư= với cả cái% lãi vay ở đây đúng không ạ? Rất đơn giản. Rồi
phương anh đầu tư và thuê khi mà chúng ta thay vào đây thì chúng ta
sẽ có là 30% nhà nhân với cả 10% và giá nhà giá chi phí thuê là nhà
nhân với cả 6% thì chúng ta nhân 3, thứ 6% là -3% ở đây là có dấu âm
tại vì chúng ta mất chi phí mà anh long chúng ta mất mỗi 5 chúng mất,
chúng ta mất 3% cái giá trị của cái nhà đó đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đưa
2 cái chương trình đó gần nhau đúng không? Như vậy là phương án
bên kia là phương án, là vay và mua và phương án này phương án thuê.
Nếu mà để so sánh ra ý thì để cái điểm cân= của nó ý thì với các cái
thông số giả định của chúng ta thì cái giá nhà nó phải 7% ở đây có
nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa rằng là nếu như tôi vay và mua nhà thì giá
nhà phải tăng 7% 1, 5, 1 5 thì sẽ lợi. Còn nếu mà nó dưới thì đi tôi đi
thuê có lợi. Cái công thức này sẽ giúp chúng ta trả lời được rất nhiều
câu hỏi ở đây. Ví dụ, nhưng mà khi chúng ta đưa vào và chúng ta tính
với ví dụ như là anh long mua chung cư đi thì anh long thấy rằng là 1, 5
tăng giá nhà được 7% không? Tôi không nghĩ là tăng chung cư đôi khi
lại giảm giá để đấy, nguồn cung mà nó lại tăng thêm mỗi khi cắt lỗ
chứ? Chính vì vậy là khi mà đi tư vấn ấy hoặc là khi mà mà mà học về.
Wow intallation ý thì mà khi mà mọi người hỏi ấy thì tôi thường là
không có một câu trả lời, một đáp án cho mọi câu trả lời. Tôi sẽ hỏi rất
là kĩ là bạn đầu tư sẽ được bao nhiêu tiền này? Ngân hàng bạn sẽ cho
bạn vay với lãi lãi suất bao nhiêu, lãi suất, bao nhiêu này và quan trọng
nhất là bạn đánh giá cái cái tài sản của bạn tăng như thế nào. Nhưng
hiện ngược lại, nếu như anh mua một cái liền kề. Hoặc là một biệt thự ở
cái giai đoạn mới phát triển đúng không? Thì anh có nghĩ rằng là nó sẽ
tăng 7% 1, 5 0 có thể tăng giá tốt hơn? Dám chắc lắm về khu nó dễ tuỳ
từng khu đúng không ạ? Chính vì vậy nên là tôi rất là e ngại nếu như có
một cái cái phương án nào đó nói rằng là mua nhà là tốt, hay là một cái
phương án nào chỉ nói là thuê nhà là tốt. Xin thưa, với các bạn tài chính,
nó không đơn giản như vậy, cái chính nó sẽ gồm rất là nhiều những cái
biển số nó rất đơn giản thôi là nó một là một bài toán và có nhiều biến
số và chúng ta phải. Giải thưởng biến số một và chúng ta phải hiểu gốc
rễ từng cái biến số đấy thì ở đây tôi sẽ chia tôi vừa chia sẻ cho mọi
người thấy rằng là à? Như vậy, cái gốc của cái việc thuê nhà hay mua
nhà trong cái phương án này đó là cái liệu chúng ta nhìn thấy cái giá
nhà nó có tăng 7% hay không đúng không anh? Thế thì chúng ta có thể
kết luận thêm một số thứ nữa ở đây là ở đây tôi có đang giả định là cái

lợi suất đầu tư tôi cầm tiền 30%, tôi tin đầu tư chỉ được 10% thôi. Tuy
nhiên, nhưng mà nếu mà tôi là một người đầu tư tốt, tôi đã được học về
đầu tư rồi tôi có thể đầu tư chứng khoán 5 vừa rồi đó khoảng hơn 20%
thì anh sẽ thấy rằng là cái% tái tăng giá nhà này nó sẽ phải tăng cao
hơn để nó bù đắp lại cái chi phí cơ hội của tôi. Nếu tôi đi đầu tư đúng
hông anh long. Còn nếu như tôi chỉ là một cái người bình thường, tôi
chỉ biết gửi tiết kiệm thôi. Bây giờ là gửi 1, 5 đâu đó được khoảng hơn
5%, đúng không? Thì chắc chắn rằng là cái% giá nhà này nó sẽ. E chỉ
cần giảm hơn là đã đạt đến cái cái nhu cầu của tôi. Chị ở đây, tôi muốn
nhấn mạnh cái điểm đấy rằng là mỗi một bài toán về về về tài chính cá
nhân nó sẽ phụ thuộc vào bạn đấy thì ở đây nó sẽ rất là phụ thuộc vào
cái khẩu vị rủi ro của cái người mà tôi tư vấn. Nếu như anh ấy là người
đầu tư giỏi thì tôi bảo là nhà phải tăng giá 10% thì hơn 7% thì mới phù
hợp với em. Thế còn anh ấy là một người rất là không thích vì đầu tư thì
chúng ta phải tính toán hết tất cả những cái phương án này là ở đây,
chúng ta thấy này ở đây nói là. Cái giả định lợi suất đầu tư= với lãi vay
ngân hàng bởi vì sao? Bởi vì nó gắn đến chính bản thân cái rủi ro của
người đấy chính xác đúng không anh? Chúng ta thì tôi thấy là ví dụ như
trong chương trình qua ventilation thì mỗi người sẽ phải được trang bị
cả cái cách tính ra cái khẩu vị rủi ro của mình trong cái nước hóa nó ra=
con số ra được cái tỷ lệ lợi tức kỳ vọng cái đấy là cái rất là quan trọng.
Trong cái chuyện này, chúng ta sẽ đưa ra các cái bài toán tài chính nên
là ở đây thì tôi muốn chia sẻ thêm à thêm một cái giả định nữa là giá
nhà giá thuê 6% là cái mức trung bình long. Ờ thông thường, các cái
bất động sản, dòng tiền bây giờ thì chỉ từ 4 đến 6%. Với cái những sản
phẩm mà tôi đang thấy ở trên thị trường như vậy thì các bạn có thể
thấy rằng là nó sẽ không có một câu trả lời. Chắc chắn là mua nhà là tốt
hay là thuê nhà là tốt mà chúng ta phải tư duy nó theo một cách rất tài
chính cá nhân. Đó là đây là một bài toán tài chính và nó sẽ phụ thuộc
vào cá nhân thế. Còn nếu mà ở trong chương trình Washington ấy thì
tất cả những cái phương án số như thế này thì đã được chúng tôi phần
mềm hóa và hệ thống hóa. Theo cái phương thức là bảng cân đối tài
sản vì ví dụ như là bạn đấy, nhìn vào đây thì các bạn ấy sẽ biết là cái tài
sản của bạn ấy là tài sản tiêu dùng và các cái khoản vay nó đang đi với
cái lợi suất như thế nào và ngay lập tức là không cần phải tính toán
nhiều như chúng ta vừa nói, ban nãy và với cái phần mềm của a Capital
thì mỗi người khi đưa các thông số vào thì đều có thể nhận biết ngay

rằng là tôi nên mua hay là tôi nên thuê đối với cả bất động sản này ở
đâu ạ? Rồi rất là cám ơn anh tuấn một cái chủ đề. Tôi nghĩ rằng là rất là
thú vị. Nhưng mà từ những cái thứ nó mang tính hơi là tâm lý và quyết
định mang tính chủ quan rồi quyết định mang tính cảm xúc, đúng
không ạ? Chúng ta sẽ quy nó về những con số và chúng ta đặt lên bàn
để chúng tính toán câu chuyện tài chính cá nhân ấy. Và tất nhiên rằng là
mọi thứ nó nó thay đổi nhanh lắm vì lúc anh tuấn nói câu chuyện đây là
quyết định trong 1, 5 thế là 1, 5 sau. Nhưng thu nhập của bạn tăng vọt
lên đúng không? Bạn không còn là vốn được 30% nữa, bạn tăng vọt lên
khi bạn mua luôn một căn nhà thì sao? Đúng không thì lúc đấy lại phải
quay lại Xem tài sản tiêu dùng và tài sản đầu tư cái tỷ lệ nó như thế
nào? Anh long đúng không? Và quan trọng hơn là chúng ta vẫn nói
rằng là anh làm sao tăng được cái tỷ lệ tiết kiệm chính xác đúng không
ạ? Đấy thì nó, nó là cái các cái biến số được thay đổi trong suốt cuộc
đời của của con người, nhưng các cái nguyên lý tài chính cá nhân thì nó
không đổi mua nhà hay thuê nhà, chúng ta cũng phải tính toán một
cách kỹ lượng mà. Công thức thì trong lòng vòng như vậy thôi, nhưng
mà nó quy ra quy đồng lại thì với mỗi cá nhân thì sẽ trả lời được ngay là
Xem là nếu như tôi mua cái nhà đấy. Nếu như giá nhà tăng khoảng bao
nhiêu% ở cái khu vực đấy chính xác thì có lợi ấy hơn là tôi. Tôi đi thuê và
tôi đầu tư. Ngoài ra thì là khả năng đầu tư của tôi đến đâu đấy. Tôi
không có khả năng đầu tư thì tôi có thể nhờ người khác đầu tư hộ đấy,
ủy thác mua chứng chỉ quỹ và vân vân rất nhiều các kiến thức, cách thức
khác. Thì nó sẽ quyết định ra được cái bài toán tài chính cá nhân có thể
ở đây đúng không anh? Như vậy thì để trả lời cho các bạn rằng là
không nhất thiết là phải đi thuê hay là không nhất thiết phải đi mua mà
căn bản, nhất là khả năng đầu tư của chúng ta đến đâu và chúng ta
nhận định là cái nhà đó, cái khả năng tăng giá của nó như thế nào. Tại
vì chánh cũng trường hợp tôi gặp rất nhiều trường hợp là khách hàng
của tôi, học viên của tôi là ở wentworth, sân là triệu phú nhưng mà
covid vừa rồi là đang sống trong một tòa lâu đài và không có tiền mặt.
Anh long ạ sống trong một tòa lâu đài. Hơn một triệu đô nhưng bây giờ
không có tiền mặt. Tại vì các bạn, bạn tính toán những cái con số nó
chưa hợp lý.
Lãi suất cho vay mua nhà tăng, tình trạng bán tháo tài sản để trả nợ có
xuất hiện

Chính vì vậy là cái tài sản tiêu dùng nó quá lớn. Rất là cảm ơn anh tuấn
cái câu chuyện ở đây. Nó còn liên quan đến tích lũy được cái tài sản xây
cái tháp tài sản thế nào trong tài chính cá nhân? Nó rất là quan trọng
để giúp chúng ta thịnh vượng, giúp chúng ta sống một cách không khỉ
là nhiều tiền mà chúng ta có tiền thì chúng ta phải sống sống đúng
cách đúng không ạ? Rất là thoải mái và tôi chúng tôi hy vọng rằng là
buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ. Chúng ta đã có một cái trao đổi với
nhau không quá là gọi là nghiêm túc, chuẩn chỉnh như bình thường. Nó
giống như một cái buổi trao đổi một cách rất là thoải mái, đúng không
anh tuấn? Nhưng mà nó cũng sẽ mang lại một cái cái góc nhìn. Tôi nghĩ
rằng là đối với tài chính cá nhân với chương trình tài chính và tôi của
kênh tài chính và kinh doanh thì cũng sẽ hy vọng là giúp cho số đông
cho tất cả mọi người có những cái quyết định về tài chính một cách phù
hợp với bản thân. Tôi không nói là cứ phải người a là phải phải với
người b mà đây là quyết định tài chính phù hợp với bản thân và gia
đình mình, nó sẽ quyết định cái chuyện là chất lượng cuộc sống của cô.
bạn và rất là hy vọng các bạn đã nhận được những điều hữu ích và nếu
như các bạn có nhu cầu về các những cái chủ đề tương tự khác thì các
bạn có thể đưa ý kiến của mình bằng cách là comment ở trong clip
hoặc là các bạn có cái bài toán tương tự bài toán mua nhà hay thuê nhà
tương tự thì bạn có thể đưa lên cho mọi người có thể tham khảo góp ý
đấy nếu bạn có cái câu hỏi thì rất là mong bạn vào cộng đồng cố vấn
tài chính việt nam tại vì ở trong đó thì cái cái cái chức năng mạng xã hội
chúng tôi có thể tương tác được nhiều hơn
Phân biệt THẺ GHI NỢ và THẺ TÍN DỤNG (thẻ DEBIT và CREDIT) – Nên
dùng thẻ nào

 Vay MUA NHÀ hay ĐẦU TƯ và Vay ngân hàng mua nhà với ưu đãi lãi
Ở THUÊĐâu là yếu tố quyết định suất – 5 điểm quan trọng – Tính gốc
– Tài chính & Tôi

Lãi trả hàng tháng 

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
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