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Tìm kiếm …



Hello các bạn nhờ một bạn fan yêu mến gửi một chủ đề mà hôm nay
tôi có cơ hội tiếp tục với các bạn. À với chủ đề rất là băn khoăn và đau
đầu với nhiều bạn trẻ, đó là có nên vay tiền? Mua nhà hay không? Tình

Bài viết mới

huống như thế này của bạn châu phụng bảo. Vấn đề ăn uống và xe cộ

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

thì em đã quán triệt rất rõ ràng nhưng vấn đề nhà cửa thì em có chút

Vay mua nhà như thế

thắc mắc và lấn cấn. Nếu có đủ tiền chi trả cho một căn nhà thì có nên

nào

trả thẳng hay không? Hay là vẫn vay ngân hàng và ngược lại. Nếu
không đủ tiền thì có nên vay ngân hàng để mua? Ví dụ như vay 20, 5.
Hay là gửi số tiền đó. Cho ngân hàng để lấy lãi. Bởi vì căn nhà như thế

bây giờ là khoảng 2 tỷ, mà nếu để 20, 5 nữa thì gần như chắc chắn
không mua được ngôi nhà như vậy với giá 2 tỷ. Bởi giá trị đồng tiền bị
suy giảm vì lạm phát. Luôn cao hơn lãi suất ngân hàng. Vậy nên em
muốn hỏi là sử dụng tiền như thế nào là hợp lý? Với 2 trường hợp em

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

nêu ra ở trên thì có cách giải quyết nào hợp lý hay không? Em muốn

phân biệt thẻ tín dụng và

mua 1 2 căn để cho thuê. À hoặc là dùng để o và đây là cái phần

thẻ ghi nợ – cuộc đại

comment mà bạn ấy đã để lại sau khi Xem cái video của tôi. Đó là bạn

chiến của visa và

sẽ dư dả nếu biết cắt giảm 3 loại chi phí này và nếu bạn nào quan tâm

mastercard kinh tế nhập

thì có thể Xem lại video đó ở đây và ở đây thì bạn sẽ học được rất nhiều

môn

cách để tiết giảm chi phí. Và bây giờ chúng tôi cùng quay trở lại với việc
là có nên vay tiền. Mua nhà hay không? Thế thì chúng ta phải quay trở
lại cái khái niệm mà tôi đã nói trong cái khóa học phát triển bản thân
quý cup 2 ngày của tôi, nếu bạn nào chưa học thì nên đi học rất thú vị.
À đó là khái niệm tài sản và khái niệm tiêu sản. À cho tôi giải thích một

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

chút này có thể bạn chưa đến lớp học đó của tôi. Tài sản là những thứ.

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

Mà có giá trị lớn mà nó có thể đem lại cho bạn lợi nhuận trong tương

tín dụng và thẻ ghi nợ

lai và đồng thời cái đó nó còn có cơ hội tăng giá trong tương lai. Tôi xin
nhấn mạnh có 2 tiêu chí nhá, thứ nhất đem lại cho bạn lợi nhuận trong
tương lai và thứ 2 tăng giá trong tương lai. Nếu một ký, nếu một cái gì
đó mà bạn đang sở hữu đảm bảo 2 tiêu chí này. Thì cái đó trong thuật
ngữ về tài chính học, chúng tôi gọi nó là tài sản. Ngược lại, tiêu sản là
gì? Tiêu sản là những thứ mà nó mất dần giá trị theo thời gian và thậm
chí nó không giúp bạn tăng thêm chút lợi nhuận nào. Và nguy hiểm
hơn, nó còn làm bạn tăng chi phí xin tóm gọn lại tài sản sẽ tăng giá
trong tương lai và tạo ra thu nhập, tiêu sản mất giá trong tương lai. Và
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phát sinh thêm chi phí. Những người thông minh về tài chính. Họ sở
hữu rất nhiều tài sản và họ tính toán dòng tiền ra vào làm sao cho nó
hợp lý để họ sở hữu nhiều tài sản, những người không tính toán, không
có chiến lược gì thì vô tình thôi. Dù không biết, dù không để ý. Lại sở
hữu rất nhiều tiêu sản, tôi lấy ví dụ. Nếu bạn mua một chiếc ô tô. Thì cái
ô tô đó là tài sản hay tiêu giả. Nó còn tùy vào hình thái. Nếu bạn mua
cái ô tô này và. Giá trị là 500 triệu mà bạn kinh doanh bán cho thuê bạn
kiếm tiền trong nó và rồi sau 4, 5 5 bạn bán nó đi. Nó có thể mất một
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chút giá, nhưng cái tiền lợi nhuận= cho thuê được sau 4 5 nó lớn hơn
rất nhiều cái tiền bạn đầu tư ban đầu thì mua cái xe, cái cái xe hơi đó
được gọi là. Tài sản. Nhưng nếu bạn mua cái xe hơi đó để vi vu để sung
sướng. Vân vân, chúng ta sẽ nói sau về việc bạn có quyền hay không có

Tâm sự
Thông tin quy hoạch

quyền? Thì rõ ràng là= cái việc đó, bạn làm cho chi phí gia đình của
mình phát sinh tăng và cái chiếc xe nó không tạo ra bất kỳ lợi nhuận
nào ngoài một vài cảm xúc khoan khoái, sung sướng của bạn. Và rồi vài
5 bạn bán đi, đương nhiên nó mất giá hơn rất nhiều so với giá mua ban
đầu. Khi đó, cái xe đó gọi là tiêu sản quay trở lại căn nhà mà bạn ấy đặt
vấn đề. Thế thì. Tôi nghĩ là có mấy tình huống bạn cần phải đặc biệt lưu
ý. Tình huống thứ nhất bạn định mua căn nhà 2 tỷ. Và bạn có luôn tiền
mặt 2 tỷ? Thế thì bạn hỏi tôi là có nên đi vay tiền hay không? Tình
huống này bạn không cần phải đi vay tiền. Tôi cho rằng bạn cứ sử dụng
tiền ấy mua đứt cái căn nhà đó. Ờ sở hữu giấy tờ một cách hợp pháp.
Tuy nhiên, tôi lưu ý bạn sẽ luôn dùng căn nhà này để làm một cái tài
sản dự bị bất kỳ khi nào có một cái cơ hội đầu tư có một cái cơ hội làm
ăn nào đó. Giả sử lãi suất, bây giờ bạn đã vay ngân hàng là 10 12% 1 5.
Và khi có bất kỳ cơ hội kinh doanh và đầu tư nào. Tương đối chắc chắn
đem lại lợi nhuận cho bạn khoảng 15% 1 5 bạn có thể lấy ngôi nhà này
ra? Thế chấp. Dạ có thể lấy tiền đầu tư làm ăn kinh doanh. Đó là tình
huống. Thứ nhất đây, bạn vừa Xem hết nửa video rồi đấy, hãy bấm vào
nút đăng ký ngay bây giờ để không bỏ lở các video tiếp theo của tôi.
Tình huống thứ 2, bạn định mua ngôi nhà 2 tỉ nhưng bạn còn thiếu đâu
đó 30 50%. Và bạn sẽ xác định là vay ngân hàng khoảng 50% còn lại.
Tức là bạn bạn thiếu 30 50%, tức là bạn còn thiếu khoảng 600 triệu đến
một tỉ nữa. Và bạn đã quyết định vay ngân hàng 600 triệu đến một tỷ.
Hãy hình dung thế này nếu một món vay có 12% lãi suất 1 5. Thì nếu
bạn vay 600 triệu đến một tỷ, bạn sẽ phải trả trung bình là 6 triệu đến
10.000.001 tháng. Vậy nếu. Bạn sẳn sàng bỏ ra 6 triệu đến 10.000.001
tháng. Để bạn không phải đi thuê nhà nữa. Để bạn có cái cảm giác an
cư, lạc kiếm thì tôi cho rằng điều này xứng đáng. Nhưng tôi xin nhấn
mạnh bạn chỉ thiếu 30 50% thôi. Điều này hoàn toàn xứng đáng, nhưng
tình huống thứ 3, nếu bạn thiếu 50 đến 70%. Tức là bạn sẽ vay khoảng
một tỷ đến một tỉ tư trên căn nhà 2 tỷ. Thì tôi cho rằng tình huống này
là nghiêm trọng này, bởi vì khi đó bạn sẽ phải trả tầm 10 đến
14.000.001 tháng. Cho cái món vay là một tỷ đến một tỉ tư 10 đến 14
triệu và bạn sẽ phải oằn mình lên. Và cố gắng bám trụ vào một công
việc có thu nhập ổn định để one minh lên chả cái số nợ này hàng tháng
trong khi. Cái ngôi nhà đó của bạn mua 2 tỷ nếu bạn đi thuê thông
thường. Chỉ đâu đó 7 đến 10 triệu. Mà bạn vẫn còn vài trăm triệu cho
việc đầu tư, kinh doanh và làm ăn. Còn tình huống và nói cụ thể là vay

Thủ thuật
Trợ giúp
Ứng dụng

tiền để mua bất động sản. Rồi trả lãi và rồi cho thuê. Thì cái câu chuyện
này nó có rất nhiều các biến số bạn phải hết sức cẩn trọng. Bởi vì một
người vay tiền mua bất động sản cho thuê thì họ sẽ trông chờ vào 2 cái
chỉ số chính. Chỉ số thứ nhất là tiền lợi nhuận trên giá trị cho thuê là
bao nhiêu? Nếu bạn vay để mua nhà cho thuê ở Hà Nội. Thì tôi khuyên
rằng là không nên, bởi vì tỷ suất sinh lời trên cái giá trị bất động sản ở
Hà Nội rất thấp, nó chỉ trung bình từ 3 đến 5%. Một số căn nhà mặt
phố thì rất tệ. Tôi thuê căn nhà chỉ có 50 triệu thôi. Trong khi
Cho vay trả góp ngân hàng BIDV, Vay tiêu dùng
cái bất động sản đó tôi biết lên đến 3 40 tỷ. Tức là tiền cho thuê chỉ
được. Ở 2 3% 1 5 nó không đáng kể thì bạn chú ý dùng, nhưng nếu Hồ
Chí Minh thì có thể. Yếu tố thứ 2 bạn cần phải chú ý. Đó là hàng 5. Tốc
độ tăng giá bất động sản của bạn là bao nhiêu? Bạn sẽ có căn cứ để
bán quyết định nhưng bạn cần phải quyết định một cách chắc chắn. Giả
sử bạn vay ngân hàng lãi suất là 12% 1 5. Bạn cho thuê được 5% 1 5.
Bạn cần phải tính đến chi phí quản lý nếu có và mỗi 1, 5 các bất động
sản này tăng giá 10%, 1 5 vậy là 5% lợi nhuận từ cho thuê 10% lợi
nhuận từ việc tăng giá bất động sản trong tương lai. Bạn sẽ có 15% lợi
nhuận trên bất động sản. Và nếu bạn chỉ vay 10 12%. Tôi cho rằng đây
là kèo thơm và tôi đặc biệt lưu ý bạn cần phải hết sức cẩn trọng bởi vì
cái tham số cho thuê giá bao nhiêu thì tham số đấy rất là dễ tính.
Nhưng trong tương lai, bất động sản tăng giá bao nhiêu thì đấy là câu
chuyện khó tính. Bạn đừng nên hy vọng nó sẽ tăng giá mà bạn cần phải
dựa trên những yếu tố rất rõ ràng về mặt xu hướng, về mặt khu vực, địa
lý, về mặt. Nó có rất nhiều yếu tố để biện chứng, một cái bất động sản
tăng giá. Còn tôi đã có những bài học đau đớn trong lĩnh vực này, đặc
biệt là cái bài toán. Mua chung cư. Rồi cho thuê rồi và chờ chung cư
tăng giá. Tôi cho rằng là. Có thể có một chút lợi nhuận từ việc cho thuê
nếu bạn sửa sang đẹp rồi. Nếu bạn cho thuê theo mô hình homestay.
Tuy nhiên. Chung cư thì. Gần như không tăng giá. Chỉ- một vài chỗ rất
hot, còn lại chung cư thì tôi thấy rằng là nó chỉ có đi ngang và giảm giá
theo thời gian nên nếu vay tiền ngân hàng mà mua chung cư rồi cho
thuê tôi cho rằng là. Phần thất bại. Nó phải có đến 80%. Đặc biệt lưu ý
về vấn đề này. Và đặc biệt là các bạn trẻ rất dễ bị bẫy bởi những cái hợp
đồng mà thuê dài hạn. 20 5 rồi là miễn lãi suất trong vòng 2, 5 hay 3, 5
đầu vân vân. Hãy hết sức cảnh giác. Bởi vì chúng ta sẽ vướng vào một

cái hợp đồng tín dụng dài hạn và đằng đẳng kéo cầy trả nợ sau khi chỉ
được một cái. Cảm giác là mình. Mình đang được ở nhà của mình, trong
khi thì. Chúng ta đều hiểu với nhau rằng là. Mình vay tiền ngân hàng để
mua nhà bản chất là mình đang đi thuê nhà của ngân hàng để ở. Nhà
đấy chỉ của bạn khi nào mà bạn cầm sổ đỏ ở trong tay? Hãy nhớ cái bài
học đó mà đem đó vào. Làm hành trang mà nếu các bạn nào có những
câu hỏi nào liên quan đến chủ đề vay nợ liên quan đến chủ đề tín dụng
nên hay không nên thì bạn cũng có thể comment ở bên dưới. Và tôi rất
hy vọng có thể lựa chọn được một vài những tình huống rất đời thường
của các bạn để có thể sản xuất ra một cái câu trả lời cho một tình
huống mà tất cả mọi người đều có những bài học cảm ơn.
Những lưu ý vay vốn ngân hàng, thủ tục cần thiết khi đi vay và những
sai lầm mắc phải
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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
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