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Tìm kiếm …

7,5% 1 5 7, %1 5 thậm chí là 8,8% 1 5 lãi suất tiền gửi vào ngân hàng
liên tục tăng nóng trong thời gian gần đây tăng lãi suất đầu vào về lý
thuyết sẽ khiến lãi suất đầu ra tăng theo. Điều này đã khiến cho gửi tiền
tiết kiệm trở thành kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn còn. Trong
khi đó, thị trường chứng khoán lại liên tục ghi nhận những kỷ lục mới,

Bài viết mới



đáng buồn với các nhà đầu tư khi chứng kiến nhiều phiên lao dốc dữ
rồi. Mặc dù vẫn hiếm hoi có những phiên đảo chiều tăng, tuy nhiên hầu
hết các nhà đầu tư đều tương đối lo ngại khi thị trường vẫn tiếp tục dò
đáy mới trước nỗi lo suy thoái toàn cầu ờ. Và cũng còn đó, một số nhà

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

đầu tư là muốn có cái tư duy là girl lại những cái gì đã mất, chúng ta

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

cũng không cần nhất thiết phải= mọi cách hoặc là vội bắt đáy hay là cố

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

gắng ăn thua với thị trường cái mức định giá của VN Index thì nó đã

HÀNG GIẤU KÍN

tương đương với cả cái mốc đáy của cái giai đoạn dịch covid 19 thời
tháng tư năm 2020. Như vậy chúng ta có thể nói là thị trường chứng
khoán Việt Nam đã rất là rẻ nếu mà thuần túy nó so với quá khứ 5, 2002
2 là 5 của đầu tư công. Và nhiều ý kiến cho rằng bất động sản sẽ hưởng
lợi từ việc này. Theo nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản sẽ tiếp
tục sôi động, còn nhiều yếu tố và đất nền vẫn là lựa chọn đầu tiên ưa
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thích của các nhà đầu tư vàng trái phiếu cổ phiếu cũng có những biến

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

động khiến cho người dân hoang mang. Vậy có tiền thì nên đầu tư gì

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

thời điểm này? Thưa quý vị giao dịch chứng khoán thấp và nghèo uột

DEBIT và CREDIT) – Nên

cũng như là bất động sản thì đang im lìm. Dường như các kênh đầu tư

dùng thẻ nào

đang ngày càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là sau việc khủng
hoảng kinh tế từ đại dịch covid 19. Vậy thì lúc này, câu hỏi được đặt ra
rằng là tiền thì sẽ nên đầu tư vào đâu để có hiệu quả cũng như là có thể

Phân biệt thẻ ATM, thẻ
tín dụng và thẻ ghi nợ

sinh lời và cùng tham gia trong việc phân tích vấn đề này? Ngày hôm
nay, chương trình câu chuyện này mới đã mời đến trường quay một vị
khách mời đặc biệt, xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư, tiến sỹ
đinh trọng thịnh, giảng viên cao cấp học viện tài chính. Vâng, xin chào
MC, xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa ông, ông có thể chia sẻ về tình
hình của các kênh đầu tư tài chính trong giai đoạn hiện nay được không
ạ? Trong cái giai đoạn hiện nay, khi mà cái nền kinh tế thế giới nó đang
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có rất nhiều những cái biến động và cái xáo trộn bất lợi thì cái kênh đầu
tư trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đều gặp rất nhiều
khó khăn ở Việt Nam. Nếu như chúng ta nhìn vào cái kênh đầu tư
chứng khoán ấy thì cùng với cái đà giảm chứng khoán của nhiều quốc
gia trên thế giới. Cái đà giảm của chứng khoán Việt Nam trong cái thời
gian 5 2022 vừa qua, tôi vẫn đang tiếp tục kéo dài và đặc biệt là nó có
một cái thay đổi mạnh mẽ khi mà chúng ta có chấn chỉnh. Cái hoạt
động trên cái thị trường chứng khoán, đồng thời đối với cái kênh bất
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động sản thì chúng ta thấy rằng là trong suốt cái thời gian 2 5 bùng
phát, cái đại dịch covid 19 thì cái hoạt động. Của cái thị trường bất

phòng trọ công nhân

động sản ấy nó cũng rất đặc biệt, đó là cái tính thanh khoản thì không
cao. Cái lượng hàng hóa bán ra thị trường thì ít, nhưng giá của các cái
bất động sản ở hầu hết tất cả các khâu đều tăng và thậm chí có những
khẩu tăng rất cao. Và vì vậy cho nên đến cái thời điểm hiện nay, chúng
ta nhìn thấy có những cái nguy cơ xuất hiện các cái bong bóng bất
động sản và về phía nhà nước đã có các cái biện pháp quản lý chặt chẽ
cái nguồn cung tiền cho cái lĩnh vực này. Từ đó nó gây nên những cái
xáo trộn trên thị trường và thị trường đang có những cái bước điều
chỉnh một cách rất rõ ràng. Còn đối với cải cách tiền gửi ngân hàng
trong cái khoảng thời gian gần đây thì các cái ngân hàng đã từng bước
nâng cao cái lãi suất huy động của cái người gửi tiền tiết kiệm cũng như
các tư và từ đó cái kênh mà tiền gửi tiết kiệm nó cũng trở thành một cái
kênh. Nó có cái sức hút hơn so với trước đây. Thế còn đối với đầu tư
vào vàng ấy thì chúng ta thấy rằng là. Cái vàng nó lên xuống rất bất
thường trong cái thời gian vừa qua. Nó tùy thuộc vào cái giá trị của
đồng $1 mỹ và cái giá vàng trên thế giới. Và vì thế, cho nên có lúc giá
vàng tăng rất cao và rất nhanh, nhưng cũng có thời gian thì nó ra nó
lao dốc rất nhanh và thị trường Việt Nam thì cũng tương tự như vậy và
từ đó làm cho các cái nhà đầu tư cũng nản lòng khi mà đầu tư vào vàng
và chúng ta nhìn chung thì cái việc mà đầu tư bây giờ nó cũng có nhiều
cái điểm rất khó. Vâng, quả thật là kinh tế khó khăn cũng dẫn đến việc
là các kênh đầu tư cũng buộc lòng phải có một cái sự thích ứng và có
một sự xoay chuyển để làm sao phù hợp với những gây biến động này.
Ở góc độ là thị trường chứng khoán thì trong thời gian vừa qua thì
cũng liên tục báo đỏ, vậy thì vâng, thưa ông, liệu có triển vọng về sự
khởi sắc của thị trường trong những ngày tới hay không ạ? 5 vừa qua,
mặc dù kinh tế tăng trưởng tương đối chậm nhưng với cái sự điều tiết
của một số các cái chủ thể. Trong cái nền trong cái cái thị trường chứng
khoán thì cái giá chứng khoán nó luôn luôn tăng và khi chúng ta điều
tiết ấy thì lúc đó cùng với cái mức độ giảm của thế giới thì cái thị
trường chứng khoán chúng ta giảm nhưng nhiều cái nhà đầu tư cá
nhân ấy thì họ cũng chờ đợi và đến một cái khoảng thời gian họ cảm
thấy rằng là mình cũng không thể giữ được nữa thôi. Cắt lỗ đúng
không ạ? Và họ vẫn tiếp tục bán ra. Cho nên thực tế mà nói thì cái mức
giảm hiện nay của thị trường chứng khoán là rất sâu, thậm chí gần về
cái mức của cái đầu 5 2021 và rõ ràng là với cái nền kinh tế của chúng
ta đang tăng trưởng rất tốt. Chính cái quý một và quý quý 4 của 5 2021
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thì đã rất là tốt rồi. Nhưng mà chính cái tháng đầu 5 2022 này thì cái thị
trường cái cái cái kinh tế của chúng ta nó tăng trưởng rất tốt, tăng
trưởng 8,83% và chúng ta vẫn đang chờ đợi và hy vọng rằng cái. Tăng
trưởng kinh tế của cả 5 22 này sẽ rất tốt. Và vì thế không có lý do gì để
mà cái cổ phiếu của các doanh nghiệp nó không tăng giảm và rõ ràng
là với cái mức giảm sâu như cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cho rằng
từ nay đến cuối 5 và những cái ngày của cái 5 2023 tới đây ạ? Cái thị
trường chứng khoán nó sẽ quay trở lại ấm lên và cái sự tăng trưởng nó
sẽ thể hiện một cách rõ rệt. Vậy thì theo ông, ở thời điểm này thì chúng
ta có nên đầu tư vào thị trường bất động sản hay không ạ? Và nếu như
đầu tư thì chúng ta nên chọn phân khúc nào là phù hợp ạ? Với bất
động sản cao cấp trong cái thời gian vừa qua, theo thống kê của bên
hiệp hội bất động sản thì cái mức tiêu thụ của các cái sản phẩm, hàng
hóa cao cấp, nó chỉ đâu đó khoảng 30 đến 50% thôi. Và nếu như ở cái
phân khúc này thì chúng ta đã nhìn thấy có cái bong bóng bất động
sản. Cái giá nó rất cao. Và cái mức tiêu thụ nó đã chậm, nhưng ở những
cái phân khúc, ví dụ như là đất liền thổ hay là cái nhà ở giá rẻ, nhà ở
trung cấp thì cái mức tiêu thụ rất tốt và rõ ràng là nếu như chúng ta
đầu tư vào những cái lĩnh vực này vẫn có cái khả năng sinh lời tương
đối cao và đây là cái hướng mà chúng ta nói rằng thị trường bất động
sản sẽ ấm dần lên nhưng nó tương đối chậm và. Có những phân khúc
thì nó sẽ bật lên trong cái thời gian tới. Vâng. Trong khi đó, các ngân
hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi đã khiến cho việc gửi tiết kiệm trở
thành một kênh đầu tư hấp dẫn đối với những người có tiền nhàn rỗi.
Vậy thì với bối cảnh này thì đã đặt ra một câu hỏi là liệu có khả năng
các nhà băng sẽ hút hết tiền từ các kênh đầu tư khác hay không ạ?
Không trước hết chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian 9 tháng vừa
qua đó thì cái tốc độ tăng trưởng tín dụng nó đâu đó khoảng gần 10%.
Nhưng cái tốc độ tăng trưởng của cái vốn huy động trong nền kinh tế
quốc dân của các cái ngân hàng thì nó tăng trưởng chỉ khoảng độ 5%
thôi và rõ ràng là. Các cái ngân hàng người ta đang cần thiết phải tăng.
Cái tốc độ huy động vốn để mà đáp ứng cái nhu cầu thanh khoản cũng
như các yêu cầu khác. Để mà thực hiện các cái dự trữ ngoại tệ và dự trữ
hàng hóa và tư nguyên liệu cho cái sản xuất kinh doanh cuối 5 của các
doanh nghiệp. Và chính vì cái lẽ đó, cho nên hầu hết các ngân hàng đã
tăng lãi suất huy động sau khi mở ngân hàng nhà nước đã quyết định
tăng cái lãi suất điều hành để mà giảm cái áp lực về tỷ giá hối đoái cũng

như cái sự chênh lệch cái tỉ lệ lãi suất so với các đồng tiền trong khu
vực và trên thế giới. Và rõ ràng là cái việc mà tăng cái lãi suất huy động
này ạ. Nó cũng tạo ra một cái lực hút với những cái người gửi tiền tiết
kiệm, tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ mạnh để mà gọi là hút hết các cái
nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế. Và như đã nói thì nó thậm chí
hiện nay đến thời điểm hiện nay, cái lượng tiền gửi tiết kiệm nó vẫn mới
same same với cái mức tăng của room tín dụng mà ngân hàng nhà
nước đưa ra. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái việc mà
huy động vốn. Tiền gửi tiết kiệm thì nó vẫn là một trong những vấn đề
mà các ngân hàng cần được quan tâm. Vâng, sau tròn 2, 5 kể từ đợt
giảm lãi gần nhất là vào tháng chín năm 2020 thì các ngân hàng nhà
nước thì đã chính thức nhập cuộc xu hướng tăng. Các lãi suất điều hành
đã mở rộng và thậm chí là đẩy nhanh ở trên thế giới. Vậy thì theo ông,
vì sao mà tới thời điểm này, nhà điều hành mới quyết định tăng và như
vậy thì có bị coi là trễ hay không ạ? Thực ra ý cái quan điểm của chúng
ta ấy, đó là chúng ta cố gắng giữ ổn định cái tỷ giá hối đoái, ổn định
kinh tế vĩ mô và giảm cái lạm phát trong nền kinh tế để giúp cho các cái
doanh nghiệp của chúng ta có cái cơ hội phục hồi và tăng trưởng tốt
hơn. Chính vì cái lẽ đó cho nên, mặc dù trong cái thời gian vừa qua,
chúng ta biết rằng có đến 2. Trong 37 lần các cái ngân hàng trung
ương, các nước tăng cái lãi suất điều hành để mà chống lạm phát để
mà siết chặt cái tín dụng và tiền tệ. Nhưng đối với ngân hàng nhà nước
của chúng ta không thực hiện cái việc đó, một phần vì chúng ta đang
quay trở lại phục hồi sau cái quá trình mà nền kinh tế. Có cái sự sa sút
do cái đại dịch covid 19 và chúng ta chỉ mới hồi phục từ tháng mười
năm 2002 mốt thôi. Cho nên đối với chúng ta, thậm chí là nhiều người
vẫn đang mong muốn rằng ngân hàng nhà nước mở rộng. Cái lượng
cung cấp tiền cho nền kinh tế để từ đó. Tăng cái khả năng hồi phục và
tăng trưởng của sản xuất. Tuy nhiên, lý do các cái ngân hàng trung
ương các nước tăng cái lãi suất. Thì cái việc mà chênh lệch giữa cái lãi
suất của các cái đồng tiền đối với cái 1
Kinh nghiệm vay vốn ngân hàng để kinh doanh năm 2022
VND, nó đã giãn cách xa ra. Mà trong khi chúng ta lại mong muốn ổn
định cái tỷ giá 1 VND với $1 mỹ thì rõ ràng cần thiết nhà nước phải can
thiệp, bán ra ngoại tệ rất nhiều và nếu như chúng ta mà không giảm
mà không tăng lãi suất lên í thì cái sức ép đó nó không giảm đi. Cho

nên để giảm cái mức độ can thiệp của chúng ta với cái tỉ lệ thì nhà nước
ngân hàng nhà nước đã có cái chính sách. Đó là thực hiện cái việc nâng
lãi suất ở một cái mức độ hợp lý và rõ ràng là với cái mức nâng 1% đấy
thì chúng ta đang rất thấp so với các quốc gia khác. Nhưng cái điều rất
quan trọng và rất đáng quý đó là chúng ta vẫn giữ được. Cái tỷ giá 1
VND tương đối ổn định so với đôla đến cái thời điểm hiện tại thì cái tỷ
giá 1 VND nó vẫn dao động đâu đó chỉ giảm giá khoảng 4%. Trong khi
nếu mà so với các cái đồng tiền khác ý như là cái yên nhật chẳng hạn,
nó có cái sự giảm sút, thậm chí có cái thời điểm nó lên đến 30% hay là
cái đồng bảng anh đã giảm sút đến hơn 20% hay đồng euro, nó giảm
sút đến khoảng 17 18% so với $1 mỹ thì rõ ràng là đồng tiền của chúng
ta đang lên giá so với các đồng tiền khác. Cho nên đây cũng là một
trong những cái điều mà chúng tôi cho rằng nó rất thắng lợi của cái hệ
thống tài chính ngân hàng khi mà chúng ta kết hợp các chính sách tài
khóa với chính sách tiền tệ rất tốt để giữ ổn định. Cái tỷ giá hối đoái và
ổn định cái lãi suất trong nền kinh tế quốc dân. Phó giáo sư, tiến sỹ
đinh trọng thịnh thì sắp tới dòng tiền sẽ đi theo hướng nào ạ? Sắp tới?
Trước hết thì dòng tiền hiện nay đang có một cái xu hướng, đó là có cái
mức tăng nhất định vào cái lĩnh vực tiền gửi tiết kiệm ở các cái ngân
hàng thương mại. Nhưng cái xu hướng đó không phải là xu hướng cơ
bản, bởi vì thực tế cái người mà đầu tư thực sự thì họ đang chờ đợi ở
cái thị trường chứng khoán và họ bắt đáy cái thị trường cũng như. Đầu
tư vào các thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu. Chúng ta
biết rằng với cái nghị định 6, 5. Của cái phát hành trái phiếu doanh
nghiệp thì sắp tới đây, các các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc
dân sẽ quay trở lại phát hành các trái phiếu nó tương đối mạnh mẽ và
nó trở thành một kênh huy động vốn rất tốt cho các cái nhà đầu tư thực
hiện đầu tư mà cái mức độ an toàn nó cao hơn trước đây rất nhiều. Và
vì thế, cho nên chúng tôi cũng cho rằng là cái kênh trái phiếu và kênh
đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ
là một cái kênh đầu tư hấp dẫn. Với những phân tích như vừa rồi thì
ông cho rằng là các nhà đầu tư nên quan tâm đầu tư vào những kênh
nào ở thời điểm này ạ? Nếu như các nhà đầu tư muốn an toàn. Thì họ
sẽ đưa tiền vào tiền gửi tiết kiệm. Tất nhiên là cái thời gian nó sẽ không
quá dài. Sau đó thì các nhà đầu tư nên Xem xét để đầu tư vào cái kênh.
Chứng khoán. Cổ phiếu trái phiếu. Của các cái doanh nghiệp và có thể
Xem đầu tư vào một số cái phân khúc, đặc biệt là những cái phân khúc

mà nhà ở giá rẻ, nhà ở trung cấp trong cái thị trường bất động sản thì
cái hiệu quả đầu tư sẽ cao. Và hy vọng rằng là cùng với việc là tìm hiểu
chuyên sâu với các lĩnh vực này cũng như một cái tư duy phán đoán tốt
về thị trường thì hy vọng những nhà đầu tư của chúng ta có thể sinh lời
qua những cái đầu tư mà phó giáo sư, tiến sỹ đinh trọng thịnh vừa chia
sẻ một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cũng như có
những phân tích hết sức chuyên sâu trong chương trình câu chuyện
ngày mới hôm nay ạ.
5 Suy nghĩ của người yêu cũ khi bị bạn im lặng

 Lãi suất tăng cao, người vay mua Những lưu ý khi vay ngân hàng để
nhà “ngồi trên đống lửa”

mua nhà, tiêu dùng 

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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cho vay nhà ở xã hội, gói vay mua nhà bidv, lãi suất vay mua nhà 2021,
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