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Tìm kiếm …

Xin chào tất cả các bạn trong video này, tôi muốn chia sẻ với các bạn về
cách tự tính tiền mua nhà trả góp. Đơn giản vì sao tôi lại lựa chọn chủ
đề này? Vì thực tế hiện nay cho thấy nhiều bạn trẻ muốn sử dụng đóng
hàng làm đòn bẩy tài chính nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu
quy trình, thủ tục ra sao. Nhiều trường hợp lựa chọn được nhà đất ưng
ý xuống tiền đặt cọc, sau đó liên hệ nhiều ngân hàng để vay mua nhà.

Bài viết mới



Nhưng vì một số lý do nào đó mà ngân hàng lại từ chối cho vay. Lúc
này, tâm trí rối bời tìm kiếm các mối quan hệ thân quen. Người thân,
gia đình, bạn bè để hỏi vay mượn tiền mặt thì tươi cười, hớn hở bụng
thì buồn phiền lo âu. Vì sao vậy? Vì thời hạn đặt cọc sắp hết số tiền lớn
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Vay mua nhà như thế
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phải xoay xở trong một khoảng thời gian ngắn là điều hết sức khó
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khăn. Trường hợp xấu hơn còn mất cả số tiền cọc cực khổ, chắc trêu gia
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đình lục đục, cãi vã, lớn tiếng với nhau. Vì thế, tôi mong các bạn tìm
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hiểu kỹ hơn sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hiệu quả, chủ động
hơn trong quá trình mua nhà, mua nhà là một sự kiện quan trọng của
đời người mà mà phương pháp này cực kỳ đơn giản. Ai làm cũng được.
Để tránh rủi ro và mua nhà an toàn, các bạn đừng nên bỏ qua phần
quan trọng sau đây nhé. Bạn biết không? Trong thời điểm hiện tại, vay
tiền mua nhà trả góp đang là phương án tối ưu được nhiều người quan
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tâm. Vì sao? Vậy? Vì đây là thời điểm người vay được hưởng nhiều lãi
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suất tốt nhất từ các ngân hàng. Tuy nhiên, được vay bao nhiêu trả trong
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bao lâu, quy trình ra sao? Các bạn cùng tôi tìm hiểu nhé. Để đơn giản và
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dễ hình dung tôi gói gọn lại trong những mục sau đây. Thứ nhất, lợi ích

dùng thẻ nào

khi vay tiền ngân hàng mua nhà thứ 2, cách tự tính tiền mua nhà trả
góp đơn giản và cuối cùng là kinh nghiệm và lời khuyên vay ngân hàng
mua nhà an toàn. Một thứ 2 là nội dung chính các bạn chờ Xem nhé.

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

Vay ngân hàng để mua nhà là hình thức vay thế chấp, bạn phải bỏ ra
một khoản tiền đang có phần còn lại, ngân hàng sẽ lo với phương án
này sẽ giải quyết được nhu cầu về nhà ở an cư lạc nghiệp, ổn định được
chỗ ở thì mới tập trung cầy cuốc trả nợ được đúng không ạ? Mặt khác,
giá trị nhà đất phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời gian. Đây là mẫu
chuyện tôi tìm được trên mạng được nhiều cánh môi giới nhà đất chia
sẻ 4 5 trước 3 mẹ bán mảnh đất được 500 triệu đầu tư cho tôi đi học ra
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trường đi làm 5.000.001 tháng còn mảnh đất và bán được 5 tỷ. Câu
chuyện này mang tính chất tấu hài nhưng đâu đó vẫn phản ánh một
phần của thực tế. Khi hạ tầng phát triển đường sá mở rộng thì giá trị
nhà đất đi lên thực tế cho thấy đã có rất nhiều trường hợp đổi đời chỉ
với một lô đất. Vì anh toàn, nhiều người lựa chọn phương án tích góp
tiết kiệm, chờ đủ tiền rồi mới tính tới chuyện mua nhà, nhưng khi đã để
đủ tiền đi tìm nhà thì mới giật mình nhận ra nhà đất lúc này giá trị đã
đội lên rất nhiều rồi tích góp bấy lâu, nhiều khi lại không đủ. Vì thế chờ
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đủ tiền để sở hữu nhà đất không phải là phương án tối ưu, đôi khi mạo
hiểm một chút mạo hiểm trong sự tính toán mạo hiểm một cách khôn

phòng trọ công nhân

ngoan lại mang đến món hời lớn mà bạn không ngờ tới. Tiếp theo là
nội dung chính của video này. Cách tự tính tiền mua nhà trả góp đơn
giản. Với phương án vay tiền ngân hàng để mua nhà thì hàng tháng
bạn sẽ thanh toán cho ngân hàng một số tiền gốc và lãi. Hiện nay, ngân
hàng có rất nhiều gói vay nhưng phổ biến nhất và thông dụng nhất là
gói vay tiền gốc cố định lãi được tính theo dư nợ giảm dần vị thế. Trong
video này, tôi sẽ tập trung phân tích về gói vay này. Đầu tiên là tiền gốc
định kỳ khi mua nhà với công thức cực kỳ đơn giản, số tiền gốc phải trả
hàng tháng= tổng số tiền vay chia tổng số tháng vay. Tôi sẽ minh họa=
một ví dụ. Đơn giản đây là căn nhà mơ ước của tèo sau khi đắn đo cân
nhắc tèo quyết định sẽ mua căn nhà này với giá 3 tỷ gom vốn liếng
được một tỷ treo quần váy 2 tỷ trong vòng 20 5, vậy số tiền gốc tiền
phải trả là bao nhiêu? Số tiền gốc ở đây sẽ= tổng số tiền vay là 2 tỷ,
chia tổng số tháng vay. Chúng ta sẽ lấy 20 5 nhưng với 12 tháng. Kết
quả, tôi đã tính sẳn xe= 8.333.333 VND và số tiền này chính là số tiền
gốc mà tèo phải trả hàng tháng. Với tiền lãi thì sao ạ? Lãi suất hàng
tháng trong suốt quá trình vay sẽ được tính theo công thức, sau đó là
tiền lãi hàng tháng= lãi suất 5 / 12 nhân với dư nợ của tháng trước đó.
Quay trở lại với trường hợp của tèo tèo cần vay 2 tỷ trong vòng 20 5 để
sở hữu căn nhà mơ ước lãi suất trung bình của ngân hàng lúc này là
10%. 1 5 ngân hàng có rất nhiều gói vay với nhiều lãi suất khác nhau. Ở
đây, tôi lấy con số trung bình là 10% cho dễ tính, thế thì lúc này tiền lãi
tháng đầu tiên. = bao nhiêu? Quay vừa phải trở lại với công thức lãi
suất 5 – 12 nhân như nợ của tháng trước đó. Cụ thể, ở đây là lãi suất 5
là 10% / 12 nhưng dư nợ của tháng trước đó ở đây là 2 tỷ, vì đây là tiền
lãi của tháng đầu tiên. Tèo chưa trả đồng nào cho ngân hàng mà nên
tèo vẫn còn nợ ngân hàng là 2 tỷ, kết quả là 16.666.667 VND và con số
này là số tiền lãi thì phải trả hàng tháng. Để dễ hình dung tôi minh
họa= bản lãi suất dựa theo ví dụ trên về tèo, các bạn sẽ thấy chi tiết về
các kỳ trả nợ gốc trả hàng tháng tổng tiền phải trả, tổng trọng sau 20 5
chèo sẽ thanh toán đủ cho ngân hàng với số tiền vay là 2 tỷ tổng số
tiền gốc và lãi tèo trả trong 20 5 là 4 tỷ không trăm lẻ 8 triệu. Tôi lấy con
số này+ với một tỷ một tỷ này là số tiền ban đầu mà tèo đã bỏ ra vì kèo
mua nhà 3 tỷ nhưng chỉ vay ngân hàng có 2 tỉ thôi. Các bạn sẽ thấy
tổng số tiền mà tiền bỏ ra để sở hữu căn nhà mơ ước là 5 tỷ không
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trăm lẻ, 8 triệu đồng này. Thay vì chờ đủ tiền, tèo đã sử dụng ngân
hàng làm đòn bẩy tài chính để sở hữu nhà đất. Bên cạnh đó, trong thị
trường bất động sản 20 5 sau giá trị ngôi nhà của tèo chắc chắn sẽ vượt
xa con số 5 tỉ này. Nếu các bạn quan tâm về bản minh họa lãi suất vừa
rồi, hãy gửi mail cho tôi sau khi nhận được mail của các bạn, tôi sẽ phản
hồi và gửi lại các bạn bản kê chi tiết đi kèm với bảng tổng hợp chi tiết
về lãi suất tỷ lệ vay. Phí phạt trước hạn của các ngân hàng cập nhật mới
nhất công thức đã được thiết lập sản. Nhưng tôi muốn các bạn hiểu vì
cái hiểu các bạn sẽ tính toán vận dụng đòn bẩy ngân hàng một cách
hiệu quả. Và cuối cùng là kinh nghiệm và lời khuyên. Đây là trải nghiệm
thực tế từ tui khi vay vốn ngân hàng mua nhà cũng như là trong quá
trình làm việc với khách hàng và đối tác của mình. Để giải bài toán vay
ngân hàng mua nhà một cách trơn tru các bạn nên nắm rõ quy trình
vay vốn từ ngân hàng. Quy trình này cũng đơn giản trong 3 bước sau
đây, các bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, sau đó liên hệ nhân
viên ngân hàng để thẩm định, thực hiện các thủ tục đặt cọc, mua bán.
Sau đó, tất cả các thủ tục còn lại, nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ bạn.
Để hành trình vay mua nhà diễn ra an toàn. Việc đầu tiên các bạn nên
lựa chọn ngân hàng lựa chọn gói vay phù hợp và đặc biệt là cân nhắc
về thời hạn vay hành trình trả góp không phải lúc nào cũng suôn sẻ,
cuộc sống đôi lúc cũng có những biến động sở hữu nhà đôi khi khiến
bạn vui mừng. Nhưng hành trình sẽ góp sau đó mới là quan trọng. Sau
khi đã lựa chọn được ngân hàng lựa chọn được khoảng vay phù hợp,
các bạn hãy tìm kiếm nhà, đất và nhớ là kiểm tra tính pháp lý của ngôi
nhà nhé. Về pháp lý của nhà đất rất là quan trọng, ảnh hưởng đến tính
thanh khoản của bất động sản sau này. Xin chân thành cảm ơn các bạn
đã lắng nghe tôi chia sẻ, mong là phần nào sẽ giúp ích được cho các
bạn trong quá trình tìm hiểu, vận dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả này,
mến chào và hẹn gặp lại các bạn.
cho tôi xem những chuyến bay trước đây của tôi
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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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