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Tìm kiếm …



Xin chào cả nhà hiện nay thì vấn đề vay ngân hàng để mua nhà là một
vấn đề rất phổ biến và rất là thường xuyên, rất là nhiều khách hàng
quan tâm tìm mua những căn nhà và sẽ tìm vay ngân hàng hiện nay thì
giá trị bất động sản đang tăng từng ngày với tốc độ rất là nhanh, nhanh
hơn tốc độ thu nhập và tăng lương, giá trị bất động sản sẽ tăng qua
hàng 5 do các yếu tố sau đây, thứ nhất là do lạm phát thị trường mỗi 5
có thể tăng từ 5 đến 6%. Đây là điều rất bình thường, thứ 2 là có thể
tăng theo tiến độ xây dựng. Đối với các dự án bất động sản tăng từ lúc
san lấp mặt= làm móng lên tầng cất nóc đến khi là bàn giao căn nhà.
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Cái thứ 3 là khi dự án được hoàn thiện pháp lý và ra được sổ thì giá trị

phân biệt thẻ tín dụng và

sẽ tăng lên.

thẻ ghi nợ – cuộc đại
chiến của visa và

Một phần nữa thứ tư là khi hạ tầng xung quanh có sự thay đổi, ví dụ

mastercard kinh tế nhập

như là đường được mở rộng hoặc là có một cây cầu 5 mới nào đó mới

môn

xây hoặc là xung quanh gần đó có một cái siêu thị, một trường học hay
bệnh viện nào đó mới lên thì cũng sẽ làm gia tăng giá trị của bất động
sản thứ 5 là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ví dụ như là chuyển
đổi từ đất trồng cây lâu 5 sang đất hữu cư thứ 6 là do nhu cầu tìm nhà
ở khu vực đó tăng cao. Là nguồn cung trở nên khan hiếm, ví dụ như ở
Đồng Nai hay Long An đi có cái bất động sản công nghiệp hay là nhà
xưởng, nhà máy mở ra ở đó dẫn đến là rất nhiều công nhân, kỹ sư về đó
sinh sống và làm việc thì dẫn đến cái nhu cầu tìm nhà ở khu vực đó
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tăng lên. Cuối cùng là do giá vật liệu xây dựng tăng cao, ví dụ như vừa
rồi là giá thép đã tăng lên tới 40% cùng với giá cát hay xi măng, giá
nhân công cũng tăng lên làm đội giá xây dựng tăng lên. Với các yếu tố
vừa kể trên thì giá bất động sản sẽ tăng, rất là nhanh hơn, tức là thu
nhập và lương của rất là nhiều người thì dẫn đến việc mua nhà ngày
càng khó khăn. Và người ta sẽ cần nghĩ đến việc vay ngân hàng để
được ngân hàng hỗ trợ tài chính, kể cả với những người siêu giàu, họ
cũng thường dùng đến gói vay ngân hàng, đặc biệt là đối với các dự án
bất động sản mà được ưu đãi về lãi suất, về tài chính. Khi các dự án đó
mở bán ban đầu thì mặc dù là họ có đủ tiền mặt để chi trả 100% cho
cái bất động sản, nhưng mà họ cũng sẽ sử dụng gói vay để sử dụng các
gói ưu đãi của ngân hàng hỗ trợ. Có thể họ sẽ vay từ 30 đến 50% và số
tiền mặt hiện có, họ sẽ dùng cho công việc kinh doanh buôn bán của
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họ. Ngân hàng cho vay được bao nhiêu? Thông thường thì các dự án
bất động sản sẽ cho vay khoảng lên tới 70 đến 80%, thậm chí là một số
dự án gần đây còn cho vay lên tới 100% và sử dụng tài sản nhà đất có

Ngân hàng

sản để thế chấp. Khi bạn chỉ cho vay 70% thì bạn sẽ dùng chính căn nhà
bạn mua để thế chấp và ngân hàng sẽ xét duyệt của bạn dựa trên thu
nhập. Khi mà bạn có tài sản để thế chấp, ví dụ như là bạn có một căn
nhà hay nhà đất thì ngân hàng sẽ định giá và sẽ cho bạn vay xuống
mức tối đa là 75% giá trị của cái tài sản mà bạn đang có như vậy. Về lý
thuyết, bạn có thể vay lên tới 70% hay 80%, thậm chí là 100% để mua
căn nhà bạn mong muốn. Tuy nhiên, việc vay nhiều như vậy thì áp lực
trả nợ cho ngân hàng sẽ rất là cao. Thông thường để việc trả nợ mà nhẹ
nhàng thì người mua chỉ nên vay tầm 30% đến 40% hoặc là tối đa là chỉ
50% thôi chứ không nên là vay lên tới 70 đến 80%. Vậy điều kiện để vay
thì bạn cần ở trong độ tuổi là 18 đến 70. Và sinh sống và làm việc tại
khu vực mà đặt ngân hàng mà bạn muốn vay và đồng thời là bạn
không có lịch sử nợ xấu, ngân hàng sẽ hỏi bạn về thu nhập hàng tháng
sẽ cần bạn xác nhận lương và hợp đồng lao động hoặc là sao kê 3 ngân
hàng trả lương trong 6 đến 12 tháng gần nhất. Nếu bạn đang kinh
doanh buôn bán thì họ sẽ hỏi về các bạn có giấy phép kinh doanh có
mặt= có địa chỉ liên lạc hay không? Thông thường thì ngân hàng sẽ
tính toán số tiền gốc và lãi phải trả của bạn hàng tháng không vượt quá
70% số thu nhập của bạn. Còn về phía bạn, bạn cũng cần nên tính toán
sao cho chi tiêu hợp lý và tiết kiệm sao cho việc trả nợ hàng tháng
không vượt quá 50% thu nhập của bạn thì cái phần 50% còn lại là để
dành cho các chi phí sinh hoạt, tiêu dùng, nuôi gia đình, con cái. Và
cũng cần thêm một khoản dự trữ dành cho những lớp khó khăn, bệnh
tật, hoặc là như là khi dịch covid xảy ra thì mọi công việc đều phải dừng
lại và tạm thời cái mức thu nhập của mình cũng sẽ bị giảm xuống. Nếu
bạn vay để mua căn nhà đã hình thành thì bạn cũng sẽ có thể dùng
chính căn nhà đó để cho thuê hoặc là cho thuê một phần. Ví dụ như
căn nhà có 2 3 tầng thì mình cho thuê tầng trệt và ở tầng trên hoặc là
cho thuê một phần mặt= ở phần phía trước thì mình có thể tính trước
cái phần thuê đó. Cái phần tiền thuê sẽ được trả vào phần lãi ngân
hàng. Khi bạn có kế hoạch mua nhà thì bạn cần sớm liên hệ ngân hàng
và chứng minh thu nhập để Xem họ có thể cho bạn vay tối đa là bao
nhiêu, tránh trường hợp là đến khi bạn đặt cọc trước rồi mới liên hệ
ngân hàng. Lúc này, ngân hàng có thể xét duyệt không cho bạn vay thì
xin ra, bạn sẽ có thể bị mất cọc, rất là oan uổng, ví dụ như là có khách
hàng của mình cần vay một tỷ. Họ đinh ninh là ngân hàng sẽ cho họ
vay được một tỷ, nhưng sau khi họ đặt cọc thì ngân hàng nói lại là chỉ
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có thể cho vay được 500 triệu thôi thì lúc này sinh ra họ sẽ phải đi vay
mượn bạn bè, người thân. Nó sẽ rất là phiền phức, rất là nhiều câu
chuyện khó khăn về thời hạn vay vốn thì bạn có thể vay từ 24 tháng
đến 240 tháng, tức là 20, 5, 1 số ngân hàng có thể cho bạn vay lên tới
35 5. Thì trong trường hợp bạn vay, một số tiền lớn như là một tỷ 2 tỷ,
thậm chí là 5, 10 tỷ thì bạn nên để cái thời hạn vay nó già ra thì mỗi
tháng trả sẽ là một con số. Nó không quá lớn, nhiều ngân hàng sẽ cho
bạn vay ưu đãi trong 12 tháng hay 24 tháng đầu và các tháng tiếp theo
sẽ bắt đầu tính theo lãi suất thả nổi trên thị trường. Ví dụ như trong 12
tháng đầu, họ sẽ cho bạn vay với lãi suất là 8%. 1 5 nhưng tới từ tháng
mười 3 thì lãi suất có thể là mất 11% 1 5. Thì bạn cần phải theo dõi cái
này, bạn cũng cần phải hỏi kỹ. Nhân viên ngân hàng là cái biên độ về lãi
suất thả nổi, nó sẽ là tầm khoảng bao nhiêu? Nếu như quá nhiều thì
bạn nên tìm ngân hàng khác. Tiếp theo là về phí trả nợ trước hạn. Trong
trường hợp bạn vay, ví dụ như bạn vay 15 20 5 nhưng sau 5 5 bạn đã có
tiền để mượn từ đâu đó? Hoặc là tiền bán nhà bán đất mà bạn có thể
trả hết cái số nợ đó thì thông thường đối với các ngân hàng sau 5, 5
đầu. Thì bạn trả nợ trước hạn sẽ không bị tính phí phạt. Thứ tư là tính
toán số tiền hàng tháng gốc và lãi phải trả thông thường. Hiện nay, các
ngân hàng sẽ tính toán lãi suất dựa trên dư nợ giảm dần, tức là gốc sẽ
trả đều hàng tháng và lãi suất sẽ tính trên cái dư nợ còn lại. Quay lại
một bài toán mộ cụ thể, ví dụ như bạn vay một tỷ trong vòng 15 5,
nghĩa là 180 tháng, trong đó 12 tháng đầu bạn sẽ được vay ưu đãi với
lãi suất là 8. 1% và từ tháng mười 3 thì lãi suất sẽ là 11. 3%. Cách tính sẽ
như sau, tháng đầu tiên bạn sẽ phải trả sẽ là phần gốc sẽ lấy một tỷ
chia cho 180 tháng sẽ là 5,55 triệu, còn số tiền lãi sẽ là lấy một tỷ nhưng
với 0,675%. Nó sẽ là 6.750.000 như vậy+ tổng lãi và gốc sẽ là 12,3 triệu,
tiếp theo là tính số tiền cho tháng thứ 2. Thì tiền gốc phải trả vẫn là như
tháng thứ nhất, còn phần lãi sẽ= phần gốc. Một tỷ- cho cái phần gốc=
đã trả trong tháng thứ nhất là 5,55 triệu, tức là một tỷ- nợ 5,55 triệu rồi
nhân với 0,675% sẽ ra con số là tầm 6.000.007 tổng gốc và lãi phải trả
lúc này sẽ là 12.268.000. Nó sẽ thấp hơn một tháng thứ nhất một chút
và cứ như vậy bạn tính cho 10 tháng tiếp theo tới tháng thứ 13 thì lúc
này lãi suất sẽ là mất 0,942% và dư nợ lúc này sẽ là 933.000.333. Ngàn
sau khi mình đã trả số tiền gốc trong 12 tháng trước, phần lãi sẽ là 933
triệu nhưng với 0,942% sẽ= 8,79 triệu phần gốc phải trả hàng tháng vẫn

là 5,55 triệu, cho nên tổng gốc và lãi lúc này sẽ là 14.344.000. Đây là số
tiền cao nhất hàng tháng mà bạn phải trả.
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Như vậy, bạn cần có một thu nhập khoảng gấp đôi hoặc nhiều hơn, tức
là tương đương 28 30 triệu trở lên thì cái mức trả nợ của bạn mới nhẹ
nhàng được. Trong trường hợp bạn vay tới 70% của 2 tỉ, tức là một tỉ tư
thì tháng cao nhất bạn phải trả sẽ lên tới 20 triệu. Như vậy, mất thu
nhập của bạn cần thiết phải là từ 40 đến 50 triệu trở lên. Việc tính toán
cái này nó cũng sẽ hơi phức tạp. Và thành thì có file excel để khi bạn
điền số vào thì nó sẽ tự động nhảy ra hết các số cho bạn tham khảo.
Nếu bạn cần file excel này thì hãy liên hệ thành qua zalo qua việc tính
toán bài toán vay ngân hàng sẽ giúp bạn ở trong tâm thế chủ động khi
bạn tìm mua căn nhà và chọn lựa được căn nhà ưng ý với mình cũng
như là có kế hoạch trả nợ kế hoạch tìm kiếm thu nhập tăng thêm thu
nhập hàng tháng.
Đừng gửi tiết kiệm ngân hàng: 10 lời mách nước khiến bạn kiếm nhiều
tiền hơn
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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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