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Tìm kiếm …

Trăm qđ ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 4 cách đầu tư vào thị
trường chứng khoán với thu nhập hàng tháng chỉ tầm 10 triệu trở
xuống, hoặc là với số vốn từ 500.000 tới một triệu mỗi tháng. Những cái
đầu tư này không yêu cầu bạn có kiến thức nhiều về thị trường chứng
khoán nhưng vẫn mang lại kết quả cao. Nếu mà OK rồi thì tại sao các

Bài viết mới



bạn không dành ra một giây để mà dịch vụ này? Còn video này cho
nhiều người dân Việt Nam biết hơn đi bắt đầu video nào cho các bạn
mình đã thành công mình làm video nói mọi thứ liên quan đến tiền bạc
và đầu tư, bởi vì mình hy vọng rằng người Việt Nam, đặc biệt là những
bạn trẻ sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn. Từ đó sẽ giàu nhanh hơn mình.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào
SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN
DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

Thật thế nào? 4 cách mình chia sẻ trong video ngày hôm nay, nó sẽ
tăng dần theo mức độ an toàn, lợi nhuận cũng như là yêu cầu về kiến
thức để mà đạt được kết quả tối đa. Các đầu tiên không yêu cầu kiến
thức khá là an toàn và sẽ cho bạn lãi suất cao hơn. Ngân hàng dao
động từ khoảng 9 tới 12% mỗi 5 hấp dẫn, chưa đó chính là đầu tư trái
phiếu trái phiếu. Nó đơn giản đó chính là doanh nghiệp sẽ mượt từ các
bạn và họ sẽ trả lãi hằng 5 chính vì đây là số tiền mà họ vay mượn của
các bạn, cho nên lãi suất cũng khá là ổn định. Trong trường hợp công ty
phá sản thì chủ công ty phải ưu tiên trả tiền cho chủ nợ trước là những
người mua trái phiếu là các bạn đó song song đó rồi. Bắt đầu trả cho
những cổ đông là những người mua cổ phiếu. Nếu mà các bạn nói đến
đây mà không hiểu cái xơ múi gì thì mình khuyên các bạn nên dành ra 9

HÀNG GIẤU KÍN
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phút 32 giây coi lại video này. Mình nói về cổ phiếu và trái phiếu mình

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

đã giải thích rất là chi tiết trong video này rồi. Ủa t shirt ơi, trong video

tín dụng và thẻ ghi nợ

đó, tiến sĩ có nói là trong trường hợp mà chủ doanh nghiệp không có
khả năng trả nợ thì họ vẫn có thể quyết được các chủ nợ bên ngoài kia,
có hàng trăm doanh nghiệp. Vậy thì làm sao mình biết được để chọn
một doanh nghiệp tốt để mà mua trái phiếu để mà mình vẫn nhận
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được tiền trong trường hợp họ phá sản? Mình có bao giờ khuyên các
bạn tự tay đi ra ngoài kia, mua trái phiếu doanh nghiệp bao giờ chưa?
Chưa bao giờ anh nói thế mà nói thật luôn là với cái số vốn mà từ
500.000 đến một triệu như các bạn thì chẳng có công ty nào thèm
mượn với các bạn đâu. Mình nói thật, các bạn đừng buồn, các bạn có
thể đầu tư trái phiếu thông qua việc mua chứng chỉ quỹ của các quỹ
đầu tư trái phiếu. Những quỹ đầu tư này, họ sẽ tự tay lựa trái phiếu của
các doanh nghiệp bên ngoài kia. Các bạn chỉ cần mua chương trình của
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họ và các bạn hưởng tiền thì các bạn sẽ tự tăng, không cần phải làm gì
cả của tđược ơi, làm sao để mình lựa được một cái quỹ đầu tư trái phiếu
mình cho lợi nhuận trung bình trên 10% 1 5 cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
Hiện tại ở Việt Nam có xấp xỉ hơn 10 quỹ đầu tư trái phiếu. Và mình đã
làm một cái video phân tích chi tiết 6 quỹ trái phiếu đầu tiên ở Việt
Nam rồi trong đó bao gồm ngày thành lập công ty quản lý quỹ ngân
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hàng, giám sát mọi loại phí mà bạn phải cần biết khi mà bạn đầu tư vào
quỹ đó cũng như là lợi nhuận trung bình tính từ ngày thành lập tới bây
giờ, nếu các bạn thật sự muốn đầu tư vào những quỹ đầu tư trái phiếu,
mình khuyên các bạn nên dành ra khoảng 13 phút 41 giây để coi lại cái
video mình phân tích chi tiết 6 cái quỹ trái phiếu này nhưng mà dành
cho những bạn nào lười coi thì 2 cái quỹ đầu tư trái phiếu mà tốt nhất
trong video đó mình nói đó chính là BVPS của Bảo Việt fund và vfb của
trend Capital. Hoặc 2 cái quỹ này đều có lợi nhuận trung bình trên 10%.
1, 5 và hiện tại Việt Nam còn 4 quý nữa mình chưa phân tích, cho nên
mình chưa biết nó làm ăn như thế nào. Nhưng mà nếu mà các bạn thích
mình nói vấn đề này thì đừng quên bình luận để mình biết mình rất là
đồng cảm với shopping, bởi vì mình đã làm một cái video hướng dẫn
các bạn 4 cách giúp các bạn nhanh tài sản của bạn lên nhiều lần. Ở dưới
phần bình luận, luôn luôn có những người không đọc kỹ bài viết hoặc là
coi kĩ video bình luận mấy cái thông tin kiểu như là ờ đầu tư mã nào thì
shark linh không nói ờ đầu tư chỗ nào, lợi nhuận 10% thì mình không
nói ờ nói vậy thôi thì ai cũng giàu hết rồi. Mình biết đây chỉ là những
thành phần thiểu số ở kênh mình mà thôi. Tại vì nếu các bạn theo dõi
mình đủ lâu, các bạn biết được rằng là cái lợi nhuận trung bình 15 tới
20%, 1, 5 là hết sức bình thường luôn. Mình cũng không thể nào trách
người ta được bởi vì có thể là người ta không biết gì về thị trường tài
chính hoặc đơn giản là người ta há miệng chờ sung chứ không thích bỏ
thời gian ra tìm hiểu haha. Cách thứ 2 hơi rủi ro một tí bởi vì lợi nhuận
không có đảm bảo, nhưng mà nếu bạn đầu tư thời gian dài thì mình
chắc chắn rằng lợi nhuận sẽ cao hơn. Lãi suất ngân hàng khá là an toàn
nhưng mà đòi hỏi bạn cần phải biết một tí xíu về cổ phiếu và quỹ đầu
tư, đó chính là đầu tư vào quỹ etf, quỹ etf về cơ bản đó chính là một cái
quỹ bị động mô phỏng theo một chỉ số nào đó ở thị trường chứng
khoán Việt Nam. Đó là một lựa chọn khá là an toàn, bởi vì 3 lý do sau,
thứ nhất, đa dạng hóa danh mục đầu tư của 3 khi bắt đầu tư vào một
quỹ etf, các bạn đã mua tất cả các cổ phiếu ở trong cái rổ đó rồi. Ví dụ,
khi bạn mua quỹ etf copy, chỉ số VFL. Bạn đang mua cổ phiếu của 14
công ty trong cái chỗ VN philip, bao gồm 10 ngân hàng và 4 công ty tài
chính. Danh sách mình để bên đây hoặc khi bạn mua quỹ etf mô phỏng
chỉ số vn 30, bạn đã mua cổ phiếu của 30 công ty tốt nhất ở trên sàn
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh rồi thứ 2, bạn không cần phải
quan tâm đến thị trường ở trong bài báo, shortly có chia sẻ rằng là
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đừng có chạy đua với thị trường và ở trong mọi video của mình, mình
cũng luôn luôn khuyên các bạn rằng hầu hết các nhà đầu tư cá nhân
đều thua thị trường khi mà các bạn đầu tư định kỳ dạy hát. Thì cái mạch
cần phải luyện tập. Cái tâm lý đó chính là nếu mà tháng sau thị trường
đi lên thì ok, nhưng cái tài sản mình mua trước đó đã tăng giá. Còn nếu
mà trường hợp thị trường đi xuống thì coi như là tháng này mình đã
từng mua giá rẻ ở bên ngoài kia, có hàng ngàn nhà đầu tư f một f 2 f 3.
Họ không đánh bại được thị trường từ 5 này qua 5 khác thì tại sao
những người không có kiến thức như các bạn phải quan tâm là mình
phải đánh bại được thị trường chi vậy? Tốn thời gian lý do thứ 3, số vốn
bạn bỏ ra cực kỳ nhỏ so với việc bạn mua từng cổ phiếu. Ví dụ, bạn có
thu nhập 20.000.001 tháng và bạn hoàn toàn không có cái nước gì về
cái thị trường này cả. Và một người nói, bạn là ờ thôi, nếu không biết á
thì mua đại một cái công ty nào trong cái rổ vn 30 đi chắc chắn là công
ty tốt thì bạn mới bắt đầu nhìn cái rổ vn 30 thấy ồ 30 công ty wow, wow
wow, 30 công ty ui nhiều quá vậy thôi, mình mua cái nào rẻ thôi? Vậy
thì công ty rẻ nhất trong 30 công ty này đó chính là công ty điện lực
dầu khí Việt Nam. Và với quy định bạn phải mua lô 100 cổ phiếu ở Việt
Nam thì bạn cần phải bỏ ra ít nhất là 1.320.000 để sở hữu cổ phiếu
công ty này, hoặc là bạn bỏ ra 14.300.000 để sở hữu cổ phiếu công ty
Vingroup. Khi bạn bỏ tiền ra mua quỹ etf, bạn đã gián tiếp mua cổ
phiếu của tất cả các công ty trong cái rổ vn 30 này rồi với giá vỏn vẹn
chỉ từ 1.520.000. Nếu bạn mua quỹ etf vn 30 của công ty mirae asset
hoặc tối đa 2.000.150 nếu bạn mua quỹ etf VN 30 của transcend Capital.
Dạo gần đây, thị trường Việt Nam nó đi lên thì nó còn vui, ai mua cũng
thắng tiền khi mà thị trường nó rớt tới Xem các bạn có sinh lời nổi hông
và mình nói thẳng luôn là nếu mà bạn tự tay chọn đại một công ty
trong 30 công ty này thì cái khả năng bàn thắng được cái chỉ số này là
cực kỳ thấp. Các các các chú f 3, f 4 bình tĩnh, em đang nói mấy chú ép
không với f -1, em không có nói mấy anh fff 4 em biết mấy anh efba 4
giỏi rồi ok em xin lỗi em xin lỗi OK? Hiện tại Việt Nam có 7 QECF và mô
phỏng theo 5 chỉ số khác nhau thì tuần trước mình có làm một video
nói sơ sơ về 7 cái quỹ này rồi, các bạn hoàn toàn có thể Xem lại ở bên
đây. Trong tương lai chắc chắn mình sẽ làm một video phân tích chi tiết
7 quỹ này và nếu bạn không muốn bỏ lở bất kì video nào của mình thì
đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông nói nhiều quá để
mình nghỉ ngơi lấy sức một tí. Cách thứ 3, quỹ đầu tư chủ động cái lý

do mình để ở vị trí thứ 3 bởi vì các bạn cần phải tìm hiểu kỹ cái công ty
quản lý quỹ mà bạn sắp đầu tư vào tìm hiểu Xem họ đầu tư tập trung
vào ngành nào lịch sử đầu tư của họ như thế nào bởi vì họ không có cố
gắng đi theo thị trường mà họ cố gắng đánh bại thị trường. Ví dụ,
trong 5, 2, 0, 20. Chỉ số VN Index tăng khoảng chừng 15%. Những cái
quỹ bị động copy theo thị trường thì nó chỉ tăng khoảng 15% mà thôi.
Trong khi đó, những cái quỹ chủ động này họ sẽ cố gắng mang lại lợi
nhuận cao hơn 15%, có thể là 16, 17, 18 20% gì đó nói chung là cao hơn
15% là họ đã đánh bại được thị trường và trường hợp ngược lại, đó
chính là nếu mà họ mang lại lợi nhuận thấp hơn 15% thì họ thua thị
trường. Và nếu mà các bạn có coi video mình phân tích về các quỹ chủ
động này thì đôi khi nó thua sấp mặt lờ luôn các bạn coi lại video này
để hiểu rõ thêm. Và nếu các bạn hứng thú, các bạn muốn mình tiếp tục
đi phân tích các quỹ đầu tư Việt Nam thì đừng quên bật nút like của
video đó tại vì video đó thiếu đâu, hình như là 800 like thì phải, nếu mà
đủ thì mình sẽ tiếp tục ra phần 3 và mình phải tiếp tục đi mò các quỹ
đầu tư Việt Nam Xem nó làm ăn tốt như thế nào và chính vì nó có khả
năng thua thị trường, cho nên mình đã để cái lựa chọn này ở vị trí thứ 3
đi chơi nãy giờ ông chỉ mọi người đầu tư vào quỹ, nhưng mà cách đầu
tư vào quỹ đầu tư như thế nào? Hình như mình chịu cái lạnh quá, các
bạn hư đúng không thôi được rồi các bạn thích thì mình chiều vậy. Nếu
các bạn chọn lựa chọn một và 3, đó chính là đầu tư vào các quỹ đầu tư
trái phiếu hoặc là quỹ đầu tư chủ động Thì các bạn hoàn toàn có thể
đăng ký tài khoản online trên trang web công ty quản lý quỹ của họ gọi
điện và hỏi họ Xem cái thủ tục đầu tư như thế nào và họ sẽ cung cấp
thông tin từ a tới z cho bạn luôn cách này cực kỳ hiệu quả và phù hợp
với những bạn nào coi tất cả các cái video của mình. Phân tích về quỹ
mở, các bạn biết rõ các bạn muốn đầu tư vào quỹ nào với số vốn
khoảng từ một tỷ 2 triệu mỗi tháng, các bạn hoàn toàn có thể tham gia
chương trình đầu tư thụ động của họ và miễn phí phát hành chi tiết cụ
thể thì các bạn cần phải làm việc với chuyên viên tư vấn của bên công
ty họ. Còn nếu bạn muốn đầu tư vào các quỹ etf, các bạn hoàn toàn có
thể đầu tư trực tiếp trên sàn chứng khoán, mua bán y chang cổ phiếu
done các bạn hoàn toàn đã mua Xong rồi để đó không đụng tới hoặc là
mua thấp, bán cao tùy bạn. Nếu mà các bạn thắc mắc là không biết cái
kế hoạch đầu tư nào phù hợp khi mà cái chỉ số VN Index đang ở trên
đỉnh 1200 tỷ thì mình đang làm video đó rồi đây nè, nếu mà bạn có số

vốn chỉ từ 500.000 trở xuống và các bạn không biết quỹ đầu tư nào tốt,
hoặc là bạn chưa bao giờ đầu tư vào quỹ đầu tư cả thì các bạn nên đầu
tư qua phim hay video này hoàn toàn không được tài trợ bởi phim hay
bạn nào không tin thì đi hỏi phim hay Xem nó có tài trợ video này nha
mình không suốt ngày mình làm video miễn phí. Mình cung cấp kiến
thức tài chính miễn phí thế này mà mang tiếng là quảng cáo. Riêng với
thằng phim hay thì mình đang làm một đống video, mình nói về nó rồi
thì mình sẽ không nói nhiều về nó nữa. Đó là các bạn ấy không có
thằng nào dịch phim quảng cáo mình, nó quảng cáo gì, mình không
làm gì có như mình. Nếu các bạn muốn đầu tư chứng chỉ quỹ thông
qua phim hay thì mình để link đăng ký phần mô tả video này nhé. 3
cách thứ tư cũng là cái cách mà mạo hiểm nhất trong video ngày hôm
nay và mình nói thật luôn, nếu các bạn không biết gì là quỹ đầu tư hay
là không biết gì về cổ phiếu trái phiếu thì các bạn chỉ nên quan tâm đến
cách một cách 2 cách 3 mà thôi chứ mà các bạn tham gia với cách thứ
tư này mà không có kiến thức gì hết. Chết đứng khóc đó chính là copy
trade trên sàn giao dịch e euro. Để giải thích đơn giản thì e euro là một
cái sàn giao dịch trên đây, bạn có thể mua bán cổ phiếu chứng khoán
đó mọi nơi trên thế giới ờ giao dịch forex tiền kỹ thuật số, chỉ số hàng
hoá ETF mọi thể loại. Nhưng nếu euro chỉ là một cái sàn giao dịch đơn
thuần thì mình sẽ không bao giờ mình làm video nói về nó cả mình làm
video, mình nói về nó mình giới thiệu cho các bạn, bởi vì nó có một cái
tính năng đó gọi là copy trade có nghĩa là bạn sẽ sao chép giao dịch
của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khi họ mua cổ phiếu nào đó, bạn sẽ
mua theo và khi họ bán, bạn sẽ bán theo người ta lỗ thì bạn sẽ lỗ người
ta lời thì bạn sẽ lời bản chất của nó không khác gì là quỹ đầu tư cả,
nhưng quỹ đầu tư được quản lý bởi một nhóm nhà đầu tư chuyên
nghiệp, còn khi bạn copy trade thì chỉ là một cá nhân đơn lẻ mà thôi.
Nghe thì cực kì đơn giản đúng không nào? Nhưng mà cái lý do mình đã
copy trade ở vị trí thứ tư trong danh sách ngày hôm nay là nó có lý do
của nó hết đầu tiên, đó chính là thời gian bạn vào lệnh và người ta một
lần sẽ khác nhau. Ví dụ bạn copy trade mình đi, mình mua cổ phiếu
công ty apple đầu 5 nay giá $100, bạn copy mình vào tháng tư sau
video này, bạn copy theo thì giá cổ phiếu của apple đã lên $130 rồi. Tôi
đang 6 giá cổ phiếu của công ty apple rớt xuống giá $120 thì mình chốt
lời thì trong trường hợp này mình đang lời $20 nhưng bạn copy trade
mình vào tháng tư. Lúc đó giá $330, bạn đã lỗ $10 nhưng mà việc này

chỉ xảy ra vài tháng đầu khi mà bạn copy mình mà thôi. Các bạn copy
mình càng lâu thì cái giá khớp lệnh của mình và bạn sẽ càng gần nhau
hơn. Tại vì mình những cái lệnh mình mở sau ngày 1 tháng tư là sau khi
bạn copy mình á thì mình mở ra ở $120 thì bạn cũng sẽ mở ngay lập
tức ở $120 thì sau này mình có lỗ thì bạn cũng sẽ lỗ và mình sẽ lời bạn
sinh lời. Chính vì vậy, bạn cần phải bỏ thời gian ra để mà tìm hiểu kỹ
người bạn sẽ copy theo mình có tạo một cái group trên facebook, nó
gọi là nhóm xpro ở đông lào, hàng tuần mình đăng bài viết phân tích
các trader ở trên. Enroe phân tích từ lịch sử giao dịch của. Họ chỉ bắt
đầu tư cũng như là lời khuyên của mình. Các bạn có thể đọc, tham khảo
và từ đó chọn ra một người giao dịch phù hợp với gu đầu tư của 3 để
mà chọn ra một nhà giao dịch tốt. Nó không có đơn giản như là bạn
chọn một cái quỹ đầu tư hay là quỹ etf đâu. Nhưng mà khi bạn đã chọn
một nhà đầu tư cực kỳ phù hợp với gu đầu tư của bạn rồi thì bạn hoàn
toàn có thể yên tâm đi làm hằng ngày và hằng tháng trích một ít tiền ra
để mà sao chép ho số vốn thì sao? Khá là cao so với 3 cách đầu tiên, đó
chính là lần đầu tiên bạn nạp tối thiểu là $200 nhưng mà mình vẫn bỏ
entero vào danh sách này bởi vì bạn hoàn toàn có thể mua cổ phiếu
mỹ, hoặc là ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Với giá tối thiểu chỉ có $50
mà thôi và bạn được quyền mua cổ phiếu phân kì. Ví dụ, nếu mà bạn
muốn mua cổ phiếu của công ty con bây có giá là khoảng 300 giữa một
cổ phiếu hiện tại thì với $50, bạn có thể mua được 1/7 cổ phiếu. Hoặc
nếu bạn thích đầu tư vào công ty testflight, giá cổ phiếu hình như là
700 – 1 cổ phiếu thì phải thì với $50 bạn có thể mua được 0,07 cổ
phiếu. Như vậy, việc mua cổ phiếu của một công ty nổi tiếng trên toàn
thế giới với giá 1.000.001 tháng là hoàn toàn khả thi. Tương tự với copy
trade, số tiền tối thiểu bạn phải bỏ ra để mà copy một nhà đầu tư là
$200. Nhưng sau đó rồi bạn hoàn toàn có thể bổ sung vốn hàng tháng
là $50. Nếu các bạn là những người hoàn toàn mù tịt vào thị trường
chứng khoán thì mình khuyên chân thành các bạn đừng có tham gia cái
bước thứ tư này, các bạn hãy đi từng bước một bước trái phiếu rồi quỹ
bị động rồi quyền chủ động rồi bắt đầu hãy đi tới copy trade khi mà các
bạn đã có một cái kiến thức khá là ổn định trong thị trường tài chính
này rồi và các bạn hoàn toàn có thể tham gia group everon lạc của
mình ở trên facebook để mà tìm hiểu thêm. Và đó là 4 cách bạn đã đầu
tư vào thị trường chứng khoán với số tiền chỉ từ 500.000 đến một triệu
mỗi tháng, không cần kiến thức nhiều. Cực kỳ đơn giản và vô cùng hiệu

quả. Mình thật sự chia buồn với những bạn nào coi video này với hy
vọng là lợi nhuận 20 tới 30% mỗi tháng. Bởi vì chỉ có làm chịu khó cần
cù bù, siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn những cái loại không làm
mà đòi quán ăn và nếu các bạn có đọc bài báo kĩ thì các bạn nhận ra
rằng shopping đưa ra lời khuyên đó chính là đừng có cố gắng đua theo
thị trường mà hãy đầu tư càng sớm càng tốt. Nếu bạn thấy video này
có giá trị thì đừng quên chia sẻ với những người mà bạn nghĩ là họ cần
nó và đặc biệt là những cái ông mà kêu là. Shortlink đầu tư chút nào thì
không nói, thật ra là có đó chỉ là bản không có nhìn ra mà thôi. Nếu các
bạn là những người quan tâm đến kiến thức đầu tư cá nhân thì đừng
quên dập nát tương lai. Còn video này và bấm nút đăng ký bởi vì mình
đăng video vào lúc 6:00 tối chủ nhật hàng tuần.
Rút Tiền Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng Lưu Ý Bạn Cần Biết Không Thể Bỏ
Qua
Hướng dẫn tìm mua nhà đất trên chototbatdongsan.com
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