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Tìm kiếm …



Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào? Đầu tiên, cổ phiếu là đại
diện cho việc sở hữu một công ty thì bạn mua cổ phiếu, tức là bạn sở
hữu một phần của công ty đó. Nếu mà công ty đó càng làm ăn phát

Bài viết mới

triển thì cái giá cổ phiếu nó sẽ tăng lên. Đồng thời, đối với cổ phiếu á

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

thì mỗi quý hoặc là mỗi 5 công ty sẽ chia cho bạn một khoản lợi nhuận

Vay mua nhà như thế

gọi là cổ tích, còn trái phiếu a bon á cơ bản đó là giấy nợ khi mà bạn

nào

mua trái phiếu, tức là bạn cho công ty đó mượn nợ và công ty đó sẽ có
trách nhiệm phải trả lãi và trả lại cái nợ đó cho bạn. Một điểm nữa là
trái phiếu thì nó sẽ an toàn hơn là cổ phiếu. Trong trường hợp mà

Nên vay vốn của ngân hàng nào là tốt nhất.

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

công ty bị phá sản á thanh lý tài sản thì tiền nó phải được dùng để trả

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

cho trái phiếu trước, tại vì đó là giấy nợ và phải trả nợ trước Rồi á còn

HÀNG GIẤU KÍN

dư bao nhiêu thì mới được dùng để trả lãi cho các nhà đầu tư cổ phiếu
soloman để biết thêm những điều khác về kinh doanh.
Hướng Dẫn Xây Dựng Shop Cho Người Mới Bắt Đầu

phân biệt thẻ tín dụng và
thẻ ghi nợ – cuộc đại
chiến của visa và
mastercard kinh tế nhập
môn
Phân biệt THẺ GHI NỢ và
THẺ TÍN DỤNG (thẻ

 CỔ PHIẾU và

Đáo hạn Thẻ tín dụng là gì? Giải thích và Vẽ minh họa

TRÁI PHIẾU

chi tiết, ai cũng hiểu được 

DEBIT và CREDIT) – Nên
dùng thẻ nào
Phân biệt thẻ ATM, thẻ

Lưu ý: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo

tín dụng và thẻ ghi nợ

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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