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Tìm kiếm …

Một trong những lời khuyên mà của các cụ của chúng ta luôn luôn nói
rằng ô hãy cứ làm ăn chăm chỉ và tiết kiệm gửi tiền vào ngân hàng đi
như này. Tôi cảnh báo với các bạn một điều đó là thế giới bao la, rộng
lớn và có rất nhiều việc phải làm.

Bài viết mới



Chàng trai xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại
với channel của thái phạm và ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta đó là
10 cách để các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với hiện bạn gửi
tiết kiệm vào ngân hàng. OK nào các bạn chúng ta hãy cùng trao đổi

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

với nhau một thực tế đó là bạn luôn luôn băn khoăn và trăn trở là làm

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

thế nào chúng ta làm với số tiền mình kiếm được= mồ hôi xương máu

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

của mình. Những số tiền mà bạn kiếm được hàng tháng bạn băn khoăn

HÀNG GIẤU KÍN

bạn không biết là chúng ta nên gửi tiết kiệm hay là chúng ta nên làm
một cái hoạt động gì để có thể sinh ra lãi? Lãi suất hay lãi kép nhiều
hơn so với việc chúng ta gửi tiết kiệm phải không nào? À ai cũng biết là
lãi kép có tác dụng như thế nào và lãi kép là kỳ quan thứ 8 của loài
người nhưng mà không biết được làm thế nào để chúng ta có thể sinh
ra lãi kép. Ồ, một trong những lời khuyên mà của các cụ của chúng ta
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luôn luôn nói rằng ô hãy cứ làm ăn chăm chỉ và tiết kiệm gửi tiền vào

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

ngân hàng đi như này. Tôi cảnh báo với các bạn một điều đó là nếu bạn

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

gửi ngân hàng với lãi suất là 6,5%, 1, 5 học với ngân hàng to nhất của

DEBIT và CREDIT) – Nên

Việt Nam, thí dụ như là củaviệt cấp băng chẳng hạn, bạn có biết là sau

dùng thẻ nào

một thời gian thì bạn sẽ nhận được cái gì không? Bạn có biết là cái lãi
lạm phát của chúng ta? Thực tế là 4%, 1, 5 và nếu như bạn gửi vào ngân
hàng với lãi suất 6,5%, 1, 5 chẳng hạn thì sau 1 5 cái lãi suất thực dương

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

của bạn chỉ có 2%, phải chỉ có 2% mà thôi. Và bạn chắc chắn là không
muốn một chuyện xảy ra với cuộc sống của bạn. Đó là bạn đã đọc một
cái bài báo ở trên mạng, đó là 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá là 3 căn nhà
chỉ sau một thời gian, đó là 20 5 và chỉ còn vài bát phở mà phải không?
Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau trao đổi ngày hôm nay. Để nói về
những cái cách chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với chuyện
chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng một cách truyền thống nhá OK, cách
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đầu tiên mà tôi bày cho các bạn đó chính là mua vàng. Wow, mua vàng
là như thế nào? Các bạn có thể đầu tư vàng vật chất hoặc là các bạn có
thể mua vàng chỉ số ở trên các hợp đồng tương lai trên nền tảng MT 4
hoặc nền tảng etoro hay bất cứ cái nền tảng nào mà bạn cảm thấy nó là
một cái nền tảng đáng tin. Bạn có thể đưa tiền gửi vào và rút tiền gửi
ga. Một cách nó thoải mái và không bị vấn đề liên quan đến pháp luật
phải không mua vàng? Tại sao lại là mưa? Vàng vàng luôn luôn là ưu
tiên, nó không phải là số một của tôi nhưng luôn luôn chiếm khoảng độ

Giá bất động sản
hướng dẫn
Mua bán nhà đất
Mua sắm
Ngân hàng

từ 15 đến 20% tài sản của tôi. Lý do tại sao lại như vậy, chúng ta hãy
cùng nhìn lại lịch sử của giá vàng nhá. Các bạn đã Xem video giá vàng

phòng trọ công nhân

của tôi rồi các bạn biết là 5 1973 đó là lúc mà tổng thống Richard nixon
đã từ bỏ bản vị vàng và lúc đó vàng có giá là $35 một ounce. Mà bất cứ
một người mỹ nào trước 5, 1907 3 nếu đến nhà banh của mỹ và có thể
đổi được hãng $35 để lấy một ounces vàng da nhưng sau đó thì do cái
nhu cầu để mà Nghi Sơn và mỹ có thể tham chiến vào cuộc chiến của
Việt Nam cũng như là tài trợ cho những thâm hụt ngân sách để in tiền
từ fed thì ông ta đã bỏ chế độ bản vị vàng và bạn biết từ 5 1907 3 giá
vàng là $35. Bây giờ, sau rất nhiều sự thay đổi, rất nhiều đợt in tiền của
phép thì giá vàng đã là trên $1.700 một ounce. Và như vậy, giá vàng
không những là giúp bạn hạn chế và để kiểm soát lạm phát mà giá
vàng còn giúp bạn làm một việc. Đó là các bạn bảo vệ giá trị của đồng
tiền của mình phải không? Giá trị đồng tiền của các bạn nhiều khi vàng
không phải là kiểm soát lạm phát như chúng ta vẫn thường thường
tưởng mà vang còn có một ý nghĩa lớn hơn. Đó là bạn biết khi fed và
các ngân hàng trung ương trên thế giới đang in tiền rất nhiều thì vàng
chắc chắn cùng với những tài sản khác sẽ tăng giá theo thời gian, bởi vì
quy luật đó là cung và cầu. Cung tiền nhiều số lượng hàng hóa hiện
hữu hại. Do đó thì bạn thấy rằng khi mà lượng tiền nhiều hơn thì giá cả
của cái hàng hóa đó, đặc biệt là vàng sẽ tăng lên, đó là cách đầu tiên.
Cái thứ 2 mà tôi vốn bài bày cho các bạn đó chính là việc bạn hãy tìm
và mua những trái phiếu phải, những trái phiếu có tài sản đảm bảo
được gọi là xlol của các cái doanh nghiệp, OK của các doanh nghiệp thì
trái phiếu như của doanh nghiệp. Như tôi nói trong video trước, tôi đã
bảo rằng là các bạn hãy cẩn thận với bong bóng trái phiếu của nền kinh
tế đặc biệt, đó là trái phiếu doanh nghiệp của những doanh nghiệp mà
không có skiller, tức là những trái phiếu không được đảm bảo= tài sản.
Còn nếu như bạn tìm thấy một doanh nghiệp nào tốt, có thương hiệu.
Trái phiếu được đảm bảo= tài sản và được bảo kê hay còn được đánh
giá tín nhiệm bởi những đơn vị thứ 3 và được đảm bảo bởi những ngân
hàng lớn. Khi phát hành trái phiếu này thì tôi nghĩ rằng những khoản lãi
suất khoảng 9 cho đến 11% 1 5 đó là một trong những khoản lãi kép
tương đối tốt đối với những tài sản của bạn. Thà là bạn hãy tập trung
vào lượng trái phiếu còn hơn là bạn gửi vào ngân hàng với lãi suất 6,5%
1 5 phải lúc nào điều số 3 mà tôi muốn khuyên bạn để kiếm được nhiều
tiền hơn cho việc gửi tiết kiệm ngân hàng. Đó chính là gửi tiết kiệm kỳ
hạn dài 12 tháng mười 24 tháng. Vào những ngân hàng nhỏ, bạn có thể
nói với tôi rằng, ô anh ơi, anh khuyên kỳ kỳ vậy anh bảo là cái cách nào
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để kiếm tiền nhiều hơn so với gửi tiết kiệm ở ngân hàng mà mà anh lại
bảo là gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng? Nhưng các bạn hãy phân biệt
và chú ý đó là gửi tiết kiệm vào những ngân hàng nhỏ, những ngân
hàng nhỏ. Tôi nói thí dụ như là ngân hàng VIB bank hay là saigonbank
chẳng hạn. Nếu bạn gửi tiết kiệm của Vietcombank hay là Techcombank
hay là bất cứ một ngân hàng nào lớn của nhà nước. Thì bạn sẽ thấy
rằng là dù là lãi suất tiết kiệm 12 tháng, nó chỉ là so với 5% 1 5, nếu là 2
tư trên 2 tư tháng, nó có thể là 6,6%, 1, 5, còn nếu là 36 tháng thì các
bạn chỉ thấy rằng cái lãi suất tiết kiệm thực của bạn nhiều khi nó chỉ
khoảng là 6, tư %1 5 mà thôi. Lý do tại sao những ngân hàng nhỏ có
thể huy động như saigonbank 2 VIB bank có thể huy động số tiền của
bạn với lãi suất cao hơn, đó là khoảng 7,59% 1 5 cho kỳ hạn 12 tháng
và 20 tư tháng. Đó là bởi vì họ là như hàng nhỏ, họ có sự khó khăn
trong việc huy động vốn khác với những ngân hàng lớn có được một
cái danh tiếng có được cái thương hiệu mạnh, họ có thể huy động lãi
suất tiết kiệm của người dân với lại cái lãi suất thấp hơn chỉ là 6,5%,
thậm chí những kỳ hạn thấp hơn chỉ khoảng 5% 1 5. Còn nếu bạn tập
trung gửi tiết kiệm tại những ngân hàng nhỏ hơn, tôi nói ví dụ như
ngân hàng quốc tế VIB bank hay là saigonbank nào, tôi không có bất cứ
quyền lợi nào trong cái câu chuyện có bất cứ tài trợ hay bất cứ một cái
gì để nói về sài gòn= hay là VIB bank. Nhưng tôi đang đứng với tốc độ
của một chuyên gia về tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân. Tôi
khuyên bạn là bởi vì điều đó có lợi cho bạn. Bạn có thể nói rằng ôi
chênh lệch khoảng đâu đấy. 1% thì có ý nghĩa gì với cuộc sống của em
nào? 1% đối với bạn đó là lãi suất thực dương của bạn tăng lên từ 2%
lên 3% 1 5 mà bạn biết đấy lãi kép thì chỉ còn chênh 0,5% 1 5 cho đến
1% 1 5 đã là cực kì nhiều rồi và bạn nên nhớ, chúng ta phải thông minh
nếu chúng ta không tìm được kênh để đầu tư khác, hãy tìm một cái
ngân hàng nhỏ để đầu tư. Hơn cái số tiền tiết kiệm của mình hơn là
chúng ta tìm một ngân hàng lớn và bạn yên tâm. Chưa bao giờ tôi nói
điều này, nhưng ở Việt Nam khoảng bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam chỉ
là khoảng 50 triệu đồng theo pháp lệnh của nhà nước. Nhưng tôi biết
đối với lại nhà nước Việt Nam thì các bạn có một niềm tin rằng là ngân
hàng sẽ không bao giờ phá sản được đâu. Khác với lại tất cả những cái
nơi khác đất nước khác trên thế giới, Việt Nam sẽ rất khó và luôn luôn
đảm bảo rằng những cái tổ chức tín dụng của mình và những ngân
hàng, đặc biệt là các ngân hàng không bao giờ bị phá sản. Chúng ta

hãy nhìn lại câu chuyện. Của oceanbank trước đây hay là những ngân
hàng yếu kém như ngân hàng nam á bây giờ đã được tái cơ cấu thành
công như thế nào? Và dĩ nhiên để phá sản, một tổ chức tín dụng, đặc
biệt là một ngân hàng là một điều mà nhà nước này không mong
muốn. Và bạn đang sống tại Việt Nam, bạn hãy hiểu điều này, OK? Điều
thứ tư. Mẹo thứ tư mà tôi khuyên các bạn để có thể kiếm được nhiều
tiền hơn nữa, không= cách gửi tiết kiệm ngân hàng, đó là hãy tập trung
đầu tư vào cổ phiếu và cổ phiếu này là cổ phiếu. Hãy ăn cổ tức hằng 5
nào? Các bạn có thể nói rằng là đầu tư cổ phiếu thì rất là khó, phải
không? Và bạn phải biết cả về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Thế nhưng, nếu như bạn là một nhà cầu đầu tư cổ phiếu cẩn trọng, bạn
hãy chọn những cổ phiếu mà có lịch sử trả cổ tức đều đặn hàng 5 có
thể là giá cổ phiếu hơi cao một chút. Vào thời điểm này, khi các bạn
mua, nhưng nếu chúng ta hãy nhìn vào cái tương lai của một doanh
nghiệp trả cổ tức đều đặn hàng 5 và tiếp tục tham vọng mở rộng sản
xuất thì bạn sẽ thấy rằng là tương lai của Việt Nam với cái cơ cấu dân số
phải tiếp tục phát triển, như vậy, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển và
những cái cổ tức của bạn sẽ được đều đặn đều đặn trả vào trong cổ tức
của bạn hàng 5 và điều đó nó cũng sinh ra một cái lợi suất hay là một
cái lãi suất tốt hơn so với việc bạn gửi ngân hàng với lãi suất chỉ khoảng
6,5% 1 5 chúng ta có thể tham khảo một số những cái công ty trước
đây đã làm rất tốt, thí dụ như nhựa bình minh. Hình như a pity hay như
Vinamilk chẳng hạn. Hay như cổ phiếu công ty ECE hoặc cổ phiếu của
công ty eaae hay bất cứ một cái công ty như là n ct hay là những cổ
phiếu của những cái công ty ở trên sàn mà trả cổ tức đều đặn hàng 5
như đầm sen nước. Tất nhiên bây giờ giá của nó sẽ khác và bây giờ so
với hồi xưa thì tất cả mọi thứ đều khác đi, rất là nhiều rồi. Việc của bạn
đó là hãy đọc sách, hãy tìm hiểu những cái công ty nào trả cổ tức đều
đặn hàng 5 và hãy mua nhá OK cách thứ 5. Mà tôi bày cho các bạn đó
là chúng ta hãy đầu tư mua cổ phiếu. Nhưng thay vì mua cổ phiếu của
những công ty trả cổ tức đều đặn hàng 5 thì chúng ta sẽ tập trung vào
những công ty tăng trưởng thế nào là một công ty tăng trưởng, công ty
tăng trưởng. Đó là cái công ty luôn luôn khó sự khát khao về tăng
trưởng, khát khao về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hãy cứ
tưởng tượng đó là mở rộng sản xuất kinh doanh liên tục liên tục với mô
hình kinh doanh vượt trội của mình. Trong quá khứ thì các bạn đã nhìn
thấy những mẫu hình mở rộng sản xuất kinh doanh liên tục và niêm yết

trên sàn chứng khoán, thí dụ như nhựa bình minh. Ví dụ như là thế giới
di động, thí dụ như là hòa phát vào những chu kỳ kinh tế đẹp. Chẳng
hạn, bạn có thể đầu tư vào những công ty này và nắm giữ trong suốt
vòng đời đi lên của sản phẩm và bất cứ khi nào kinh tế Việt Nam phát
triển bất cứ khi nào, tín dụng dồi dào bất cứ khi nào mà người tiêu
dùng chi tiêu cho bán lẻ nhiều hay là là PNX, bạn sẽ có một khoản lợi
tức không phải là băng cái cổ tức mà chính là bởi vì giá cổ phiếu tăng
trưởng liên tục ha đó là cái công ty tăng trưởng. Công ty tăng trưởng
được định nghĩa là những công ty có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và
tăng trưởng về lợi nhuận trên 25% 1, 5 và có tỷ lệ ROS hay là reaction
on equity free chân eq có nghĩa là gì? Đó chính là hiệu suất sinh lời trên
vốn chủ sở hữu trên 20% 1 5 ROS. Và để làm được điều này, bạn hãy
đọc bộ làm giàu từ chứng khoán đúng, làm giàu từ chứng khoán của
William ô, nếu bạn sẽ hiểu được phương pháp đầu tư theo tăng trưởng,
đó là phương pháp canslim. Gồm chữ c chữ a chữ n chữ l đúng không à
chữ e chữ l chữ i và chữ mơ mà trong đó quan trọng nhất đó chính là sự
tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận và riqui của những công ty này.
Cách thứ 6, tôi bày cho bạn đó là bạn hãy đầu tư vào cổ phiếu và lần
này bạn hãy tìm cho tôi một cổ phiếu của công ty có khả năng lật
ngược thế cờ, tức là những công ty dunu có khả năng lật ngược thế cờ.
Thí dụ, trong lịch sử, các bạn đã thấy ở thị trường chứng khoán mỹ, đó
là vào 5 2001 khi apple chuẩn bị bị delete, tức là bị hủy niêm yết tại sàn
chứng khoán của mỹ thì steve jobs quay trở lại công ty từ sau khi bán
công ty pixar cho một cái đối tác mà mua lại đó là walt disney. Sau khi
bán pixar. Xvideo quay trở lại với lại apple, và từ đó ông tung ra một cái
điện à một cái máy nghe nhạc gọi là ipod, và máy nghe nhạc này đã
thay đổi toàn bộ lịch sử âm nhạc của thế giới và đó chính là sony
ericsson của kỷ nguyên số kỷ nguyên 4. Không. Và các bạn thấy rằng giá
của apple từ thời điểm đó đã tăng liên tục và cổ phiếu của apple đến
thời điểm này là một trong những cổ phiếu có thị giá và trị giá cũng
như market valuation. Lớn nhất và thuộc hàng top của nhóm fan stock
gồm Google, facebook, apple, amazon, Google và Netflix. Đó là điều mà
tôi muốn nói với các bạn ở Việt Nam thì các bạn có thể tìm được những
công ty như vậy hay không? Hãy theo dõi kỹ, Hoàng Anh Gia lai, Hoàng
Anh Gia lai, nông nghiệp hoặc là các bạn có thể Xem sự tái cơ cấu trước
đây của những công ty thủy sản đã từng rất nổi tiếng, hay bạn có thể
theo dõi những công ty của nhà nước nếu mà có được ban lãnh đạo

mới vào và thay đổi cơ cấu hoạt động, cách kiểm soát chi phí? Thì các
bạn sẽ thấy đó là những công ty lật ngược thế cờ OK, cách thứ 7 mà tôi
bày cho các bạn để có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với việc bạn gửi
vào ngân hàng, đó là bạn tham gia vào một cái cuộc kinh doanh online.
Một cuộc kinh doanh online ở đây, bạn có thể làm ở philip marketing,
tức là tiếp thị liên kết, bạn hãy tìm những cái sản phẩm, thí dụ như các
bạn có thể liên kết với happylight để bán sách là một công ty chuyên
bán sách hay bạn liên kết với những hãng mỹ phẩm này, bạn bán
những sản phẩm mỹ phẩm dành cho phụ nữ hay bất cứ một hãng dược
nào bạn liên kết để trở thành một+ tác viên bán hàng của họ. Đừng
hiểu nhầm tôi, đây không phải là một hoạt động bán hàng đa cấp. Đây
là một hoạt động bạn sử dụng chính những chất xám của bạn trong
việc viết content và sử dụng cái công cụ về chuyện sử dụng social
media. Những cái mạng xã hội để bạn có thể tận dụng vốn của người
khác, sự vận chuyển của người khác và cái công cuộc logistics và vận
chuyển bạn không cần phải lo. Bạn chỉ lo với câu chuyện tiếp thị và bán
hàng, mỗi một sản phẩm bạn bán được thì bạn sẽ có được một cái
khoản gọi là hoa hồng cho người bán và bạn đầu tư, ví dụ như là bạn
có 20.000.030 triệu, thậm chí 100 triệu. Đây là một số vốn rất là nhỏ để
bạn có thể gửi tiết kiệm hay đầu tư vào vàng hay đầu tư vào những
hoạt động khác như mua bán cổ phiếu, chẳng hạn thì bạn có thể gây
dựng số vốn= cách là mua những sản phẩm của người khác. Thí dụ
mua xách, ví dụ mua mỹ phẩm, thí dụ như mua những cái sản phẩm
khác để bạn bán lại để ăn chênh lệch thì đó là cái cách để bạn có thể
kiếm được tiền nhiều hơn số tiền mà bạn đem 100 triệu hay 20 30 triệu
này bạn gửi tiết kiệm bạn nhá OK mẹo vặt số 8 mà tôi muốn bày cho
các bạn đó là bạn hãy mở doanh nghiệp của riêng mình. Wow, mở
doanh nghiệp của riêng mình có phải là một trong những điều mà cực
kỳ hấp dẫn đối với tất cả những thanh niên trẻ trên thế giới này không?
Mở doanh nghiệp cho riêng mình ha một ý tưởng thú vị, nếu bạn có
100.000.200 triệu, 300.000.500 triệu câu hỏi của bạn đó là gì? Liệu
chúng ta đầu tư vào vàng hay cổ phiếu hay thị trường trái phiếu doanh
nghiệp hay là chúng ta gửi tiết kiệm online? Chúng ta gửi tiết kiệm với
lãi suất cao nhưng bạn vẫn nghe chừng không có cái gì đó thú vị với lại
những hoạt động này, bởi vì bạn nghĩ rằng bạn phải mở hiểm hơn và
nó đòi hỏi là một cái kỹ năng khác. Thì là thuyền của tôi là bạn hãy đầu
tư cho bộ não của mình học những khóa học kinh doanh online học về

marketing về bán hàng xây dựng những cái sản phẩm để bạn có thể
bước đầu tạo dựng được một cái thương hiệu và những cái sản phẩm
của mình nào khi nào thì mở kinh doanh cho hoạt động của riêng mình
hãy mở công ty của riêng mình nó phù hợp tôi nghĩ nó phải trên ba
mươi tuổi khi bạn tích lũy đủ vốn sống đủ hiểu biết cũng như bạn đã
xây dựng cho mình một cái mạng lưới kinh doanh đồ thì lúc đó bạn hãy
mở bởi vì nếu Bạn chỉ hăm hở đi ra ngoài thị trường với một lòng nhiệt
tình cùng với một sự hiểu biết non kém về sản phẩm và dịch vụ và trải
nghiệm, bạn mở một công ty không những bạn sẽ mất vốn của bạn mà
bạn mất vốn của gia đình và mất vốn của cá. Tất cả những người bạn
bè đã tin tưởng vào bạn. Mở kinh doanh và một cái kinh doanh, một
công việc kinh doanh xây dựng một thương hiệu luôn luôn là rất là hấp
dẫn, nhưng bạn phải biết để thành công, chúng ta cần kỹ năng, kinh
nghiệm, vốn sống và cả những mối quan hệ cũng như khả năng quản
trị nhân sự và chiến lược mà chúng ta theo đuổi. Đó là một chiến lược
rất dài hơi, nhưng nếu bạn làm được, bạn sẽ có những dòng tiền đều
đặn và dĩ nhiên những dòng tiền đều đặn. Nó sẽ sinh lời trên vốn đầu
tư ban đầu của bạn và đó là cách mà bạn có thể khởi sự với lại một cái
cửa hàng nho nhỏ để bán lẻ hay cửa hàng về thời trang. Hay bất cứ một
cái chuỗi chuộng nhượng quyền nào đó. Đó là điều mà tôi khuyên bạn
OK, điều số 9 mà tôi muốn khuyên bạn thì bạn muốn phát triển và số
tiền của mình hơn. So số tiền gửi tiết kiệm đó chính là bạn hãy tích lũy
và mua những bất động sản nhỏ à bất động sản nhỏ. Nó có nhiều
nguyên tắc. Một trong nguyên tắc đó là mua những cái nhà nát và sau
đó sửa lại và bán cho những cái người có thể có nhu cầu nhãn áp là
như thế nào nhờ áp đó là những cái căn nhà. Có trị giá dưới 3 tỷ, 2 tỷ và
bạn tiết kiệm một số tiền bạn có thể có năng khiếu về trang trí về
design và bạn có thể có những cái điều bạn mua những cái đồ nội thất
với giá hợp lý. Bạn có thể có một đội và khi có cái đội đó vào trong một
cái căn nhà nát đó, bạn có thể đập ra. Bạn có thể ghi design lại thiết kế
lại và sau đó thì bạn nâng cấp đó và tìm một cái người nào đó để bán
lại cái căn nhà nát mà bạn đã bây giờ đã trở thành một trong những cái
căn nhà. Rất là đẹp rồi, thí dụ như tôi đã có những người bạn từng kinh
doanh ở thị trường gò vấp, bạn luôn luôn tìm những căn nhà ở dưới
mức 2 tỉ là anh nhà nát ở trong ngõ, bạn chỉnh sửa sang với lại một cái
khoản ngân sách khoảng 500 600 triệu. Và sau đó bạn bán căn nhà này
với lại mức giá khoảng trên 3 tỷ 3, 3 tỷ dưới và nó mang lại cho bạn và

team của bạn ấy khoảng 800.000.700 triệu cho đến một tỷ tùy gặp
khách, một cái căn nhà và một cái dự án, một dự án như vậy của bạn ấy
thì thường diễn ra trong khoảng từ lúc tìm ý tưởng, cho đến lúc hoàn
thành nó vào khoảng 4 đến 5 tháng với một sự thi công rất là chi tiết và
tiết kiệm đến từng cái cái chi phí một đó, đó là cái khoản 9, khoản 10.
Mà tôi muốn bày cho các bạn một cái tips, những cái mẹo vặt để kiếm
tiền nhiều hơn so với ngân hàng vẫn tiếp tục liên quan đến bất động
sản. Đó chính là việc chúng ta có thể dùng cái nghiệp vụ đi thuê và cho
thuê lại đó. Nó giống như là một cái hoạch nghiệp vụ mà bạn có thể
thuê được cả cái tòa nhà. Sau đó, bạn chia nhỏ thành những phòng trọ
và bạn có thể cho thuê sinh viên hoặc người đi làm cho thuê và bạn
quản lý các tòa nhà đó, hoặc là bạn có thể là thuê một cái, một cái địa
điểm mà trống. Sau đó bạn dựng lên một. Một cái cơ sở, một cái doanh
nghiệp, sau đó bạn sẽ ngăn phòng và cho những doanh nghiệp khác
thuê tôi có những người em đã từng kinh doanh khá là thành công, với
lại cái cách thức này. Và dĩ nhiên với một số tiền mà em đã có là khoảng
tầm 2 tỷ và một tỷ tiền vốn bao gồm tiền đặt cọc tiền chỉnh sửa và sửa
sang và tiền vốn lưu động thì mỗi một tháng em kiếm được khoảng từ
50 đến 60 triệu so với lãi suất ngân hàng và đầu tư cổ phiếu. Đó là một
trong những cái khoản thu nhập khá là đều đặn và tôi nghĩ rằng là thuê
và cho thuê. Là một trong những nghiệp vụ mà bạn hãy suy nghĩ thật
kỹ trước khi bạn tham gia vào thị trường bất động sản bởi vì đây là một
khởi điểm khởi điểm cho việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn thấy thích
thì bạn hãy tham gia vào và khi bạn tham gia vào, bạn phải học hỏi bạn
phải cạnh tranh với lại những người giỏi hơn bạn. Những người đã có
sẳn ở trên thị trường và đương nhiên bạn phải phát huy cái kiến thức
của mình và mỗi một cái hình thức kinh doanh ở phía sau này. Từ đầu
tư, cổ phiếu đầu tư bất động sản mở doanh nghiệp thì cái rủi ro của nó
sẽ lớn hơn. Nhưng bao bao giờ cũng vậy khi rủi ro lớn hơn. Thì cái khả
năng bạn thu được về số tiền của mình, nó cũng sẽ nhiều hơn. OK trên
đây tôi vừa chia sẻ với bạn về mươi ts và 10 điều mà tôi muốn bẩy cho
các bạn để có thể kiếm được tiền nhiều hơn so với lãi suất bạn gửi ngân
hàng với ngân hàng truyền thống là 6,5% 1 5 và điều đó sẽ giúp bạn
tiết kiệm được rất nhiều. Thì giờ khi tìm hiểu về những kênh có thể
kiếm được nhiều tiền hơn so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng, lời
khuyên của tôi là nếu bạn Xem video của tôi, bạn là một người trẻ, hãy
bỏ qua cái kênh tiết kiệm đi bơi của bạn.

Top 11 kênh thông tin số 1 về thị trường bất động sản tại Việt Nam
Đó là bạn phải gắn liền với những cái gì đó, nó phải thách thức hơn, nó
phải thú vị hơn và cần bạn phải tìm hiểu nó. Và hãy đầu tư vào cổ phiếu
hay đầu tư vào bất động sản hay đầu tư vào doanh nghiệp của mình.
Hãy tìm những hình thức kinh doanh nó mạo hiểm và thú vị hơn hay
khôn ngoan hơn một chút trong chuyện tìm kiếm những ngân hàng có
lãi suất cao hơn, OK, các bạn ha như vậy, chúng ta đã vừa trao đổi với
nhau về mươi tết và tôi hy vọng rằng video này đã mang lại cho bạn rất
là nhiều lợi ích khi bạn Xem video này và tôi hy vọng nếu bạn thích nó,
bạn hãy share cái video này. Hãy nhấn vào cái nút like bật chân để cho
cái nút nút like nó chỉ hiện lên cái màu xanh. Bởi vì tôi nghĩ rằng= cách
đó, bạn đã giúp tôi đưa cái video này đến với nhiều người hơn và thuật
toán của facebook, youtube chị cũng thích như vậy phải không nào?
Nếu bạn thích video này, hãy comment. Phía dưới là tôi thích video này
và mong anh thái hãy làm nhiều cái video như vậy nữa và tôi xin hẹn
gặp lại các bạn trong video tiếp theo về chủ đề về tài chính cá nhân, về
đầu tư và về phát triển cá nhân của bạn.
Vay thế chấp sổ đỏ Ngân Hàng Agribank, Điều Kiện Thủ Tục Và Lãi Suất
được Vay

 Dễ Dàng Vay Ngân Hàng VPBANK Trả Góp

Giải pháp tài chính để

0% Với Thẻ Tín Dụng Ít Người Biết

mua nhà dễ dàng 

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

vay mua nhà, mua nhà trả góp, vay ngân hàng mua nhà, lãi suất vay mua nhà, vay tiền mua nhà, vay mua nhà trả
góp, lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất, vay mua nhà vietcombank, thủ tục vay ngân hàng mua nhà, lãi
suất vay mua nhà vietcombank, vay ngân hàng mua đất, vay mua nhà trả góp 10 năm, lãi suất vay mua nhà bidv,
kinh nghiệm vay tiền mua nhà, vay mua nhà techcombank, vay tiền mua đất, cho vay mua nhà, mua đất trả góp, vay
mua nha, vay tiền xây nhà, lãi suất vay ngân hàng mua nhà, vay mua nhà bidv, so sánh lãi suất vay mua nhà các
ngân hàng, lãi suất cho vay mua nhà, nhà trả góp, lãi suất vay mua nhà bidv 2021, vay xây nhà, vay mua đất, vay tiền
mua nhà trả góp, lãi suất ngân hàng vay mua nhà, gói vay mua nhà, kinh nghiệm vay tiền mua đất, vay vốn mua
nhà, vay tiền ngân hàng mua nhà, cách vay tiền ngân hàng mua đất, thủ tục vay ngân hàng mua nhà trả góp, lãi vay
mua nhà, lãi suất vay mua nhà techcombank, vay mua nhà 25 năm, vay tiền mua đất bidv, lãi suất mua nhà trả góp,
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