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Tìm kiếm …

Hội sấp ngày 30. Thời này thích tiền đẻ ra tiền, vay nợ mua nhà cũng
chẳng sao sao? Trải nghiệm ở tuổi 20, mọi người có xu hướng quản lý
chi tiêu chặt chẽ cũng như đầu tư vào những thứ giá trị hơn tuổi 30
được cho là cột mốc quan trọng của một người đặc biệt trong chuyện
tài chính không thể bất chấp rủi ro như tuổi 20, thay vào đó là những

Bài viết mới



mối quan tâm mới cùng gặp hội chị em 29 tuổi sắp sang tuổi 30 để
Xem quan điểm tài chính của họ hiện nay như thế nào. Tuổi ngày 20,
hết tiền lại xin mẹ sắp 30 quan tâm tài chính gia đình nhiều hơn.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

Chuẩn bị sang tuổi 30, Nguyễn thảo quan tâm hơn đến việc quản lý tài
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chính gia đình, đặc thù làm kinh doanh nên cũng không thể giống như
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các nhà có thu nhập ổn định được. Do vậy, cô thường ghi chép lại để có
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thể quản lý được chi tiêu bình thường. Lúc tiêu các khoản nhỏ, mình sẽ
không để ý quá nhiều, đôi khi mình tiêu cái gì đến cuối tuần cũng
không thể nhớ được. Mình nhận ra bản thân không thể kiểm soát được
chi tiêu, đặc biệt do không theo dõi nên cũng không thể rút được kinh
nghiệm trong những lần mua sắm bốc đồng. Mặt khác, thu nhập vợ
chồng mình ở mức độ vừa phải nên mình nhận ra phải ghi chép lại mới
có thể phân bổ hợp lý. Bên cạnh đó, gia đình cô phân chia rõ ràng
nhiệm vụ mỗi người trong câu chuyện tài chính chồng kiếm nhiều hơn
sẽ lo những khoản lớn như nhà cửa, đầu tư con cái, còn Nguyễn thảo sẽ
lo cân đối chi tiêu sinh hoạt gia đình như mua sắm và tiết kiệm. Sau khi
làm mẹ, cô có xu hướng muốn tăng thu nhập nhiều hơn, mình có xu
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hướng muốn đầu tư và dành những gì tốt nhất cho con từ ăn uống,
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quần áo, giáo dục, nhà cửa, áp lực cũng là nguồn động lực mình muốn

tín dụng và thẻ ghi nợ

làm sao kiếm được nhiều tiền để cho con cuộc sống tốt nhất có thể đầu
tư vào những tài sản có thể tiền đẻ ra tiền. My võ chia sẻ rằng khi còn
20 tuổi, lúc đó chưa lập gia đình ny võ tôn 90% số tiền kiếm được vào
quần áo, giày dép nói chung là đồ hiệu mỗi khi mua được món đắt tiền
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là mình cực thích. Bây giờ, khi đã gần 30 tuổi có gia đình mặc dù vẫn dư
dả mua đồ hiệu nhưng tần suất sắm không còn nhiều như trước, ni võ
dành tiền mua đất, mua nhà cũng như nâng cấp đầu tư cho công việc
buôn bán của mình. Lâu lâu có dịp đặc biệt cô mới mua một vài món
đắt tiền, chẳng hạn như vào sinh nhật đồ hiệu, bán đi thì 80% mất giá
so với giá mua. Và lỗi thời theo từng 5 qua còn mua đất mua nhà
thường sẽ lên giá theo 5. Với đầu tư kinh doanh thì mình sẽ phát triển
hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, ở tuổi 26, ny võ cùng chồng
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đã mua một căn nhà ở quận 4 sau 3 5 tích cóp, cô đã dùng 1,1 tỷ tiền
tích lũy để cải tạo lại nhà ở ngữơng tuổi sắp sang ngày 30, cô mong
muốn có không gian sống phù hợp hơn nên đã đầu tư vào căn nhà. Cô
cũng chi khá mạnh tay vào đồ gia dụng vì nó đã giúp cô tiết kiệm rất
nhiều thời gian, chẳng hạn như máy rửa chén hay máy sấy. Đắt xắt ra
miếng bát đũa lúc nào cũng sạch sẽ và quần áo luôn thơm tho, không

Mua sắm
Ngân hàng
phòng trọ công nhân

ngại vay nợ mua nhà. Kiều trinh chia sẻ rằng bản thân vài 5 về trước
từng rất ngại việc ngồi ghi chép chi tiêu hàng ngày. Kẻ bảng+- nhân
chia dù từng cố gắng thử làm nhiều lần nhưng sau vẫn từ bỏ không duy
trì được xong đến bây giờ có gia đình nhỏ của riêng mình, đến một lúc
cảm thấy chi tiêu của gia đình quá nhiều và không kiểm soát được. Cô
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bắt buộc mình phải ghi chép lại và dần hình thành thói quen này.
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5 Sai lầm khiến bạn không có người yêu

Ứng dụng

Mình thấy đây là một thói quen cực kỳ cần thiết để có thể quản lý tài
chính của gia đình tốt hơn. Từ ngày biết có mấy cái ứng dụng quản lý
chi tiêu trên điện thoại là sưng hẳn hằng ngày cứ chi tiêu gì là mình sẽ
cập nhật lên thôi bất cứ lúc nào mình đều có thể Xem lại được các
khoản chi tiêu của tháng trước cũng như thắng gần nhất ở tuổi gần 30,
kiều trinh là một người không ngại vay nợ trả góp, đặc biệt khi mua tài
sản lớn. Cô cho rằng nếu đang ở nhà thuê và thu nhập trên 25 triệu thì
nên tính đến việc mua nhà trả góp thay vì trả tiền thuê nhà 6 7 triệu
đồng, tháng tiền lãi coi như tiền đi thuê mà có nhà riêng của mình xây
sửa được đúng ý hơn. Nếu thu nhập thấp và không quan trọng, chỗ ở
đẹp tiện nghi thì nên lựa chọn thuê nhà khoảng dưới 5 triệu đồng.
Tháng số còn lại tích lũy để khi nào có khả năng tài chính tốt hơn thì
mua trả góp như phương án một không nên vay quá nhiều tiền trong
việc mua nhà khi chưa chuẩn bị tài chính và thu nhập tốt vì việc đó sẽ
trở thành gánh nặng cho bạn.
Tuyệt chiêu vay vốn Ngân Hàng Thành công

 Giải pháp tài chính để mua nhà
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