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Tìm kiếm …

Như sẽ. Nó chả có bạn ạ? Đến ngày hôm nay có tin gì mới chia sẻ với
các bạn ạ? Trước hết mình thông tin với các bạn, tình hình thị trường
chứng khoán ngày hôm nay có những diễn biến gì hay không? Ngày
hôm nay, thị trường chứng khoán của chúng ta có một phiên giao dịch
đài cảm xúc. Ngay giờ mở phiên á thị trường của chúng ta tạo một cái
góc giảm. Sau đó nguyên một buổi sáng. Các bạn biết là tất cả các cổ

Bài viết mới



đều như đỏ rực hết. Hà rất là ma là chị hôm nay ờ có một cái lược cào
rất là mạnh. Đã vào đây mua hết và đã đãi thị trường leidse kết thúc
phiên ngày hôm nay, chúng ta tăng được 6 điểm. Để mình thông tin
thêm với các bạn ngày hôm nay tai ta mua như thế nào? Ngày hôm nay,
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Vay mua nhà như thế
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nước ngoài đã quay trở lại mua 182,9 tỷ. Đây là một điều tích cực. Bạn
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biết là những ngày này liên tục này hủy ngoại bán 12345677 ngày liên
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tục. Quỹ ngoại bán ngày hôm nay mua ròng trở lại. Từ doanh ngày hôm

HÀNG GIẤU KÍN

nay cũng rất tích cực, các bạn ngày hôm nay tự doanh mua đến chính
trăm 89 tỷ đồng, một con số phải nói là cực lớn. Mà các bạn đang. Đó
như vậy là nhờ 2 cái lực này á mới được bác hết các nhà đầu tư cá nhân
bác.
Còn ngày mai là mốc, nó như thế nào thì chúng ta phải chờ, chưa nói
trước được việc gì có thể xảy ra hết các bạn ạ. Tại vì ngày hôm nay, các
bạn biết là. Mấy rom khá là sao? Đó giảm 1% này 200 mấy 200 máy này
dởm hết. Rồi châu âu hồi bữa hôm qua cũng giảm. Thì bây giờ đang
giao dịch thì xanh đó, nhưng mà ngày hôm qua là dỏm hết rồi. Ngày
hôm nay châu á các bạn biết là cũng giảm. Nhật Bản giảm này Hàn

phân biệt thẻ tín dụng và
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Quốc giảm này. Trung Quốc giảm này. À nhưng mà chỉ có cái anh Việt
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Nam lãnh xanh như vậy là anh Việt Nam đi ngược thị trường đi ngược

tín dụng và thẻ ghi nợ

thế giới. Có một cái điều gì nó nằm ở chỗ này, chúng ta phải Xem
những cái phiền sau nó như thế nào? Nó có thực sự nó bùng nổ hay là
không thì chúng ta phải tiếp tục trời chứ còn nhìn chung vĩ mô nó chưa
tốt đó. Khi nào mà mấy ông mấy anh đào đàn mà? Ảnh, lây anh kế em
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biết lây á thì Việt Nam delay thì lúc đó mới tin tưởng được chứ còn Việt
Nam mà đi ngược lại thì chưa chắc đâu. Chúng ta phải chờ có bạn ạ.
Ngày hôm nay, hiện bây giờ châu âu đang giao dịch. Đức thì đang xanh
nhưng mà anh thì đã đỏ rồi này haha nãy xanh nhưng bây giờ đỏ rồi
firb thì xanh nhưng mà xanh rất là nhỏ thôi, chị dương 20 điểm. Và một
số nước thì bây giờ đang xanh có dấu hiệu hồi phục. Ngày hôm nay,
châu á nói chung là cũng không tích cực lắm, đỏ hết trơn, chủ yếu được
các anh ấn độ là xinh xinh một tí thôi. Ngày hôm nay $1 là có dấu hiệu
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tăng trở lại mà bữa hôm qua giảm ngày hôm nay tăng trở lại. $1 cũng
đang lẩn quẩn chỗ này chưa có rõ ràng lắm. Tương lai vẫn là xu hướng
tan chưa rõ được. Khi nào mà anh dỏm mà anh kế con đường ở đây
chứ? Còn bây giờ anh có những cái phản hồi của da là có có khi những
ngày hôm sau anh lại xanh trở lại, anh là tan trở lại. Rồi để ngại đi, mình
chia sẻ với các bạn một bàn đó bất động sản hả? Hoặc thời gian vừa
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qua lãi suất tăng rồi đó là những người vai mà mua nhà hiện bây giờ
đang rất là lo lắng đó. Cuối 5 2002 mốt là lãi suất bình quân vai chỉ
khoảng 5% 1 5 thôi, một cái mức được gọi là thấp nhất trong hơn 10 5
qua. Mức lãi suất hấp dẫn như vậy là thúc đẩy nhiều người tranh thủ
vay vốn để mua nhà. Chị Nguyễn Thị hạnh đang ở một chung cư ở
huyện Hoài Đức chia sẻ, nè gia đình chị quyết định mua một căn hộ là
70m vuông, giá 1,6 tỷ đồng từ 5 2020. Trong đó vay ngân hàng trị giá
700 triệu đồng có lãi suất thả nổi áp dụng sau thời gian ân hạn là 1,55.
Lấp ngôi nhà thì chị chỉ tính đến phương án với một lãi suất nhẹ nhàng
thôi. Nhưng mà lãi suất bây giờ thả nổi tan thì có tiền gốc và cái lãi của
chị chả chắc chắn sẽ tăng lên khá là nhiều. Thậm chí có thể vượt quá
khả năng chi trả tài chính của gia đình, của chị, cho nên hiện bây giờ chị
hạnh đang rất là lo lắng. Tương tự anh Nguyễn Văn hóa ở chung cư
phương đông. Hoàng Mai Hà nội chia sẻ 5 2002 mốt anh có vay ngân
hàng một tỷ để mua căn hộ. Gói vai của anh kéo dài 20 5, lãi suất thả
nổi và lãi đang trả khoảng 80% 1 5. Thời gian tới, nếu lãi suất cho vay
tăng, gánh nặng trả nợ sẽ cao hơn. Phương án xấu nhất là anh có thể
tính đến chuyện bán nhà để trả nợ rồi đi ở thuê các bạn thấy khổ chưa
này? Ờ ¥0 mà. Đúng là lãi suất không trả nổi thì bà con của chúng ta bể
tài chính hết các bạn ạ. Tại vì tiền lương daotan đã mấy 5 nay tiền lương
không tan cán bộ công nhân viên chức mấy 5 đây không ta. Rồi thu
nhập rồi covid cô tùm lum tà la hết trơn. À chưa hoàng hậu bây giờ lãi
suất tăng nữa là coi như là bà con của chúng ta là đúng là như ngồi trên
đống lửa. Không chỉ những người mua nhà, nhiều người chưa mua nhà
cũng lo lắng vì lo sợ lãi suất ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cao. Anh Trần
Văn kháng cho biết anh có ý định vay ngân hàng một tỷ trong 10, 5 để
mua căn hộ chung cư tại quận Hoàng Mai. Nhân viên ngân hàng tư vấn
lãi suất cho vay trong 5 đầu tiên là 8,5% 1, 5 sau đó thả nổi theo thị
trường luôn. Lãi suất thả nổi là= tiền gửi tiết kiệm+ với 3%. Ở đây tầm
tầm khoảng từ 10 đến 12% rồi đấy. + sáng namtarn bao nhiêu thì chưa
ai nói trước được. Nãy lại xúc như vậy thì hàng tháng tôi có thể trả
được, nhưng nếu cao hơn thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy mà tôi chưa
quyết định mua căn hộ mà còn tính đến phương án để phòng ngừa
những rủi ro có thể xảy ra. Những người mua ở thực cũng đang rất là
cân nhắc nói chung là lãi suất cao là ảnh hưởng đến rất nhiều người các
bạn. Nói chung là cơ hội mua nhà của những người gọi là thu nhập
thấp, trung bình càng ngày càng khó lặng. Hạ lãi suất cao hỗ trợ này nọ
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thì bà con cũng để chứ còn bây giờ tan lên là coi như giấc mơ. Mua nhà
của người lao động khó khăn hơn. Bây giờ chỉ chờ có cái nhà ở xã hội gì
đó. Bán cả vài trăm triệu. Thì có khả năng giúp đở cho bà con chứ còn
kiểu này khó lắm rồi đây. Theo phân tích của các chuyên gia, khó tránh
được áp lực tăng lãi suất đầu ra dù có độ trẻ, đặc biệt là khi nới room
tín dụng của các nhà băng đã cạn kiệt, cho nên việc tăng lãi cho vay là
điều khó tránh khỏi. Tiến sỹ cấn văn lực, chuyên gia về tài chính, ngân
hàng cho rằng, lạm phát Việt Nam đang gia tăng. Ngân hàng nhà nước
yêu cầu các ngân hàng phấn đấu giảm lãi suất để phục hồi kinh tế,
nhưng nếu lạm phát tăng cao thì mặt= lãi suất khó tiếp tục duy trì ở
mức thấp như hiện nay, nhất là khi đồng $1 tiếp tục tăng giá, gây áp lực
lên tỷ giá. Đợt vừa rồi, thủ tướng yêu cầu đưa ra một bài toán cũng làm
khó cho ngân hàng đó tăng lãi suất tiền gửi, nhưng mà yêu cầu là phải
giảm hoặc là cố gắng duy trì cơ lãi suất đầu ra yêu cầu ngành ngân
hàng là phải cố gắng duy trì giảm bớt cái lãi của ngân hàng đi. Làm ăn
ngân hàng đuối luôn. Tại vì làm như vậy là lại nhóm ngân hàng giảm
thêm nữa á. Bởi vì sao nếu bạn sau khi có thông tin đó là các cổ phiếu
ngân hàng dỏm ra tùm lum tà la luôn? Theo ông lực, cơ hội để giảm lãi
suất huy động và cho vay đã qua. Có nghĩa là thời kỳ tiền rẻ đã không
còn nữa rồi, bây giờ là chỉ có tiền đắt thôi. Còn theo phó giáo sư, tiến sỹ
đinh trọng thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, khi các ngân hàng tăng
lãi suất huy động thì sớm hay muộn thì cũng tăng lãi suất cho vay. Hiện
bây giờ đã tan rồi đó bạn ạ. Đó là chưa kể, vừa qua hàng loạt các ngân
hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất nếu các ngân hàng trong
nước không tăng theo, 1 VND sẽ dễ bị mất giá và điều này không tốt
cho nền kinh tế. Ông thịnh khuyến cáo những người quyết định mua
nhà trả góp cần phải tính toán lãi suất về lâu dài, không để vượt quá
khả năng tài chính của mình. 2 con này theo mình là quá đúng ko ạ.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ lãi suất có thể tăng bất kỳ lúc nào có
thể tăng cao nữa thì phải có phương án dự phòng nhưng vẫn nhắm
mắt nhắm mũi mua sau này là chả đuối luôn á. Có nghĩa là chúng ta chỉ
đi được nửa đoạn đường thì chị hôm nào là bất là bán, lúc đó bán thì
nó không được giá. Đó thông qua các bài này, mình có một vảy mình
chia sẻ thêm với các bạn á. Ngày 23 tháng chín, ngân hàng nhà nước đã
tăng lãi suất điều hành lên 1%. Thì các ngân hàng thương mại cũng
tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay tương đương cũng
1%. Đây chỉ là sự khởi đầu cho một chu kỳ tăng lãi suất mới. Khi nào mà

phát? Ai là ngân hàng trung ương châu ao kiểm soát được lạm phát rồi
hạ lãi suất thì Việt Nam cũng đi theo con đường đó. Dự kiến lãi suất
tăng và giữ mức cao tầm một đến 2 5 nữa. Nếu Việt Nam cố gắng duy
trì ổn định kinh tế vĩ mô. Cố gắng kiềm chế lạm phát, lãi suất cho vay
khống chế khoảng dưới 12% 1 5 thì thì khả năng còn chống chịu được.
Trường hợp mà xấu hơn lãi suất mà tăng trên 12% thì các doanh nghiệp
đều khó khăn. Trong đó, bất động sản khó khăn hơn rất là nhiều, tại vì
các doanh nghiệp bất động sản hiện nay vay nợ rất là nhiều. Vay ngân
hàng rồi. Vai trái chủ nữa phát hành trái phiếu nhiều lắm. Lãi suất tăng
cao thì gap lực lên cho người đi vai, kể cả người ở thực và hàng, các nhà
đầu tư. Họ là yếu tố đầu vào, là sức cào tiêu thụ sản phẩm. Đấy, họ suy
yếu thì thị trường bất động sản sẽ âm đạo. Qua chia sẻ của các chuyên
gia kinh tế ít nhiều cũng cho khách hàng và các nhà đầu tư thái được
bức tranh chung toàn cảnh tình hình kinh tế và lãi suất trong những 5
đấy để khách hàng và các nhà đầu tư có kế hoạch, phương án cụ thể
cân nhắc cẩn thận. Dự phòng trường hợp xấu nhất thì phải làm gì? Chứ
đừng để rơi vào trường hợp là ăn không ngon ngủ ¥0. Khi mọi việc nó
vượt quá tầm kiểm soát, đổ bể ra rồi lúc đó xử lý sự cố khó lắm. Phải dự
phòng ngay từ bây giờ. Nói gì thì nói chứ chúng ta cũng phải nhìn về
một chiều hướng tích cực một tết chứ nói tiêu cực hoài thì nó cũng
không hay lắm. Việc tăng lãi suất là một hình thức kiềm chế đà tăng
nóng của thị trường và kinh tế. Thanh lọc lại thị trường. Lùi một bước
để lấy đà cho những bước nhảy tiếp theo. Tương lai kinh tế thế giới thì
vẫn tiếp tục tăng trưởng. Hàng trăm 5 nay thế giới đã từng chứng kiến
biết bao nhiêu đợt suy thoái rồi khủng hoảng kinh tế? Làm biết bao
nhiêu nhà đầu tư phá sản, người dân khốn đón? Nhưng mà sau giai
đoạn khó khăn, tích lũy đủ về lượng thì nó lại có sự chuyển biến về chất
và kinh tế lại tiếp tục tăng trưởng bùng nổ. Thị trường tăng trở lại tạo
nên một cái chu kỳ mới tạo nên một cái vòng quay mới. Theo quy luật
tự nhiên thì có cái già hắn cũng phải chết đi để nó có khoảng trống cho
các cái nôn nó đâm chồi. Nó lặng lẽ ánh sáng mặt trời để vươn lên. Một
thế hệ mới ra đời làm nên một vòng tuần hoàn mới của tự nhiên. Vòng
đời con người của chúng ta là có sinh lão bệnh tử sinh ra lớn lên rồi
cũng đến giai đoạn đau ốm, bệnh tật rồi cũng chào trời thôi chứ không
có ai sống mãi mãi rồi. Thì nền kinh tế nó cũng phải. Nó sinh ra này
phát triển rồi, nó đến vô đoạn bùng nổ tăng trưởng. Đánh một cái mức
nào đó thì nó phải dẫn cái đà lại rồi bước vào giai đoạn suy thoái, thành

lập thị trường. Sau khi thành lập xong, nó lại wife lại một cái vòng tuần
hoàn mới. Đó thì chúng ta thì bây giờ đang ở trên cái đà gọi là rom tock
đó. Giảm tóc sang và suy thoái suy thoái đã đời sương gió rồi lúc đó là
biết bao nhiêu thứ rủ hết rồi thì lại là một cái vòng tuần hoàn mở. Có
khi là cơ hội lớn cho các bạn. Ví dụ, ngày hôm nay, các bạn biết là thị
trường giảm sao đúng không hà? Nhưng mà biết đâu đây là cơ hội sau
cái đợt mà nó dỏm, sao nó rủ như thế này á là nó lại tiếp tục tăng
trưởng trở lại, còn cái việc nó tăng trưởng, nó đi sai không á thì phụ
thuộc vào vĩ mô thế giới vào vĩ mô Việt Nam nữa. Cuối 3 vừa rồi lắm
công bố số liệu kinh tế vĩ mô của Việt Nam, chúng ta có những bước
tăng trưởng rất là tốt đó. Mình chia sẻ thêm với các bạn về vĩ mô quý iii
này, tăng trưởng GDP 5 2012 có thể là đạt 8%. Một con số và nó là vượt
bậc. Một xếp vào loại cao nhất thế giới đó các bạn. Các bạn đầu tư gì là
phải Xem vĩ mô chứ còn không Xem vĩ mô là không được tại vì nó là thị
trường chung, nó ảnh hưởng tất cả các ngành là chúng ta phải Xem về
vĩ mô cpi bình quân 9 tháng tăng 2,73%, như vậy là còn 3 tháng nữa
mục tiêu của chúng ta là 4%, hoàn toàn có khả năng đạt được. Nó lạm
phát tăng 1,88%. Thấp hơn so với 5 ngoái như vậy là 5 nay chúng ta đã
kiềm chế được lạm phát khá là tốt. Việt Nam mình là xếp vào loại thấp
nhất thế giới đó các bạn. Tăng trưởng kinh tế, chiến thắng đầu 5 đạt
8,83%. Mức tăng rất là cao. Nhưng mà chúng ta có những cái điểm mà
không được sáng, đó là cái gì có mấy ông? Đó là những gói đầu tư
công của chúng ta. Hiện bây giờ đang rất là chậm. Ờ đầu tư công tiếp
tục là điểm ngã. Nếu như đầu tư công của chúng ta mà giải ngân đạt
tiến độ. Là tốc độ tăng trưởng của chúng ta còn cao hơn nữa chứ chưa
dừng lại ở mức như vậy đâu. Hiện bây giờ giải ngân còn thấp lắm các
bạn này. Theo thống kê, hiện bây giờ chúng ta giải ngân chỉ đạt 46,7%.
Giảm so với 5 2002 mốt. 5 2002 mốt bị covid mà còn được hơn là
namnhi như vậy là không đạt yêu cầu rồi. Một lần nữa chúng ta thấy là
cơ chế của chúng ta có một cái gì đó, nó rất là nặng nề.
Vay MUA NHÀ hay ĐẦU TƯ và Ở THUÊĐâu là yếu tố quyết định – Tài
chính & Tôi
Cho nên cắt gói đầu tư công của chúng ta nó giải ngân rất là chậm.
Không có 5 nào đẩy cao rồi đấy. Bây giờ còn có mấy tháng nữa, làm sao
mà có thể thực hiện hết được? Mặc dù thủ tướng là yêu cầu đốc thúc
dữ lắm nhưng mà tình hình này không thể đạt được. Mà nó khó khăn

lắm, các bạn thực sự khó khăn chứ không phải là nó sung ra mình chia
sẻ với các bạn một thông tin ở đây. Chủ tịch thành phố Hà Nội mới đây
có một cái buổi gặp mặt có phát biểu một câu rằng, giờ cứ sợ ko là hết
thì ai làm? Đợt vừa rồi là liên quan đến nhiều cái vụ mà bác người này
người kia đó bây giờ ai cũng sợ hết xăng. Đó cán bộ, công chức, viên
chức bây giờ thuộc hết. Cái ngành y tế bây giờ là đứng hình luôn. Bây
giờ mình vào một số bệnh viện thiếu thuốc các bạn. Cái thuốc trầm
trạng. Thủ tướng mới yêu cầu đốc thúc nó làm gì? Làm đừng để cho
ngành y tế thiếu thuốc. Chủ tịch thành phố Hà Nội nhắc đến cái việc
trao đổi với đại biểu quốc hội Nguyễn Anh trí, anh trí khuyên đừng làm
nhưng khó mấy thì vẫn phải làm quyết tâm làm và làm cho trong sạch
đảng và nhà nước, bác ai cơ bản là không có oan sai. Đều có lan can
teen teen cả hạ vừa rồi covid 19 tinh tinh như láng. Tình tình là cái từ lá
mà các bạn hiểu là cái gì rồi đó. Và chúng ta cứ lầm trong sáng thì
không có vấn đề gì, còn làm mà quá tay một tí thì bị thổi còi, chỉ bị xử
lý hành chính thôi, giờ cứ sợ ko lại thì thì ai làm đây? Các bạn thấy
không? Đó là mẫu thuật trận chung đó chứ không phải là không có
đâu. Dạo này vì sao các gói giải ngân của mình là có vấn đề là đàn ông
cũng có một thời mình chia sẻ với bạn đó, cán bộ công chức= chất co
lại ta. Thì thôi thì cũng sắp tới luật phải điều chỉnh, bổ sung làm sao vẫn
rõ ràng minh bạch tiếng nữa chứ? Còn bây giờ đúng là cũng mong
manh lắm cái bà này. Cái cái mà sáng tạo với cái sai phẩm nó mong
manh lắm, có một chút xíu chứ mấy. Không bị chi thì ca ngợi ghê lắm
nhưng mà lở đổ bể ra một ý vậy thôi. Pháp luật rà tới là coi như đi vào
nhà đá ngồi liền. Đợt vừa rồi, bộ chính trị có ban hành các chỉ thị gì đó,
bảo vệ những người có. À sẳn kiến hay là có cái gì mà mới mẻ rồi có
bạn này nhưng mà nói gì nói thời khó lòng lắm. À bây giờ là tòa có bạn
biết rồi đó cứ lâu lục đó nói thôi hả anh làm ở đó chủ trương ở đau lục
ở đâu cứ lâu ra mình nói không thể nói chuyện mà nói tình cảm hài này
được khó lắm. Giao nga để mình có một cái bài ngắn trở chia sẻ với các
bạn như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh
giúp mình nhé. Byebye chào các bạn.
Thế giới di động là gì? thông tin về thegioididong
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