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Tìm kiếm …

Xin chào các bạn mình là minh, chắc hẳn các bạn cũng đã nghe qua
những câu kiểu như là hồi ướt gì mà hồi đó mình đầu tư vào cổ phiếu
của apple, amazon, Alibaba facebook trader 3, 5, 5 5, 10. 5 trước thì giờ
mình đã giàu rồi và cái này sự thật là các bạn mình đã nghe một cái
video của greevil grevenmacher các bạn đây thì ông ấy nói là ông ấy có
một số người bạn cũng tham gia vào các thị trường này đúng điểm thời

Bài viết mới



điểm và mua những cổ phiếu đó thì sau khoảng thời gian thì bây giờ có
khoảng 100 triệu trong tài khoản ngân hàng, 100 triệu đô nhà khách
hàng.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

Dạ sau khi chúng ta nghe xong những cái đó thì chúng ta thấy khoái

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

quá và chúng ta muốn đầu tư chứng khoán. Vậy thì giả sử muốn đầu tư

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

chứng khoán thì phải làm sao? Giờ có phải là đi mua cổ phiếu giống

HÀNG GIẤU KÍN

như đi ra thế giới di động, mua cái điện thoại hay không thì đó chính vì
vậy. Cho nên trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời tất cả
những cái vấn đề sau đây. Ơ, mình ước gì là trước đây khoảng 2 3 tuần,
một tháng gì đó có ai đó chỉ cho mình một cái video giống y chang vậy
để mình đở phải mất công đi tìm hiểu ờ để mình giới thiệu các bạn
luôn bản thân mình cũng không phải là một người đầu tư chuyên
nghiệp hay là biết rất nhiều về tài chính gì đâu, không phải đâu mình
cũng giống như các bạn thôi một người. Rất muốn đầu tư, nhưng mà
một tháng trước thì không biết bắt đầu tư thế nào. Chính vì vậy mà
ngày 10 tháng chín mình có đăng một cái bài viết trên facebook, mình
nói với mọi người đó là OK. Mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về đầu tư trong

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
DEBIT và CREDIT) – Nên
dùng thẻ nào

vòng 14 ngày và sau 14 ngày đó mình sẽ nói với bạn là tất cả những gì

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

mà mình biết mình bắt đầu tư thế nào. Mình có một chiến lược dài hạn

tín dụng và thẻ ghi nợ

như thế nào để mà nếu các bạn cảm thấy hợp lý thì các bạn có thể
dùng cho mình tại vì các bạn biết không là ở ngoài kia. Tất nhiên, có rất
nhiều người giỏi hơn mình về mảng này, tất nhiên rồi, nhưng mà chính
vì đôi khi họ giỏi quá cho nên là họ quên đi những cái khó khăn mà ở

Chuyên mục
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dàn đầu họ gặp phải và đúng là như vậy thì các bạn khi mà đi tìm hiểu
thì có rất là nhiều những cái câu hỏi mà bản thân mình không trả lời
được, nhưng mà mình Ông có thấy bất kỳ ai làm để giải đáp các thắc
mắc tất cả mà nếu có thì cũng rất là khó tìm. Chính vì vậy cho nên là
mình hy vọng 14 ngày này của mình sẽ giúp các bạn tiết kiệm ít nhất thì
cũng phải được 14 ngày. Đối với những cái câu hỏi đầu tiên, chúng ta
cần trả lời, đó là tại sao các bạn phải đầu tư và tại sao nếu như mà các
bạn không đầu tư thì các bạn mất tiền đấy? 2 ví dụ, một ví dụ là giả sử,
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bây giờ các bạn có 50 triệu đi thì các bạn thử nha sau 10 hay 11 5 thì
các bạn còn lại bao nhiêu tiền thì mình đã thử tính cái bài toán này rồi,
hồi lâu mình làm cho bên mitry một cái khóa học về tài chính cá nhân
thì mình có tính thử là OK 50 triệu giả sử bây giờ mình có 50 triệu trong
đầu 5, 2, 0, 10, đi. Thì đến cuối 5, 2, 0, 20 thì 50 triệu của mình còn lại
bao nhiêu thì đây là cái lạm phát trong vòng khoảng thời gian đó. Và

Mua sắm
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nếu các bạn lấy 50 triệu, các bạn tính vô những cái con số này thì 50
triệu của bạn từ đầu 5, 2, 0, 10 chỉ còn lại khoảng 30 triệu cuối 5, 2, 0,
20 mà thôi. Tức có nghĩa là bạn mất gần một nửa số tiền của mình, tiền
nó không cánh mà bay hay là một cái trường hợp thứ 2 rất là nổi tiếng
trong mấy 5 về trước, đó là 12 cuốn sổ tiết kiệm mà hồi đó đủ dùng để
mua được một căn hộ nhỏ ở khu trung tâm Hà Nội. Các bạn biết là bây
giờ nếu mà muốn mua một căn nhà ở khu trung tâm Hà Nội thì chắc
cũng phải cả bụng tiền. Mà sau 20 5 cái 12 cuốn sổ tiết kiệm đó chỉ còn
lại có 3 bác vở nữa. Các bạn babak vở thôi đó thì đó chính là bạn mà
bạn không biết cách đầu tư thì tiền của bạn nó sẽ mất dần mất đều. Dù
các bạn có cất kỹ nó trong cái sắc đến mức nào thì tới khúc này có
nhiều bạn bảo là ơ thì mình đi gửi tiết kiệm ngân hàng mình có lãi suất
hàng 5 thì mình đâu có phải sợ về cái lạm phát này đâu thì cái này nó
cũng đúng. Trong trường hợp là nếu như mà các bạn gửi tiết kiệm dài
hạn, ví dụ như là 152535 đi còn mấy tháng thì nó ít lắm 152525 thì các
bạn có thể có khoảng 5, 6 7% cơ cở đó. Thì đó, trong trường hợp mà
Việt Nam chúng ta kiểm soát được lạm phát trong khoảng 2 3% tiền
của bạn nó còn nguyên, nhưng mà nếu như mà nó tăng lên khoảng 5,
6, 7, 8% giống như cái khoảng thời gian trước và cái điều này không ai
biết được cả, biết đâu một ngày nào đó nó tăng lên mức giống vậy sao
thì tiền của bạn nó sẽ tiếp tục mất á, cho nên chúng ta đầu tư không
phải là để chúng ta kiếm rất nhiều tiền mà để chúng ta bảo vệ cái số
tiền của chúng ta đang có. Và nếu như mà may mắn nữa thì chúng ta có
thể kiếm được tiền, còn nếu không thì thôi, ít nhất là cái số tiền chúng
ta làm ra nó cũng không có bị mất dần theo thời gian rồi. Giả sử bây
giờ các bạn đồng ý đầu tư rồi thì. Bây giờ các bạn sẽ có một câu hỏi
nữa, đó là nên đầu tư như thế nào cho đúng cái chiến lược như thế nào
và cái số tiền mà các bạn nhận lại được, nó có thể lớn tới mức nào thì
lại có 2 ví dụ. Ví dụ đầu tiên là đến từ anh ali apple đây thì đây là bài
toán đầu tiên đúng bài toán này. Tại vì người ta tính đồ mình không có
tỉnh lại gì nữa. Giả sử bây giờ các bạn có $100 trong túi thì sau 10 5 với
một lãi suất kỳ vọng đó là 10%, 1 5 thì các bạn sẽ có con số là $259 và
$100, nó sẽ biến thành $259 chứ không phải là $200 cho các bạn, bởi vì
đây là lãi suất kép. Đây là kỳ quan thứ 8 của nhân loại, đúng không ạ? Ví
dụ thứ 2 mình sẽ nói về cái lãi suất kép. Nhiều hơn thì đó bây giờ sau
10 5 các bạn không có còn bị mất tiền, giống như là những cái ví dụ
trước nữa, căn nhà của bạn đó không còn biến thành boss đâu vở nữa
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mà bây giờ các bạn nhân được số tiền của mình lên gấp đôi và các bạn
dư ra thêm $6. Và rồi đến với cái ví dụ thứ 2, nó hấp dẫn hơn các bạn
sấy được cái sức mạnh của lãi kép nó lớn đến mức nào. Đó là ví dụ thứ
2, giả sử các bạn bắt đầu đầu tư với con số chỉ khoảng 500 đến
1.000.001 tháng 500.000 500.000 đến 1.000.001 tháng liên tục đều đặn,
tức là mỗi tháng các bạn đều bỏ vô 5 đến 10 triệu mỗi tháng năm mươi
triệu thì giả sử bây giờ các bạn khoảng 22 một 25 đi cở đó. Thì khi mà
các bạn về hưu= cách đầu tư 500 đến 1.000.001 tháng với a ghen, một
lần nữa lãi suất kỳ vọng là 10% một tháng thì các bạn sẽ có được 50
mấy tỉ lúc các bạn về hôn con số cụ thể bao nhiêu thì mình không nhớ
rõ nhưng mà 50 mấy tỉ lúc các bạn về hưu= cách đầu tư 500.000 đến
1.000.001 tháng với lãi suất kỳ vọng là 10% một tháng và đây là một bài
toán cũng không phải mình dễ ra mà là do anh Nguyễn Hữu chí đã tính
một cách rất rõ ràng. Cụ thể trong cái khoá học thử. Của unnies học tài
chính cá nhân thì đó là cái sức mạnh khủng khiếp của lãi kép. Các bạn
đầu tư càng lâu, tiền của bạn đó nhân lên nó càng khủng khiếp của tôi.
Nó lại có một cái câu hỏi là như vậy, các bạn có nhất thiết phải đầu tư
vào chứng khoán không? Câu trả lời là không, có đủ thứ mọi thể loại
đầu tư, các bạn muốn làm gì cũng được, ví dụ như là bất động sản đâu,
tiền kỹ thuật số rồi vàng rồi hàng hóa và nổi nhất trong thời gian gần
đây đó chính là FT. Và giả sử các bạn muốn đầu tư vào bất động sản đi
và như người ta thường hay nói đó là bất động sản luôn tăng giá trong
một khoảng thời gian dài và thường thì một căn nhà nó sẽ gấp đôi giá
trị sau 10 5. Gì đó 10 5 gấp đôi giá trị thì cũng là 100%, chia ra cho 10
thì nó cũng là 10% đó thôi. Nhưng mà để chui được bất động sản thì
cần quá nhiều đi. Và giả sử các bạn có giỏi mà các bạn muốn đi mượn
nợ ngân hàng để đầu tư bất động sản thì cũng chưa chắc gì có người
cho mượn tại vì khó lắm đâu có dễ cho nên chứng khoán là một nơi
chúng ta dễ đặt chân dung nhất tại vì vốn ít nhưng mà thật ra cũng
được Xem là một trong những cái mà có kiếm tiền nhất. Mọi trường
hợp các bạn rất giỏi và chứng khoán thì không ai nói gì nữa rồi rồi tới
nó có một cái vấn đề trả lời cho những bạn nào mới bắt đầu giúp cho
mình thôi chứ nhưng mà lâu rồi chắc chắn là biết cái này rồi đó là. Giả
sử các bạn đầu tư chứng khoán thì OK tiền của bạn nó sẽ đến từ đâu thì
nó sẽ có 2 cái chính đầu tiên là các bạn sẽ có được tiền từ cái việc người
ta sẽ trả cổ tích cho các bạn mà cái này thì thôi chắc nấu sơ thôi chứ tại
vì cái mỗi trường hợp là bạn có rất nhiều tiền xong rồi, các bạn bỏ tiền

vô công ty đó xong rồi bạn trở thành một cổ đông cũng kha khá bự bự
thì cái cổ tích của bạn nó mới đáng kể thôi chứ còn không thì nó cũng
không đáng kể cho lắm cho nên thôi chúng ta cũng không bàn đến cái
cái vùng trà cổ tích này hả? Cái thứ 2 là các bạn sẽ kiếm được tiền từ cái
việc chênh lệch giá chênh lệch giá ở đây có nghĩa là ví dụ như là một là
các bạn mua thấp xong rồi các bạn bán loại cao hoặc là các bạn bán
cao xong rồi các bạn mua lại thấp Hoặc là các bạn sử dụng những cái
quyền chọn mua quyền chọn bán rồi những cái dạng hợp đồng ở trong
cái thị trường này thì nó rất nhiều dạng khác nhau, nhưng mà đại khái
là các bạn sẽ kiếm tiền từ cái việc chênh lệch giá mà lấy ví dụ như các
bạn mua cổ phiếu của một công ty mà lấy ví dụ như là công ty apple đi
đúng không? Đó thì các bạn mua cổ phiếu của apple, ví dụ như bạn
mua nó 5 2, 0 lẻ 8 đi thì các bạn mua 0, 2 0 lẻ 8 thì nó có giá khoảng $4
mấy và các bạn giữ cho tới 5, 2, 0 18 tức là 10 5 sau các bạn bán thì lúc
đó là cổ phiếu nó tăng lên 40 mấy đô, tức là tăng lên khoảng hơn 10
lần rồi thì lúc đó bạn bán thì các bạn sẽ được số tiền chênh lệch 0 4
mấy đồ các bạn mua có $4, các bạn mua bán ra $40 Thì càng lời khách
15 đó là kiếm tiền từ việc chênh lệch giá. Sau đó, sau khi biết được là
các bạn sẽ kiếm tiền từ việc chênh lệch giá như vậy rồi thì nó lại có
thêm một đống câu hỏi này, ví dụ như là bây giờ ồ, làm sao để mình
biết là mình nên mua cổ phiếu nào cho đúng rồi mình nên mua bao
nhiêu rồi, bao lâu mua một lần rồi làm sao để mua được cổ phiếu? Nó
giống như là cái việc các bạn lấy tiền xong bạn ra chợ mua bó rau xong
bạn nên mua đem về hay không, nó có phải giống vậy hay không thì
đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là làm sao để các bạn biết là các bạn
nên mua cổ phiếu nào cho đúng trước thì để trả lời câu hỏi này thì thật
ra là các bạn không nên biết các bạn nên mua cổ phiếu nào cho đúng,
tại vì thật ra là nó khó Ngoài trường hợp mà các bạn gọi bạn rất là giỏi
và đầu tư, các bạn có khả năng đọc báo cáo tài chính, phân tích tình
hình kinh doanh của công ty rồi phân tích kỹ thuật rồi phân tích đủ thứ
này kia để mà có thể dự đoán được chính xác tương đối chính xác là cái
cổ phiếu đó sẽ đi lên thì các bạn không nên biết là các bạn nên đầu tư
vào cổ phiếu nào tại vì thực ra mình cũng đã cái cú rất là nhiều á. Mình
cũng gặp khá nhiều sách về chứng khoán rồi, thậm chí mình còn đọc
được cách phân tích, báo cáo tài chính rồi báo cáo kết quả kinh doanh
của công ty. Nhưng mà thật ra mình cảm thấy mình vẫn chưa đủ khả
năng để mà có thể gọi là đọc một cái bản báo cáo tài chính của công ty

mà có thể biết được là trong tương lai nó sẽ. Chuyện tốt hay là không
tốt? Cho nên những bài nào mới bắt đầu giống như mình thì đó sẽ
không phải là lựa chọn cho các bạn. Tại vì đó là một con đường. Nó khá
là rủi ro và tới đây thì sẽ có nhiều bạn nói là ơ vậy thì OK. Tôi sẽ chọn
những cái cổ phiếu mà tôi biết là nó sẽ rất là mạnh. Công ty mà siêu dữ
luôn thì nó chắc chắn nó sẽ phát triển thì cũng đúng mà ví dụ như bạn
chọn cổ phiếu của facebook đi thì cũng đúng là nếu mà bạn nói là nó
sẽ phát triển thì cũng hợp lý ấy, có thể trong 1 5 nữa thì nó sẽ còn tiếp
tục phát triển, nhưng mà ai biết được là trong 3 5 sau nó có thua lỗ rồi
nó có biến mất hay không? Không ai nói trước điều gì cả, có thể sau 3 5
nữa, các bạn sẽ không còn biết facebook là gì và điều đó có thể xảy ra
lắm chứ. Tại vì trong Nhưng quá khứ đã có một công ty như các bạn
chưa biết thì đó là myspace. Các bạn 2 lẻ 5 đến 2 lẻ, 8 là cái thời kỳ
hoàng kim của myspace. Nó được Xem có thể giống như là dạng
facebook của thời đó luôn á thì đâu có ai nghĩ là milestay sẽ biến mất
rồi thế chỗ cho facebook ở thời điểm đó đâu cũng giống như trong thời
điểm hiện tại thì đâu ai nghĩ là facebook sẽ có thể bị thay thế bởi một ai
đó khác đâu, nhưng mà không ai nói trước được gì cả, có thể đến một
lúc nào đó nó sẽ biến mất. Và nếu như mà các bạn đầu tư như vậy thì
nó cũng có một cái tỷ lệ rủi ro nhất định và không chỉ myspace đâu
nha, các bạn còn rất nhiều những công ty mà tầm cở khác, ví dụ như là.
Blockbuster thì cũng là dạng như là một cái hãng phim rất nổi tiếng
nhưng mà cũng bị biến mất nhờ ra sự ra đời của Netflix á thì đâu có ai
nghĩ là blockbuster nó sẽ biến mất ở thời điểm đó đâu? Và nếu như các
bạn bảo là OK, bây giờ tôi sẽ chọn cổ phiếu nào đó? Kiểu siêu mà anh
tôi đầu tư hết tiền cho nó luôn thì chắc chắn nó sẽ phát triển thì không
có nói trước các bạn có thể bây giờ nó còn nhưng mà sau mấy 5 nữa ai
biết được nó còn hay không. Và nếu các bạn bỏ hết tiền của mình với
chồng thì chưa chắc gì nó đã phát triển và các bạn sẽ liên tục có lời.
Cho nên đó là lý do tại sao các bạn mới bắt đầu giống như vậy thì các
bạn không nên ráng tìm cách để mà tìm ra cái câu trả lời OK, bây giờ
mình xin đầu tư vô cái công ty nào thì nó sẽ hợp lý mà thay vào đó thì
các bạn hãy bỏ Bỏ tiền của mình vào những cái quỹ đúng rồi, các bạn
đầu tư vào những cái quỹ là quỹ đóng quỹ mở quỹ chủ động bị động
thì mình chưa nói với các bạn. Mình chỉ đang nói cái những cái quỹ thôi.
Vậy thì lý do tại sao các bạn phải đầu tư vào những cái đơn giản mà
bạn tại vì cái rủi ro của nó thấp hơn các bạn sẽ không có phải là đầu tư

vô một cái cổ phiếu duy nhất mà lúc này tiền của bạn sẽ được chia ra
làm nhiều cổ phiếu khác nhau. Cụ thể, mình lấy ví dụ như là cái quỹ etf
VN 30 của transcend Capital đi thì lúc này các bạn sẽ không phải là
đang đầu tư vào một công ty duy nhất mà các bạn sẽ đầu tư vào một
cái quỹ mà cái quỹ này nó mô phỏng cái chỉ số VN 30 thì cái chỉ số vn
30 này là nó bao gồm 30 Công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh hồ sơ có giá trị vốn hóa và thanh khoản
lớn hàng đầu thị trường thì đại khái là khi mà các bạn đầu tư vô cái quỹ
này thì tiền của bạn sẽ được chia đều ra cho nó không chia đều nhưng
mà đại khái là nó chia ra cho 30 công ty đó thì có nghĩa là lúc này tiền
của bạn đã an toàn hơn, rất là nhiều tại vì nó không có được đặt hết
phòng trộm và tới lúc này sẽ có nhiều bạn hỏi là ủa minh vậy thì lở,
nhưng mà 30 công ty đó phá sản luôn thì không phải là tiền của tôi
cũng mất hết cả. Lúc đó tôi cũng có rủi ro như vậy thì đúng là anh
hoàng cũng sẽ có cái rủi ro đó nếu một lúc nào đó 30 cái công ty đó
mà nó phá sản hết một lượt thì đúng là tiền của bạn mất hết thiệt
Nhưng mà nếu như có một cái ngày đó xảy đến thiệt mà 30 cái công ty
lớn nhất có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất mà nó phá sản thì các
bạn có những cái thứ quan trọng hơn để lo chứ. Tiền của bạn lúc đó
chắc cũng không còn quan trọng nữa đâu. Tại vì nếu mà thật sự 30
công ty mà có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường mà nó vở một lúc thì
tức là nó phải có chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nó xảy ra và lúc đó thì
chắc các bạn có nhiều vấn đề bự hơn để đau đầu hơn là cái tiền mà các
bạn bỏ vô cái thị trường này á đấy. Cho nên đó là lý do tại sao các bạn
nên đầu tư vào những cái quỹ thay vì là những cái cổ phiếu cá nhân.
Nếu như các bạn mới bắt đầu giống như mình. Và mình nói lại lần nữa,
nhưng ngoại- trường hợp mà các bạn thực sự rất là siêng và các bạn đi
nghiên cứu từng cái công ty một để các bạn đầu tư và các bạn chắc
chắn là các bạn có thể kiếm được lời từ những cái việc đầu tư vào
những công ty cá nhân thì các bạn cứ làm thôi, còn mình đang nói là
trường hợp mà những cái người đầu tư giống như mình là không có
dành nhiều thời gian mà cũng không có quá giỏi về chuyên môn thì mà
muốn bỏ tiền vô để mà kiếm lợi ít ít thôi thì đó thì hãy nên đầu tư vào
những cái quỹ giống như vậy. Tới đây chúng ta lại có một vấn đề nan
giải, đó là giả sử bây giờ OK, giờ tôi đồng ý đầu tư vào quỹ rồi đó, tôi bị
thuyết phục rồi đó, nhưng mà bây giờ tôi đầu tư vào quỹ chủ động hay
là đầu tư cho quỹ bị động bây giờ đó? Vậy thì bây giờ 2 cái này nó có gì

khác nhau, bạn thì nó cũng đơn giản lắm cũng dễ Lớp thì quỹ bị động
á, ví dụ như là cái quỷ này mình lấy ví dụ như bạn đó. Quỹ etf VN 30 của
dragon Capital là một cái dạng quỹ bị động thì nó sẽ đầu tư một cách
bị động, tức là nó sẽ mô phỏng theo cái chỉ số vn 30 như vậy thôi chứ
nó không có đầu tư một cách bậy bạ lung tung. Còn ngược lại, đối với
một cái quỹ chủ động thì nó sẽ khác. Bây giờ mình lấy ví dụ như giả sử
bây giờ mình đi thiện minh đúng không? Mình chế ra mình sáng lập ra
một cái quỹ, chủ động một cái quỹ đầu tư chủ động tên là ví dụ như là
mình xin chào đi đó xong rồi mình hứa với các bạn là các bạn đầu tư
vào các quỹ chủ động của mình đi và mình sẽ kiếm cho các bạn lãi suất
20%, 1, 5 đó thì sao? Các bạn đầu tư vào các quỹ chủ động minh xin
chào của mình Thì mình sẽ là người đem số tiền đó mình chủ động đi
đầu tư vô những cái công ty khác à? Tức là mình sẽ là người chủ động
đi đầu tư chứ không có phải là nó đầu tư theo kiểu bị động, giống như
là những cái quỹ VN như cái quỹ VN 30 kia thì làm như vậy. Tức có
nghĩa là các bạn đặt niềm tin vào chỗ mình, tức là các bạn thấy là ờ
mình này được nè giờ tôi tin á thì tôi tin là nó sẽ kiếm được tiền lời cho
tôi nên tôi đầu tư cho cái quyền chủ động của nó thì đại khái giống như
vậy. Tại vì thường những cái chủ động á nó là sáng lập ra xong rồi nó sẽ
hứa với các bạn là nó sẽ kiếm được cho bạn lãi suất cao hơn, nó sẽ
đánh bại thị trường, ví dụ như là sẽ kiếm được cho các bạn 20% lợi
nhuận 1 5. Nó đại khái giống như vậy nhưng nhưng mà hứa là một
chuyện còn làm được hay không là chuyện khác. Tại vì sự thật ngoài kia
có rất nhiều những quỹ chủ động hứa một đằng nhưng mà có làm
được cái lời hứa của họ đâu và chưa kể là cái chi phí quản lý quỹ chủ
động nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều cái chi phí quản lý của quỹ bị động,
ví dụ như là cái quỹ VN 30 của dragon Capital, nãy. Đây cũng lấy ví dụ
cái đó luôn thì cái chi phí quản lý quỹ của nó chỉ khoảng 0,65% 1 5 thôi,
không có 6 5 0, 6 7 đại khái trong cái mức đó, tức là 1 5 các bạn chỉ trả
khoảng 0,65% thôi. Nhưng mà ngược lại, đối với những cái quỹ chủ
động thì chi phí nó cao hơn rất là nhiều. À tại vì các bạn phải trả cho cái
người đó, người ta phải tốn công đi đầu tư với bạn mà thì thường cái
chi phí nó có thể lên tới một %2%, thậm chí là 3%. Và nếu như các bạn
cảm thấy cái số lượng chênh lệch mà không, mấy% thì nó không có
nhiều thì các bạn bắt buộc phải đóng cuốn sách này. Các bạn nên đọc
cuốn sách này của tony robbin, đó là cuốn là làm chủ cuộc chơi về tiền
bẩy, bước đơn giản để đạt được tự do tài chính có 2 tập, cuốn sách này

của turin sẽ rất là hay. Ông ấy nói rất là kỹ lý do tại sao không fürth 1%
chênh lệch về chi phí thôi cũng có thể tạo ra một số tiền khổng lồ nếu
nói về cuộc chơi dạng tại vì bạn đầu tư đầu tư dài hạn, ông 10, 5, 20, 5
3. 5 chứ bạn đâu có đầu tư 1, 2, 5, 3, 5 đâu cho nên là không bớt một
%0,5% là một con số khổng lồ. Mình đọc xong cuốn sách này mình kiểu
trời ơi gì đâu giờ tưởng 1 2 3% là ít lắm chứ. Ai ngờ là nó nhiều đến như
vậy đó. Cho nên nếu các bạn chưa có hiểu lắm về những cái chi phí
giống như vậy thì các bạn nên đọc cuốn sách của tao bình thì nó thì
chắc bạn cũng hiểu ý mà nội mông các bạn nên đầu tư vào những cái
quỹ bị động và thật ra á một cái nhà đầu tư rất là nổi tiếng mà chắc
chắn ai cũng biết đó là warren Buffett thì ông cũng đã nói với chúng ta
rồi, đó là ví dụ như giờ các bạn có đưa cho ông ấy $100.000 thì ông ấy
cũng sẽ chỉ bỏ vào quỹ đen đấy thôi. Một aiqs là một trong những dạng
quỹ bị động mà nếu như một nhà đầu tư tầm cở như warren Buffett mà
một số tiền cũng không hề nhỏ là $100.000, tức là có 2 3 tỷ mấy cũng
chỉ bỏ vào quỹ index, tức là một dạng quỹ bị động thì chả có lý do gì.
Những nhà đầu tư kiểu nhỏ nhỏ như tụi mình bỏ ít tiền mà lại còn
không có nhiều kiến thức lại đi bỏ vào những quỹ chủ động làm gì
đúng không? Và ngoài ra, nếu các bạn chưa biết thì vào 5, 2, 0 lẻ 8 thì
warren Buffett cũng đã từng có thực hiện một cái vụ cá cược cũng khá
là nổi tiếng á thì ông ấy đưa ra một cái khác, tức là ông ấy cược là trong
vòng 10 5 thì tôi tin là những cái quỹ index, những cái quỹ bị động như
vậy. Sẽ có lãi suất cao hơn, tức là kiếm được nhiều tiền hơn so với
những cái quỹ được quản lý một cách chủ động. Theo mấy đứa đấy, các
kiểu giống như vậy và có một cái bên đã chấp nhận cái lời cái kiểu đó
và sau 10, 5 thì các bạn cũng biết kết quả rồi đó. Ông ấy thắng cuộc các
tượng đó vào mấy kiến gì về được rất nhiều tiền vào mấy tặng số tiền
đó cho từ thiện thì đó là một cuộc chơi 10, 5 và sau 10 5 thì những cái
quỹ index đó vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với những cái quỹ được
quản lý một cách chủ động thì tất nhiên là tới đây sẽ có nhiều bạn tranh
cãi là OK. Giờ cũng có nhiều quỹ chủ động làm ăn tốt, vậy thì tất nhiên
là có người không tốt thì cũng phải có người tốt, chắc chắn là cũng có
những cái quỹ chủ động mà được quản lý bởi những người rất là giỏi
thì họ cũng sẽ kiếm được Rất nhiều tiền cho nhà đầu tư, cái đó là điều
chắc chắn, nhưng mà chỉ trong trường hợp là các bạn biết ho ca họ là ai
rồi các bạn có đủ sự hiểu biết để mà OK để chắc chắn được là họ có thể
kiếm được nhiều tiền hơn cho các bạn rồi các bạn mới dám bỏ tiền vào

những cái quỹ chủ động như vậy rồi các bạn dám chịu rủi ro là bạn trả
nhiều chi phí quản lý quỹ mỗi 5 hơn để cho đem về được lợi nhuận
nhiều hơn thì lúc đó các bạn mới đầu tư được vào những cái này thôi
chứ còn những nhà đầu tư bình thường như tụi mình thì không có biết
nhiều lắm thì thôi. Chúng ta đầu tư vô những cái quintet, những quỹ bị
động giống như lời khuyên của ryan buffet đi cho nó chắc ăn. Tại vì về
lâu về dài, nó thực ra nó tỉ lệ thắng nó cũng khá cao mà các bạn thấy.
Ông warren Buffett, ông ấy thắng cái của cái cớ mà là giả sử như các
bạn chọn cái quỹ là vanga filed under index thì đây là số liệu của nó ờ
mình mới thay giáo bạn mà thực ra tại vì mình ngâm cái video này lâu
lắm rồi lúc mà các bạn Xem được video này chắc giữa tháng mười một
hơn rồi đúng không bạn à? Thật ra mình bắt đầu quay nó từ đầu tháng
chín lần, tức là quay cái video này tới 2 tháng hơn 5 rất là lâu rồi tại vì
đây cũng là một cái chủ đề không phải chuyên môn của mình, cho nên
mình tìm hiểu cũng kĩ dữ lắm mới dám nói ở trên là quay được những
video thì thôi thay cái áo cho nó mới xỉu. Thì đại khái là nếu các bạn
mua cái quỹ này vào 5, 2, 0 lẻ 8 thì nó sẽ có giá là $120 và nếu các bạn
bán nó vào 5, 2, 0, 18, tức là sau đó 10 5 thì nó sẽ có giá là $250, tức là
nó đã gấp đôi giá trị lên là 100%, chia cho 10 5 thì mỗi 5 tức là trung
bình 10% và nếu mà đầu tư thì lãi 10%, 5 là một con số cũng đã rất là
tốt rồi và rất là nhiều người mong chờ một cái mức lãi suất giống như
vậy rồi cho nên mình thấy 10% cũng là vui lắm rồi, chả có gì cần phải
hơn cả và thật ra 10% rất là nhiều luôn đó bạn, nếu mà các bạn tính cái
lãi suất kép gì đó thì kiểu nó siêu nhiều luôn á, cho nên chúng ta chỉ cần
10% thôi chứ cũng chẳng cần nhiều hơn đâu, tuy nhiên chưa xong chưa.
Xong các bạn video rất hay, chưa hết, tức là giả sử bây giờ các bạn
đồng ý đầu tư vào quỹ bị động rồi đúng không? Vậy thì các bạn nên
đầu tư vào quỹ etf hay là các bạn đầu tư vào quỹ index và nó giả sử mà
các bạn đầu tư vào quỹ etf thì các bạn nên đầu tư vào quỹ etf nào rồi
mua bao nhiêu cổ phiếu một tháng rồi bao lâu một lần thì nó mới hợp
lý hơn. Rất là nhiều câu hỏi chúng ta cần phải giải quyết và trước khi
chúng ta giải quyết những câu hỏi đó thì có một cái câu hỏi quan trọng
hơn mà chúng ta cần phải giải quyết. Đó là bây giờ các bạn nên đầu tư
vào cổ phiếu của Việt Nam hay là cổ phiếu của nước ngoài á. Đây là
một cái câu hỏi của cũng rất là nan giải mà đã phải dành rất nhiều thời
gian để tìm ra cái cần giải đáp Cho cái vấn đề này tại vì nếu một cách
công= mà nói thì khi các bạn đầu tư vào cổ phiếu của nước ngoài, mình

lấy ví dụ như bạn đầu tư vào những cổ phiếu của những công ty ở nước
mỹ đi thì cái nền kinh tế của thị trường bên mỹ nó vẫn ổn và nó vẫn vẫn
hơn rất là nhiều so với nền kinh tế so với ở Việt Nam, đúng không? Nói
một cách công= thì nó là như vậy, cho nên cái độ rủi ro khi mà càng
đầu tư vào những cổ phiếu ở bên mỹ nó cũng sẽ thấp hơn rất nhiều so
với cái bà đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam và chưa kể, các bạn mua cổ phiếu
của nước ngoài, nhưng các bạn sẽ không cần phải trả tiền hoa hồng rất
là nhiều sàn giao dịch ở bên nước ngoài, họ không có lấy tiền hoa hồng
cho các bạn ở Việt Nam thì vẫn có vẫn khá là cao rồi. Chưa hết, cái chi
phí quản lý quỹ của nước ngoài nó cũng thấp hơn, rất là nhiều so với
chi phí quản Hủy ở Việt Nam mình giải quyết, ví dụ như cái quỹ etf hồi
nãy là mình nói các bạn là không có 6 lăm 6 7% đúng không? Thì cái
quỹ fan girl fails âm lịch này tức là cái quỹ mà warren Buffett ông ấy đã
chọn để cá cược này thì nó chỉ có không thớt không 4% 1 5 thôi các
bạn tức là nó chỉ có 1/10 không tới 1/10 của cái chi phí quỹ của các quỹ
etf vn 30. Thôi thì đó là những cái lợi ích mà bạn sẽ có được khi mà các
bạn đầu tư vào những cái cổ phiếu ở nước ngoài và sự thật thì sau một
thời gian dài tìm hiểu thì mình đã quyết định mình sẽ đầu tư vào cổ
phiếu của nước ngoài và mình đã thực sự mở một cái tài khoản trên. D
ameritrade và một cái tài khoản trên metauro anteros cũng khá là nổi
tiếng. Không phải mình rất là thích những cái quảng cáo của intero,
nhưng mà vấn đề đã xảy đến với mình đó là mình không có xác minh
được cái tài khoản của mình, tức là vấn đề đó đại khái như thế này. Khi
các bạn mở một tài khoản ở bên nước ngoài thì các bạn để các bạn sẽ
phải xác minh cái địa chỉ của bạn sang cái địa chỉ của bạn đó phải đúng,
thật hay không, nhưng mà cái trường hợp của mình thì hơi khó, tại vì
địa chỉ thường trú của mình nó khác với lại cái địa chỉ mà mình đang ở
mình thì mình không có ở địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện trên chứng
minh nhân dân của mình cũng là địa chỉ thường trú. Tuy nhiên, mình lại
đang ở một địa chỉ khác, cho nên khi mà mình dùng dùng cmnd của
mình á để mình xác thực thì cái địa chỉ trên cmnd của mình nó không
có khớp với lại cái địa chỉ hiện tại của mình. Cho nên là cái nền tảng pc
ameritrade với lại intero. Nó không có xác nhận được cái tài khoản của
mình, thế là mình không có cách nào để mình mua được cổ phiếu ở
nước ngoài cả thì trong cái quá trình mà không có mua được cổ phiếu
nước ngoài đó thì tự nhiên mình bỗng nảy ra một cái suy nghĩ là ủa nếu
như mà bây giờ mình mua cổ phiếu của nước ngoài thì hổng lẽ là mỗi

lần mình mua mình phải trả chi phí chuyển đổi ngoại tệ 3%. Rồi mỗi lần
mình bán mình cũng phải trả cái chi phí chuyển đổi ngoại tệ 3% nữa rồi.
Chưa kể là một số những cái chi phí khác nữa. Giả sử như mà các bạn
xài tài khoản của acb. Đây là một trong những ngân hàng mà có chi phí
chuyển đổi ngoại tệ nó thấp nhất hiện tại, chắc 1,1% nó rất là thấp thì
con số 1%. Nó cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà thật ra là mình làm
freelancer trên network mình xài thẻ acb thì mình vẫn bị- chi phí chuyển
đổi ngoại tệ là 3%. Các bạn mình chả hiểu tại sao nó để 1% nhưng mà
nó vẫn- mình 3% thì nếu như mà nói đến cái vấn đề này, mình nói các
bạn tức là những cái chi phí mà nếu tính về dài hạn, 10, 5, 20, 5, 30, 5 thì
nó sẽ rất là nhiều. Thì con số 1% này kiểu nó siêu nhiều luôn cho nên là
sau khi cân nhắc kỹ những cái thể loại chi phí đó. Tại vì nếu các bạn
không biết là mình đang làm freelancer mà đúng không? Tại vì mình
cũng rất là đau đầu với những cái loại chi phí giống như vậy. Cho nên
sau một thời gian cân nhắc thì mình quyết định là mình sẽ không đầu
tư vào những cái cổ phiếu nước ngoài nữa mà mình sẽ đầu tư vào
những cái cổ phiếu ở Việt Nam. Java se ve chai thì các bạn cũng đã hiểu
được khá nhiều thứ rồi và các bạn cũng đã quyết định được là OK. Giờ
mình sẽ đầu tư ở Việt Nam đi để tiết kiệm được những cái chi phí mà
nó quá đáng như cái kia, tức là ngoại- những trường hợp những bạn
nào mà kiểu rất là giỏi nhìn thấy được thị trường nước ngoài mà có thể
Kiếm được tiền lời rất là nhiều, tức là các bạn có thể bù được cái chi phí
của những cái loại chi phí đó thì các bạn cứ đầu tư ở nước ngoài thôi.
Tuy nhiên, nếu các bạn giống mình, các bạn muốn tiết kiệm các loại chi
phí chủ vô ích. Chính vì vậy mà các bạn quyết định đầu tư cổ phiếu ở
Việt Nam thì Giang các bạn sẽ không cần phải lo lắng giữa cái việc lựa
chọn là các bạn nên đầu tư cho quỹ index hay là quỹ etf nữa. Tại vì ở
Việt Nam, các bạn sẽ không có quintet để các bạn đầu tư lý do tại sao
để mình thật sự mình cũng không hiểu luôn và mình thực sự mình đã
dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu cái vấn đề này, nhưng mà mình
vẫn không biết tại sao là ở Việt Nam, các bạn sẽ không có quỹ index để
các bạn đầu tư. Nếu mà có một bài nào đó chuyên nghiệp trong mảng
này mà coi được tới khúc này thì không giúp mình giải thích cái vấn đề
này. Ở dưới nha là các bạn ở Việt Nam, các bạn chỉ đầu tư được những
quỹ etf thôi chứ các bạn sẽ không có quỹ index để các bạn đầu tư đấy.
Cho nên là thật ra trước khi quay video này, mình đã tìm hiểu cũ. Sự
khác biệt giữa quỹ indexq tr rồi quỹ nói chung là rất là nhiều loại quỹ

khác nhau. Mình tìm hiểu mình viết ra khoảng 5 6 trang Google đọc
xong cái kiểu dài lắm các bạn để mình giải thích cho các bạn nhưng mà
cuối cùng một hơi rồi mình mới biết là OK. Các bạn sẽ không có đầu tư
vô được quỷ index ở Việt Nam cho nên là thôi mình sẽ nói sơ qua sự
khác biệt. Ấn tượng nhất là các bạn thì cái sự khác biệt bự nhất giữa
quỹ etf và vào quỹ index thì nó chỉ có khác biệt đơn giản như này, đó là
quỹ etf thì các bạn sẽ mua bán được giống như là cổ phiếu. Tức là giả
sử các bạn muốn mua quỹ thế thì các bạn sẽ lên một cái sàn giao dịch
chứng khoán nào đó. Các bạn mua quỹ etf nhưng giống y chang mà các
bạn mua cổ phiếu vậy không? Các bạn đặt lệnh mua xong rồi khớp lệnh
với người bán thì các bạn sẽ mua được cái ip đó. Còn ngược lại, nếu các
bạn muốn mua quỹ indet, giả sử các bạn muốn mua cái quỹ index của
warren Buffett chọn này đi, tức là cái quỹ van go files index pin á thì các
bạn sẽ phải mua thông qua cái công ty van go. Và cái công ty vangol
đó, các bạn sẽ không thể mua được ở Việt Nam hết đấy, cho nên là đại
khái là ở Việt Nam. Các bạn sẽ không có quỹ index để đầu tư. Và nếu
như các bạn muốn đầu tư vào quỹ index của nước ngoài thì các bạn
phải tìm ra được một cách nào đó để các bạn đầu tư thông qua một
bên trung gian nào đó và mình vẫn chưa tìm ra cách cho nên là cuối
cùng mình quyết định là mình đầu tư vào quỹ etf luôn. Nếu các bạn
nghe đây, các bạn thấy mình hợp lý thì các bạn làm theo mình. Còn nếu
các bạn thấy không thấy hợp lý thôi, các bạn có thể tìm hiểu thêm của
các bạn nha rồi trước khi mà chúng ta nói về một cái tầm nhìn dài hạn
trong cái thị trường chứng khoán này và cách các bạn nên đầu tư như
thế nào. Thì trước hết mình sẽ chỉ cho bạn cách để các bạn mua cổ
phiếu à thì để mà mua cổ phiếu thì các bạn sẽ cần có một cái tài khoản
chứng khoán và các bạn cần phải biết cách nạp tiền vào tài khoản
chứng khoán đó thì lý do mà mình hướng dẫn phần này. Đó là tại vì nếu
mà các bạn hỏi những người khác thì người ta sẽ chỉ các bạn mở tài
khoản rồi những công ty kiểu nổi tiếng giống như ví dụ như là vn direct,
họ là easy thì những công ty đó thì nó tất nhiên là nó nổi tiếng cho nên
là ai cũng biết ai cũng sẽ giới thiệu cho các bạn. Nhưng mà nếu các bạn
mở tài khoản ở những công ty đó thì các bạn sẽ gặp phải những vấn đề
như thế này. Thứ nhất là lúc mà mình mở tài khoản ở những công ty đó
bây giờ như thế nào thì mình chưa biết, nhưng mà cái lúc mình cần mở
tài khoản công ty đó thì nó chưa Có cho mở 100% online, tức là các bạn
không thể nào mà đăng ký 100% online ngay tại nhà được mà các bạn

cần phải đem hợp đồng đi rồi nộp tùm lum các kiểu các thứ nữa. Mệt
lắm các bạn và thật sự mình khi mà mình đăng ký tài khoản ở vn direct
thì nó hành mình suốt một thời gian dài luôn và mình vẫn chưa có được
cái tài khoản trên vn Express đấy. Thế cho nên là mình không có một cái
bàn giống như sự phiền phức đó. Và ngoài ra, nếu các bạn chưa biết thì
cái chi phí giao dịch của những cái công ty chứng khoán này cũng rất là
cao. Mình lấy ví dụ như là vn direct thì cái chi phí giao dịch của nó sẽ rơi
vào khoảng từ không phết 15% cho đến khoảng không fed 35% trên
mỗi giao dịch. Còn đối với công ty s sai thì nó sẽ rơi vào khoảng không
feed 25% cho đến không phết 75% trên mỗi giao dịch. Và như mình nói
với các bạn rồi không biết mấy% như vậy, các bạn nhìn thì nó ít vậy
thôi. Nhưng mà nếu mà tính về con số 10, 5, 20, 5, 30, 5 thì nó sẽ rất là
nhiều và nếu chúng ta tiết kiệm được cái mức này càng nhiều thì nó sẽ
càng tốt cho chúng ta về lâu về dài, cho nên đó là lý do mình phải nói
phần này và đó là lý do mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái công
ty chứng khoán khác và tất nhiên là mình không có được quảng cáo
như bạn. Mình không có nhận được 1 VND nào cả và thậm chí mình
cũng sẽ không có để link giới thiệu cho các bạn luôn. Đó là công ty
TCPS và lý do mình giới thiệu với các bạn tại vì mình biết là nó tốt cho
bạn thôi. Thứ nhất là các bạn có thể tạo tài khoản 100% online rất là dễ
luôn các bạn, các bạn tạo 15 đến 20 phút là xong, không có cần phải
làm cái gì rườm rà, rắc rối ạ. 100% online hết và cái thứ 2 chi phí giao
dịch của nó cũng rất là thấp. Nếu như mà đem so với những công ty
khác. Tại vì hiện tại, chi phí giao dịch của tcvn nó chỉ có khoảng không
fürth 1% thôi, tức là nó thấp hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn đem so với
vn direct hoặc là e sai. Cho nên đó là lý do tại sao mình khuyên các bạn
nên mở tài khoản ở tcpmp mình không có nhận được cái lời giới thiệu
nào hết nha các bạn. Và thậm chí mình sẽ không để lên luôn nếu các
bạn muốn đăng ký thì các bạn tự lên Google. Các bạn search là cách tạo
tài khoản TCPS đó cách tạo tài khoản chứng khoán tcb, e xong rồi các
bạn nhấn vô đường lên xong rồi bạn tạo tài khoản đó mình sẽ không
để lên luôn rồi khi mà các bạn lên các bạn tạo tài khoản ở trên tcp e thì
nó dại nó có mấy bước mà bạn các bạn làm 15 2 chục phút là xong rồi
khi mà các bạn tạo tài khoản xong, các bạn sẽ nhận được một cái email
chúc mừng đăng kí gì. Tài khoản thành công của btc e sẽ giống như thế
này rồi xong rồi nó sẽ kêu các bạn là ký một cái hợp đồng thì khi mà
các bạn nhận được cái hợp đồng này các bạn đọc thì các bạn sẽ biết cái

hợp đồng hợp gì thì đại khái là các bạn nhận được hợp đồng đó xong
các bạn ký xong rồi các bạn gửi lại cho họ Thì các bạn sẽ đợi khoảng 2
3 ngày nữa để người ta xác nhận cái hợp đồng nó thường nó 24 giờ
thôi, mình đợi có khoảng 2 4 giờ không tới nữa nhưng mà không biết
tại sao bạn mình đợi tới 2, 3 ngày nên đại khái. Các bạn cứ đợi 2 3 ngày
xong nó sẽ gửi cho các bạn một cái email xác nhận. Và khi mà các bạn
nhận được cái email giống như vậy, tức là các bạn đã chính thức có một
cái tài khoản chứng khoán và các bạn có thể bắt đầu mua cổ phiếu
được rồi. Tuy nhiên, trước khi mà các bạn mua cổ phiếu thì tất nhiên các
bạn phải có tiền các bạn mới mua cổ phiếu được và để mà nạp tiền vào
tc e thì nó sẽ có 2 cách thì cách thứ nhất là dành cho những bạn nào
mà có tài khoản ngân hàng của Techcombank rồi. Thì các bạn tải cái
app pass mobile về đó thì trong này nó sẽ có một cái lựa chọn là
chuyển khoản các bạn nhấn vào, các bạn sẽ thấy là chứng khoán đó thì
các bạn ấn vô các bạn chuyển tiền thẳng qua cái tài khoản chứng khoán
của mình luôn rất là dễ được nhận thứ 2 là dành cho những bạn nào
chưa có tài khoản của Techcombank thì các bạn sẽ chuyển tiền qua cho
bên tài khoản của tc. E và họ sẽ giúp các bạn chuyển tiền vào các tài
khoản chứng khoán của bạn và làm cái này nó cũng dễ dàng cho các
bạn chả có gì khó khăn cả. Các bạn có lên mạng các bạn search là cách
nạp tiền vào tài khoản TCPS là nó sẽ ra đầy đủ các bước để cho các bạn
làm hết mà sao cái bạn nào mà xong? Các bạn thấy tiền chuyển vào tài
khoản rồi thì đó là lúc bạn có thể bắt đầu dùng số tiền đó để giao dịch
được rồi rồi. Và cái chiến thuật đầu tư thì nó đơn giản là các bạn. Đó là
các bạn sẽ đầu tư về dài hạn, tức là bạn sẽ đầu tư về 5, 5 10, 5, 20, 5 chứ
bạn không có đầu tư kiểu ngắn hạn thôi. Em mua xong rồi đợi ngày mai
có tăng giá không bán mà không có làm như vậy, các bạn đầu tư về dài
hạn và nếu mà đã muốn đầu tư về dài hạn, tất nhiên, cái số tiền mà các
bạn bỏ ra để đầu tư á phải là cái số tiền mà các bạn chắc chắn biết là ít
nhất trong vòng 5, 5, 10, 5, 20, 5 nữa. Các bạn sẽ không có cần dùng
đến nó đó thì các bạn mới đầu tư dài hạn được chứ còn bạn dùng cái
số tiền nào mà kiểu các bạn? Cần nó quá thì các bạn mua xong rồi các
bạn cứ kiểu bạn vô bạn coi nó có tăng giá không ngừng tăng giá. Tôi
bán tôi lấy lời tôi xài là coi như thua không có đầu tư theo cách này
được. Đây là một cách đầu tư về dài hạn, bởi vì về dài hạn thì cổ phiếu
nó sẽ luôn tăng giá. Và nếu các bạn đầu tư về dài hạn, các bạn sẽ luôn
luôn lời nó giống như bất động sản của bạn. Về lâu dài, nó sẽ luôn luôn

tăng giá tầm bao nhiêu thì không biết, nhưng mà nó sẽ luôn tăng giá,
còn giải thích tại sao mà nó luôn tăng giá thì đây là những người anh,
người chị đi trước, họ giàu kinh nghiệm, họ giải thích thôi chứ mình
cũng không có đủ trình độ, kiến thức để mà giải thích việc này. Nếu mà
bạn chỉ cần tin một điều là về lâu về dài cổ phiếu, nó sẽ luôn tăng giá.
Và nếu các bạn đầu tư theo kiểu dài hạn như vậy, các bạn sẽ luôn có lời
thì cách đầu tư nó đơn giản. Có bạn đó là bạn đầu tư theo chu kỳ đầu
tư theo chu kỳ là như thế nào? Đại khái đó là mỗi tháng đúng cái ngày
đó các bạn sẽ mua đúng cái quỹ bị động đó với đúng số tiền đó vậy
thôi. Đó là ví dụ như bây giờ, đầu tháng mười một đến ngày 1 tháng
mười một, các bạn vô các bạn chọn cái con quỷ etf VN 100 của Việt
Nam để mà các bạn đầu tư rồi đó cũng là cái mà mình đang chọn nhà
đầu tư á thì các bạn quyết định là các bạn sẽ mua một cái lô tại vì mua
một lô ít nhất là bây giờ nó không có cho mua ít hơn nữa một lô 100
con Ừ thì các bạn sẽ cần phải bỏ ra khoảng 1.000.800 ấy ở cái thời điểm
mình đang quay phim này ờ thì là 1.000.800 mấy để mà mua một cái
local phiếu 100 cổ phiếu cổ cái con đó thì 1.000.800 mấy đó thì mỗi
tháng bạn vô bạn mua đúng cái quỹ vn 100 đó các bạn mua đúng cái
số lượng đó và qua tháng sau lặp lại y chang vậy luôn đúng ngày 1
tháng mười hai vô mua đúng cái quỹ đó với đúng số lượng đó qua
tháng một cũng vậy, luôn đúng cái ngày đó vomo đúng cái con cổ
phiếu đó đúng cái số lượng đó. Tất nhiên là nếu vậy sao mà các bạn có
nhiều vốn rồi thì các bạn có thể mua với một số lượng cao hơn, nhưng
mà đại khái là nó phải đều đặn và nó phải đúng theo cái chu kỳ đó và
nó liên tục trong vòng. Ít nhất 5 5, 10 5 nhưng mà đầu tư theo kiểu đó
có rất là nhiều người anh, người chị đi trước, họ cũng có được cái mức
lãi suất 10% một tháng thì mình thấy là đó là mức lãi suất kiểu rất là tốt
rồi chả có cần gì phải nhiều hơn nữa, nhưng mình nói các bạn rồi đúng
không thì nó có rất nhiều người họ đầu tư theo kiểu đó và họ cũng có
được mức lãi suất rất là tốt như vậy. Cho nên các bạn không cần làm gì
phức tạp cả. Mỗi tháng các bạn chỉ cần vô đúng cái ngày đó các bạn
mua đúng cái cổ phiếu đó với lại đúng cái số lượng đó. Vậy là xong các
bạn không có cần biết là lúc đó nó đang mắc hay là đang rẻ. Các bạn
cũng không cần biết đó là đang lên hay đang giảm, bạn không cần biết
gì hết, các bạn chỉ cần vô trong bạn mua đúng cái cổ phiếu đó đúng cái
ngày đó. Mua đúng cái số lượng đó là xong rồi dẹp các bạn không có
cần Xem thêm bất cứ gì nữa và đó là cái cách mà rất nhiều người họ

cũng sử dụng để họ đầu tư tại vì họ không phải là những nhà đầu tư
chuyên nghiệp, cũng phải bỏ thời gian hàng ngày ra đập ô kê tài chính
các kiểu các thứ thì họ chỉ muốn đầu tư một cách đơn giản nhất có thể
và đúng theo cách đó, mình cũng là người muốn đầu tư đơn giản nhất
có thể, cho nên mỗi tháng mình cũng vô cái tài khoản chứng khoán của
mình. Mình cũng mua cái con etf v 100 đó mình cũng mua đúng cái số
lượng phù hợp với túi tiền của mình. Xong rồi qua tháng sau mình cũng
làm y chang, vậy mình cũng vô mình mua đúng cái con cổ phiếu đó
xong rồi đúng cái số lượng đó. Xong rồi cứ liên tục đều đặn như vậy,
mỗi tháng mình cứ làm y chang như vậy và mình biết là trong tương lai
nó chắc chắn nó sẽ tăng giá và mình cứ để đó 5, 5 sau 10, 5 sau rồi
mình bán thì mình sẽ có lợi chứ mình không có kiểu ngày nào cũng vô
Xem nó có tăng giá hay không thì tôi bán rồi nó có rớt giá hay không
thì tôi cắt lỗ không có làm gì. Các bạn, các bạn đầu tư về dài hạn mua
xong rồi để đó hết và chính vì đầu tư theo cái kiểu như vậy cho nên là
các bạn cũng sẽ rất là dễ để trả lời những cái câu hỏi là OK. Vậy thì bây
giờ tôi nên bắt đầu đầu tư khi nào thì nó sẽ hợp lý thì trả lời đơn giản
phải không bạn? Đó là bạn bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt thôi.
Miễn là các bạn có đủ một cái số tiền vốn ít nhất cũng phải cở triệu
mấy để mà các bạn mua một cái lỗ cổ phiếu, tại vì bạn ít nhất bạn phải
mua một cái lỗ cổ phiếu 100 cổ phiếu thì ví dụ như bây giờ con vn 100
VND thì các bạn phải mua mỗi tháng là chịu 800 mấy tương lai thì chắc
nó lên, nhưng mà đại khái bây giờ bạn phải có ít nhất 1.000.800 máy
mỗi tháng tôi vẫn ít hơn 2 triệu. Mình thấy là một con số rất là tốt rồi
thì miễn là bạn có đủ số tiền đó mỗi tháng thì các bạn bỏ vào ban đầu
tư thì các bạn cứ bắt đầu càng sớm càng tốt, về lâu về dài, cái số tiền lời
của bạn nó sẽ càng nhiều và chưa kể khi các bạn bắt đầu đầu tư đội á
thì cái đầu óc của bạn nó sẽ mở mang hơn, rất là nhiều kiểu nó nó mở
ra nó Tiếp thu những cái kiến thức về đầu tư và đó là một cái thứ nó rất
là giá trị tại vì kiểu nếu mà còn không đầu tư kỹ càng sẽ không có quan
tâm gì, chả quan tâm gì đến thị trường đầu tư làm cái gì cả.
Nên vay vốn của ngân hàng nào là tốt nhất.
Nhưng mà khi các bạn bắt đầu bỏ tiền thật vô rồi á thì các bạn sẽ bắt
đầu chú ý đến những cái tin tức tài chính nhiều hơn ở các bạn. Nghe
đến những cái việc chỉ số VN Index nó tăng, nó giảm thì các bạn cũng
kiểu hiểu hiểu hơn xíu rồi. Về lâu về dài các bạn nghe nhiều rồi bạn bắt

đầu về giỏi lên rồi các bạn bắt đầu hiểu nhiều hơn rồi. Các bạn bắt đầu
đầu tư vào những cái chiến thuật khác, nó lời nhiều hơn khi đó là cái lợi
ích lớn nhất của việc đầu tư. Chứ không phải là cái việc các bạn lời bao
nhiêu mà đó là các bạn hiểu được bao nhiêu về cái thị trường này và
các bạn sẳn sàng dành bao nhiêu để học về cái thị trường này. Đó chính
là các bạn đầu tư càng sớm càng tốt thì đó là một cái bước khởi đầu rất
là tốt rồi. Cho nên nếu các bạn thấy cái kiểu đầu tư này cũng hợp lý với
các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cái câu ETE 100 và bắt đầu
với nó rồi túm lai đi. Nội dung video này không phải để chạy các bạn
kiểu giỏi về chứng khoán rồi làm giàu từ chứng khoán kiếm tiền nhanh,
chứng khoán không mình chứng minh cho các bạn thấy được là OK. Cái
việc đầu tư chứng khoán nó chỉ đơn giản như vậy thôi chứ không có gì
phức tạp cả. Các bạn chỉ cần một cái tài khoản chứng khoán xong các
bạn vô các bạn bỏ tiền mua nó đầu tư theo đúng y chang kỹ thuật đó là
xong Đó thì mình chỉ muốn kiêng cho bạn một cái cảm hứng để bắt
đầu làm cái này thôi. Tại vì nó không phức tạp và mình cũng làm y
chang vậy cho nên là cứ bắt đầu càng sớm càng tốt.
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