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Tìm kiếm …

Lãi suất cho vay mua nhà tầng, tình trạng bán tháo tài sản để trả nợ có
xuất hiện xác suất các nhà kinh doanh bất động sản dùng đòn bẩy tài
chính phải bán tháo tài sản để trả nợ ngày càng cao khi lãi suất tăng
cao. Báo cáo phân tích mới nhất về thị trường đĩa của công ty chứng
khoán VN đại gia cũng cho thấy xu hướng này khi đưa ra dự báo các

Bài viết mới



doanh nghiệp phát triển nhà ở thương mại sẽ vấp phải nhiều sóng gió
trong giai đoạn tới khi ngân hàng nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt
dòng tín dụng vào các lĩnh vực bất động sản. Vn Express nhận định, lãi
suất huy động có thể tăng thêm 30 50 điểm cơ bản từ nay đến cuối 5

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

2022. Đồng thời, lãi suất cho vay thế chấp của các ngân hàng tư nhân

SỰ LỢI HẠI CỦA THẺ TÍN

có thể tăng lên mức 10 10,5% mỗi 5 vào cuối 5 nay. Nếu kịch bản này

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

diễn ra, sản phẩm cho vay mua bất động sản của ngân hàng cũng sẽ

HÀNG GIẤU KÍN

chịu áp lực tăng lãi suất tác động trực tiếp đến khách hàng vay vốn.
Ngoài ra, các dự án bất động sản cũng sẽ bị ảnh hưởng vì nếu phải vay
với lãi suất cao hơn, chủ đầu tư, các dự án sẽ buộc phải điều chỉnh giá
bán. Theo tiến sĩ Nguyễn trí hiếu, việc tăng lãi suất cho vay luôn luôn
bất lợi cho bất động sản bởi người kinh doanh bất động sản phải vay
tiền ngân hàng. Hoặc phải phát hành trái phiếu để có vốn thực hiện

phân biệt thẻ tín dụng và
thẻ ghi nợ – cuộc đại
chiến của visa và
mastercard kinh tế nhập
môn

những công trình, dự án đang xây dựng. Nếu lãi suất ngân hàng tăng

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

thì lãi suất trái phiếu cũng tăng chi phí vốn tăng, từ đó giá bất động sản

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

cũng tăng lên và gây bất lợi cho thị trường bất động sản. Vị chuyên gia

DEBIT và CREDIT) – Nên

này cho rằng người mua nhà cũng sẽ gặp khó khăn. Ông hiếu phân

dùng thẻ nào

tích, phía ngân hàng sẽ tính khả năng trả nợ của khách hàng dựa trên
chỉ số mà họ dùng tiền trả nợ cho ngân hàng mỗi tháng cả gốc và lãi
chia cho thu nhập của khách hàng trong tháng đó tỷ lệ tốt là 50%, 70%

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

là quá cao và 80% là nguy hiểm. Nếu tỷ lệ càng cao thì khách hàng
càng khó có khả năng trả nợ và có thể sẽ không vay được tiền ngân
hàng dẫn đến làm chậm thị trường bất động sản. Một trong những tác
động của việc tăng lãi suất, theo tiến sĩ Nguyễn trí hiếu nhận định, xác
suất các nhà kinh doanh bất động sản dùng đòn bẩy tài chính phải bán
tháo tài sản để trả nợ ngày càng cao. Đòn bẩy tài chính này không chỉ
vay ngân hàng mà ngay cả nợ từ trái phiếu khi gặp khó khăn trong vấn
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Bán hàng
Báo chí
Biểu mẫu

đề bán bất động sản hoặc sử dụng bất động sản với mục đích cho thuê
thu nhập của các nhà kinh doanh b ảnh hưởng nhưng chi phí tăng lên
do lãi suất tăng sẽ đẩy rất nhiều nhà kinh doanh bất động sản vào
trong tình trạng vừa nở khi đó. Những nhà đầu tư này buộc phải bán
bất động sản giá rẻ để trả nợ. Ông phan công chánh, chuyên gia bất
động sản nhận định, thị trường đang gánh thêm ảnh hưởng tiêu cực từ
sự điều chỉnh lãi suất. Trong khi đó, diễn biến trầm lắng đã xuất hiện từ
đầu 5 các khoản vay bất động sản đang áp dụng lãi suất thả nổi và khi
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có điều chỉnh các khoản lãi vay sẽ tăng. Tuy nhiên, ông chánh cho rằng
thị trường có thể suy thoái nếu như

phòng trọ công nhân

Một ngày của Nguời bán hàng Shopee diễn ra như thế nào
hạ nhiệt, song về dài hạn tăng lãi suất là điều cần thiết để chiều chỉnh
thị trường, cơ cấu lại sản phẩm nguồn vốn tiến sĩ. Nguyễn Chí hiếu còn
cho rằng thị trường bất động sản đang và sẽ gặp rất nhiều khó khăn và
đang trong tình trạng thiếu thanh khoản. Nếu tình trạng này kéo dài 3 6
tháng thì giá bất động sản sẽ giảm mạnh. Hiện tại ở mỹ với lãi suất tăng
cao, giá nhà đã giảm khoảng 10% từ đầu 5 tiến sĩ đinh thế hiển cho
biết, với thị trường khó khăn như hiện tại, nhà đầu tư nhỏ lẻ ôm căn
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nhà miếng đất bé thì cắt lỗ mạnh vẫn thoát được hoặc số tiền vay ít vẫn
xoay sở được nhưng các nhà đầu tư lớn ôm đất lớn vài chục tỷ, vài trăm
tỷ trở lên thì lúc này kiếm người mua khó. Vì những người có khả năng
mua thì họ cũng đang đầy ắp nhà đất, họ muốn mua thì phải đẩy được
hàng đang ôm đi để có tiền hoặc phải vay ngân hàng hay phát hành
trái phiếu mà các cách này hiện đang kém.
[hướng dẫn] thủ tục vay mua nhà thế chấp chính căn nhà mua

 Kinh nghiệm vay vốn ngân Mở thẻ tín dụng Visa Platinum
hàng để kinh doanh năm
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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
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