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Tìm kiếm …



Chào các bạn thành công có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi
rằng là anh ơi, em có mấy trăm triệu? Muốn đầu tư vào thị trường
chứng khoán nhưng mà không biết nên đầu tư vào đâu? Anh giúp em

Bài viết mới

được không ạ? Nếu các bạn là nhà đầu tư f không là những người mới

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:

tham gia thị trường chứng khoán á hoặc là muốn tham gia vào thị

Vay mua nhà như thế

trường này mà các bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, hoặc là đầu tư

nào

vào cái gì thì lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là hãy đầu

tư vào trái phiếu và sau đó rồi các bạn có thể chuyển qua cổ phiếu từ từ
từ để mà tăng cái độ mạo hiểm lên. Nếu các bạn hứng thú với thị
trường này và nếu mà anh hứng thú với đầu tư trái phiếu thì muốn sâu
về nó, cách mua cách bán có những cái lựa chọn nào bên ngoài kia mà
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bạn có thể cân nhắc Cũng như là điểm mạnh, điểm yếu của việc mua

phân biệt thẻ tín dụng và

trái phiếu thì đây chính là video dành cho các bạn cho những bạn nào

thẻ ghi nợ – cuộc đại

không biết trái phiếu là gì thì đây là tóm tắt nhanh gọn lẹ. Nó trái phiếu

chiến của visa và

là một hình thức mà một doanh nghiệp có thể gọi vốn. Bên cạnh việc là

mastercard kinh tế nhập

phát hành cổ phiếu, khi các bạn mua trái phiếu của một doanh nghiệp,

môn

các bạn đã cho doanh nghiệp mượn nợ và đồng thời bạn đã trở thành
chủ nợ của công ty và tới cái thời kỳ đáo hạn, doanh nghiệp phải trả
bạn số tiền gốc+ với cái lãi suất họ đã cam kết. Trong trường hợp
doanh nghiệp phá sản thì những cái doanh nghiệp này phải ưu tiên trả
tiền cho các chủ nợ trước là những người mua trái phiếu là các bạn đó

Phân biệt THẺ GHI NỢ và
THẺ TÍN DỤNG (thẻ
DEBIT và CREDIT) – Nên
dùng thẻ nào

trước khi mà họ trả tiền cho các cổ đông. Chính vì bản chất an toàn hơn

Phân biệt thẻ ATM, thẻ

cổ phiếu, cho nên lợi nhuận tiềm năng của trái phiếu thường thấp hơn

tín dụng và thẻ ghi nợ

là cổ phiếu và cố định. Lúc mà bạn mua trái phiếu về cơ bản thì nó
giống như là gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, vậy nhưng mà lãi suất cao hơn
và dưới đây là một cái bảng so sánh giữa các gửi tiền tiết kiệm có kỳ
hạn ở ngân hàng với cái lãi suất của trái phiếu. Tại sao các bạn nên mua
trái phiếu? Tại vì nếu đằng nào các bạn cũng để tiền tiết kiệm trong
ngân hàng có kỳ hạn thì mình nghĩ rằng không có lý do gì các bạn
không nên dùng số tiền này để mà mua trái phiếu lãi suất cao hơn và
mình thấy giống y chang nhau mà đối với mình là phải OK. Giả sử các
bạn đã bị mình thuyết phục đầu tư vào trái phiếu đi, vậy thì chẳng có lý
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do gì các bạn không dập nát nút like cái video này. Bởi vì việc các bạn
tìm thấy kênh của mình coi video của mình đều phụ thuộc vào những
người đi trước đã dập cách làm cideo. Bởi vì việc các bạn nhập tương lai
của video này đã giúp cái video của mình lan tỏa đến nhiều người Việt
Nam hơn quay về trái phiếu nào vậy các bạn mua trái phiếu= cách nào?
Hiện tại, Việt Nam có 3 cách chính để mà đầu tư vào trái phiếu cách đầu
tiên đó chính là mua trực tiếp từ công ty phát hành trái phiếu hay còn
gọi là thị trường sơ cấp đó thì cái cách này yêu cầu vốn rất là cao, tính
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về tình tỷ trở lên. Cô này các quỹ đầu tư ngân hàng, công ty chứng
khoán hoặc là những con cá mập siêu to khổng lồ hoặc mua= cách này
mà thôi chứ theo mình biết thì người thường không ai mua hết. Có 2
cách tiếp theo để có thị trường sơ cấp đầu tiên, đó chính là thông qua
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các nhà phân phối hoặc là bên thứ 3. Ở đây, các bạn có thể mua từ
ngân hàng ờ công ty chứng khoán, hoặc là những cái đơn vị mà chuyên
tư vấn và phát hành trái phiếu. Nhưng mà lát nữa mình sẽ quay lại nói
chi tiết sau cách cuối cùng đó chính là đầu tư trái phiếu gián tiếp thông
qua các quỹ đầu tư và nếu bạn không biết quỹ đầu tư là gì thì 99% cái
nút dưới video này vẫn là màu đỏ. Bởi vì mình đã nói quá nhiều về cái
quỹ đầu tư trên kênh của mình rồi và thậm chí là mình còn có một cái
danh sách đi sâu vào các quỹ đầu tư Việt Nam cũng như là chính sách
đầu tư các thể loại. Nhưng mà dành cho những bạn nào không biết thì
quỹ đầu tư là cái việc các bạn sẽ bỏ tiền vào cái quỹ và quỹ này sẽ ra
ngoài kia. Họ mua trái phiếu trực tiếp từ các nhà đến việc phát hành và
sau đó rồi các bạn có thể đầu tư gián tiếp= cách là mua chứng chỉ quỹ
của họ. Thường thì khi đầu tư trái phiếu cách thứ 3 sẽ là cách an toàn
nhất, nhưng lợi nhuận cũng sẽ thấp nhất bởi vì các quỹ đầu tư họ phải
đa dạng cái trái phiếu của quỹ đầu tư của họ. Để mà giảm thiểu rủi ro
và đương nhiên như các bạn đã biết, đa dạng hóa danh mục sẽ giảm
thiểu cái lợi nhuận, tiềm năng của các bạn và đó chính là lý do tại sao
trong video hôm nay mình sẽ đi sâu vào cách thứ 2 mua trái phiếu
thông qua các đơn vị phân phối bên thứ 3, những cái đơn vị này, họ sẽ
mua trái phiếu trực tiếp từ nhà phát hành và sau đó bán lại cho những
nhà đầu tư với số vốn nhỏ hơn do động từ 100 tới 500 triệu. Trời trời
100 triệu tới 500 triệu bảng. Nói rẻ trời ơi 4 nhỏ chỗ nào vậy nhỏ cái
nào mình đồng ý là 100 triệu đến 500 triệu là một con số không hề nhỏ.
Nhưng nếu bạn so sánh với cái số tiền mà bạn phải bỏ ra để mà mua
trực tiếp từ các đơn vị phát hành, cụ thể là từ một tỷ đến 5 tỷ thì nó
chỉ= 1/10 mà thôi. OK, mình biết tên vẫn là to nhưng bạn cứ nghe mình
đã chúng ta sẽ đi từ cơ bản trước xong sau đó rồi chúng ta sẽ nói về cái
số vốn tham gia. Cách mua này khá là đơn giản, nếu các bạn có tài
khoản ở những cái công ty chứng khoán lớn ở Việt Nam thì các bạn
hoàn toàn người ta bấm vào cái danh mục đầu tư trái phiếu. Và mua
trực tiếp từ họ hoặc nếu các bạn hỏi nhân viên là các ngân hàng thì họ
hoàn toàn có thể cung cấp những cái trái phiếu mà họ đang có trên tay
để mà cho bạn tha hồ lựa chọn với cuối cùng trong danh sách này
chính là mua trực tiếp từ các đơn vị tư vấn phát hành cũng như là phân
phối trái phiếu điểm khác biệt giữa ngân hàng, công ty chứng khoán
với những cái đơn vị tư vấn phát hành này, đó chính là bên đây họ chỉ
có việc bán trái phiếu mà thôi. Trong khi đó, những cái đơn vị tư vấn
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phát hành này, họ sẽ phải đi sâu nói chuyện với cái doanh nghiệp phát
hành trái phiếu thì những cái công ty này họ sẽ Xem báo cáo Xem là
khả năng trả nợ của doanh nghiệp có tốt hay không. Chào cậu dạ, em
chào anh cậu đây rồi vì không cùng với thành công ty sắp phát hành
trái phiếu trên, em tới đây để hỏi Xem là nên phát hành bao nhiêu trái
phiếu và với lãi suất bao nhiêu ạ? OK+ cho tôi Xem cái bảng cân đối kế
toán công ty của cậu được không? Dạ vâng, hồ sơ đấy ạ.
Dựa vào những thông tin tôi có được thì tôi nghĩ công ty của cậu nên
phát hành 100 trái phiếu dạ vâng ạ, vậy lại tức bao nhiêu là đủ ạ? Lãi
suất khoảng 20%. Anh cho em hỏi số lượng trái phiếu thấp như vậy thì
ai mua ạ cho gia đình còn mua chứ làm gì có ai mua cái trái phiếu rác
rưởi của ông dắt bà đi một số nhân viên, vậy mà trong tương lai mình
sẽ làm một cái video phân tích, báo cáo tài chính để mà chỉ ra những
cái chỉ số để mà nói về một cái doanh nghiệp có khả năng trả nợ tốt
hay không. Dựa vào những điểm khác biệt trên thì rõ ràng là những cái
công ty tư vấn phát hành, họ sẽ hiểu rõ về công ty về cái trái phiếu hơn.
Là bên ngân hàng hay là những cái đơn vị khác? Tại vì bên đây chỉ đơn
giản là người bán mà thôi. Họ chưa chắc gì đã hiểu sâu về công ty như
là những cái đơn vị tư vấn phát hành này và đây chính là cái thời điểm
mà mình sẽ mang cái thằng safin vào và nói về nó. Đây là công ty đầu
tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại chuyên về phân phối trái phiếu
an toàn ở thị trường Việt Nam nghèo tiền, tức là các bạn bình tĩnh đã
bạn nghe mình giải thích đã các bạn nghe mình giải thích xong, bạn sẽ
biết lý do tại sao sao phim lại là một lựa chọn tốt khi mà các bạn muốn
đầu tư trái phiếu thị trường Việt Nam safin là viết tắt của cụm từ xây
Finance. Tài chính an toàn, mình quên giải thích cái ý nghĩa đằng sau
của cái từ tài chính an toàn của safin. Lý do là tại vì cái trái phiếu mà họ
phân phối tất cả trái phiếu an toàn. Tại sao những trái phiếu này là an
toàn? Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tại vì những cái trái phiếu mà bên
safin phân phối đều có tài sản đảm bảo rất là an toàn, cụ thể là cổ
phiếu đang được niêm yết của novaland hoặc là kinh bắc luôn luôn trị
giá khoảng 160% trên tổng cái số nợ mà họ cung cấp cho phát hành
trái phiếu trong trường hợp mà cổ phiếu công ty novaland nó giảm á
thì safin sẽ yêu cầu các nhà phát hành. Mang thêm mang thêm cổ phiếu
vào để mà đảm bảo cái tài sản mà họ đã phát hành trái phiếu và đó
chính là lý do tại sao mà trái phiếu của bên cellphones phân phối rất là
an toàn. Nếu bạn muốn mua trái phiếu thì các bạn cần phải để ý điều

này bởi vì không phải là trái phiếu nào cũng có tài sản đảm bảo an toàn
như là bên novaland và kinh bắc. Cho nên điều này đã khiến cho safin
khác với những bên phân phối còn lại mình. Ơ sao trước khi nhận lời
hợp tác với safin, mình đã tìm hiểu công ty này rất là kỹ rồi tìm hiểu từ
giấy phép hợp đồng rồi nói chung là tùm lum thể loại và mình nghĩ
rằng safin là một cái đơn vị khá là uy tín và các bạn biết tính mình. Mình
chỉ giới thiệu những cái sản phẩm nào mình tin tưởng hoặc là mình sẽ
xài trong tương lai tới các bạn mà thôi chứ mình không phải quảng cáo
linh tinh. Vậy điểm gì khiến safin khác với các nhà phân phối còn lại?
Thứ nhất, safin không chỉ là một đơn vị phân phối trái phiếu, mà họ còn
là một công ty tư vấn phát hành họ trực tiếp phân tích và tư vấn cho
các công ty. Trước khi mà những công ty này phát hành trái phiếu để
mà cho cái việc mà phát hành trái phiếu diễn ra càng nhanh càng tốt.
Tại vì các bạn nhớ rằng trái phiếu chỉ là một hình thức để mà gọi vốn
của một công ty mà thôi. Điểm khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu đó
chính là họ không bán đi một phần của công ty. Theo mình tìm hiểu,
safin là công ty phân phối độc quyền của novaland, là công ty kinh bắc
ờ cái thông tin này mình phải ngồi đọc từng trang của cái power point
mà diễn trên facebook mở công ty novaland phát hành trái phiếu đó. Ừ,
mình phải đọc cái đó. Và điều này có nghĩa rằng là bất kỳ quỹ đầu tư
nào hay là ngân hàng nào muốn mua trái phiếu của công ty novaland,
họ phải mua thông qua safin. Và nếu mà các bạn vô tình có cái ý nghĩ là
muốn mua trái phiếu của công ty novaland thì các bạn nghĩ rằng là việc
mua trực tiếp từ safin và mua từ ngân hàng thì khả năng là bên này sẽ
cho bạn lãi suất cao hơn. Ngày thường đi trái phiếu mà họ phát hành
đều là những cái công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong
trường hợp này là chính là novaland là công ty kinh bắc. Trong khi đó, ở
những kênh bán trái phiếu khác, họ bán trái phiếu của những công ty
chưa được niêm yết và điều này là hoàn toàn không có gì sai cả. Bất kỳ
ai cũng có thể phát hành trái phiếu kể cả mình, nhưng mà giữa một cái
công ty mà đã được niêm yết. Báo cáo công khai thông tin minh bạch
được kiểm toán hàng 5 và mình một cái người chưa được niêm yết lên
sàn chứng khoán cũng như là không biết là có lên sàn hay không,
không thông tin thì không có minh bạch thì bạn nghĩ là bên nào sẽ an
toàn hơn? Đương nhiên là mình rồi nghĩ sao trời trái phiếu của những
công ty mà sao phim phân phối có những cái tài sản đảm bảo rất là tốt
so với những cái trái phiếu khác bên ngoài kia thì mình chưa làm video

trong vấn đề này, nhưng mà trong tương lai khi mình nói về bảng cân
đối kế toán. Mình sẽ nói về cái việc là nợ thế nào là nợ tốt thế nào, nợ
xấu thế nào là nơi an toàn và thế nào là nợ rủi ro trong một cái doanh
nghiệp, nhưng mà về cơ bản thì trái phiếu mà sao phim phát hành
thuộc loại là nhóm tài sản trái phiếu có cái tài sản bảo đảm khá là tốt,
cho nên nó khá là an toàn. Tôi lấy cái khả năng trả nợ, công ty cũng tốt
á ừ cũng OK á dạ, vâng. Dạ vâng ạ, nhưng mà tài sản đảm bảo công là
gì? Tài sản đảm bảo ạ. À em dùng bản thân em được không? Một để
mà chỉ có Xem phim đó chính là bạn không cần phải là nhà đầu tư
chuyên nghiệp để mà mua trái phiếu từ safin dành cho những bạn nào
không biết thì nhà đầu tư chuyên nghiệp là những nhà đầu tư có cái
khối lượng giao dịch chứng khoán lên đến 2 tỷ trong 1 5 qua. Cho nên
nếu bạn không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì bạn không thể nào
mà mua trái phiếu từ những cái đơn vị khác, ví dụ như là ngân hàng
nhưng mà size film cho phép bạn làm điều này và hiện tại là safin đang
có sản phẩm đầu tư trái phiếu cho phép các nhà đầu tư đầu tư với số
vốn chứ từ 50 triệu mà thôi. Mình biết con số này vẫn rất là to. Tuy
nhiên đây là cái con số nhỏ nhất ở thị trường cho các nhà đầu tư đơn lẻ
rồi. Và lãi suất trái phiếu của họ lên đến 10. 5% 1 5 đó 10% 1 5 quá đơn
giản luôn không làm gì cả, mua cái giữ một 50% bùng vừa rồi là những
lý do tại sao bạn nên cân nhắc mua trái phiếu ở safin nếu các bạn có ý
định đầu tư trái phiếu thị trường Việt Nam và sau đây là những điểm
mạnh cũng như những điểm lưu ý khi mà các bạn mua trái phiếu thứ
nhất lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm ở ngân hàng nếu mà các bạn dự định
là sẽ xài một cái số tiền trong vòng 5 tiếp theo, các bạn không thể nào
bỏ vào thị trường chứng khoán được tại vì nó khá là rủi ro, các bạn
cũng không thể nào bỏ về tiết kiệm được ngân hàng được tại vì nó
không có nhiêu hết á. Thì tại sao bạn không thử mua trái phiếu lợi
nhuận lên tới 10%? 1 5 thứ 2 trái phiếu là một tài sản đầu tư khá là an
toàn, bởi vì khi mà doanh nghiệp phá sản, họ phải ưu tiên nhắc lại là ưu
tiên trả tiền cho các chủ nợ là những người mua trái phiếu trước khi trả
cho các cổ đông biến động không nhiều, khá là ổn định, thực ra giá trị
của một trái phiếu cũng tăng giảm như là cổ phiếu, vậy một yếu tố ảnh
hưởng đến giá của trái phiếu đó chính là lãi suất trái phiếu chính phủ,
nếu mà lãi suất của chính phủ tăng thì điều này ảnh hưởng đến giá trị
của trái phiếu. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam còn quá là non, cho nên
việc này sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tại vì thậm chí ở mỹ, khi mà fed

điều chỉnh cái lãi suất, cái giá trị của trái phiếu cũng không thay đổi
nhiều. Mình hoàn toàn có thể giúp các bạn tính được điều này, nhưng
mà nó sẽ thuộc trong cái series và máy tính cơ thì thậm chí là nếu mà
thị trường có giảm thật là mạnh tùm lum tà la. Vậy mà nó nhắc lại là nó
sẽ rất là khó xảy ra thì nếu bạn giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn, các bạn
vẫn sẽ được nhận cái tiền vốn của các bạn+ với cái lãi suất không mất
đồng nào cả. Bên cạnh điểm mạnh thì cũng có những điều bạn cần phải
lưu ý như sau, tuy là công ty novaland và công ty kinh bắc là những cái
công ty được niêm yết hay trường Việt Nam. Có vốn hóa thị trường lên
tới hàng ngàn tỷ không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Các bạn nhìn thử
vào cái evergrande ở bên Trung Quốc kìa, sập thì vẫn sập thôi. Tuy
nhiên, mình nhắc lại đó chính là đây là 2 công ty rất là lớn, có vốn hàng
ngàn tỉ ở thị trường Việt Nam được niêm yết trên sàn chứng khoán so
với những công ty này, với những cái công ty mà chưa được niêm yết
thì giữa việc các bạn mua trái phiếu của những công ty này là những cái
trái phiếu của những công ty được niêm yết thì bên nào an toàn hơn?
Chưa kể là nếu mà công ty có dấu hiệu phá sản thì họ vẫn phải ưu tiên
trả tiền cho các chủ nợ trước khi là họ trả tiền cho các cổ đông. Cho nên
các bạn yên tâm nếu các bạn mua trái phiếu khả năng cao. Chính bởi
chính chính vì 9%, các bạn sẽ được nhận lại tiền gốc của các bạn không.
0, 0, 0 1% thì mình không biết mình nói gì thì nói đây là đầu tư trái
phiếu chứ không phải là bỏ tiền tiết kiệm không kỳ hạn ở ngân hàng
Việt Nam và các bạn có thể mua hôm nay xong ngày mai bán không có
đâu nha, nó sẽ bị ràng buộc về mặt thời gian và điều này áp dụng với
tất cả các đơn vị phát hành trái phiếu. Tuy là sau khi có cam kết sẽ mua
lại trái phiếu của bạn vào ngày hết hạn trên hợp đồng. Nhưng nếu mà
bạn có cái nhu cầu mà bán cái trái phiếu bạn trước ngày hết hợp đồng,
các bạn cần phải tư vấn với safin để mà tìm hiểu thêm. Và vừa rồi là
những cái bạn nên biết cũng như là những cái điều bạn cần lưu ý trước
khi Đi mua trái phiếu thị trường Việt Nam. Nếu các bạn muốn mình làm
một video đi sâu về safin cũng như là cách họ đánh giá một công ty có
khả năng trả nợ hay không thì đừng quên bình luận để mình biết nhá,
xin lỗi các bạn một lần nữa. Đó chính là nếu mà các bạn hứng thú với
việc mua trái phiếu trên safin thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào
đường link ở dưới phần mô tả hoặc là ở dưới phần bình luận mình sẽ
để dưới phần bình luận. Còn nếu có hứng thú với kiến thức tài chính và
đầu tư các anh thì đừng quên bấm đăng ký bởi vì mình đăng video vào

lúc 6:00 tối chủ nhật hàng tuần. Video tuần này chỉ có như vậy thôi. Bye
bye chishi mình cảm ơn các bạn đã Xem video và nếu các bạn thuộc
những cái nhà đầu tư mà không có. Nhiều tiền để mà mua trực tiếp trái
phiếu từ bên safin thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo thử cái video mà
mình nói về cách đầu tư vào thị trường chứng khoán với số vốn chỉ từ
500.000 trở xuống
nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi nhiều nhất
Bí Kíp Tạo Mã Giảm Giá Trên Shopee Thu Hút Khách Hàng
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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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