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MM BOOK là

một trong những đầu sách đầu tiên nằm

trong chuỗi sách chuyên đề chúng tôi dự kiến xuất bản trên
lộ trình thực hiện sứ mệnh nâng cao sự hiểu biết của người
dùng về kỹ năng quản lý Tài chính cá nhân.

Mỗi cuốn MM Book với các chủ đề khác nhau sẽ là tài liệu
hữu ích để bạn đọc có thể lưu giữ, chia sẻ, và cập
nhập phương pháp quản lý chi tiêu, tiết kiệm, thiết lập ngân
sách, sử dụng các sản phẩm tài chính hiệu quả.

Đây cũng là dự án nằm trong hệ sinh thái Quản lý tài chính
cá nhân mà Money Lover đang xây dựng và phát triển tại thị
trường Việt Nam.

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
SỐ 1 THẾ GIỚI
TÌM HIỂU THÊM

Quản lý tiền bạc cũng giống
như tham gia một trò chơi.
Chỉ cần nắm được nguyên tắc
hoạt động và rèn luyện hàng
ngày, bạn sẽ chiến thắng!

CUỐN EBOOK ĐẦU TIÊN
TỪ MY MONEY
VỀ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Hàng ngày, mỗi cá nhân hay hộ gia đình đều “hít thở” trong môi
trường có mùi của tiền bạc. Đi làm kiếm tiền? Đầu tư lưu thông dòng
tiền và sản sinh lợi nhuận? Mua bảo hiểm tránh rủi ro? Dùng thẻ ngân
hàng, thẻ tín dụng? Các khoản trả góp mua nhà; Tiền học cho con; Đóng
góp tiền vào quỹ chung giữa hai vợ chồng? Tiền đi chợ? Đi lại? Tích cóp
cho việc nghỉ hưu, thất nghiệp….

Hậu quả của việc thiếu kiến thức về tài chính cá nhân hiện hữu ở khắp mọi
nơi trong cuộc sống, trong mọi tầng lớp, ngành nghề.

Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những gia đình không có nổi 20 triệu trong tài
khoản tiết kiệm khi có việc khẩn cấp cần dùng; những ông bố chạy vạy
khắp nơi chỉ để mượn 5 triệu đóng tiền học phí cho con tháng sau.

Những cô gái muốn mua cả cửa hàng thời trang vào ngày mùng 5 nhưng
lại đi vay ba mươi ngàn đồng để ăn trưa vào ngày 25 cũng trong tháng đó;
những vụ li dị, cãi vã trong gia đình vì người chồng thế chấp cả căn nhà
dồn vào chứng khoán rồi mọi thứ chỉ còn lại những con số trên bảng điện
tử xanh đỏ….

Và nhiều trường hợp rắc rối, rủi ro tương tự khác nếu không có sự chuẩn bị
trước.

Tương tự, bạn sẽ có thể bắt gặp một
anh chàng hoàn tất chi phí căn nhà
đầu tiên của mình khi mới 23 tuổi.
Một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở độ tuổi
55, sống nhờ thu thập từ tòa chung cư
cho thuê, lợi nhuận từ quỹ tương hỗ
và rong ruổi khắp nơi trên thế giới
trên chiếc du thuyền nhỏ ngoài đại
dương.

Đâu là sự khác biệt?

LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Tránh được những quyết định tài chính sai lầm

Vượt qua các giai đoạn khó khăn hoặc những sự
kiện cần nhiều nguồn lực tài chính

Giảm thiểu rắc rối, tranh chấp, lo lắng về tài
sản
Có cuộc sống thoải mái hơn sau khi nghỉ hưu,
tránh phụ thuộc người khác.

Đạt được các mục tiêu tài chính khác theo kế
hoạch.

Từ định hướng đó, ban biên tập lựa chọn chủ đề “ Nhập môn Quản
lý tài chính cá nhân” trong MM Book số 1 ra mắt trong tháng
11/2018 này.

Ấn phẩm đầu tiên sẽ mang đến những kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó
là các tài liệu liên kết giúp người đọc dễ dàng tải xuống và áp dụng
ngay cho bản thân.

Chúc bạn tìm thấy những kiến thức hữu ích trong
cuốn sách MM Book No.1 này! Nhớ theo dõi và
đăng ký để nhận miễn phí những bản Ebook
tiếp theo nhé!
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CHAPTER 1
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN LÀ GÌ?

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
KHÔNG RẮC RỐI
NHƯ BẠN NGHĨ
Giữa một “rừng” thông tin và các sản phẩm tài chính dễ khiến người đọc rối não
và phức tạp hóa vấn đề. Tài chính cá nhân không hề trừu tượng, mơ hồ, hay rắc rối
như nhiều người nhầm tưởng.

Định nghĩa một cách bao quát nhất: Tài chính cá nhân là việc ứng dụng những
nguyên tắc quản lý tài chính vào các quyết định về tiền bạc của một cá nhân
hoặc hộ gia đình.

Hiểu biết về tài chính cá nhân giúp người dùng thiết lập ngân sách, quản lý
chi tiêu, tiết kiệm, kiếm tiền, đầu tư các nguồn tiền theo thời gian, có tính đến
rủi ro tài chính và các sự kiện trong tương lai.

Thực chất các kế hoạch tài chính cá nhân cần đáp ứng các mục tiêu tài chính,
có kế hoạch tổng thể từ tiêu dùng đến tiết kiệm, đầu tư tương ứng với các mức
độ rủi ro mà khách hàng chấp nhận hay các kế hoạch dài hạn hơn như hưu trí
và di sản.

B

A

C

Theo một cuộc khảo sát trên địa bản Hà Nội, trên
"Nhiều người trẻ chưa có
thói quen quản lý tài chính

80% người được hỏi không biết tài chính cá nhân
là gì và không có kế hoạch cụ thể trong tương lai.

khoa học hoặc có kế hoạch
cụ thể về tài chính trong
tương lai.

Hầu hết trong các chương trình giáo dục, học sinh
– sinh viên cũng không được đào tạo bài bản lĩnh
vực này.

Khi lập kế hoạch tài chính cá nhân, người tiêu
dùng sẽ xem xét sự phù hợp giữa nhu cầu bản thân
với các sản phẩm tài chính liên quan.
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NGÀY CÀNG NHIỀU
CÁ NHÂN, CÔNG TY TỰ NHẬN LÀ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH
XUẤT HIỆN.
NHƯNG THỰC CHẤT, HỌ ĐANG CỐ
ĐIỀU HƯỚNG KHÁCH HÀNG
MUA SẢN PHẨM HỌ CUNG CẤP,
ĐỂ NHẬN HOA HỒNG.

Cho dù là nhu cầu tài chính ngắn hay
dài hạn. Tất cả đều phụ thuộc vào các
yếu tố: thu nhập, chi phí, tiết kiệm, đầu
tư, lập ngân sách, mục tiêu cá nhân và
mong muốn của bạn.

Trong gia đình, người ra quyết định
không phải lúc nào cũng đưa ra
quyết định tài chính tốt nhất. Do

Nhưng để tận dụng tối đa thu nhập và
tiền tiết kiệm, điều quan trọng là bạn
phải có hiểu biết về tài chính. Điều này
giúp phân biệt giữa lời khuyên tốt – xấu
và đưa ra những quyết định sáng suốt
trong quá trình thực hiện.

nguồn lực giáo dục hạn chế và ảnh
hưởng bởi sở thích cá nhân!
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CHAPTER 2
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN HIỆU QUẢ
Nhiều người nghĩ rằng việc quản lý tài chính cá nhân chỉ cần thiết
khi có nhiều tiền, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Bởi nếu không
biết cách quản lý tốt những gì đang có thì khi có thêm hoặc mở rộng,
mọi thứ sẽ trở nên rắc rối, bế tắc hơn mà thôi.
Bên cạnh đó, cũng có những người lập luận rằng việc quản lý tài
chính khiến bản thân cảm thấy bị mất tự do. Nhưng nếu nghĩ
ngược lại, người lập kế hoạch đang được sống tự do trong khuôn
khổ. Điều này làm họ an tâm trong mọi hoạt động xử lý phát
sinh hay sự cố trong cuộc sống mà không cần quá lo lắng.

Hơn nữa, việc quản lý tài chính không phải là bủn xỉn, keo kiệt,
hà tiện… đừng nhầm lẫn giữa những khái niệm này.

DỪNG NGAY
SUY NGHĨ
SAI LẦM

1. ĐẶT RA NHỮNG MỤC TIÊU QUÁ CAO
Đầu tháng, bạn đặt mục tiêu cắt giảm 40% các hoạt động chi tiêu
của mình. Nhưng khi cân đối lại, bạn cảm thấy con số này không
thể thực hiện được vì ngoài khả năng. Từ đó bạn bỏ cuộc và
không tuân thủ theo bất cứ mục tiêu tiết kiệm nào nữa.

2. KHÔNG CÓ CON SỐ CỤ THỂ
Bạn chỉ đặt ra mục tiêu nhưng lại không đưa ra được con số cụ
thể. Điều này khiến bạn không nghiêm chỉnh thực hiện và dễ hài
lòng với những kết quả nhỏ.

3. KHÔNG GHI CHÉP CỤ THỂ CHI TIÊU
Nếu không ghi chép cụ thể các khoản chi tiêu trong ngày, bạn
khó lòng có thể nắm được tình hình tài chính của bản thân và cản
trở việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm chi tiêu.

4. KHÔNG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
Không quản lý dòng tiền khiến cuộc sống của bạn trở nên khó
khăn hơn. Đôi khi bạn phải lựa chọn giữa việc tiết kiệm tiền với
việc tiêu tiền cho việc quan trọng tại một thời điểm nào đó.

Thông thường, có hai kiểu người khi thực hiện kế
hoạch tiết kiệm như sau:

• Người nghèo: Tiết kiệm = Thu nhập – Chi phí
• Người giàu: Chi phí = Thu nhập – Tiết kiệm

DỪNG NGAY NHỮNG SUY NGHĨ SAI LẦM

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KHOA HỌC VỚI
HỆ THỐNG 6 CHIẾC HŨ
Phương pháp JARS còn được gọi là phương pháp quản lý tài chính bằng 6 cái hũ.
Số tiền kiếm được chia đều làm 6 phần tương ứng với 6 mục đích khác nhau,

1. THIẾT YẾU = 55%

2. TIẾT KIỆM = 10%

55% số tiền được dành cho các khoản

Tiết kiệm 10% thu nhập trong thời

chi tiêu thiết yếu hàng ngày như ăn

gian dài để thực hiện các dự định

uống, đi lại, tiền nhà, hóa đơn điện

trong tương lai. Bạn sử dụng quỹ cho

nước, nhi cầu thiết yếu để duy trì cuộc
sống

Nếu quỹ chi tiêu thiết yếu ở mức trên
80% thu nhập, bạn cần tăng cường
nguồn thu hay cắt giảm chi phí để đảm
bảo dòng tiền.

những mục tiêu lâu dài, quan trọng
khi cơ hội tốt đến.

Xin lưu ý: quỹ này không phải là tiết
kiệm tiền dành cho khi khó khăn.

3. QUỸ GIÁO DỤC = 10%
Quỹ giáo dục để rèn luyện phát triển bản
thân mỗi ngày. Đầu tư tốt nhất là việc
học; “tầm vóc” của bạn càng lớn, bạn
càng hấp dẫn được những thứ lớn, tiền tài,
danh vọng hạnh phúc.

Mua sách, học phát triển bản thân ; tham
gia các khóa học, gặp gỡ, học hỏi từ
những những người thành công.

6. QUỸ TỰ DO = 10%
Tự do tài chính là khi bạn sống một cuộc
sống như bạn mong muốn mà không nhất
thiết phải làm việc hay phụ thuộc tài chính
vào người khác.

Bạn cần lập quỹ FFA để có tiền làm việc

4. HƯỞNG THỤ = 10%

thay cho bạn. Bằng cách này, bạn đã tạo ra

Đây là quỹ để phục vụ cho hoạt

“con ngỗng” đẻ trứng vàng khi không còn

động vui chơi. Giúp kích thích tiềm

làm việc. Chỉ được dùng quỹ này để đầu

thức phát triển. Đến những nơi chưa

tư và tạo ra thu nhập thụ động. Càng nhiều

từng đến, ăn những món chưa từng

tiền làm việc cho bạn, bạn sẽ càng ít phải

ăn. Tăng kiến thức, vốn sống. Thế

làm việc hơn.

nhưng nên nhớ chỉ dành 10% cho quỹ
này thôi nhé!

Xin lưu ý: không bao giờ được ăn thịt con
ngỗng!

5. CHO ĐI = 5%
Số tiền này được dành cho người
khác. Thể hiện trách nhiệm xã hội,
lòng biết ơn với cuộc sống. Làm từ
thiện; giúp đỡ người thân; xã hội,
các hoạt động cộng đồng.
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Lưu ý
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĂN THỊT CON NGỖNG!
1. Vấn đề cho tiền vào các lọ này cần được thực hiện
hàng ngày, tôi nói là HÀNG NGÀY. Nếu bạn làm
hàng ngày nhưng số tiền chỉ tăng vào mỗi cuối tháng,
tức là bạn đang chỉ làm công, ăn lương.

Hãy tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập thụ động khác
để bổ sung nguồn thu của mình mỗi ngày.

2. Quỹ tự do tài chính, bạn không bao giờ được tiêu
tiền trong quỹ này, chỉ dùng nó để đầu tư tạo ra thu
nhập thụ động

my.moneylover.com
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CHAPTER 3
CÁCH ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CÁ NHÂN

CÁCH ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC
TÀI SẢN CÁ NHÂN TRONG 60S

Trước khi muốn lập kế hoạch và vươn tới các mục tiêu tiền bạc,
hãy đánh giá nguồn lực bản thân. Nghiêm túc xem xét thực trạng
và nguồn lực tài chính hiện có bằng cách kiểm tra giá trị ròng bản
thân, tài sản sở hữu, dòng tiền mặt và các khoản nợ thời điểm hiện
tại để có kế hoạch triển khai sát với thực tế nhất.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy, những người lên kế hoạch
tài chính cho bản thân thường có xu hướng tiết kiệm tiền nhiều
hơn, đưa ra các quyết định đúng và ít gặp vấn đề trong thu
nhập.

Việc xây dựng một bản kế hoạch tài chính sẽ giúp cho người
lập xác định những hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu và
giúp họ kiểm tra được sự cải thiện về tài chính một
cách dễ dàng hơn.

Trước khi có thể thiết lập các mục tiêu thực tế, xây dựng kế
hoạch tài chính cá nhân và quản lý tiền bạc có hiệu quả, các cá
nhân phải đánh giá lại tình hình tài chính hiện tại của mình.

Báo cáo quản lý tài chính cá nhân là công cụ hữu hiệu giúp cung
cấp thông tin để kiểm soát tài chính. Kết hợp với kỹ thuật Lập
ngân sách, các báo cáo này sẽ hỗ trợ việc xác định được các vấn
đề tài chính và đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn.

CẤU TRÚC CỦA CÁC BÁO CÁO QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Có 2 loại báo cáo quản lý tài chính cá nhân là:
Bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân
Bảng thu nhập và chi tiêu cá nhân

Các báo cáo này là kết quả của việc tổng hợp các thông tin,
dữ liệu về tài chính của một cá nhân để mô tả tình trạng tài
chính của cá nhân đó. Chúng phản ánh các điều kiện tài
chính mà mỗi chủ thể có thể sử dụng để thiết lập cho các
mục tiêu tài chính, cũng như nhận ra các vấn đề tài chính
đang tồn tại.

Báo cáo tài chính cũng là cơ sở đánh giá khả năng thực hiện
mục tiêu tài chính. Biết cách xây dựng và diễn giải thông tin
trong các báo cáo quản lý tài chính cá nhân là cơ sở để thực
hiện thành công các kế hoạch tài chính cá nhân.
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BẢNG CÂN ĐỐI
GIÁ TRỊ TÀI SẢN CÁ NHÂN
Bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân tổng hợp các loại tài sản mà
các cá nhân đang sở hữu, các khoản nợ và các giá trị ròng trong
thu nhập tại một thời điểm nhất định. Bảng báo cáo này giúp các cá
nhân theo dõi được sự biến động của các loại tài sản và các khoản nợ.
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CÁC TÀI SẢN SỞ HỮU
Các khoản mục tài sản được ghi lại phía bên trái trên bảng cân đối giá
trị tài sản cá nhân theo giá trị thị trường hợp lý tại thời điểm hiện tại
(tức là số tiền mà cá nhân có thể thu được nếu bán tài sản này trên thị
trường). Giá trị thị trường sẽ có thể khác biệt đáng kể so với nguyên
giá (số tiền mà cá nhân đã trả để mua tài sản đó). Các tài sản có thể
được mua bằng tiền hoặc khoản vay.

Nói cách khác, ngay cả khi chưa thanh toán hết số tiền cho một loại
tài sản, người lập bảng vẫn cần liệt kê tài sản đó trong bảng cân đối
giá trị. Ngược lại, một tài sản được thuê không được coi là tài sản của
cá nhân vì quyền sở hữu tài sản này thuộc về người khác. Các tài sản
có thể được phân loại dựa trên đặc điểm và cách sử dụng. Ví dụ có thể
phân loại tài sản thành tài sản dễ thanh khoản, tài sản hữu hình và các
loại tài sản đầu tư.

CÁC TÀI SẢN DỄ THANH KHOẢN
Tài sản dễ chuyển đổi thành tiền để chi trả cho các chi phí trong
cuộc sống, các trường hợp khẩn cấp, tiết kiệm cũng như chi trả các
loại hóa đơn. Tiền mặt, số dư tài

khoản thanh toán, tài khoản tiền

gửi, quỹ tương hỗ, chứng chỉ tiền gửi đáo hạn trong 1 năm là các ví
dụ trong khoản mục tài sản dễ thanh khoản.
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TÀI SẢN HỮU HÌNH
Tài sản cá nhân có mục đích chính là duy trì lối sống hàng ngày
của cá nhân bao gồm bất động sản và các vật dụng cá nhân. Bất
động sản bao gồm đất đai, nhà ở, chung cư, hoặc các hình thức
bất động sản khác mà cá nhân sở hữu.

Vật dụng cá nhân bao gồm các phương tiện đi lại, các công cụ
giải trí, đồ nội thất gia dụng và các thiết bị, quần áo, trang sức và
các loại đồ vật khác. Các vật dụng cá nhân này thường có giá trị
giảm đi cùng với thời gian được đưa vào sử dụng. Những tài sản
này cần được đánh giá lại theo nguyên tắc khấu hao (ví dụ như
một chiếc ti vi đã dùng được 5 năm sẽ có giá trị thấp hơn so với
lúc mới mua).

TÀI SẢN ĐẦU TƯ
Bao gồm các loại tài sản hữu hình và tài sản vô hình được mua lại
nhằm tạo thêm thu nhập và tăng giá trị tài sản. Ví dụ về tài sản đầu
tư là cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vàng, bảo hiểm nhân thọ
và các sản phẩm niên kim, các tài khoản hưu trí cung cấp cho cá
nhân và người đi làm.

Các tài sản đầu tư được dùng để duy trì mức sống cho người chủ sở
hữu trong tương lai. Tài sản đầu tư thường có giá trị thay đổi, do
đó số tiền được liệt kê phải phản ánh giá trị của tài sản tại thời
điểm bảng cân đối được xây dựng.

Nội dung ở phía bên phải bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân là các
khoản nợ phải trả của cá nhân (bao gồm cả nợ cá nhân và các
khoản nợ kinh doanh liên quan). Các khoản nợ có thể là các khoản
nợ ngắn hạn, các khoản nợ phải trả người bán trong một năm hoặc
nợ dài hạn và các khoản vay trả góp được thế chấp bằng nhà cửa và
các bất động sản khác.
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NỢ PHẢI TRẢ DÀI HẠN
Các khoản nợ đáo hạn 1 năm trở lên kể từ ngày được ghi nhận
trong bảng cân đối giá trị. Các khoản nợ này thường bao gồm các
tài sản thế chấp bằng bất động sản, các khoản vay trả góp tiêu
dùng, tín dụng giáo dục và cho vay kí quỹ sử dụng để mua chứng
khoán. Các phần nợ phải trả trong các khoản vay và thế chấp cần
được đưa vào bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân nhưng không bao
gồm lãi suất thanh toán.

TÀI SẢN RÒNG
Giá trị tài sản ròng là giá trị còn lại được tính toán bằng cách lấy
giá trị ước tính của các tài sản theo giá trị thị trường trừ đi các
khoản nợ phải trả (giả sử không phát sinh chi phí giao dịch).

TÀI SẢN RÒNG = TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ

Nếu giá trị ròng của tài sản nhỏ hơn 0, thì cá nhân đó đang đứng
trước nguy cơ mất khả năng thanh toán (vỡ nợ). Mặc dù việc mất
khả năng thanh toán này không có nghĩa rằng cá nhân đó sẽ bị phá
sản ngay lập tức nhưng nó cho thấy rằng tài sản của họ này không
đủ để thực hiện các mục tiêu tài chính.

Thông thường giá trị tài sản ròng thường ở mức thấp khi các cá
nhân nằm trong độ tuổi thấp hơn 35 và có xu hướng tăng dần đến
mức cao nhất trong độ tuổi từ 55-64 tuổi. Mức giá trị tài sản ròng
giảm xuống dần khi các cá nhân bước vào độ tuổi nghỉ hưu.
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CHAPTER 4
CÁCH LẬP NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THU CHI

CÁCH LẬP NGÂN SÁCH
VÀ QUẢN LÝ THU CHI
CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH

Mẫu lập ngân sách và quản lý chi tiêu cho cá nhân, gia đình được phân chia
theo hầu hết nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Đặt sẵn công thức tổng quan
giúp người dùng có được kết quả ngay sau khi nhập liệu.
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MỤC TIÊU
Mục đích của bảng mẫu này để giúp bạn xác định các ngân sách
hàng tháng. So sánh ngân sách với thu nhập và chi phí thực tế của
bạn. Bảng tính này sử dụng nhiều Bảng riêng cho từng loại ngân
sách chính. Điều này cho phép bạn chèn và xóa các danh mục con
một cách dễ dàng.”

BƯỚC 1: CẬP NHẬT DANH MỤC NGÂN SÁCH
Bạn có thể sửa đổi các danh mục con trong mỗi bảng, nhưng nếu
bạn xóa

toàn bộ danh mục chính, thì bạn sẽ cần phải sửa đổi các

công thức trong bảng tóm lược Tổng ngân sách.

BƯỚC 2: NHẬP BUDGET THEO KẾ HOẠCH
Nhập các giá trị trong cột Ngân sách trong mỗi bảng. Ngân sách là
một kế hoạch bạn định tiêu bao nhiêu tiền vào việc được định
trước.

BƯỚC 3: NHẬP CON SỐ THỰC TẾ
Bạn có thể cập nhật bảng tính trong suốt tháng hoặc chờ đến cuối
tháng để nhập thu nhập và chi phí thực tế. Thu nhập và chi phí thực
tế có thể giống hoặc ít hơn, nhiều hơn so với ngân sách thiết lập
ban đầu.

BƯỚC 4: ĐÁNH GIÁ NGÂN SÁCH
Nếu Net là số âm, có nghĩa là bạn đã chi tiêu quá nhiều ngân sách
hàng tháng của mình. Cần xem xét lại các khoản chi và thiết lập lại
ngân sách hợp lý.

[TỔNG THU NHẬP] – [CHI PHÍ] = [ NET ]
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CHAPTER 5
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thông thường, thuế thu nhập cá nhân là một phần chi phí thiết yếu, thường
xuất hiện trong một hộ gia đình. Việc quản lý thuế không phải là việc đặt ra
các câu hỏi khi nào các khoản thuế sẽ được thanh toán? Có cần thanh toán hay
không? Cần đóng thuế bao nhiêu?

Trong luật được phát hành, chính phủ có rất nhiều quy định ưu đãi giảm thuế,
miễn thuế, các hình thức không tính thuế….

Thông thường, khi thu nhập của bạn tăng lên, đồng nghĩa bạn phải trả một
mức thuế cao hơn.

Hãy tìm hiểu tất cả các quy định, chính sách, điều kiện về

thuế thu nhập và linh hoạt áp dụng hợp lý sẽ tác động không nhỏ đến thu nhập
của gia đình.

TẠI SAO PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?
Hiểu đơn giản, thuế thu
nhập cá nhân là 1 loại thuế
đánh vào cá nhân có thu

Đóng thuế thực sự là một phần nghĩa vụ của cá
nhân đối với xã hội. Thuế là nguồn thu chủ yếu và
ổn định tạo nên ngân sách nhà nước.

nhập cao hơn so với mức
chi tiêu trung bình của xã

Ngân sách này dùng để chi tiêu cho các hoạt động

hội.

hành chính và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng:
xây trường học, bệnh viện, đường xá,… và các

Thuế TNCN không đánh
vào những người có thu
nhập dưới hoặc vừa đủ

hoạt động tác động đến nền kinh tế theo hướng
tích cực. Nói nôm na, đóng thuế là góp phần chia
sẻ với đồng bào và góp phần phát triển đất nước.

nuôi sống bản thân và gia
đình ở mức cần thiết trong
xã hội họ đang sống.
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AI PHẢI ĐÓNG
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?
Nhiều người lầm tưởng thu nhập tính thuế chính là thu nhập hàng
tháng của họ. Tuy nhiên thực tế thu nhập tính thuế là thu nhập
hàng tháng (thu nhập chịu thuế) trừ đi các khoản giảm trừ, trong đó
có 9 triệu đồng/tháng đối vơi bản thân và 3,6 triệu đồng/tháng đối
với người phụ thuộc.
Người đóng thuế là cá nhân cư trú tại Việt Nam và có thu nhập
chịu thuế. Cá nhân cư trú là người có mặt tại Việt Nam từ 183
ngày trở lên trong 1 năm hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt
Nam.

Không phải bao giờ bạn cũng phải chịu một mức thuế như vậy.
Bởi vẫn có những trường hợp đặc biệt được giảm thuế như gặp
khó khăn do tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai, bệnh hiểm nghèo.

Bạn được giảm thuế nếu rơi vào tình trạng không đủ khả năng
chi trả mức thuế cũ. Lúc này

sẽ được xem xét giảm mức thuế

tương ứng với mức độ bị thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế
cần nộp.

CÁC LOẠI THU NHẬP
PHẢI CHỊU THUẾ
1. TIỀN CÔNG, LƯƠNG
Khoản tiền đầu tiên phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Các khoản tiền
được xem là tiền công, tiền lương và các khoản tiền có tính chất như
loại tiền này.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp theo quy định pháp luật về người có công,
phụ cấp công việc, ngành nghề có yếu tố nguy hiểm, độc hại, trợ cấp
hưu trí và những khoản trợ cấp khác do bảo hiểm chi trả hay trợ cấp
giải quyết tệ nạn xã hội.

2. THU NHẬP TỪ KINH DOANH
Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh,
sản xuất hàng hóa, dịch vụ; thu nhập từ
các hoạt động hành nghề độc lập của
các nhân có chứng chỉ hành nghề hoặc
giấy phép theo quy định pháp luật.

5. THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG
Trúng thưởng trong hình thức khuyến
mãi, xổ số, cá cược, cuộc thi, trò chơi
và những hình thức khác.

3. THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN
Gồm các khoản thu nhập từ chuyển
nhượng chứng khoán, chuyển nhượng
vốn, chuyển nhượng vốn trong tổ
chức kinh tế, lợi tức cổ phần, tiền cho
vay.

6. THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN
Chuyển giao công nghệ, chuyển quyền
sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu
trí tuệ.

4. CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
Tức là từ các khoản thu nhập từ
chuyển nhượng đất cùng tài sản gắn
liền với đất; chuyển nhượng quyền
sử dụng hoặc sở hữu nhà ở; chuyển
nhượng quyền thuế mặt nước hoặc
thuê đất.
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7. THU NHẬP TỪ THỪA KẾ
Thừa kế vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh,
chứng khoán, bất động sản và những tài sản khác có đăng
ký sử dụng hoặc đăng ký sở hữu.

8. QUÀ TẶNG LÀ VỐN HOẶC CỔ PHIẾU
Thu nhập từ việc thực hiện nhận quà tặng là 1 phần vốn
hoặc chứng khoán trong những cơ sở kinh doanh, tổ chức
kinh tế, bất động sản và những tài sản khác phải đăng ký sử
dụng hoặc sở hữu.

9. THU NHẬP TỪ TIỀN THỰC HIỆN NHƯỢNG VỐN
Chuyển nhượng vốn trong những tổ chức kinh tế, chuyển
nhượng về chứng khoán, chuyển nhượng vốn dưới mọi hình
thức khác.

THUẾ TNCN = THU NHẬP TÍNH THUẾ x THUẾ SUẤT
TN TÍNH THUẾ = TN CHỊU THUẾ – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ
Thu nhập tính thuế là tiền lương, thưởng, phụ cấp xăng xe, đi lại hàng tháng
không bao gồm các khoản tiền ăn giữa ca, ca trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp
trang phục, công tác phí, tiền công do làm thêm giờ, làm ban đêm.

Các khoản giảm trừ gồm 9 triệu đồng/tháng đối với bản thân; 3,6 triệu
đồng/tháng đối với người phụ thuộc; các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH,
BHYT, BHTN; các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học...
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CHAPTER 6
CÓ NÊN SỬ DỤNG BẢO HIỂM?

CÓ NÊN SỬ DỤNG BẢO HIỂM
Khi đã liệt kê được các tài sản hiện tại, việc tiếp theo bạn cần làm là
bảo vệ chúng trước khi nghĩ đến gia tăng. Tập trung vào những gì đang có
sẽ tốt hơn là những gì chưa có. Phân tích làm thế nào để bảo vệ bản thân, gia
đình khỏi những rủi ro trong cuộc sống khó lường trước hoặc có thể xảy ra.
Các rủi ro này có thể về tài sản vật chất, sức khỏe, tử vong, tàn tật, tai
nạn hoặc những kế hoạch lâu dài khi không thể tạo ra dòng tiền như nghỉ
hưu, thất nghiệp…

Tại Việt Nam, thường mọi người đã đóng Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Xã
hội. Đây là những bảo hiểm thường thấy, còn đa số các hạng mục khác
bạn cần phải tham gia vào một hợp đồng bảo hiểm có yêu cầu đóng phí
để được bảo vệ.

Người hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân cần có kiến thức về ngành
bảo hiểm, các sản phẩm cụ thể, chính sách, điều khoản thực sự kỹ lưỡng
để đưa ra quyết định sử dụng loại bảo hiểm nào tối ưu với
chi phí tốt nhất.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ
KHÔNG CHỈ LÀ TIẾT KIỆM HAY ĐẦU TƯ
So với gửi tiết kiệm ngân hàng, có thể rút ra một cách dễ dàng khi bạn có nhu
cầu tiêu dùng. Việc rút tiền từ hợp đồng BHNT trước thời gian đáo hạn là một
việc không đơn giản. Khi bạn đặt bút kí một hợp đồng BHNT tức là bạn đã phải
chấp nhận các điều kiện ràng buộc đi kèm, trong đó có điều khoản phạt hợp đồng.
Bảo hiểm nhân thọ không chỉ gửi tiết kiệm, không sinh lời cao, thời gian
đáo hạn

dài. Nó sinh ra với mục đích bảo vệ bạn và những người thân yêu.

Cũng là tấm vé đảm bảo cho tương lai của các con bạn trong điều kiện bất
trắc khi gia đình mất đi người trụ cột.

Đây là một hình thức tiết kiệm có ràng buộc mà bạn phải đảm bảo điều kiện
sức khỏe và tình trạng kinh tế mới có thể tham gia.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ
LÀ KÊNH ĐẦU TƯ

NHƯNG KHÔNG NHẰM VÀO
MÀ NHẮM VÀ

TIỀN

O CON NGƯỜ
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Nếu có điều kiện, bạn hoàn toàn nên mua bảo hiểm và gửi
tiết kiệm cùng một lúc. Vì nguyên tắc đầu tư thông minh
luôn nhắc nhở chúng ta rằng “không nên bỏ trứng vào cùng 1
giỏ”. Nhưng khi chưa dư giả mà muốn có một sản phẩm
mang tính “2 trong 1” thì BHNT là một lựa chọn không tồi.

Bởi đây là sản phẩm vừa giúp gia đình bạn giữ được tiền,
vẫn có tính chất tiết kiệm, có sinh lãi lại an tâm. Bởi khi có
sự kiện bảo hiểm xảy ra, bạn hoàn toàn có thể biết rõ mức
đền bù bạn nhận được đã được quy định sẵn trong hợp đồng
bảo hiểm trước đó.

SO SÁNH LỢI ÍCH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ GỬI NGÂN HÀNG
Ngân hàng và công ty bảo hiểm hoạt động dưới sự cho phép của
nhà nước và chịu sự giám sát trực tiếp của bộ tài chính, ngân
hàng nhà nước. Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng phụ thuộc vào
tình hình kinh tế, lạm phát và các chính sách của Nhà nước.
Trong khi lãi suất bảo hiểm lại phụ thuộc vào tình hình kinh
doanh của Công ty

Mức lãi suất trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm gửi tham
khảo chỉ là lãi suất giả định. Trong tình hình làm ăn hiện tại của
công ty chứ không phải là lãi suất trong những năm tiếp theo.
Nghe qua thì đầu tư BHNT có vẻ rủi ro hơn ngân hàng.

Tuy nhiên, với hình thức gửi tiền dài hạn có ràng buộc mà
không thể chủ động rút ra như gửi ngân hàng, bạn sẽ tránh xa
được những cám dỗ chi tiêu không đáng có.
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XÁC ĐỊNH NHU CẦU TRONG NGẮN HẠN HAY DÀI HẠN
Nếu bạn đang tích lũy khoản tiền dành cho tiêu dùng cá nhân, hưởng
thụ cuộc sống hay đầu tư kinh doanh trong tương lai gần, tiết kiệm ngân
hàng vẫn luôn là một hình thức tối ưu nhất. Tuy nhiên, bạn cũng cần
cân nhắc đến những rủi ro trong tương lai, mà rủi ro thì luôn tồn tại và
bạn không biết trước.

Khi ốm đau bệnh tật hoặc không còn sống nữa thì tiết kiệm sẽ dừng lại
hoặc thậm chí là mất đi toàn bộ trong khi BHNT mang tính bảo vệ cao.
Trong tình huống xấu nhất xảy ra vẫn đảm bảo chắc chắn mục tiêu tiết
kiệm.

Thậm chí còn nhận về nhiều hơn rất nhiều lần số tiền đã bỏ ra. Như vậy
với BHNT bạn chắc chắn thực hiện được mục tiêu, bảo vệ được những
gì đã có và chắc chắn nhận được những điều mong muốn.

MỨC LÃI SUẤT TRONG BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM GỬI THAM KHẢO CHỈ LÀ LÃI SUẤT GIẢ ĐỊNH.

AI CẦN THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ?
Đây là một trong những điều cần biết về bảo hiểm nhân thọ. Nhiều
người lựa chọn mua bảo hiểm nhân thọ cho con của mình, thế
nhưng, đây không phải là đối tượng cần mua bảo hiểm hoặc chỉ nên
là đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ cuối cùng.

Thực tế chỉ ra rằng, người cần mua bảo hiểm nhân thọ trước tiên là
người trụ cột trong gia đình và là người tạo ra thu nhập chính cho
cả gia đình. Nếu không may sau này người trụ cột chết đi, những
thành viên khác trong gia đình – những người phụ thuộc vào tài
chính của người trụ cột – sẽ là những người thụ hưởng. Khi đó, họ
vẫn có nguồn tài chính do công ty bảo hiểm chi trả để đảm bảo cho
cuộc sống không còn người trụ cột.

Ví dụ: Một gia đình có vợ làm cơ quan Nhà nước, chồng làm kinh
doanh tự do và là trụ cột thu nhập của cả gia đình, có hai con nhỏ
đang học tiểu học thì chồng nên là người tham gia bảo hiểm nhân
thọ. Nếu có rủi ro xảy ra, vợ con sẽ được nhận tiền bảo hiểm.
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QUẢN LÝ CHI TIÊU HIỆU QUẢ

CÁCH QUẢN LÝ CHI TIÊU HIỆU QUẢ
CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH
Đây chính là linh hồn của việc thực hiện các kế hoạch tài chính cá nhân. Biết
những khoản phải tiêu. Và lấy tiền ở đâu để bù đắp cho những chi phí đó là chìa
khóa giúp mọi việc được ổn định, theo quỹ đạo và luôn kiểm soát trong tầm tay.

QUẢN LÝ TIỀN MẶT LÀ LINH HỒN
TRONG VIỆC THỰC HIỆN
CÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Nhiều trường hợp có khả năng tạo ra nguồn thu nhập tốt nhưng khả năng kiểm
soát chi phí lại vô cùng tệ. Họ không biết được mình đã chi tiêu bao nhiêu tiền
trong tháng vừa qua vào việc gì và khi nào? Nếu không có thống kê, báo cáo
hoạt động chi tiêu để điều chỉnh thì việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền sẽ đều
vô nghĩa.

Hoàn toàn dễ dàng để thực hiện việc quản lý tiền mặt trong thời đại công nghệ
ngày nay chỉ với vài giây chạm màn hình đơn giản. Hãy tham khảo ứng dụng
quản lý chi tiêu Money Lover về điện thoại. Mất 1 giây nhập giao dịch mỗi lần
chi tiêu và bạn sẽ nhận được báo cáo chính xác nhất, cụ thể nhất các khoản chi
phí theo thời gian thực.

MONEY LOVER
CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT
ĐỂ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

MỘT ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH TRỰC QUAN VÀ ĐA NỀN TẢNG
Money Lover là một ứng dụng thông minh và dễ dàng sử dụng.
Nó cho phép bạn quản lý và phân loại các khoản thu nhập và chi
tiêu, tạo lập và theo dõi các kế hoạch tài chính trong tương lai.
Ứng dụng hoạt động trên tất cả các thiết bị điện thoại, máy tính
bảng, máy vi tính, website và tất cả các nền tảng: Windows,
Android, iOS, Web.

GHI CHÉP CÁC KHOẢN THU CHI TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN
Bạn chỉ tốn vài phút để ghi chép lại chi tiêu hàng ngày của
mình, và phân loại vào các mục như là: Thức Ăn, Mua sắm; hay
là thêm các khoản thu nhập như Lương, Quà tặng, v.v...

KHÔNG CÒN NỖI LO CHI TIÊU NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT
Bạn có thể sửa đổi các danh mục con trong mỗi bảng, nhưng nếu bạn xóa toàn
bộ danh mục chính, thì bạn sẽ cần phải sửa đổi các công thức trong bảng tóm
lược Tổng ngân sách.

THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ TIỀN BẠC HIỆU QUẢ
Money Lover tự động tạo cho bạn những
biểu đồ báo cáo cực kỳ dễ nhìn, dễ hiểu,
dễ nhớ, cho bạn một cái nhìn rõ ràng về
các khoản thu chi của bản thân. Chẳng còn
hoang mang không rõ "tiền về nơi đâu"
nữa!

SỬ DỤNG TRÊN NHIỀU THIẾT BỊ CÙNG MỘT LÚC
Money Lover có thể đồng bộ trên tất cả các
thiết bị và các nền tảng với tiêu chuẩn bảo
mật chặt chẽ

TỰ ĐỘNG NHẮC NHỞ CÁC KHOẢN THU CHI ĐỊNH KÌ
Nhắc nhở các bạn về các khoản thu hoặc
chi định kỳ hàng tuần, hàng tháng... trước
ngày giao dịch

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ KHI ĐI DU LỊCH
Chuyển đổi tiền tệ nhanh chóng, tỉ giá
được cập nhật sát sao, hỗ trợ tất cả các loại
tiền tệ

TIẾT KIỆM CHO CÁC DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI
Được nhắc nhở thường xuyên về khoản tiết kiệm, bạn sẽ nhanh chóng đạt
được mục tiêu tài chính mà mình đề ra.

KHÔNG PHẢI BẬN TÂM VỀ CÁC KHOẢN VAY - NỢ
Money lover sẽ giúp bạn ghi nhớ các khoản vay, nợ; theo dõi tiến độ trả
tiền dễ dàng khi phải trả nhiều lần

TÌM HIỂU THÊM VÀ
DOWNLOAD ỨNG DỤNG
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CHAPTER 8
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LŨY

MỤC TIÊU
ĐẦU TƯ VÀ TÍCH LŨY

Khi lập kế hoạch tài chính, cần phân bổ tài sản hợp lý giữa chi phí và tiết kiệm
thường xuyên để đầu tư vào một số sản phẩm cho lợi nhuận trong tương lai.
Danh mục đầu tư phải có tỷ suất lợi nhuận cao hơn tỷ lệ lạm phát hàng năm.

THAY VÌ QUAN NIỆM GIỮ TIỀN ĐỂ
PHÒNG THÂN, NHIỀU NGƯỜI TÌM ĐẾN
CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
VỚI MỤC TIÊU SINH LỜI.

Không phải cá nhân nào cũng có tiền nhàn rỗi để đầu tư và tích lũy. Dự kiến
chính xác các khoản chi và yếu tố phải rút lại vốn. Rủi ro lớn nhất khi đầu tư
hoặc tích lũy tiền cho cá nhân, hộ gia đình là tình trạng lạm phát hoặc tỷ lệ
tăng giá theo thời gian.

Tốt nhất, nên chọn vài loại hình đầu tư khác nhau nhằm đa dạng hóa rủi ro và
cơ hội đầu tư. Việc phân bổ tài sản này sẽ quy định một khoản phân bổ phần
trăm được đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các khoản đầu tư thay
thế. Việc phân bổ cũng nên xem xét hồ sơ rủi ro cá nhân của mỗi nhà đầu tư,
vì thái độ của rủi ro thay đổi từ người này sang người khác.

HẦU HẾT AI CŨNG CÓ NHỮNG MỤC TIÊU
TÀI CHÍNH CỤ THỂ.
Trả các khoản vay, khoản thế chấp, nợ đi học
Mua sắm tài sản như mua nhà, mua xe, công cụ làm việc
Chuẩn bị cho các sự kiện lớn trong đời như kết hôn, sinh
con, nghỉ hưu, du học
Các mục tiêu khác về chi tiêu trong gia đình, tiết kiệm …
Hoặc lớn hơn: Đầu tư, tích lũy, di chúc........
.....................................
Nếu thận trọng, tỉnh táo và khôn ngoan, việc đầu tư tài chính
sẽ đem về cho bạn khoản lợi nhuận không hề nhỏ và thậm
chí làm thay đổi cuộc sống của bạn.

Trước đây, đầu tư tài chính thường chỉ dùng để chỉ hoạt động đầu tư vào
chứng khoán, cụ thể là mua cổ phiếu, trái phiếu… hiện nay, khái niệm
đầu tư tài chính đã được mở rộng hơn, bao gồm tất cả hoạt động sinh lời
khác.

Bên cạnh việc hiểu rõ về khái niệm đầu tư tài chính thì các hình thức đầu
tư tài chính hiện nay cũng là một trong những kiến thức cơ bản mà người
đang bắt đầu từ con số 0 cần biết. Nếu dựa trên tiêu chí sinh lời, có rất
nhiều hình thức đầu tư tài chính, tuy nhiên Money Lover sẽ đề cập đến
các hình thức phổ biến nhất hiện nay dưới đây:

HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
PHỔ BIẾN HIỆN NAY

1. GỬI TIỀN TIẾT KIỆM
Có thể bạn chưa biết, gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng chính là một
hình thức đầu tư tài chính phổ biến nhất và gần như ai cũng từng
tham gia hình thức đầu tư này. Ưu điểm lớn của việc gửi tiền tiết
kiệm ở ngân hàng chính là tương đối an toàn. Tất nhiên, rủi ro
thấp cũng đi liền với lợi nhuận thấp.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay phổ biến dao động từ 4,1 –
7,4%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng; 5,1% đến 8% đối với kỳ hạn
từ 6 tháng đến 12 tháng và khoảng 6,7%/năm – 7,9%/năm với kỳ
hạn trên 12 tháng (số liệu tại thời điểm tháng 7/2018).

2. MUA VÀNG
Nhiều người đã có thói quen dùng tiền nhàn rỗi để mua
vàng, đợi khi giá vàng tăng sẽ bán để lấy lãi.

Thế nhưng,

đầu tư mua vàng không đem lại lợi nhuận cao, do những
đợt sóng tăng – giảm giá vàng thường không đáng kể.

3. ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
Với khả năng sinh lời cao khủng khiếp, nhưng đòi hỏi vốn
lớn và cũng đầy rủi ro. Nhiều cơn sốt đất ảo, tạo nên bong
bóng bất động sản.

Có thể nói, với hình thức đầu tư bất

động sản, nhiều người “phất” lên sau một đêm nhưng cũng
có thể trắng tay chỉ sau một đêm…

4. ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Đầu tư chứng khoán được hiểu nôm na là mua đi bán lại
cổ phiếu của các doanh nghiệp để hưởng phần chênh
lệch. Hình thức đầu tư này đem lại lợi nhuận cao, nhưng
đòi hỏi ở nhà đầu tư rất nhiều thứ. Không chỉ là tiền mà
còn là kiến thức, kinh nghiệm, sự tỉnh táo và bản lĩnh
của nhà đầu tư.

Sau khi nắm được những hình thức đầu tư tài chính cơ bản ở
trên, việc đầu tiên mà bạn cần làm là lập kế hoạch đầu tư tài
chính một cách cụ thể và bài bản. Kế hoạch đầu tư tài chính có
thể gồm các nội dung như: Đầu tư vào hình thức gì? Đầu tư bao
nhiêu tiền? Lợi nhuận và rủi ro có thể xảy ra?…

Hãy tìm đọc các tài liệu liên quan về hình thức đầu tư đó và học
hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm.

Đặc biệt, với hình thức đầu tư có rủi ro cao như bất động sản
hay chứng khoán, bạn không thể vội vã đổ tiền vào để đầu tư
với hi vọng nhanh chóng thu lời. Cần bình tĩnh quan sát thị
trường, rót vốn nhỏ giọt để vừa đầu tư vừa thăm dò vừa tích lũy
kinh nghiệm…
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CHAPTER 9
HƯỚNG DẪN CÁCH NGHỈ HƯU AN NHÀN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ
NGHỈ HƯU AN NHÀN
Có rất nhiều người trên thế giới đã nghỉ hưu ở tuổi 40, sau đó dành thời gian đi du
lịch khám phá thế giới, tìm hiểu những điều mới mẻ. Đây thực sự là một điều tuyệt
vời. Tuy nhiên nếu không phải triệu phú, để thực sự thực hiện được điều này cần kế
hoạch tài chính từ sớm, vừa tiết kiệm, vừa đầu tư gia tăng tài sản không ngừng.
Thật khó để biết chính xác, liệu sau 20, 30 năm nữa cuộc sống sẽ như thế
nào? Nhưng nếu có sự chuẩn bị sớm, bạn sẽ ít phải đối mặt với những rắc rối
hơn so với người khác.

Theo như quy định Nhà nước cho tuổi nghỉ hưu, nam 60 và nữ 55 tuổi. Việc
này nghe thật hợp lý khi hết tuổi đó, sức khỏe và trí não của người lao động
giảm sút, khó có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu công việc, nên hưởng an nhàn
tuổi già.

Nhưng khi đó chúng ta già rồi, liệu còn đủ sức khỏe và thời gian khám phá
thế giới rộng lớn này?

Chính vì mong muốn có nhiều trải nghiệm về

Để có một tuổi già không
phải “ăn bám” con cháu,
bạn cần phải lên kế hoạch
tài chính cho nghỉ hưu ngay
từ bây giờ, cho dù là bạn
đang ngoài 20 tuổi, hơn 30
tuổi hay đã ngấp nghé 40.

những vùng đất mới, không bị lao vào vòng xoáy
cơm áo gạo tiền đến tận cuối đời, nhiều người đặt
ra mục tiêu nghỉ hưu sớm ở tuổi 40.

Hãy tưởng tượng bạn đi du lịch nhưng luôn phải
mang theo gậy chống, các cơn đau lưng và đau
chân liên tục do tuổi trẻ đã dồn sức để kiếm tiền?

Ngày càng có nhiều người nghĩ đến và bắt đầu lên kế hoạch để thực hiện được
mong muốn này. Và thực tế cho thấy không ít các cặp vợ chồng đã thực hiện được.
Liệu có phải tất cả trong số họ đều là những người giàu có. Không cần phải quá
đau đầu nghĩ đến việc không làm nữa thì kiếm đâu ra tiền mà sống.

Nếu là người có thu nhập trung bình, đừng lo, bạn có thể hoàn toàn nghỉ hưu sớm
nhờ biết cách lập kế hoạch và sử dụng đồng tiền hợp lý.

TIẾT KIỆM KHI TRẺ
SUNG TÚC VỀ GIÀ
Điều này luôn luôn đúng, bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Nếu như bạn
càng chuẩn bị tài chính sớm cho việc nghỉ hưu thì bạn càng khiến cuộc
sống về hưu của mình nhẹ nhàng, đủ đầy hơn.

Để tiết kiệm tiền cho việc nghỉ hưu, bạn phải lập kế hoạch chi tiêu
chi tiết nhất có thể, dựa vào tổng thu nhập hàng tháng.

Nhưng vấn đề đặt ra là bạn cần tiết kiệm bao nhiêu tiền cho lúc nghỉ
hưu? Điều này tùy thuộc vào tổng thu nhập cũng như những khoản
chi tiêu của bạn trong tháng nhiều hay ít.

Theo quy tắc chi tiêu 50:30:20 quen thuộc, bạn nên dành 20% thu
nhập cho tiết kiệm, dự phòng và trả nợ. Trong đó, lời khuyên của
nhiều chuyên gia tài chính đưa ra là bạn nên tiết kiệm khoảng 4 – 5%
thu nhập mỗi tháng đưa vào quỹ hưu trí của riêng mình.

ĐẦU TƯ SINH LỜI
CHẬM NHƯNG CHẮC
Không thể phủ nhận, trong kế hoạch tài chính nghỉ hưu, tiết kiệm là
cách tốt nhất. Thế nhưng, để có một cuộc sống tuổi già sung túc, đi du
lịch bất cứ nơi nào bạn muốn, làm bất cứ điều gì bạn thích hay đơn
giản là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của sức khỏe, bạn cần nhiều
hơn thế.

Lời khuyên của Money Lover là bạn đừng bao giờ để khoản tiền tiết
kiệm này trở thành tiền chết. Hãy khiến tiền đẻ ra tiền từ các hoạt
động đầu tư sinh lời, nhưng cần phải thận trọng lựa chọn kênh đầu tư
an toàn. Mua vàng để tích trữ hoặc mua các mã cổ phiếu uy tín…
cũng là những ý tưởng không tồi.

Dù những hình thức đầu tư này chậm
sinh lời và đem về số tiền lãi thấp,
nhưng ít rủi ro. Sau nhiều năm, số
tiền tiết kiệm để nghỉ hưu của bạn
cũng sẽ tăng lên đáng kể với những
hình thức đầu tư “ăn chắc”
này.

Nhìn chung, bạn đừng mạo hiểm
“bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ” tức là đừng dốc tất cả tiền vào một
hình thức đầu tư nào cả.

Cách làm này có thể giúp bạn trở thành hốt bạc chỉ sau một đêm nhưng
cũng có thể khiến khoản tiền tiết kiệm mà đáng lẽ ra bạn dành cho tuổi
già sẽ không cánh mà bay. Khi đó, bạn sẽ lại phải lập kế hoạch tài
chính cho nghỉ hưu từ đầu.

TÌM HIỂU VỀ CÁC GÓI BẢO HIỂM HƯU TRÍ
Bên cạnh chính sách bảo hiểm tự nguyện của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam, hiện nay còn có rất nhiều gói bảo hiểm hưu trí của các công
ty bảo hiểm. Đây cũng là một gợi ý khi lập kế hoạch tài chính cho
nghỉ hưu mà bạn có thể tham khảo.

Khi tham gia các gói bảo hiểm hưu trí này, bạn sẽ phải gửi đều đặn
một khoản tiền nhất định vào tài khoản hưu trí đã lập và được
hưởng lãi suất. Khi đến tuổi nghỉ hưu, bạn sẽ được rút dần số tiền
đã đóng. Hình thức đầu tư này phù hợp với những người không tự
tin vào khả năng tự tiết kiệm tiền của bản thân.

Theo một số khảo sát, số tiền mà bạn chi tiêu khi nghỉ hưu sẽ bằng
khoảng 60% – 80% số tiền bạn chi tiêu trước đó. Vì vậy, sẽ thật
gay go nếu như bạn không lập một kế hoạch tài chính cho nghỉ hưu
bài bản và nghiêm túc thực hiện.
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CHAPTER 10
HƯỚNG DẪN 7 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH

7 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Ngày nay, chất lượng sống của con người ngày càng được nâng cao. Điều đó có
nghĩa, việc phát triển một kế hoạch tài chính là quan trọng hơn bao giờ hết để
giúp bạn tận hưởng thời gian nghỉ hưu dài và tích cực hơn.
Nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến chất lượng hưu trí của bạn:
• Những thay đổi trong các phúc lợi xã hội từ công ty
• Các sự kiện, biến cố kinh tế buộc phải nghỉ hưu sớm
• Hiệu quả từ các khoản đầu tư
• Chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao
• Những thay đổi trong các chính sách An Sinh Xã Hội

NHỮNG LO LẮNG VỀ TÀI CHÍNH
KHÔNG NHẤT THIẾT DO THIẾU TIỀN,
MÀ VÌ THIẾU KẾ HOẠCH.
Trước đây, người dùng thường ít quan tâm đến việc hoạch định một kế
hoạch tài chính cá nhân cho bản thân và gia đình. Những người càng trẻ
tuổi càng ít quan tâm. Do nhiều nguyên nhân, chưa cảm thấy cần thiết;
chưa được giáo dục đúng cách; Ít có cơ hội tiếp xúc; Nghĩ rằng có quá ít
tiền để quản lý; Hoặc có thể không biết làm thế nào?

Đó là lý do tại sao việc kiểm soát những gì bạn có vô cùng quan trọng.
Việc lập một kế hoạch tài chính vững chắc có thể giúp bạn loại bỏ sự
không chắc chắn về tương lai tài chính của mình. Và cho phép “chỉnh sửa”
khi hoàn cảnh thay đổi.

Mục đích của bài viết này là để giúp bạn bắt đầu quá trình thiết lập các
mục tiêu tài chính và lên cấu trúc kế hoạch tài chính của bạn.

Bước 1
Xác định các mục tiêu tài chính

Cách tốt nhất để bắt đầu tiết kiệm là có ý tưởng rõ ràng về những gì bạn
đang tiết kiệm. Khi kế hoạch tài chính của bạn, bao gồm các mục tiêu tiết
kiệm và đầu tư cụ thể, có điều gì đó thôi thúc bạn cố gắng làm việc – điều đó sẽ
giúp bạn tập trung.
Bạn nên đặt mục tiêu ít nhất 10% - 15% thu nhập để tiết kiệm và đầu tư mỗi
tháng. Nói chung, cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là tự thanh toán trước
bằng cách thiết lập chế độ chuyển tiền tự động. Trích trực tiếp từ tiền lương
sang tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư mỗi kỳ thanh toán.

Bạn sẽ muốn chọn một người bạn tin tưởng hoàn toàn. Người này có thể là
vợ/chồng của bạn, cha mẹ, bạn bè hoặc chuyên gia lập kế hoạch tài chính. Bất
cứ ai, mà bạn đảm bảo rằng người đó có khả năng quản lý tài chính gia đình
của bạn một cách chính xác và có trách nhiệm.

TỪ 0 – 3 NĂM
Tạo quỹ khẩn cấp bằng 3 - 6 tháng chi phí sinh hoạt.
Thiết lập điểm tín dụng có uy tín tốt
Trả hết nợ lãi suất cao của bạn.
Thực hiện một kế hoạch tiết kiệm và đầu tư có kỷ luật.
Mua một chiếc xe.
Mua bảo hiểm phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
Tiết kiệm để đi nghỉ cùng gia đình

TỪ 3 – 7 NĂM
Đặt cọc để mua một ngôi nhà
Lên kế hoạch cho một đám cưới.
Chuẩn bị cho việc sinh con.
Đầu tư cho việc học lên cao của bạn.

TRÊN 7 NĂM
Kế hoạch dài hạn về thu nhập, chăm sóc sức
khỏe, nhà ở khi nghỉ hưu.
Đầu tư cho giáo dục đại học của con bạn
Lên kế hoạch hỗ trợ cha mẹ khi về già.

XEM XÉT CÁC CÂU HỎI SAU CÓ THỂ GIÚP BẠN XÁC ĐỊNH, LẬP KẾ HOẠCH VÀ
BẮT ĐẦU TIẾT KIỆM ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC MỤC TIÊU TÀI CHÍNH CỦA BẠN.
1. KIỂM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HIỆN TẠI CỦA BẠN
Bạn có chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được không?
Giá trị thực bạn nhận là bao nhiêu?

2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA BẠN
Bạn muốn thực hiện những gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu
một số mục tiêu của bạn không được hoàn thành?

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ TIỀN
Bạn cần bao nhiêu tiền để đạt được từng mục tiêu?

4. THIẾT LẬP MỘT MỐC THỜI GIAN
Khi nào bạn cần đạt được mục tiêu của mình

5. GHI LẠI MỤC TIÊU CỦA BẠN
Liệt kê chúng bằng màu đen và trắng có thể giúp bạn
đánh giá những gì bạn thực sự cần hoặc muốn

6. MỤC TIÊU ƯU TIÊN
Điều này sẽ giúp bạn theo đuổi một kế hoạch tập
trung rõ ràng.

7. PHÁT TRIỂN MỘT KẾ HOẠCH
Thiết lập ngân sách bao gồm các mục tiêu tài chính
của bạn.

8. XEM LẠI TIẾN ĐỘ CỦA BẠN
Xem xét kế hoạch của bạn theo định kỳ và thực hiện
các điều chỉnh khi cần thiết.

X
E T
M I
Ế
P

Bước 2: Đánh giá

Tính toán giá trị thực về tình hình tài chính hiện tại của bản thân, gia đình.
Điều này đòi hỏi một đánh giá khách quan để cho ra được một danh sách
các tài sản mà bạn sở hữu và số tiền bạn nợ (nợ phải trả).
Không cần thiết bạn phải biết về các thuật ngữ như bảng cân đối kế toán, dòng
tiền hay báo cáo thu nhập. Hãy lấy một cuốn sổ, liệt kê toàn bộ những giá trị
tài sản đang sở hữu như nhà đất, xe, cổ phần, tài khoản ngân hàng, sổ tiết
kiệm, tiền mặt, tiền cho vay…). Bên cạnh đó, ghi ra toàn bộ các khoản nợ cá
nhân như các khoản vay, nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng, thế chấp.

Cùng với đó, ghi xuống các khoản thu nhập có thể đến trong thời gian tới như
lương, thưởng, lợi tức…và các chi phí phải chi như phí sinh hoạt, tiền học,
khám chữa bệnh… Từ bảng này bạn đã có cái nhìn tổng quát về tình hình tài
chính của bản thân, gia đình. Biết được thực trạng, từ đó đưa ra các quyết định
thực tế hơn.

Hãy chắc chắn rằng, bạn sử dụng giá trị thực của thị trường để tính toán. Tài
sản của bạn sẽ có giá trị ngày hôm nay nếu bạn quyết định bán nó và các
khoản vay của bạn sẽ là chi phí bạn ngày hôm nay nếu bạn quyết định trả
chúng đầy đủ.

XEM LẠI CHAPTER 3 - 4 ĐỂ DOWNLOAD
1. Bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân
2. Lập ngân sách và Quản lý thu chi

Bước 3
Xác định nguồn thu nhập

Giá trị thực chỉ là một khía cạnh tình hình tài chính của bạn. Khi bạn đã
hoàn thành “Báo cáo tài chính cá nhân” và có giá trị tài sản thực. Bạn đã
sẵn sàng xác định nguồn thu nhập của mình để đạt được mục tiêu, lập kế
hoạch chi phí và tạo ngân sách hàng tháng.
Thu nhập từ các nguồn lực như tiền lương, đầu tư và nghỉ hưu rất quan trọng trong
việc giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình. Nó cũng bao gồm tất cả các
nguồn thu nhập thường xuyên hoặc bổ sung, chẳng hạn như công việc bán thời gian.
Khi tính toán tài chính cá nhân, hãy chắc chắn không bỏ sót bất cứ nguồn thu nhập
nào.

“Bảng ngân sách” là công cụ giúp bạn ước tính thu nhập và chi phí hàng tháng hiện
tại của cá nhân hoặc hộ gia đình. Có thể bạn sẽ muốn có bảng sao kê ngân hàng và
bảng sao kê tài khoản thẻ tín dụng vì chúng thuận tiện. Tuy nhiên ghi lại chi phí và
phân tích thói quen chi tiêu của bạn là một việc làm cần thiết.

Ứng dụng quản lý chi tiêu Money Lover là công cụ đơn giản nhất cho việc này. Nó
có thể giúp bạn xác định khi nào mình cần điều chỉnh, do đó bạn chi tiêu ít hơn số
tiền bạn kiếm được. Và điều này giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính của
mình.

Khi

hoàn thành “Bảng ngân sách”, bạn đã sẵn sàng

chuyển sang Bước 4.

Bước 4
Tạo ngay một quỹ khẩn cấp

Bây giờ bạn đã xác định được mục tiêu tài chính của mình, tính toán được
giá trị thực và xác định thu nhập. Việc đầu tiên cần thực hiên, ưu tiên làm
đầu tiên trong kế hoạch là thiết lập ngay một Quỹ khẩn cấp và chính sách bảo
hiểm chúng có thể bảo vệ khi bạn gặp những biến cố bất ngờ.
Hầu hết các chuyên gia khuyên rằng mọi người nên dành một quỹ bao gồm ít
nhất 3 – 6 tháng chi phí sinh hoạt cơ bản. Để bù đắp các sự kiện như nghỉ ốm,
thất nghiệp hoặc có hóa đơn cần thanh toán bất ngờ. Và mục tiêu này cần được
ưu tiên hàng đầu trong danh sách cần thực hiện.

Giữ quỹ khẩn cấp trong tài khoản linh hoạt – một tài khoản giúp bạn dễ dàng
sử dụng khẩn cấp tiền mặt của mình – chẳng hạn như tài khoản tiền gửi tiết
kiệm hoặc tiền gửi trên thị trường tiền tệ.

Tuy nhiên, ngay cả một quỹ khẩn cấp cũng không thể bảo vệ bạn khỏi những
mất mát hay những căn bệnh nan y. Hầu hết các mọi người mua bảo hiểm cho
những trường hợp khẩn cấp tốn kém này. Các loại bảo hiểm phổ biến nhất bao
gồm: tài sản (người thuê nhà, chủ nhà), sức khỏe, cuộc sống, chăm sóc dài hạn
và khuyết tật.

ĐỐI VỚI CÁC NHU CẦU BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ KHUYẾT TẬT,
HÃY NHỚ XEM XÉT NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY

1. Nếu thay đổi công việc, công ty mới có cung cấp nhóm bảo hiểm cần
thiết trong hợp đồng lao động không?

2. Nếu không được công ty mua bảo hiểm, Bạn có đủ khả năng chi trả
phí bảo hiểm không?

3. Công ty hiện tại có chuyển đổi cho bạn, phạm vi bảo hiểm xã hội mà
thành bảo hiểm cá nhân với mức phí bảo hiểm cao hơn nhiều không?

4. Nếu không may bị khuyết tật và bắt đầu nhận trợ cấp tàn tật dài hạn,
bạn có bị mất hợp đồng bảo hiểm y tế mà công ty bạn mua cho nhân
viên của mình không?

5. Tham khảo ý kiến nhà tuyển dụng của bạn mỗi khi bạn xin việc để
biết rõ điều này.

Bước 5:
Lập kế hoạch phân bổ nguồn tiền

Lập ngân sách là nền tảng giúp ổn định tình hình tài chính, sắp xếp chi tiêu
theo thứ tự ưu tiên và ngừng lo lắng về tiền bạc.
1. NGÂN SÁCH GIÚP BẠN SẮP XẾP CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN
Lập ngân sách theo nghĩa đen là một bài tập sắp xếp sự ưu tiên. Việc này
không hạn chế việc chi tiêu và bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh cho phù hợp
với hoàn cảnh thực tế.

2. NGÂN SÁCH GIÚP BẠN NGỪNG CHI TIÊU QUÁ MỨC
Hãy hình dung, khi bạn đang đứng trong một cửa hàng và xem xét mua một
chiếc đồ quá hợp với bạn. Hãy tham khảo lại ngân sách chi tiêu cá nhân. Xem
tháng này bạn còn đủ tiền cho việc này

không?

3. NGÂN SÁCH ĐẶT BẠN VÀO TẦM KIỂM SOÁT
Sử dụng ngân sách giúp bạn kiểm soát tiền của mình. Nó đảm bảo bạn có đủ
tiền để chi trả cho những việc quan trọng trong cuộc sống đã được dự định
trước đó. Bạn sẽ không phải thấp thỏm hay lo lắng về việc bạn còn đủ tiền để
làm việc đó nữa không?

4. NGÂN SÁCH GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỦA MÌNH
Việc lập ngân sách giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính trong tương lai. Hàng
tháng, khi phân bổ tiền vào các ngân sách, bạn có thể phân bổ một số tiền nhất định
vào các quỹ tiết kiệm, dự phòng, nghỉ hưu, y tế, mua xe hơi, trả tiền vay thế chấp…
để đảm bảo mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

5. NGÂN SÁCH GIÚP BẠN THOẢI MÁI CHI TIÊU
Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng: “Liệu mình có thể đủ khả năng để thực
hiện việc này hay không? Nếu có thì sau bao lâu nữa? Những người không có
ngân sách luôn nghĩ như vậy. Những người đã phân bổ ngân sách từ đầu họ có
thể biết chắc câu trả lời.

6. NGÂN SÁCH CHO PHÉP BẠN NGỪNG LO LẮNG
Khi bạn có một kế hoạch và đã dành một ngân sách đặt vào kế hoạch đó, rất
nhiều lo lắng sẽ biến mất. Bạn không cần phải lo lắng về việc có đủ tiền để
thành toán tiền nhà hàng tháng hay không? Bởi vì bạn đang lập ngân sách và
tiết kiệm cho nó.

7. NGÂN SÁCH NGĂN CHẶN NHỮNG MÂU THUẪN VỀ TIỀN BẠC
Khi vợ/chồng bạn đã đồng ý về thứ tự ưu tiên chi tiêu, mục tiêu tài chính trong
tương lai, sẽ có ít bất đồng hơn về tài chính. Hai bạn có một kế hoạch cụ thể,
đã được thống nhất. Chẳng có lý do gì để mâu thuẫn xảy ra!

BƯỚC 6
TIẾT KIỆM - ĐẦU TƯ
TIẾT KIỆM
Kế hoạch tiết kiệm về bản chất là một cam kết bạn thực hiện cho chính
mình. Trong đó, bạn tự đặt ra số tiền dự định và phương pháp sử dụng
tiết kiệm theo tháng và năm.
Một số tips nhỏ:

Càng bắt đầu sớm - Càng tiết kiệm được nhiều tiền.
Cân đối giữa các chi phí và khoản tiết kiệm
Cam kết thực hiện với các phương thức tiết kiệm cụ thể.
Tiết kiệm bất kỳ khoản tăng lương nào.
Thiết lập một kế hoạch tiết kiệm tự động, có thể chuyển thẳng
từ lương hàng tháng qua dịch vụ ngân hàng

ĐẦU TƯ

Hãy nghĩ đến việc thiết lập một tài khoản tiết kiệm đơn giản và
đầu tư dài hạn vào thứ gì đó như cổ phiếu hoặc trái phiếu? Rủi ro
đầu tư càng lớn thì càng có nhiều biến động về giá trị.

Để xác định mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng thực hiện cho từng
mục tiêu của mình, hãy xem xét những điều sau:
Mục đích quan trọng là gì?
Bao lâu bạn mới có được khoản tiết kiệm để phân bổ cho
mục tiêu đầu tư?
Bạn có đủ khả năng để mất bất kỳ hoặc tất cả số tiền bạn
đang đầu tư?
Bạn có muốn bảo vệ số tiền đó – ngay cả khi mức lợi
nhuận thấp hơn và không hoàn thành được 100% mục
tiêu đầu tư ?

Bước 7
Cập nhật

Kế hoạch tài chính giống như tình hình tài chính thực tế của bạn, nó có thể
thay đổi. Đây là công cụ để đánh giá, quản lý điều chỉnh các mục tiêu tài
chính để đạt được kết quả.
Đánh giá nguồn lực và cập nhật thường xuyên, bạn có thể xem những
điều chỉnh nào cần thực hiện để luôn tuân thủ kế hoạch tài chính của
mình. Các kế hoạch này còn giúp ích cho việc đối phó với các sự kiện
quan trọng trong cuộc sống, như kết hôn nhân, ly hôn, sinh và nuôi con,
mua nhà, thất nghiệp …

Bất ổn tài chính có thể gây ra lo lắng và căng thẳng không cần thiết. Sử
dụng 7 bước được đề xuất này để hiểu tình hình tài chính và lên kế hoạch
cho tương lai. Có thể sẽ hơi rắc rối lúc đầu, nhưng cuối cùng, bạn sẽ nhận
được cảm giác an tâm thực sự.

Bạn có thể không giàu hơn. Nhưng bạn biết được tình hình thực tại, các
nguồn lực giúp hoàn thành mục tiêu và kiểm soát nó.

Bạn thân mến
Kết thúc MM Book No.1 đang mang tới cho bạn một góc nhìn
nhỏ để làm quen và gần gũi với lĩnh vực Tài chính cá nhân
trong cuộc sống. Chúc bạn không ngừng nỗ lực, kiếm được
nhiều tiền và giúp chúng phát triển mạnh mẽ hơn.

Ấn phẩm đầu tiên chắc chắn sẽ không đáp ứng được sự mong
đợi của bạn đọc nhưng hãy luôn ủng hộ chúng tôi để nỗ lực
mang đến cho bạn những kiến thức, sản phẩm chất lượng hơn.

MM Book No.2
E-Book No.2 sẽ được phát hành vào tháng 01/2019, tập trung
chi tiết vào vào vấn đề Tài chính trong Hôn nhân & Gia đình.

Đăng ký ngay để nhận Tự động - Sớm nhất - Hoàn toàn miễn
phí. Áp dụng cho 500 khách hàng đầu tiên.

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ!

ĐĂNG KÝ

CẢM ƠN VÌ SỰ
KIÊN NHẪN
CỦA BẠN
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