
 

 

 

Cách hữu hiệu nhất để đầu tư 

tiền trong ngắn hạn 

  



Đầu tư là một công cụ quan trọng để bảo vệ tiền của bạn trong khi cho phép tiền 

được hưởng lãi suất. Đầu tư ngắn hạn thường là các khoản đầu tư mà kéo dài trong 

một năm hoặc ít hơn.  

 

Nếu đầu tư kéo dài sau một năm, nó thường được coi là một khoản đầu tư dài hạn. 

Đầu tư ngắn hạn là một ý tưởng tốt khi người ta muốn được hưởng lãi trên tiền của 

họ trong khi vẫn cho phép đầu tư được chuyển lãi vào tiền mặt tương đối nhanh 

chóng. Điều này mang lại lợi ích đặc biệt là muốn giữ một quỹ chi tiêu khẩn cấp, 

ví dụ nếu một người cần phẫu thuật khẩn cấp, đầu tư vào các khoản đầu tư ngắn 

hạn, họ sẽ có thể chuyển đổi đầu tư nhanh chóng thu hồi tiền mặt để trả cho các thủ 

tục khẩn cấp 

Tài khoản tiết kiệm 

Tài khoản tiết kiệm cung cấp mức lãi suất thấp nhưng bảo đảm. Tiền bạc thường 

dễ dàng di chuyển ra từ một tài khoản tiết kiệm. 

Tài khoản ngân hàng có năng suất cao 

Tài khoản ngân hàng có năng suất cao có mức lãi suất cao, thường cao hơn lãi suất 

tiết kiệm, và được bảo hiểm liên bang. Tài khoản ngân hàng có năng suất cao 

thường đòi hỏi tiền gửi ban đầu lớn và số dư ngân hàng và chỉ cho phép các giao 



dịch hạn chế. 

Thị trường tiền Tài khoản ngân hàng 

Tiền tài khoản ngân hàng trên thị trường cho phép các ngân hàng cho các tài khoản 

nhiều người gửi tiền để mua các khoản đầu tư từ các chính phủ, các tổ chức tài 

chính và các tập đoàn lớn. Các tài khoản thị trường tiền tệ cung cấp lãi suất nhiều 

hơn một tài khoản tiết kiệm nhưng ít lãi suất hơn một chứng chỉ tiền gửi. Không 

giống như một chứng chỉ tiền gửi, các tài khoản thị trường tiền tệ cho phép tiền bị 

thu hồi mà không bị phạt. Tùy thuộc vào nơi các tài khoản thị trường tiền tệ có 

nguồn gốc, một số ngân hàng sẽ tính phí giao dịch trong tài khoản. Các tài khoản 

thị trường tiền tệ đang được liên bang bảo hiểm. 

 

Đầu tư tiền trong ngắn hạn 

Chứng chỉ tiền gửi 



Chứng chỉ tiền gửi cung cấp các mức lãi suất cao nhưng không cho phép rút ra 

khỏi tài khoản. Một nhà đầu tư đầu tư một số tiền nhất định và hứa hẹn sẽ không 

rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu anh rút tiền sớm, anh sẽ nhận 

một mức hình phạt. Vì lời hứa không rút tiền, chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao 

hơn. Chứng chỉ tiền gửi cũng được liên bang bảo hiểm. 

 


