
 

 

 

 

 

 

Làm thế nào để đầu tư một cách khôn ngoan 

 

  



Đầu tư vào các quỹ tương hỗ, cổ phiếu và các loại tài khoản có thể giúp tăng giá 

trị tài sản của bạn. Nhưng đồng thời, động thái đầu tư không khôn ngoan có thể 

dẫn đến mất tiền của.  

 

Thậm chí nếu bạn là một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, nó bắt buộc phải thận 

trọng khi đầu tư tiền của bạn. Thay vì thực hiện một động thái khôn ngoan, học 

chiến thuật để đảm bảo các quyết định đầu tư tốt nhất. 

Thiết lập một mục tiêu. Xác định xem bạn đang tìm kiếm lựa chọn đầu tư dài hạn 

hoặc ngắn hạn. Ví dụ, nếu bạn chỉ đầu tư một thời gian ngắn, hãy xem xét một 

Chứng chỉ tiền gửi hoặc tài khoản thị trường tiền. Nhưng nếu bạn đang lập kế 

hoạch đầu tư để tăng thu nhập hưu trí, hãy xem xét các lựa chọn với các thị trường 

chứng khoán. 

Xem xét lại ngân sách của bạn trước và quyết định bao nhiêu bạn có thể đủ khả 

năng để chi tiêu mỗi tháng. Đầu tư một tỷ lệ phần trăm trong thu nhập của bạn 

mỗi tháng, và sau đó dần dần tăng số tiền này như mức độ thoải mái của bạn tăng 

lên. 

Sử dụng một kế hoạch tài chính. Đầu tư không có kinh nghiệm có thể gây ra sự 

thất vọng và làm bạn mất nhiều tiền của. Gặp gỡ các nhà lập kế hoạch tài chính để 

thảo luận về mục tiêu của mình. Phỏng vấn mỗi kế hoạch trước khi lựa chọn một 



cá nhân để giúp đỡ bạn. Hỏi về kinh nghiệm, lệ phí và đào tạo. 

Biết các công ty hoặc sản phẩm. Trước khi đầu tư một xu trong một sản phẩm 

hoặc chứng khoán, làm một cuộc nghiên cứu của bạn trên các loại hình đầu tư, và 

đặt câu hỏi. Hiểu đầy đủ cách thức sản phẩm hay chiến lược đầu tư đặc biệt các 

công trình trước khi đầu tư tiền của bạn cho một công ty. 

Hỏi về đa dạng hóa. Thay vì lựa chọn một loại hình đầu tư, nói chuyện với kế 

hoạch của bạn về phân bổ tiền của bạn trên các loại khác nhau về các lựa chọn đầu 

tư để cân bằng rủi ro tài chính. 
 

 


