
 

 

 

 

 

Làm thế nào để đầu tư với một kế hoạch đầu tư 

 

  



Một kế hoạch đầu tư tự động sẽ giúp bạn đầu tư tiền bằng cách loại bỏ nó từ tiền 

tiết kiệm của bạn hoặc kiểm tra tài khoản trước khi bạn có thể chi tiêu nó.  

 

Đem khoản tiền đó vào đầu tư khác một cách thường xuyên để nó có thể phát 

triển. Trong suốt năm qua, kế hoạch đầu tư của bạn có thể phát triển. Một khi bạn 

đã thiết lập một kế hoạch đầu tư, bạn có thể theo dõi định kỳ và điều chỉnh khi cần 

thiết. 

Tính toán một số tiền để dành mỗi tháng cho kế hoạch đầu tư của bạn. Theo dõi 

chi tiêu của bạn trong một hoặc hai tháng để xem nơi bạn có thể cắt giảm chi phí 

của bạn. Nếu bạn có thể giảm ít nhất $ 50 một tháng, bạn sẽ có đủ để hội đủ điều 

kiện cho nhiều cổ phiếu tự động hoặc kế hoạch đầu tư quỹ tương hỗ. 

Chọn một tài khoản tại tổ chức tài chính của bạn từ nơi tiền của bạn sẽ được thực 

hiện. Hầu hết các khoản tiết kiệm và tài khoản séc cung cấp dịch vụ này. Kiểm tra 

ngân hàng của bạn hoặc trang web của công đoàn tín dụng hoặc dịch vụ khách 

hàng gọi đến hỏi về nó, họ thậm chí có thể thiết lập nó cho bạn qua điện thoại. 

Chọn một tài khoản đầu tư để nhận tiền gửi. Tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh 

toán, tài khoản thị trường tiền tệ và chứng chỉ tiền gửi có mức dao động thấp và là 

cách phổ biến để tiết kiệm trong ngắn hạn. Cổ phiếu và các quỹ tương hỗ nhiều 

biến động nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao hơn, chúng là những lựa chọn phổ 



biến cho đầu tư dài hạn, như sự biến động trên thị trường có xu hướng để thư ra 

trong thời gian dài. Các khoản đầu tư được khấu trừ thuế như tài khoản hưu trí (ví 

dụ như IRA, kế hoạch 401 (k)) có thêm tiền thưởng để cho bạn có một khấu trừ 

thuế đối với các khoản đóng góp của bạn, mặc dù khả năng của bạn để có một 

khấu trừ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như thu nhập của bạn. Tổ chức 

tài chính của bạn sẽ có khả năng cung cấp các khoản đầu tư để bạn có thể lựa 

chọn, hoặc nó có thể có các nhân viên tư vấn để giúp bạn lựa chọn đầu tư. 

 

Đầu tư với một kế hoạch đầu tư tự động 

Chọn lựa chọn trên các ứng dụng tài khoản tiền gửi tự động. Thường có một hộp 

trên các ứng dụng tài khoản mà bạn có thể kiểm tra các dịch vụ này. Bạn cũng 

phải viết trong các số tài khoản mà từ đó tiền gửi sẽ được thực hiện. Nếu đó là 

một tài khoản séc, bạn sẽ cần phải bao gồm số định tuyến được tìm thấy trên séc 

của bạn. Bạn cũng phải tiết lộ tên cho các tổ chức tài chính nơi tài khoản được tổ 



chức. 

Viết số tiền, một ngày và một tần số đối với tiền gửi tự động của bạn. Các ứng 

dụng sẽ có thêm không gian cho các ngày, quyết định ngay sau khi nhận được tiền 

lương của bạn mà bạn muốn rút tiền của bạn. 

Thiết lập tiền gửi trực tiếp từ tiền lương của bạn nếu bạn có lựa chọn đó. Nguồn 

nhân lực tại nơi làm việc có thể giúp bạn. 
 

 


