
 

 

 

 

 

Đầu tư tài chính: Năm bước trong quá trình đầu tư 

 

  



Độc lập về tài chính có ý nghĩa thế nào với bạn? Với nhiều người thì đó là sống 

mà không phải lo nghĩ về vấn đề tài chính. Chúng ta nên đầu tư ngay hôm nay để 

xây dựng một sự bảo đảm cho ngày mai, nhưng nhiều người không dám đầu tư vì 

họ không biết cách bắt đầu như thế nào. Tuy nhiên, quản lý việc đầu tư không 

phải là một nhiệm vụ nặng nề khi bạn hiểu được nó.  

 

Hãy thực hiện theo 5 bước sau đây để có một tương lai đảm bảo hơn. 

  

Bước 1: Xác định sẽ sử dụng tiền vào việc gì thay vì tự hỏi tiền đã đi đâu hết 

Bước đầu tiên để độc lập về tài chính là có khả năng quản lý tiền bạc. Tiết kiệm 

một khoản tiền ít nhất bằng 10% thu nhập hàng tháng của bạn và phải quyết tâm 

để dành. Chẳng mấy chốc, tiết kiệm sẽ trở thành thói quen của bạn. 

 

Bước 2: Học hỏi kiến thức về đầu tư 

Các bạn nên đọc các tạp chí về đầu tư và chứng khoán như “Tạp chí chứng khoán 

Việt Nam”, “Nhịp cầu đầu tư”….. và các sách về tiết kiệm để bổ sung thêm kiến 

thức cho bạn. 

 

Bước 3: Biết rõ mục tiêu và sức chịu đựng rủi ro của bạn 

Chúng ta biết rằng cổ phiếu thường mang lại mức lãi tốt hơn trái phiếu, nhưng trái 



phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn. Những người trẻ tuổi có thể đầu tư chủ yếu vào 

cổ phiếu để mang lại nhiều lợi nhuận hơn đầu tư trái phiếu dài hạn. Những người 

gần tới tuổi nghỉ hưu chọn đầu tư nhiều hơn vào trái phiếu để tránh những biến 

động thị trường của cổ phiếu. Chúng ta nên biết cả về lợi nhuận và rủi ro để quyết 

định việc phân bố đầu tư của mình, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu để có được 

lãi suất phù hợp nhưng ít rủi ro. 

  

Bước 4: Thời gian đầu tư trong thị trường là quan trọng chứ không phải chọn 

thời điểm tốt nhất của thị trường để đầu tư 

Thống kê cho thấy việc cố gắng chọn thời điểm tốt nhất của thị trường - mua vào 

với giá thấp và bán ra với giá cao - là rất khó và thậm chí dẫn tới thất bại. Điều 

quan trọng là đầu tư trong thời gian dài, giữ cổ phiếu ít nhất là 3 đến 4 năm. Trung 

bình hóa mức chi phí bỏ ra cũng là một phương pháp tốt, hãy đầu tư một số tiền 

nhất định vào một quỹ tương hỗ. Có thể trong một số tháng, bạn mua cao, một số 

tháng sau bạn mua được giá thấp và nó sẽ cân bằng trong đầu tư dài hạn. 

 

Bước 5: Ghi nhớ những lời khuyên cần thiết 

Hãy đến gặp các chuyên gia về tài chính để được tư vấn vì các trang web kinh 

doanh trực tuyến không cung cấp tư vấn và sự hỗ trợ - điều vô cùng quan trọng 



đối với những nhà đầu tư mới.  
 

 


