
Sự khác nhau giữa tiết kiệm và đầu tư là gì?

Nên tiết kiệm hay đầu tư? Làm sao để tiết kiệm và 
đầu tư hiệu quả?

TIẾT KIỆM

Mọi người đều cần phải để ra một số tiền 
mặt nhất định để chi dùng hàng ngày. Dù là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, tiết 

kiệm và đầu tư là điều cần thiết để đạt được 
những mục tiêu tài chính đó. 
Vì thế, việc chọn được một công cụ đầu tư 
hiệu quả là rất quan trọng.

Tiết kiệm và đầu tư sẽ 
giúp chúng ta đạt được 
những mục tiêu tài chính 
trong cuộc sống. 

Nguyên tắc hàng đầu là bạn nên dành từ 02 đến 
03 tháng lương bằng tiền mặt để có thể chi dùng 
khi khẩn cấp, các khoản khác ngoài khoản này có 
thể dùng để tiết kiệm và đầu tư.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn nên tiết kiệm hoặc đầu tư thì 
câu trả lời là cả hai, tiết kiệm một phần và đầu tư một phần. Tuy 
nhiên, tất cả phụ thuộc vào mục tiêu và tình hình tài chính của bạn.

MỤC TIÊU 
NGẮN HẠN 

KHÁC BIỆT GIỮA 
TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ của 
VCBF (hay còn gọi là SIP) có hình 
thức khá giống với tiết kiệm, vì các gia 
đình sẽ đầu tư định kỳ (hàng tháng 
hoặc hàng quý) với một số tiền cố định 
vào các quỹ mở. Bạn có thể tham gia 
chương trình SIP của VCBF chỉ với 01 
triệu đồng mỗi tháng hoặc hàng quý. 
Số tiền này được quy thành chứng chỉ 
quỹ theo giá trị tài sản ròng (NAV) của 
chứng chỉ quỹ tại thời điểm nộp tiền.

Tiết kiệm là để dành tiền từng khoản 
nhỏ dần dần để có được một khoản lớn. 

Thường người ta hay tiết kiệm 
bằng cách giữ tiền mặt hoặc 
gửi tiền ngân hàng.

Khoản tiền tiết kiệm có tính thanh 
khoản cao và an toàn.

Rủi ro rất ít. Tuy nhiên nếu lạm phát tăng 
cao, thì tiền mặt sẽ có thể mất giá nếu lãi 
suất ngân hàng không bù được lạm phát.

Tiết kiệm có thể ngắn hạn hoặc dài hạn.

ĐẦU TƯ
Đầu tư là mua một loại tài sản nào 
đó với mục đích tài sản đó sẽ tạo ra 
lợi nhuận và tăng giá trị nhiều trong 
tương lai.

Thường người ta hay đầu tư bằng cách 
mua vàng, bất động sản, chứng 
khoán, hoặc chứng chỉ quỹ đầu tư 
hoặc đầu tư kinh doanh trực tiếp 
(như mở cửa hàng, mở công ty…).

Khi đầu tư thì mục đích là làm cho 
khoản tiền đó sinh sôi nảy nở.

Rủi ro hơn. 

Đầu tư thường cần dài hạn.

mua xe máy, mua 
xe ô-tô, đi du lịch, 
làm đám cưới,...

MỤC TIÊU 
TRUNG HẠN 

mua nhà, chi phí 
học hành của con 
cái, mở kinh doanh 
riêng,...

MỤC TIÊU 
DÀI HẠN 

tận hưởng cuộc sống 
an nhàn khi về hưu. 
Đặc biệt khi bạn trên 
30 tuổi, nguồn tiền dành 
cho tiêu dùng khi về hưu 
sẽ là một mục tiêu dài 
hạn quan trọng của bạn.


