
Tại sao người ta lại trì hoãn đầu tư?

Hậu quả của việc trì hoãn đầu tư?

Vốn nhỏ, làm sao để có thể đầu tư?

Đầu tư quá rủi ro. 
Đầu tư quá phức tạp.
Thị trường chưa ổn định, cần chờ đợi. 
Không đủ tiền để đầu tư.
Có người thậm chí chưa từng nghĩ đến việc đầu tư
hoặc lập kế hoạch cho tương lai. 

Nhiều người trì hoãn việc đầu tư vì họ cho rằng:

Đạt được ít tiền hơn trong tương lai:

Không tận dụng được lãi kép:

Không đủ thời gian để hiện thực hóa ước mơ:

Khó đạt các mục tiêu trong cuộc sống:

Ví dụ ông X là 21 tuổi và ông Y là 41. Cả hai người đầu tư 
01 triệu đồng mỗi tháng trong 20 năm. Giả sử lợi nhuận 
là 15%/năm,  sau 20 năm số tiền họ thu được sẽ là 
khoảng 1,5 tỉ đồng. Lúc đó ông Y là 61 tuổi trong khi ông 
X là 41, tuổi mà ông Y bắt đầu đầu tư. Nếu ông X tiếp tục 
đầu tư số tiền tương tự,  giả sử cũng với lãi suất là 
15%/năm. Thì lúc ông X  61 tuổi, ông ấy sẽ có số tiền 
khoảng 31 tỉ đồng. Như vậy vì đầu tư sớm nên ông X đã 
có được rất nhiều tiền hơn ông Y khi 61 tuổi.

Với Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ của VCBF, những cá nhân chưa có vốn lớn cũng có 
thể đầu tư chỉ 01 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu ai đó chờ đợi cho đến khi cảm thấy thoải mái về tài chính trước khi đầu tư để chi 
tiêu khi hưu trí, họ có thể sẽ không bao giờ bắt đầu. 

Dù bạn ở độ tuổi nào, bây giờ luôn là lúc tốt nhất để bắt đầu đầu tư cho cuộc sống 
hưu trí của bạn. Khi bạn bắt đầu sớm, tức là bạn đã cho tiền của bạn có nhiều thời 
gian hơn để sinh sôi nảy nở. Dù bạn chỉ có thể đầu tư một khoản tiền nhỏ, đầu tư 
ngay là một phần quan trọng của việc lập kế hoạch cho cuộc sống của bạn khi về hưu. 

Đầu tư khi bạn còn trẻ là quyết định sáng suốt nhất, giúp bạn đạt được các ước mơ 
trong cuộc sống.

Lãi kép được phát huy nhiều nhất khi đầu tư dài hạn. 
Nếu bạn không đầu tư sớm, bạn sẽ không thể tận 
dụng được nhiều lợi thế của lãi kép. Như ví dụ ở trên, 
do lãi kép mà số tiền ông X thu được lúc 61 tuổi đã 
tăng lên rất nhiều.

Nếu bạn trì hoãn đầu tư, bạn sẽ không có đủ thời gian 
để tiền vốn tăng trưởng tới khoản tiền mà bạn cần.

Nếu chỉ có tiết kiệm mà không đầu tư thì rất khó để 
đạt được các mục tiêu vì tiết kiệm sẽ không thể có 
lợi nhuận cao như đầu tư. Mặc dù đầu tư sẽ có thể 
có rủi ro, nhưng nếu đầu tư sớm và đúng cách thì sẽ 
có cơ hội lợi nhuận cao.   
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Trong 16 năm qua, kể từ khi thị trường chứng khoán 
Việt Nam bắt đầu giao dịch từ 28/7/2000 đến 
06/5/2016, VN-Index tăng 12,1%/năm.


