LẠM PHÁT
Lạm phát là gì?
Lạm phát là sự mất giá của đồng tiền theo thời gian, nghĩa là sức
mua của đồng tiền bị giảm đi hoặc mức giá của hàng hóa, dịch vụ
trên thị trường tăng lên. Nói rõ hơn, cùng một số tiền nhưng sẽ mua
được ít hàng hóa hơn khi mua ở thời điểm trước lạm phát.

Ví dụ minh họa (không phải giá thị trường thực tế của hàng hóa)
Nếu tỉ lệ lạm phát hằng năm là 5,7%, với 1.000.000 đồng ở thời điểm 2010 có thể mua được 50kg gạo thì đến năm 2014
với 1.000.000 đồng chỉ có thể mua được 40kg gạo.
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Lạm phát ảnh hưởng đến ai?

Lạm phát không phân biệt một ai cả.
Giá cứ tiếp tục tăng theo thời gian đối với
tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt
tầng lớp xã hội.

Không có nhiều trường hợp tránh được sự
ảnh hưởng của lạm phát.
Nếu bạn may mắn, lương của bạn sẽ bắt kịp
với lạm phát. Ví dụ lương của bạn tăng 3%
trong khi lạm phát là 4% thì tiêu chuẩn sống
của bạn thực tế đã giảm đi 1%.

Tuy nhiên, đối tượng bị ảnh hưởng bởi
lạm phát nhiều nhất là những người đã
về hưu và những người có mức thu
nhập cố định.

Có biện pháp nào để giảm thiểu ảnh hưởng của lạm phát không?
Hãy xem xét những chiến lược sau để có danh mục đầu tư chống lạm phát của riêng bạn:

Bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt để tận dụng
sức mạnh của lãi kép.

Nghiêm túc xem xét và theo dõi đầu tư để
đảm bảo có lợi nhuận cao hơn lạm phát.

Nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia tài chính
về kế hoạch đầu tư tài chính phù hợp với nhu
cầu cá nhân của bạn.

Như lịch sử đã chứng minh ở nhiều nước,
cổ phiếu được công nhận là có tiềm năng để
đem lại lợi nhuận cao hơn so với lạm phát.
Do đó, đầu tư vào các quỹ Mở dài hạn có thể
giúp bạn tăng vốn theo thời gian.

