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Nội dung chương trình
8:30 - 9:00 Đón khách

9:00 - 9:30 Diễn giả Đặng Trung Hiếu (KhaiHoan Land)

Các vấn đề về chọn mua căn hộ từ góc nhìn

chuyên gia

Yếu tố chọn mua căn hộ

Ưu khuyết điểm và mức phù hợp của từng phương

thức thanh toán

9:30 - 10:00 Diễn giả Nguyễn Hữu Quang Vinh

Các vấn đề về tài chính từ góc nhìn chuyên gia

Mối tương quan giữa tiền tiết kiệm và mua nhà

Vay mua nhà - như thế nào là hiệu quả

Mối tương quan giữa thu nhập cá nhân và hình thức

thanh toán

Những lưu ý quan trọng về tài chính khi mua nhà

10:00 - 10:20 Giải lao, tiệc trà

10:20 - 11:20 Hỏi - đáp. Giao lưu cùng khách tham dự

11:20 - 11:30 Kết thúc chương trình



Anh Đặng Trung Hiếu

11 năm kinh

nghiệm trong

lĩnh vực Bất

động sản tại

Việt Nam

Giám đốc

vùng của

Khải Hoàn

Land, phụ

trách 6 sàn

giao dịch

Phân phối

nhiều sản

phẩm như

Vinhomes, 

Vinpearl, Phú

Mỹ Hưng



CHỌN NHÀ CHUNG CƯ TỪ 

GÓC ĐỘ CHỦ ĐẦU TƯ



Những yếu tố nào khi chọn

nhà chung cư?



Khoảng cách địa lý

Có gần trung

tâm hay không?

Có gần chỗ

làm không?

Có gần nhà

bố mẹ / 

người thân

không?



Các khu vực đang “hot”

Khu vực

trung tâm

Khu Nam 

Sài Gòn
Khu Đông

Sài Gòn



Uy tín chủ đầu tư

Đã xây bao

nhiêu dự án?

Chất lượng

dự án

Tiến độ

xây dựng



Tiện ích

Tiện ích

ngoại khu

Tiện ích

nội khu



Phương thức thanh toán

Thanh toán nhanh – Tiền mặt 100%
Chiết khấu cao (8-10%) cao hơn

lãi suất Ngân hàng

Thanh toán nhanh – Tiền mặt 50 – 70%

Thanh toán trước 30% và vay NH

Chiết khấu 5 – 7%, tương đương

lãi suất Ngân hàng

Ít áp lực về tài chính

Thanh toán tiền mặt theo tiến độ Không vay NH, ít áp lực về tài chính



Ví dụ

Anh chị mua căn hộ chung cư giá

2 tỷ của dự án X. Giá trị của từng

phương thức thanh toán?



Ví dụ
Anh chị mua căn hộ chung cư giá 2 tỷ của dự án X. 

Giá trị của từng phương thức thanh toán? 

Chỉ phải trả

khoảng 1,8 tỷ

cho căn hộ 2 tỷ

Chỉ phải trả 

1,9 tỷ

2 tháng trả

5 - 10% đến

khi đủ 2 tỷ trong

khoảng 2 năm

Thanh toán

95 - 100%

Thanh toán

50 – 70%

Thanh toán

theo tiến độ

+ Trả 30% tiền

mặt theo tiến

độ (600 triệu)

+ Phần còn lại

NH giải ngân

theo tiến độ và

KH trả lãi suất

Thanh toán

vay NH



Video: Quy trình vay

Ngân hàng



Anh Nguyễn Hữu Quang Vinh

10 năm kinh nghiệm

trong lĩnh vực

Tài chính cá nhân

Ngân hàng nước

ngoài danh tiếng



Tại sao nên tiết kiệm và

mua nhà?



Tiết kiệm và mua nhà

Thu nhập ổn

định

Chính sách

tiết kiệm hợp

lý giữa thu/chi

Nên vay Ngân

hàng để mua

nhà



Tại sao nên vay Ngân hàng

để mua nhà?



Lợi ích khi vay NH

❖ Không còn lo lắng

về tính pháp lý của

dự án

❖ Không lo lắng về

uy tín xây dựng

chủ đầu tư

❖ Lên kế hoạch tài

chính trong vòng

5-10 năm

❖ Sử dụng chính tài

sản mua làm thế

chấp

❖ Không cần ở nhà

thuê mướn

❖ Mục tiêu phấn đấu

để có chất lượng

cuộc sống

tốt hơn.

NH thay mặt Khách

hàng thẩm định tài sản

Hoạch định tài chính 

rõ ràng
Động lực để phấn đấu



Mức tương ứng giữa

thu nhập và nợ?



Thu nhập vs nợ

Nên vay NH khi thu nhập ròng từ 15 – 20 triệu / thángThu nhập hằng tháng

Mức trả nợ
Tất cả các khoản nợ (thẻ tín dụng, vay NH v…v..) chỉ 

nên chiếm tối đa 60% tổng thu nhập

Thời gian vay Nên kéo dài thời gian vay đến 10 – 15 năm



3 yếu tố xét duyệt từ phía 

Ngân hàng đối với khoản vay



NH xét duyệt

Thu nhập từ lương, kinh doanh, các công việc khácKhả năng trả nợ

Tính pháp lý của tài

sản / thế chấp

Tính pháp lý dự án do Chủ đầu tư cung cấp, NH tái

thẩm định

Mục đích sử dụng vốn Quy định chỉ sử dụng vốn để mua nhà đã thế chấp



Hỏi - Đáp



Câu hỏi khán giả 1

Hai vợ chồng tiết kiệm được 300 triệu muốn mua

căn hộ giá 1,6 tỷ, vay Ngân hàng trả trong 5 năm, 

lãi suất là 8%/năm. Tổng thu nhập 2 vợ chồng là

20 triệu/tháng. Theo chuyên gia thì nên vay 5 

năm hay 10 năm?



Câu hỏi khán giả 2

Ngân hàng có cho vay để mua lại căn hộ từ chủ

khác hay không? Nếu có, thẩm định tài sản sẽ

như thế nào? NH có thẩm định lại giá bán của

chủ không?



Câu hỏi khán giả 3

Em đang trả nợ mua nhà năm thứ 2. Nếu như

em trúng vé số thì em nên làm gì để lợi nhất:

- Trả hết nợ cho NH

- Gửi vào NH khác có lãi suất cao hơn NH đang

vay?

- Đầu tư 1 căn nhà khác



Câu hỏi khán giả



Xin cảm ơn và hẹn

gặp lại trong Hội thảo

tiếp theo


