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6. Mục tiêu nghiên cứu : Tìm hiểu thói quen tiết kiệm của những người độc thân hiện nay

1. 57.0% trong tổng số người tham gia khảo sát có thói quen tiết kiệm tiền hàng tháng.

2. Phần lớn đáp viên thường tiết kiệm từ 10% - 20% trong tổng thu nhập hàng tháng.

3. Số tiền tiết kiệm bình quân hàng tháng là dưới 1.000.000 VNĐ, chiếm 52.7%.

4. Ba lý do chính để tiết kiệm là Phòng trường hợp khẩn cấp cần đến (57.7%), Mua sắm tùy thích những lúc bản thân muốn 

(44.4%), Tiết kiệm do thói quen (38.8%).

5.  Không mua sắm những thứ không cần thiết (76.6%), Hạn chế ăn uống bên ngoài (57.7%) và Mua đồ khuyến mãi (51.3%) 

lần lượt là 3 biện pháp giúp tiết kiệm tiền được chọn nhiều nhất.

6. Để quản lý tiền tiết kiệm của mình, có đến 63.8% đối tượng khảo sát đã chọn Gởi trong tài khoản ngân hàng. Đứng vị trí thứ hai 

là Đầu tư sinh lời chiếm 35.4%. 

7. Trong các hình thức đầu tư sinh lời thì Lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng là biện pháp đầu tư được nhiều người sử dụng nhất, 

chiếm 72.7%.

8. Đa phần đáp viên đều biết thông tin vừa đủ về các kênh đầu tư. Họ đánh giá khác nhau về khả năng sinh lời giữa các kênh đầu 

tư. Trong đó, Thị trường chứng khoán được đánh giá là kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao (56.3%). Lập sổ tiết kiệm tại ngân 

hàng cũng như các kênh đầu tư khác được đánh giá là có khả năng sinh lời trung bình, với tỷ lệ trên 40%.

9. Khi đánh giá về độ rủi ro, Lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng được đánh giá là có mức độ rủi ro thấp, chiếm 74.4%. Thị trường 

vàng, Thị trường chứng khoán và Bất động sản được đánh giá là có mức độ rủi ro cao hơn, chiếm tỷ lệ lần lượt là 44.2%, 76.1% 

và 60.5%.

10. Giữa các kênh đầu tư khác nhau thì có nguồn thông tin tham khảo để chọn lựa khác nhau. Nguồn thông tin tham khảo chính là 

kiến thức của bản thân, thông tin từ internet và tư vấn của chuyên gia tài chính.

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 THÓI QUEN TIẾT KIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN (05 -  2013)   

1. THÔNG TIN KHẢO 

2. TÓM TẮT KHẢO SÁT 



1. Tỷ lệ tiết kiệm hàng tháng [SA] (n=721)

Có 721 người độc thân trong tổng số 1265 người tham gia khảo sát có thói quen tiết kiệm tiền hàng tháng, chiếm 57.0%. Trong đó:

Cứ 100 người trong nhóm đáp viên tham gia khảo sát thì có hơn 42 người tiết kiệm 10% - 20% trong tổng thu nhập hàng tháng, 

chiếm 42.4%.

*Phần lớn tỷ lệ tiết kiệm của cả nam và nữ đều chiếm 10% - 20% trong tổng thu nhập cá nhân hàng tháng, chiếm lần lượt 39.8% và 
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Hình 4. Tỷ lệ tiết kiệm hàng tháng 

Dưới 10%   10% - 20% 21% - 30%  31% - 40% 41% - 50 % Trên 50%
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Hình 5. Giới tính và Tỷ lệ tiết kiệm hàng tháng  

Hình 3. Thu nhập cá nhân hàng tháng 
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5. Vui lòng cho biết lý do tiết kiệm tiền của bạn? [SA] (n=721)

 Số tiền tiết kiệm bình quân hàng tháng của đối tượng khảo sát phần lớn là dưới 1.000.000 VNĐ, chiếm 52.7%.

Có đến 57.7% người được hỏi

tiết kiệm tiền vì Phòng trường

hợp khẩn cấp cần đến. Hai lý

do chính tiếp theo Mua sắm tùy

thích những lúc bản thân

muốn và Tiết kiệm do thói

quen chiếm tỷ lệ lần lượt là

44.4% và 38.8%.

3.Vui lòng cho biết số tiền cụ thể mà bạn tiết kiệm được hàng tháng? [SA] (n=721)
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Nam (n=387) 50.1 23.5 13.2 5.9 1.8 1.6 1.6 2.3

Nữ (n=334) 55.7 23.7 9.3 3.6 1.5 2.1 2.4 1.8
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Không mua sắm những thứ

không cần thiết (76.6%), Hạn 

chế ăn uống bên ngoài

(57.7%) và Mua đồ khuyến mãi

(51.3%) lần lượt là 3 biện pháp

giúp tiết kiệm tiền được áp dụng

nhiều nhất.

6. Vui lòng cho biết bạn tiết kiệm tiền bằng những biện pháp nào sau đây? [SA] (n=721)

Ngoài 2 lý do chính là Phòng trường hợp khẩn cấp cần đến và Mua sắm tùy thích những lúc bản thân muốn, 40.1% người nam 

còn tiết kiệm tiền để Kết hôn. Trong khi đó, Tiết kiệm do thói quen là lý do tiếp theo của nữ giới (40.1%).
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Ngoài 2 biện pháp chính là Không mua sắm những thứ không cần thiết và Hạn chế ăn uống bên ngoài. 50.1% nam giới chọn 

biện pháp tiếp theo là  Kiềm chế những mong muốn của bản thân để tiết kiệm, thì nữ giới thường Mua đồ khuyến mãi (53.9%).

Gởi trong tài khoản ngân hàng (không lập sổ tiết kiệm) là hình thức được nhiều người sử dụng nhất để quản lý tiền tiết kiệm của 

mình, chiếm 63.8%. Và bên cạnh đó, có 231 người trong tổng số 721 người chọn hình thức Đầu tư sinh lời để quản lý tiền tiết 

kiệm, chiếm 35.4%.

7. Vui lòng cho biết hiện nay bạn quản lý tiền tiết kiệm của mình như thế nào? [MA] (n=721)
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Hình 12. Giới tính và biện pháp tiết kiệm 

Hình 13. Hình thức quản lý tiền tiết kiệm 

Gởi trong tài khoản ngân 
hàng ( không lập sổ tiết kiệm 
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Tự bản thân quản lý và cất 
giữ  
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Tổng (n=721) 63.8 35.4 28.7 21.2

Nam (n=387) 63.8 35.4 27.6 22.0

Nữ (n=334) 63.8 35.3 29.9 20.4
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8. Vui lòng cho biết hiện tại bạn dùng tiền tiết kiệm để đầu tư sinh lời vào các kênh nào sau đây?  [MA] 

(n=231)

9. Vui lòng cho biết mức độ hiểu biết của bạn về những kênh đầu tư khi bạn mới bắt đầu quyết định 

chọn lựa? [Matrix SA] (n=231)

 Đa phần đáp viên đều biết thông tin vừa đủ về các kênh đầu tư, tỷ lệ hiểu biết tương ứng cho mỗi kênh đầu tư là trên 60%.

Lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng là biện pháp đầu tư sinh lời được nhiều người sử dụng nhất, chiếm 72.7%. Cả nam và nữ đều ưu 

tiên hàng đầu chọn kênh đầu tư này để quản lý tiền tiết kiệm với tỷ lệ lần lượt là 65.4% và 82.2%.

Hình 14. Kênh đầu tư 
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Nữ (n=334) 82.2 53.5 22.8 17.8 15.8 8.9 4.0
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11. Vui lòng cho biết đánh giá của bạn về mức độ rủi ro của kênh đầu tư mà bạn đã lựa chọn?  

[Matrix SA] (n=231)

Sự đánh giá về khả năng sinh lời giữa các kênh đầu tư thì khác nhau. Cụ thể, có 56.3% người chọn lựa đầu tư vào Thị trường 

chứng khoán đánh giá kênh đầu tư này có khả năng sinh lời cao. Lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng, thị trường vàng và bất động 

sản được nhiều người đánh giá là có khả năng sinh lời trung bình, với tỷ lệ lần lượt là 46.4%, 54.0% và 44.2%.

Có đến 74.4% đáp viên đánh giá Lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng là kênh đầu tư có mức độ rủi ro thấp. Do đó, đây cũng là kênh đầu 

tư được nhiều người sử dụng nhất.. Thị trường vàng, Thị trường chứng khoán và Bất động sản được đánh giá là có mức độ rủi 

ro cao hơn, chiếm tỷ lệ lần lượt là 44.2%, 76.1% và 60.5%.

10. Vui lòng cho biết đánh giá của bạn về mức độ sinh lời của kênh đầu tư mà bạn đã lựa chọn? 

[Matrix SA] (n=231)
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Hình 16. Mức độ sinh lời các kênh đầu tư 
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Công ty TNHH W&S

Địa chỉ: Phòng A, lầu 10, Tòa nhà Báo Nhân Dân, 40 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại Công ty: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216

E-mail: info@vinaresearch.jp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Giữa các kênh đầu tư khác nhau thì có nguồn thông tin tham khảo để chọn lựa khác nhau. Về kênh đầu tư Lập sổ tiết kiệm tại 

ngân hàng thì đa phần những người tham gia khảo sát thường tự bản thân đưa ra nhận định và chọn lựa kênh đầu tư này, chiếm 

58.9%. Đối với những người đầu tư vào Thị trường vàng thì nguồn thông tin tham khảo chủ yếu là  từ mạng Internet, chiếm tỷ lệ là 

54.0%. Nhiều người thường tham khảo sự tư vấn của các chuyên gia tài chính khi muốn đầu tư vào Thị trường chứng khoán hay 

Bất động sản, chiếm tỷ lệ lần lượt là 59.2% và 53.5%.

12. Vui lòng cho biết bạn lựa chọn các kênh đầu tư sinh lời từ những nguồn thông tin tham khảo nào sau đây? [Matrix SA] 

(n=231)

Bản quyền báo cáo này thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH W&S. Tất cả kết quả (phân tích, kết luận, dữ liệu, bảng 
biểu và biểu đồ) trong báo cáo khảo sát này có thể sử dụng công khai, nhưng phải ghi rõ nguồn trích dẫn từ Công 
ty TNHH W&S (bao gồm cả website của Công ty: http://vinaresearch.jp). 

Hình 18. Nguồn thông tin tham khảo 
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