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Eastspring Investments, thành viên của
Prudential plc, cung cấp các giải pháp đầu tư
sáng tạo, đột phá nhằm đáp ứng mọi nhu cầu
tài chính của khách hàng. Trong suốt 25 năm
qua, chúng tôi đã xây dựng được một vị thế
vững mạnh, hiện diện tại 11 thị trường Châu Á
cũng như văn phòng phân phối ở Bắc Mỹ và
Châu Âu.
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Chúng tôi cam kết vững chắc đầu tư vào tương
lai khách hàng và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt
động. Giá trị cốt lõi của Eastspring là mục đích
chung và điều này là kim chỉ nam định hướng
mọi công việc chúng tôi thực hiện.
Chuyên gia Châu Á.
Đầu tư vào tương lai của bạn.
Giáo dục tài chính và tài chính toàn diện là
những chủ đề chính dành cho tất cả chúng ta,
vì vậy, đây là một điều hết sức hiển nhiên làm
chúng tôi mong muốn tìm hiểu về mối quan

tâm chính yếu này của các bậc cha mẹ liên
quan đến giáo dục tài chính cho con em mình.
Các bậc cha mẹ luôn muốn con cái mình biết
giá trị đồng tiền, hiểu được cách làm ra tiền,
biết quý trọng giá trị đồng tiền và chuẩn bị tốt
cho tương lai của chúng.
Tuy nhiên, rất nhiều các bậc cha mẹ vẫn không
cảm thấy chắc chắn rằng họ đang dạy con cái
họ đúng cách và muốn biết phương thức người
khác đang làm cũng như kỹ thuật và công cụ
tốt nhất hiện có là gì. Thấu hiểu điều này, với tư
cách là nhà quản lý tài sản hàng đầu ở châu Á,
chúng tôi tìm hiểu chuyên sâu về chủ đề này.
Nghiên cứu này được thực hiện với sự hợp
tác của Tiến sĩ Mansur Khamitov (Tiến sĩ về
Quản trị Kinh doanh), Giáo sư Ngành Tiếp thị
và Hành vi Người tiêu dùng, Trường Đào tạo
Doanh Nghiệp Nanyang Singapore và Tập
đoàn Tư vấn Duxton.

Chúng tôi tâm huyết với chủ đề giáo dục tài chính và trao
quyền tự chủ cho thế hệ tiếp theo, để con cái chúng ta hiểu
được giá trị của đồng tiền và từ đó có thể đưa ra các quyết
định tài chính sáng suốt đảm bảo tương lai của chúng.
Theo trích dẫn của Wai Kwong / Tổng Giám đốc các công ty con
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Giáo dục con cái dùng tiền là gì?

Giáo dục con cái cách dùng tiền' là quá
trình giáo dục trẻ em về trách nhiệm liên
quan đến tài chính và trách nhiệm xã
hội gắn liền với tiền bạc.
Xuyên suốt quá trình này, cha mẹ
truyền đạt cho con cái ý thức, thái độ và
niềm tin của họ về tài chính với hy vọng
rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực
đến hành vi và kết quả tài chính của
chúng.
Eastspring mong muốn giúp các bậc
cha mẹ trở thành những tấm gương
tốt hơn, đồng thời cung cấp cho các
bậc cha mẹ thêm kiến thức, kỹ năng
và công cụ hữu ích để dạy con cái họ
về tiền bạc và cách thức hoạch định tài
chính tương lai.

Giáo dục
con cái dùng
tiền là gì?

Bước đầu tiên, chúng tôi đã tiến hành
thực hiện cuộc nghiên cứu cả định
tính và định lượng trong số 10.000
phụ huynh tại 9 quốc gia Châu Á
thông qua cuộc khảo sát về Giáo dục
Con cái dùng Tiền ở Châu Á.

Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản
Đài Loan
Thái Lan
Việt Nam
Mã Lai
Xing-ga-po
In-dô-nê-xi-a

Dưới đây là kết quả chúng tôi đã ghi
nhận được và đây là cách Eastspring
có thể giúp.

98%

Các bậc cha mẹ Việt Nam đều
đồng ý rằng dạy con cách thức
sử dụng và quản lý tiền là vô
cùng quan trọng. Con số khảo
sát này cao hơn mức trung
bình 95% trên toàn châu Á
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Nhưng cha mẹ có rất nhiều
câu hỏi:
Độ tuổi nào của trẻ là tốt
nhất để bắt đầu dạy con
cách dùng tiền?

Các kỹ thuật và công cụ
nào là tốt nhất cho việc dạy
con cách dùng tiền?

Các bậc cha mẹ khác đang làm
gì để dạy con cách dùng tiền?

Mục tiêu đặt ra của tôi
nên là gì?

Làm thế nào để tôi biết rằng
tôi đã thành công hay chưa
trong việc dạy con dùng tiền?

#Dạy con biết cách sử dụng tiền

Phần 1: Những vấn đề
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Phần 1:

Những vấn đề
Rất nhiều bậc cha mẹ
không chắc rằng họ
có đang dạy con sử
dụng tiền thành công
hay không, kết quả cho
thấy:

44%

Các bậc cha mẹ Việt Nam
không biết liệu họ có thành
công trong việc trở thành
người thầy và hình mẫu cho
con mình khi dạy con sử
dụng tiền.

Không có khung tiêu chuẩn hoặc thước
đo rõ ràng mà cha mẹ có thể sử dụng
để tính được mức độ hiệu quả những nỗ
lực của họ trong việc nuôi dạy con cái sử
dụng tiền.
Do vậy, chỉ có khoảng một phần tư các
bậc cha mẹ trong khu vực và một phần
ba ở Việt Nam tin rằng họ đã làm tốt việc
dạy con mình về sử dụng và quản lý tiền
bạc.

Chỉ số kiểm tra độ tự tin
của cha mẹ về việc dạy
con sử dụng tiền
Eastspring đã áp dụng dữ liệu nghiên cứu
và kết hợp các yếu tố khác nhau để xây
dựng Chỉ số tự tin khi cha mẹ dạy con về
cách sử dụng tiền, nhằm tìm hiểu mức
độ tự tin của các bậc cha mẹ về sự thành
công của họ trong nỗ lực nuôi dạy con cái
sử dụng tiền.
Chỉ số tự tin dao động từ 0,01 đến 1,00;
khi đạt được điểm 1,00 nghĩa là cha mẹ
hoàn toàn tự tin.

Chỉ số tự tin của cha mẹ trung
bình trên toàn châu Á là:

0.65

Tuy nhiên, Chỉ số Tự tin của cha mẹ về
việc dạy con sử dụng Tiền thay đổi theo
từng quốc gia và Việt Nam đạt mức 0,69,
cao hơn một chút so với mức trung bình
của khu vực.
Hình 1: Chỉ số tự tin về việc cha mẹ trong việc
dạy con sử dụng tiền theo quốc gia
0.68

0.73
0.67 0.64

0.71 0.69
0.59 0.61

0.65
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In-dô-nê-xi-a

Trung Quốc

0.50
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Tại sao các bậc cha mẹ không chắc
chắn về sự thành công của mình trong
việc dạy con sử dụng tiền?
Các mục tiêu theo nhận thức về việc dạy
con sử dụng tiền rất đa dạng.
Khi được hỏi về mục tiêu của việc dạy con
sử dụng tiền, hầu hết các bậc cha mẹ được
khảo sát trên khắp khu vực châu Á và 75%
cha mẹ Việt Nam cho biết họ xem đó là cách
‘dạy con giá trị của đồng tiền’.
Có khoảng 40% cha mẹ Việt Nam cũng đề
cập đến ba mục tiêu chính khác của việc dạy
con họ về tiền bạc:
“Con tôi hiểu được rằng đồng tiền chỉ có
được thông qua lao động”,
"Con cái tiếp thu kiến thức bổ ích cho tương
lai" và họ
"Học được sự khác biệt giữa điều mong
muốn và thứ cần có".
dạy con giá trị của
đồng tiền

75%

Con cái tiếp thu kiến thức
bổ ích cho tương lai" và họ

40%

Con tôi hiểu được rằng đồng tiền
chỉ có được thông qua lao động

40%

Học được sự khác biệt giữa
điều mong muốn và thứ cần có

40%

57%

của các bậc cha mẹ Việt
Nam muốn biết các bậc cha
mẹ khác đang dạy con họ
quản lý tiền như thế nào

Các bậc cha mẹ ở Việt Nam muốn có ‘những
kỹ thuật hay công cụ để dạy con’, những hỗ
trợ mang tính thực tế để dạy con họ về tiền
bạc. 54% cho biết họ mong muốn có một
"chương trình truyền hình cho trẻ em mang
tính giải trí và giáo dục". Và nhiều cha mẹ chia
sẻ "Tôi muốn việc dạy trẻ cách sử dụng và
quản lý tiền trở thành một phần trong chương
trình giảng dạy tại trường cho con", hoặc nên
có một App ứng dụng giáo dục dành cho thiết
bị di động hoặc trang web cung cấp thông tin
bổ ích.

43% các bậc cha mẹ trên khắp châu Á và

Cha mẹ nhận thấy kết quả rất đa dạng sau
khi dạy con sử dụng tiền thành công.

56% cha mẹ Việt Nam tin rằng kết quả tốt

nhất của việc dạy con cách sử dụng tiền là
'con cái có một cuộc sống gia đình hạnh phúc
và an toàn'.
Tuy nhiên, người Việt Nam tin rằng một cuộc
sống gia đình an toàn có được từ học thức
tiếp thu khi con còn nhỏ. Vì vậy, 55% cha
mẹ hy vọng "đứa trẻ trở nên thành thạo trong
việc quản lý tiền bạc", và 47% cho biết kết
quả quan trọng là "con họ biết làm thế nào để
kiếm tiền".
Một phần ba các bậc cha mẹ Việt Nam cũng
mong muốn ‘con mình không mắc nợ và có
được một số tiền tiết kiệm’ khi các con bước
vào tuổi trưởng thành.

44% ở Việt Nam cho biết “Tôi muốn học thêm
về việc quản lý tài chính cho chính mình”.
Nâng cao kiến thức của bản thân sẽ giúp cha
mẹ đủ tự tin để trở thành một tấm gương và
làm người thầy tốt hơn cho con họ.
Hình 2: Những cách nào có thể giúp cha mẹ
dạy con sử dụng và quản lý tiền tốt hơn

Cha mẹ Việt Nam
Cha mẹ ở các khu vực khác

Tôi muốn học thêm về quản lý
tài chính cho chính mình

44%
43%

Tôi muốn biết các cách thức, kỹ thuật hoặc công
cụ hữu hiệu để dạy con tôi cách xử lý tiền

43%
38%

Tôi muốn biết các bậc cha mẹ
khác dạy con họ như thế nào

35%

Tôi muốn việc dạy trẻ cách sử dụng và
quản lý tiền trở thành một phần trong
chương trình giảng dạy tại trường cho con

38%
34%

Tôi muốn một chương trình truyền hình dành
cho trẻ em mang tính giải trí và giáo dục

32%

Tôi muốn có một ứng dụng App để
giúp con tôi học

29%

Tôi muốn một chương trình bồi dưỡng
mà con tôi có thể tham dự
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24%

Tôi muốn có một buổi hội thảo mà
tôi có thể cùng con mình tham dự
Không có ý kiến nào
như nêu trên

37%

54%

27%
24%

Tôi muốn có một trang web trực tuyến cung cấp
chương trình giáo dục mà con tôi có thể theo học

Với quá nhiều mục tiêu và kết quả mong
muốn, các bậc cha mẹ cảm thấy không
chắc chắn làm thế nào để thành công
trong việc dạy con sử dụng tiền.

57%

18%
1%

32%

27%

7%

#Dạy con biết cách sử dụng tiền

44%

Các bậc cha mẹ Việt Nam không
biết liệu họ có thành công trong
việc trở thành người thầy và
hình mẫu cho con mình khi dạy
con sử dụng tiền
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Phần 2: Cách dạy con dùng tiền nên được thực hiện như thế nào
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Phần 2:

Cách dạy con dùng
tiền nên được thực
hiện như thế nào
Đa số các bậc cha mẹ tin rằng việc
dạy con cách sử dụng tiền là trách
nhiệm chung của cả cha và mẹ.

75%

các bậc cha mẹ ở Việt Nam
xem việc dạy con cách sử
dụng tiền là trách nhiệm
của cả mẹ và cha

Do đó, việc dạy con bằng tiền thật
thường trùng với những năm đầu đi học
khi trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Là độ tuổi mà
trẻ đã học đếm, đọc và có thể nhận biết
các mệnh giá khác nhau của tiền xu và
tiền giấy. Tương tự, đó là độ tuổi mà đứa
trẻ có thể học được các giá trị và trách
nhiệm.

30% cha mẹ Việt Nam cho rằng con cái
nên bắt đầu học cách sử dụng tiền khi
dưới 6 tuổi.

30% cha mẹ khác tin rằng một đứa trẻ
Điều đó nói lên rằng, ở một số hộ gia
đình, chính các bậc cha mẹ nhận trách
nhiệm việc dạy con. Trong 17% hộ
gia đình Việt Nam, người mẹ đóng vai
trò chính, và chỉ 7% người lãnh trách
nhiệm chính là người cha.

nên bắt đầu quản lý tiền khi chúng ở độ
tuổi từ 7 đến 10 tuổi.
Hình 3: Độ tuổi mà trẻ nên bắt đầu học về
cách sử dụng và quản lý tiền (theo số năm)
Cha mẹ Việt Nam

Một số ít hộ gia đình sử dụng “dịch vụ
ngoài” cho việc dạy con cách sử dụng
tiền.

31% 30%
26%
24%

Khi nào nên bắt đầu dạy con cách sử
dụng tiền
Đa số các bậc cha mẹ bắt đầu dạy con
các kỹ năng cơ bản về quản lý tiền khi
con của họ ở độ tuổi khá nhỏ - 10 tuổi
trở xuống đối với 67% cha mẹ trong
khu vực và 60% cha mẹ ở Việt Nam.
Việc này thường xảy ra nhiều hơn dựa
trên nhu cầu cho trẻ em tiền khi việc cho
con tiền trở thành một "điều cần thiết".
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Cha mẹ ở các khu vực khác

19%
15%

14%

14%

9%
6%
0%

5%

2%

Dưới 2
tuổi

Từ 2
đến 4
tuổi

Từ 5
đến 6
tuổi

Từ 7
đến 10
tuổi

Từ 11
đến 12
tuổi

4%

Từ 13 Trên
đến 18 18 tuổi
tuổi
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Nguồn tiền và sử dụng tiền

Tìm sự giúp đỡ

Các bậc cha mẹ Việt Nam đặc biệt quan
tâm đến việc dạy con hiểu giá trị của đồng
tiền bằng cách trả công đối với công việc
con làm được.

Các bậc cha mẹ Việt Nam cảm thấy thoải
mái nhất khi họ hỏi tư vấn từ những người
thân thiết gần gũi với họ về kế hoạch tài
chính dành cho con mình:

58% trẻ em Việt Nam kiếm tiền từ việc

63% tham khảo ý kiến từ các thành viên

phụ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà hoặc hoàn
thành công việc gia đình.
23% có công việc bán thời gian.

gia đình có hiểu biết, 47% hỏi tư vấn từ
cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ vợ hoặc chồng
của họ, và 35% chia sẻ với đồng nghiệp
tại nơi làm việc.

58% trẻ em nhận tiền từ gia đình và bạn
bè, và 53% luôn có tiền túi tiêu vặt.
Khi nói đến việc dạy con cách sử dụng
tiền có trách nhiệm, hầu hết các bậc cha
mẹ đều tập trung vào việc đưa ra các
cách hướng dẫn và tư vấn giải thích cho
con cái của họ, và để phần còn lại của
việc giáo dục này bằng cách bổ sung
thêm kinh nghiệm thực tế.
Rất ít bậc cha mẹ thực hiện kiểm soát
chặt chẽ việc chi tiêu của con mình, và
ở thái cực khác, rất ít bậc cha mẹ tỏ ra
không hề quan tâm đến việc con họ sử
dụng tiền ra sao.
Kiến thức và chiến thuật dạy con cách
sử dụng tiền
Hầu hết các bậc cha mẹ đều thừa nhận
chính họ còn thiếu kiến thức tài chính. Một
số người thậm chí thừa nhận rằng họ cảm
thấy xấu hổ về điều này.
Để làm gương tốt cho con mình, hầu hết
các bậc cha mẹ đều thể hiện tính tự chủ
cao đối với vấn đề tài chính và chi tiêu, lập
kế hoạch và ngân sách của chính mình
một cách cẩn thận.
Các bậc cha mẹ cũng tập trung nỗ lực dạy
con sử dụng tiền thông qua cách quản lý
tiền bạc và an ninh tài chính.

67% phụ huynh Việt Nam được khảo sát
đã mở tài khoản tiết kiệm cho con.
56% hộ gia đình Việt Nam có hợp đồng
Bảo hiểm Nhân thọ để bảo vệ cho gia
đình.

32% cha mẹ Việt Nam đã đầu tư vào

Nhưng nhiều cha mẹ cũng tìm đến các
chuyên gia tư vấn tài chính, những người
có thể đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp
hơn:
37% hỏi cố vấn tài chính của họ;
32% nhận được hỗ trợ từ ngân hàng và
29% chọn đại lý Bảo hiểm Nhân thọ.
Tìm kiếm thông tin trực tuyến cũng là
kênh tư vấn và đưa ra ý tưởng cho 40%
phụ huynh Việt Nam.
Những cách dạy con của cha mẹ chủ
yếu bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và
kiến thức của chính họ.
Hình 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến cách trẻ học
cách sử dụng và quản lý tiền
Thang điểm: 0 (Hoàn toàn Không ảnh hưởng)
-10 (Ảnh hưởng nhiều nhất)
Cha mẹ Việt Nam

Cha mẹ ở các khu vực khác

Cách bạn chi tiêu
và quản lý tiền

8.06
7.89

Kiến thức tài
chính của bạn

8.08
7.84

Tính cách của
đứa trẻ

7.70
7.73

Cách bạn đã
được dạy

8.05
7.61

Việc sử dụng
tiền kỹ thuật số
Yếu tố văn hóa
của đất nước
Áp lực so sánh bạn
cùng lứa của con
Tín ngưỡng tôn
giáo của gia đình

6.78
7.01
6.62
6.65
6.34
6.52
5.84
5.92

bất động sản để giúp họ bảo đảm tương
lai của con cái họ. Nhiều cha mẹ cũng đã
mua các sản phẩm đầu tư khác như cổ
phiếu và trái phiếu cho con của họ.
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Phần 2: Cách dạy con dùng tiền nên được thực hiện như thế nào
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Phần 3: Nâng cao kỹ năng dạy con cách sử dụng tiền
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Phần 3:

Nâng cao kỹ năng
dạy con cách sử
dụng tiền
1

Ba câu hỏi chính mà
cha mẹ muốn nhận
được câu trả lời
Cách dạy con sử dụng tiền nào phù
hợp nhất với tôi?
Không có một cách dạy con sử dụng
tiền nào phù hợp với tất cả mọi người.
Mỗi bậc cha mẹ nên hiểu cách dạy con
của riêng mình và từ đó xây dựng các kỹ
năng dạy con hiệu quả.
Cuộc khảo sát về cách dạy con sử dụng
tiền của khu vực châu Á đã xác định ra 5
tuýp cha mẹ nuôi dạy con cái mà chúng
tôi gọi là:

Những người tự coi mình dạy con
thành công đối nghịch với những
người không nhận thức vậy.
Các kỹ năng mà cha mẹ có thể sử dụng
để mang lại kết quả tốt nhất cho việc dạy
con sử dụng tiền phụ thuộc rất nhiều
vào tính cách cá nhân của họ. Nếu bạn
muốn tìm hiểu mình thuộc tuýp người
nào và các kỹ năng nào phù hợp với
mình, bạn hãy nhấp vào đây.

Kiểu Người tự do, Người
hướng dẫn, Người nuôi
dưỡng, Người cương nghị,
Người trung dung.
Cách phân loại này dựa trên:
những bậc cha mẹ muốn ‘trực tiếp
làm” và chủ động dạy con đối nghịch
với những cha mẹ tin rằng đứa trẻ có
thể học tốt nhất thông qua kinh nghiệm
của chính chúng;
những người coi việc dạy con sử dụng
tiền là rất quan trọng đối nghịch với
những cha mẹ coi việc này là chuyện
nhỏ;
những bậc cha mẹ tin rằng họ có đủ
kiến thức tài chính để dạy con đối
nghịch với những người không tin vậy;
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2

Các bậc cha mẹ khác đang sử
dụng cách dạy nào?
Các bậc cha mẹ muốn biết thêm
những kinh nghiệm từ những bậc
cha mẹ khác là những người thành
công trong việc dạy quản lý tài chính
cho con.
Các bậc cha mẹ này đang làm
cách gì?
Những kỹ thuật và công cụ nào
phù hợp nhất với họ?

35%

35% các bậc cha mẹ muốn
biết những cha mẹ khác
đang làm gì để dạy con họ
Nếu bạn muốn biết thêm các bậc cha
mẹ khác đang làm gì, hoặc bạn muốn
chia sẻ ý kiến của riêng bạn, vui lòng
truy cập trang web của chúng tôi tại
money-parenting.com

3

Làm thế nào tôi có thể trở thành
một người thầy tốt hơn cho việc
dạy con về cách quản lý tiền?
Trách nhiệm quan trọng nhất của
người thầy là hiểu biết về đối tượng
được dạy.
Các bậc cha mẹ nhận ra điều này và
muốn nâng cao kiến thức tài chính của
chính mình.
Họ muốn bản thân họ tự tin rằng
những bài học và lời khuyên họ đưa
ra là đúng đắn và có thể giúp mang lại
kết quả tốt nhất cho con họ.

43%

43% các bậc cha mẹ muốn
tìm hiểu thêm về quản lý
tiền bạc
Các bậc cha mẹ có thể nâng cao kiến
thức tài chính của chính mình đồng
thời tìm hiểu thêm về cách dạy con sử
dụng tiền khi truy cập vào Mục Cha
mẹ Dạy con Cách Sử dụng Tiền của
Eastspring.
Hãy bắt đầu hành trình dạy con biết
cách sử dụng tiền của bạn ngay
bây giờ.
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Chủ đề về dạy con về tài chính và xã hội hóa tài chính là một chủ đề quan
trọng xét từ góc độ quan điểm cá nhân, gia đình và xã hội. Là một nhà nghiên
cứu và nhà giáo dục đang nghiên cứu chủ đề cha mẹ giáo dục tài chính cho
con cũng như bản thân là cha của hai con, tôi không diễn tả hết được tính chất
quan trọng và tiềm năng phát triển của lĩnh vực này. Với mục tiêu đó, hợp tác
với Eastspring là điều tôi mong muốn và kỳ vọng mang lại kết quả tốt.
Dr Mansur Khamitov (Tiến sĩ, MBA), Giáo sư Tiếp thị và Hành vi Người tiêu
dùng, Trường Kinh doanh Nanyang Singapore (NTU) và là Phó Chủ tịch
Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ của CBSIG
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Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này liên quan đến cách
Eastspring giúp các bậc cha mẹ trong hành trình dạy con cách
sử dụng tiền và quản lý tài chính, vui lòng truy cập trang web của
chúng tôi tại money-parenting.com

