
Báo cáo nghiên cứu - Trung tâm Khảo sát DTC A-KS2203

120/02/2022 21:29:04

TRUNG TÂM KHẢO SÁT DTC – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 5.0 TRUST DTC
Địa chỉ: Tầng 1, Z115, Nước Hai, Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên
Hotline: (0208) 6 569 229 – Di động: 0924.689.650 
Email: khaosatdtc@gmail.com                                          Website: https://khaosatdtc.com/

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
I. THÔNG TIN KHẢO SÁT
Mã Khảo sát: Người thực hiện: Email:

A-KS2203 Trung tâm Khảo sát DTC khaosatdtc@gmail.com

Ngày chốt khảo sát: Mẫu kết quả khảo sát:

18/02/2022 400

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Câu 3: Giới tính? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Nam 312 78,00

Nữ 85 21,25

Khác 3 0,75

Câu 4: Tuổi? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

15 - 20 55 13,75

21 - 34 183 45,75

35 - 49 94 23,50

50 - 64 50 12,50

Trên 64 18 4,50

Câu 5: Trình độ học vấn? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Chưa tốt nghiệp THPT 27 6,75

Tốt nghiệp THPT 122 30,50

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng 176 44,00

Tốt nghiệp sau đại học, cao đẳng 75 18,75

Câu 6: Tình trạng hôn nhân? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Đã kết hôn 248 62,00

Độc thân hoặc đã ly hôn 152 38,00
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Câu 7: Thu nhập hàng tháng? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Dưới 10 triệu 40 10,00

10 triệu - 20 triệu 206 51,50

20 triệu - 40 triệu 118 29,50

Trên 40 triệu 36 9,00

Câu 8: Anh/chị đang sinh sống tại tỉnh/thành phố nào? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Thành phố Hà Nội 155 38,75

Thành phố Hồ Chí Minh 121 30,25

Tỉnh, thành phố khác 124 31,00

1. Quan điểm đầu tư (1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Tôi cho rằng những người trẻ tuổi có khả năng bị lừa đảo đầu tư hơn những người lớn tuổi.105 43 116 98 38

Tôi có xu hướng đầu tư khi được bạn bè hoặc người thân trong gia đình giới thiệu.36 80 102 131 51

Tôi sẽ đầu tư khi thấy một số người đầu tư trước đó thu được lợi nhuận theo đúng thỏa thuận ban đầu hay có cuộc sống xa hoa sau khi tham gia đầu tư.80 93 152 65 10

Khi có ai đó tiếp thị về một cơ hội đầu tư, tôi thường lắng nghe họ.56 132 41 155 16

Một khoản đầu tư thu về lợi nhuận cao thì chắc chắn đây là một cơ hội đầu tư tốt.77 25 211 45 42

Nếu ai đó cho tôi cơ hội kiếm được nhiều tiền thì cũng có khả năng là tôi sẽ mất rất nhiều tiền.12 88 106 81 113

Khi thực hiện hoạt động đầu tư, nếu nhà đầu tư "không bỏ trứng vào một giỏ" thì nguy cơ mất toàn bộ số tiền đầu tư sẽ giảm xuống.8 32 110 236 14

Khi đầu tư mức độ rủi ro tỷ lệ thuận với lợi nhuận thu về.28 26 89 132 125

Nhắc đến rủi ro, tôi sẽ nghĩ ngay đến từ "cơ hội".54 97 120 75 54

Tôi không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro tài chính nào.156 64 77 96 7

Đầu tư vào cổ phiếu cũng có tính chất may rủi như cờ bạc.91 120 85 96 8

Mua cổ phiếu của một công ty đơn lẻ thường an toàn hơn mua cổ phiếu của một quỹ tương hỗ.140 57 154 6 43

Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư.15 71 121 174 19

Kết quả

2. Hiểu biết về mô hình Ponzi (1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Mô hình đầu tư Ponzi là một mô hình đầu tư  do Charles Ponzi khởi xướng vào những năm 1920. Mô hình Ponzi thu hút được đa số các nhà đầu tư do cách thức tham gia dễ dàng, nguồn tiền đầu tư lớn  và những hứa hẹn thu về lợi nhuận cao từ việc bán các sản phẩm và dịch vụ, thậm chí là các sản phẩm tài chính mới (VD: các đồng tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa,...).9 14 266 96 15

Tôi cho rằng các khoản đầu tư Ponzi đang trở nên phổ biến hơn.44 60 125 87 84

Tôi cho rằng các khoản đầu tư Ponzi hấp dẫn hơn các khoản đầu tư thông thường.120 58 132 74 16

Các khoản đầu tư theo mô hình Ponzi là các khoản đầu tư được hợp pháp hóa và được đăng ký ở các cơ quan có thẩm quyền.98 87 52 112 51
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Yếu tố quan trọng nhất để một mô hình Ponzi thành công chính là khơi dậy lòng tin cho những nhà đầu tư mới.32 14 219 86 49

Mô hình Ponzi là một mô hình đầu tư sử dụng các khoản đầu tư của các nhà đầu tư mới để hoàn trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó.80 45 89 126 60

Các nhà tổ chức mô hình đầu tư Ponzi thường thu hút các nhà đầu tư mới bằng cách hứa hẹn đầu tư tiền vào các cơ hội được tuyên bố là tạo ra lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.75 56 155 87 27

Người tham gia vào mô hình Ponzi gặp khó khăn trong việc rút vốn và thu hồi tiền mặt từ các khoản đầu tư.52 121 88 122 17

 Tôi cho rằng các khoản đầu tư Ponzi thường rủi ro cao hơn các khoản đầu tư thông thường.63 60 125 102 50

Tôi cho rằng các khoản đầu tư Ponzi là các khoản đầu tư gây ảnh hưởng xấu cho các cá nhân khi đầu tư vào.21 34 68 198 79

Tôi cho rằng các khoản đầu tư Ponzi chỉ là các chiêu trò lừa đảo.45 87 140 100 28

Tôi cho rằng bản thân hoàn toàn có hiểu biết về các mô hình đầu tư, đặc biệt là mô hình Ponzi.93 56 177 34 40

Kết quả

3. Hiểu biết về tiền mã hóa (cryptocurrency)(1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Tiền mã hóa và tiền ảo là 2 tên gọi khác nhau chỉ tên của 1 loại tiền kỹ thuật số.33 41 85 154 87

Tiền mã hóa có giá trị như một khoản đầu tư hơn là một phương tiện thanh toán.85 56 98 120 41

Tiền mã hóa không chịu sự quản lý của cơ quan chính phủ mà chịu sự giám sát của người dùng.120 85 68 97 30

Người phát hành tiền mã hóa là tổ chức phi tài chính và tư nhân.87 33 120 52 108

Tiền mã hóa tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.125 56 124 39 56

Kết quả

4. Quyết định đầu tư theo mô hình Ponzi vào các sản phẩm tiền mã hóa (cryptocurrencies)(1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Giả sử tôi có một khoản tiền thừa kế, tôi sẽ đầu tư vào một sản phẩm tài chính mới (các đồng tiền mã hóa,...) thay vì gửi hết tiết kiệm ngân hàng.53 21 156 89 81

Tôi sẽ thích đầu tư vào một sản phẩm tài chính mới (các loại tiền mã hóa,..) tuy có rủi ro nhưng lợi nhuận lớn hơn là công việc ổn định mà lương thấp.97 85 110 97 11

Khi tham gia đầu tư vào một sản phẩm tài chính mới (các đồng tiền mã hóa,..), tôi sẽ chọn cơ hội đạt được 100 triệu đồng dù khả năng xảy ra chỉ 5%, hơn là chắc chắn thu về 1 triệu đồng.30 35 136 120 79

Tôi tin tưởng đầu tư theo mô hình Ponzi vào các sản phẩm tiền mã hóa khi được giới thiệu là đặc biệt, đón đầu xu thế.98 75 88 125 14

Tôi tin tưởng đầu tư vào các sản phẩm tiền mã hóa theo mô hình Ponzi khi thấy sự đáng tin của người giới thiệu (giọng nói thật thà, tác phong đứng đắn, tính thẳng thắn...).88 101 74 96 41

Tôi tin tưởng một khoản đầu tư theo mô hình Ponzi vào các sản phẩm tiền mã hóa khi người giới thiệu đưa ra các chứng chỉ, bằng cấp để khẳng định sự uy tín của dự án.56 47 143 106 48

Kết quả
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TM. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 5.0 TRUST DTC NGƯỜI LẬP

KIỂM SOÁT KHẢO SÁT

Đã ký: 20/02/2022 21:28:58

Tổng Giám đốc Công ty: MR. CAO VĂN TÚ Phạm Tiến Sĩ

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm, dịch vụ từ Trung tâm Khảo sát DTC - Công ty TNHH Công nghệ Số 5.0 TRUST DTC


