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Lĩnh vực sản xuất và chế biến tại Việt 
Nam tiếp tục tăng trưởng trong nửa 
�ầu năm 2018, tiếp nối thành công 
năm 2017. Tuy Hiệp �ịnh Đối tác 
Xuyên Thái Bình Dương (TPP) �àm 
phán không thành công nhưng niềm 
tin của các nhà �ầu tư �ược củng cố 
nhờ Hiệp �ịnh Thương mại Tự do EU 
Việt Nam (EVFTA) và hướng �i sắp tới 
của Hiệp �ịnh Toàn diện và Tiến bộ 
cho Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 
(CPPP). Hiệp �ịnh Quan hệ �ối tác 
kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) 
trong thời gian tới sẽ mở rộng tuyến 
thương mại giữa mười nước thành 
viên ASEAN và sáu nước Châu Á 
Thái Bình Dương có hiệp �ịnh 
thương mại tự do. Các nhà �ầu tư 
Trung Quốc và Hong Kong �ang kì 
vọng Hiệp �ịnh Thương mại Tự do 
ASEAN-Hong Kong, Trung Quốc sẽ 
mở rộng quan hệ hợp tác thương 
mại giữa các nền kinh tế lớn trong 
khu vực. 

Việt Nam có ưu thế về giá lao �ộng 
thấp, giá thuê �ất hợp lí, thuế doanh 
nghiệp vừa phải, thị trường lao �ộng 
năng �ộng và vị trí �ịa lí gần các 
nguồn tài nguyên và thị trường �ích. 
Chi phí lao �ộng thấp tiếp tục thu hút 
các công ty Trung Quốc, �ặc biệt 
trong các ngành �òi hỏi nhiều nhân 
công. Các nhà sản xuất �ại lục có kế 
hoạch �ẩy mạnh �a dạng hóa ở Việt 
Nam do mức lương tăng nhanh và 
các biện pháp giao dịch thương mại 
với Hoa Kỳ trong tương lai không ổn 
�ịnh.

Trong nửa �ầu năm 2018, Chỉ số 
quản trị người mua hàng (PMI) Việt 
Nam cao nhất kể từ nửa �ầu năm 
2011, �ạt 55.7 �iểm, vượt ngưỡng 
mở rộng 50 �iểm. Sản lượng �ầu ra 
tăng dẫn �ến việc các công ty tuyển 
dụng nhân viên bổ sung với tốc �ộ kỷ 
lục vào tháng 6. Chỉ số Sản xuất 
Công Nghiệp Việt Nam (IIP) �ạt 
12.3% trong tháng 6, tăng 10.5% so 
với cùng kỳ năm trước. 

FDI và nguồn cầu đất 
công nghiệp
Việt Nam �ón nhận 1,366 dự án FDI 
mới với tổng vốn �ăng ký �ạt 11.8 tỷ 
USD, khu vực sản xuất và chế biến 
thu hút 477 dự án mới, chiếm 39% 
tổng nguồn vốn �ầu tư nước ngoài 
�ăng ký (FDI) với 7.9 tỷ USD, tăng 
12.7% so với cùng kỳ. Hà Nội (29%) 
và Thành phố Hồ Chí Minh (18%) là 
hai thành phố thu hút vốn �ầu tư trực 
tiếp nước ngoài tốt nhất, Bà Rịa – 
Vũng Tàu nhận 9% và Huế 7% vốn 

�ầu tư trực tiếp nước ngoài. 32% 
vốn �ầu tư trực tiếp nước ngoài 
�ăng ký �ến từ Nhật Bản với 6.4 tỷ 
USD, theo sau là Hàn Quốc với 5 tỷ 
USD, và Singapore 2.3 tỷ USD.

Trên thị trường bất �ộng sản công 
nghiệp �ã xuất hiện các nhà �ầu tư 
mới với những khoản �ầu tư quan 
trọng. BWID �ã phát triển 209 ha tại 
tám khu công nghiệp ở năm thành 
phố chính, tập trung phát triển các 
giải pháp nhà xưởng xây sẵn (RBF) 
và nhà xưởng xây theo nhu cầu 
(BTS). Nhà �ầu tư Singapore, 
Boustead cũng phát triển nhà xưởng 
xây sẵn (RBF) và nhà xưởng xây theo 
nhu cầu (BTS) với tổng diện tích �ất 
là , 18 ha tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. 
Trong khi �ó, Công ty phát triển bất 
�ộng sản Trung Quốc CFLD tham gia 
�àm phán �ể tìm kiếm cơ hội �ầu tư 
�ất công nghiệp tại tỉnh Long An, vị 
trí chiến lược trong Khu kinh tế trọng 
�iểm phía nam (SFEZ). 

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Việt Nam có 325 khu công 
nghiệp với tổng diện tích 95,000 ha, 
trong �ó tỷ lệ lấp �ầy �ạt 53% vào 
tháng 6/2018. Trong �ó, 231 khu 
công nghiệp �ang hoạt �ộng, 94 khu 
công nghiệp �ang trong giai �oạn 
xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc �ền 
bù. Nhu cầu bất �ộng sản công 
nghiệp �ang dần vượt quá nguồn 
cung tại các khu công nghiệp vận 
hành tốt với tổng tỷ lệ lắp �ầy là, 
73%. Thêm vào �ó, Việt Nam còn có 
17 khu kinh tế ven biển, với tổng diện 
tích cung cấp là 845,000 ha.

Khu vực Miền Bắc
Hà Nội

Hà Nội nhận 5.9 tỷ USD vốn FDI, là 
�ịa phương thu hút FDI cao nhất 
trong nửa �ầu năm 2018. Tỷ lệ lấp 
�ầy trung bình tăng lên �ạt mức 
70%, và nguồn cung giảm dẫn �ến 
giá thuê tăng lên 105 USD/m  .

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và 
Hanssip có những ưu �ãi hấp dẫn về 
thuế dành cho các công ty trong 
ngành công nghệ cao và các ngành 
công nghiệp hỗ trợ. Khu công nghệ 
cao Hòa Lạc cung cấp 230 ha và 
Hanssip cung cấp 72 ha diện tích �ất 
công nghiệp cho thuê. 

Không có cảng biển như các tỉnh 
thành khác ở khu vực phía nam, 
nhưng Hà Nội và các tỉnh lân cận 
phát triển �ất công nghiệp tận hưởng 
lợi ích từ cơ sở hạ tầng mới và hệ 
thống giao thông liên kết như �ường 

Chỉ số quản trị người mua hàng (PMI) trung 
bình ngành sản xuất, 5/2017 – 6/2018

Mức lương trung bình của công nhân
sản xuất, 2017

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài FDI, 1H/2018

Trung Quốc
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BIỂU ĐỒ 5

Nguồn: Savills Nghiên cứu và Tư vấn

BIỂU ĐỒ 4
Nguồn cung và tình hình hoạt động bất động
sản công nghiệp phía Bắc Việt Nam, 2018

Nguồn cung và tình hình hoạt động bất động
sản công nghiệp phía Nam Việt Nam, 2018

Nguồn: Savills Nghiên cứu và Tư vấn

BẢNG 1
Các dự án giao dịch, 2018

Nguồn: Savills Nghiên cứu và Tư vấn

Dự án Quốc gia Khu công
nghiệp Tỉnh Vốn Đầu

tư (USD)

Hyosung Group 1.2 tỷ

501 triệu

120 triệu

80 triệu

80 triệu

LG Innoteck

Co. Ltd. Hàn Quốc

Hàn Quốc Hải Phòng

Hải Dương

Nam Định

Hà Nam

Hàn Quốc Bà Rịa –
Vũng Tàu

KCN
Cái Mép

KCN
Tràng Duệ

KCN
Đại An

KCN
Bảo Minh

KCN
Đồng Văn III

Ramatex Textiles Singapore

YKK Vietnam 
Co. Ltd. Nhật Bản
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Đồng Nai Bình Dương Bà Rịa
Vũng Tàu

Long An

Tỷ lệ lấp đầy Diện tích còn trống Giá thuê trung bình 
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cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với 
chiều dài 105 km, cũng là �ường 
cao tốc hiện �ại nhất phía Bắc       
Việt Nam. 

Các tỉnh lân cận

Các khu kinh tế và công nghiệp Hải 
Phòng thu hút 12 dự án FDI mới với 
64 triệu USD vốn �ăng ký. Sở hữu 
cảng biển nước sâu lớn nhất Việt 
Nam, Hải Phòng �ã phát triển hệ 
thống giao thông �a phương thức 
trở thành cửa ngõ cho thị trường 
khu vực và thế giới. Khu công 
nghiệp Deep C II �ã �ón nhận ba 
nhà �ầu tư �ầu tiên với tổng diện 
tích 10.3 ha, trong khi �ó, công ty 
sản xuất ô tô Vinfast tiếp tục xây 
dựng khu liên hợp 335 ha tại Khu 
kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. 

Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 
tiếp tục thu hút �ầu tư nước ngoài 
với 365 tỷ USD, chiếm 70% tổng 
vốn �ầu tư vào tỉnh. Là thành phố 
vệ tinh của Hà Nội. Bắc Ninh tiếp 
tục hưởng lợi từ việc nguồn cung 
bất �ộng sản công nghiệp tại thủ �ô 
giảm, cũng như có vị trí tốt �ể tận 
dụng kế hoạch mở rộng của 
Samsung. Tỉnh Bắc Ninh sẽ hưởng 
lợi từ nguồn cung bất �ộng sản 
công nghiệp sắp tới của khu công 
nghiệp VSIP Bắc Ninh giai �oạn 2 
với tổng diện tích 500 ha trong năm 
2019. 

Khu vực Miền Nam
Thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM nhận 3.6 tỷ USD vốn �ầu tư 
FDI trong nửa �ầu năm 2018. 
TPHCM sở hữu vị trí gần cảng hàng 
không, cảng biển quốc tế, và hệ 
thống trường học �ào tạo lao �ộng 
có tay nghề cao. Thành phố Hồ Chí 
Minh có nền công nghiệp �a dạng 
với hơn 400,000 công ty hoạt �ộng 
trong ngành �iện tử, máy móc, xây 
dựng và công nghiệp.  

Tỷ lệ lấp �ầy các khu công nghiệp 
trung bình tăng �ạt 70%, �ẩy giá 
cho thuê trung bình tăng lên �ạt 150 
USD/m . Tập trung vào ngành sản 
xuất với sản phẩm có giá trị cao 
hơn, TPHCM khuyến khích �ầu tư 
cho các ngành công nghệ cao với 
mức thuế suất ưu �ãi. Diện tích cho 
thuê giảm tại các vị trí gần trung tâm 
thành phố khiến cho các nhà �ầu tư 
bất �ộng sản công nghiệp như 
Sepzone, TTC và Khu Công nghệ 
cao Sài Gòn tập trung xây dựng các 
nhà xưởng cao tầng �ể tận dụng tối 
�a nguồn �ất sử dụng. 

Nguồn cung bất �ộng sản công 
nghiệp quan trọng sắp tới sẽ bao 
gồm,  KCN Hiệp Phước - Giai �oạn 
3 và KCN Vĩnh Lộc 1 - Giai �oạn 3 
với tổng diện tích �ất công nghiệp 
cho thuê lần lượt là 500 ha và 200 
ha. Công ty dược phẩm Samil 
trong Khu Công nghệp cao Sài 
Gòn là dự án lớn nhất với tổng vốn 
�ăng ký là 40 triệu USD. 

Các tỉnh lân cận

Bà Rịa – Vũng Tàu �ón nhận 1.9 tỷ 
USD nguồn vốn FDI trong sáu 
tháng �ầu năm 2018. Với vị trí giáp 
cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, Bà 
Rịa – Vũng Tàu nhận �ược sự 
quan tâm lớn của các nhà �ầu tư. 
Chính phủ lên kế hoạch �ầu tư cho 
hệ thống giao thông với mong 
muốn thu hút 4 tỷ USD nguồn vốn 
FDI vào năm 2020. Niềm tin của 
các nhà �ầu tư �ược củng cố 
thêm khi chính quyền �ịa phương 
�ang nỗ lực �ơn giản hóa thủ tục 
hải quan, giấy phép �ầu tư và giấy 
phép xây dựng. Một trong những 
dự án nổi bật là SH Solar Farm 
Vina �ầu tư 80 triệu USD cho Khu 
công nghiệp �ô thị Châu Đức. 

Bình Dương và Đồng Nai rơi xuống 
vị trí thứ sáu và thứ bảy về thu hút 
vốn �ầu tư nước ngoài. Bình 
Dương thu hút 869 triệu USD vốn 
�ầu tư trực tiếp nước ngoài với 
mức , giá thuê �ất công nghiệp 
trung bình là 66 USD/m . Mức giá 
thuê �ất này thấp hơn khi so sánh 
với TPHCM, bắt nguồn từ nguồn 
cung diện tích �ất công nghiệp lớn 
tại khu công nghiệp Bàu Bàng và 
Mỹ Phước 4. Diện tích �ất công 
nghiệp tại Bình Dương sẽ tăng 
thêm 1000 ha trong năm 2019, từ 
dự án VSIP – Giai �oạn 3. 

Trong nửa �ầu năm 2018, Đồng 
Nai thu hút 623 triệu USD nguồn 
vốn FDI. Các dự án sản xuất nổi 
bật bao gồm công ty TNHH HI 
KNIT (Hàn Quốc), �ầu tư 40 triệu 
USD vào Nhơn Trạch và công ty 
TNHH Sản xuất Đổi mới (Hà Lan) 
�ầu tư 33 triệu USD vào khu công 
nghiệp Giang Điền. Khu công 
nghiệp Amata Long Thành sẽ bổ 
sung thêm 410 ha vào nguồn cung 
diện tích �ất công nghiệp trong 
năm 2019. 

TP.HCM

Tỷ lệ lấp đầy Diện tích còn trống Giá thuê trung bình 
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng Khoán London. Công ty thành lập năm 1855 giàu truyền thống với sự 
phát triển vượt bậc. Chúng tôi có mạng lưới quốc tế với trên 700 văn phòng và chi nhánh trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông.

Báo cáo này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Nội dung không thể được công bố, sao chép hay trích dẫn một phần hoặc toàn bộ. Nội dung cũng không thể 
được sử dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện để đảm bảo tính chính xác của 
báo cáo, tuy nhiên Savills không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Bản báo cáo này không được quyền sao 
chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills.

© Công ty TNHH Savills Vietnam
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Phó Giám đốc điều hành
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Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên với sự kết hợp tinh thần kinh doanh 
và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực bất động sản, được đào tạo theo tiêu chuẩn cao trong lĩnh vực 
chăm sóc khách hàng. 
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•  Bất động sản quốc tế

•  Quản lý BĐS và tài sản

•  Tư vấn Quản lý Tiền hoạt động •  Quản lý trang thiết bị
•  Quản lý Trung tâm mua sắm
•  Huấn luyện Quản lý BĐS

•  Quản lý căn hộ dịch vụ

•  Nghiên cứu và tư vấn •  Môi giới đầu tư Bất động sản
   nghỉ dưỡng

•  Cấu trúc cổ phần

•  Định vị chiến lược dự án •  Chuyển nhượng và
   nhận chuyển nhượng

John Campbell 
Tư Vấn Cấp Cao
Dịch vụ Công Nghiệp

+84 (0) 986 718 337 
Jcampbell@savills.com.vn 


