
 

Chỉ số giá nhà ở 

Trong Quý 3/2018, Chỉ số giá nhà ở giảm 

nhẹ dưới 1 điểm theo quý và theo năm, 

đạt 104,5.  

Tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 23% với 

khoảng 6.300 căn đã bán, giảm -16% 

theo quý nhưng tăng 11% theo năm. 

Hạng B dẫn đầu thị trường với 51% thị 

phần số căn bán được hay tỷ lệ hấp thụ 

đạt 22%, trong khi đó hạng C tiếp tục 

hoạt động tốt với 33% số căn bán được. 

Hạng A ghi nhận tăng trưởng số lượng 

giao dịch cao nhất tới 232% theo quý và 

40% theo năm. 

Từ nay đến năm 2020, Hạng C dự kiến 

sẽ chiếm 46% nguồn cung tương lai do 

giá bán hợp lý, thu hút đông đảo người 

mua. Quận Hoàng Mai với 23% thị phần 

sẽ cung cấp nguồn cung tương lai lớn 

nhất. 
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Chỉ số văn phòng 

Trong Q3/2018, Chỉ số văn phòng đạt 

69,4, tăng 0,9 điểm theo quý và 4,1 điểm 

theo năm. Trong xu hướng tăng của thị 

trường, mức thay đổi theo quý khá nhỏ 

do thiếu diện tích trống, cho thấy thị 

trường có thể phát triển mạnh hơn nữa. 

Chỉ số của khu vực CBD tăng 0,2 điểm 

theo quý và 4,8 điểm theo năm do thị 

trường tiếp tục hoạt động tốt nhưng tốc 

độ lấp đầy ngày càng chậm vì diện tích 

trống hạn chế. Chỉ số khu vực ngoài 

trung tâm tăng 1,3 điểm theo quý và 5,5 

điểm theo năm. 

Trong tương lai gần, khu vực CBD dự 

kiến sẽ tiếp tục tăng giá thuê với hai dự 

án mới vào năm 2019.  

Thị trường sẽ sôi nổi hơn với nguồn 

cung mới dồi dào ở khu vực ngoài trung 

tâm. Các tòa nhà ở khu vực ngoài trung 

tâm thu hút được nhiều khách thuê, bao 

gồm các khách thuê trước đây ở khu 

vực CBD. 
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Savills plc. 

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 600 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 
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