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TỔNG QUAN KHU VỰC
Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP
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Biểu đồ 3: Đầu tư
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Biểu đồ 4: Chỉ số PMI
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Biểu đồ 5: Tăng trưởng sản xuất công nghiệp
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Biểu đồ 6: Forex
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Động lực kinh tế duy trì ổn định trong quý đầu tiên năm 2019, với GDP dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực
ASEAN trong giai đoạn 2019-2023. Với tiêu dùng tăng trưởng mạnh, Việt Nam được dự báo tăng trưởng cao nhất khu vực
ASEAN đến năm 2023. Sự tăng trưởng doanh thu bán lẻ vừa qua đã phần lớn thể hiện cho những dự báo này.
Việt Nam Đồng thể hiện sự ổn định nhất trong khu vực về tiền tệ trong các năm vừa qua, xu hướng này được dự báo tiếp
diễn trong các năm tới. Các đơn vị dự báo cho thấy ít thay đổi về tiền tệ trong thời gian tới nhờ cán cân thương mại và chính
sách tiền tệ khá ổn định. Trong khi đó, tiền USD có thể bị áp lực trong năm tới.
Tăng trưởng sản xuất công nghiệp và đầu tư sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ do Việt Nam tiếp tục phát triển với vai trò trung tâm
sản xuất then chốt trong khu vực. Xuất khẩu và dòng vốn FDI dự kiến vẫn tăng trưởng bất chấp rủi ro từ mức tăng trưởng
toàn cầu chậm và gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Tác động tích cực bao gồm thị trường xuất khẩu cạnh tranh,
đặc biệt là hàng dệt và may mặc. Việt Nam cũng có thể đóng vai trò thay thế cho Trung Quốc khi nhiều nhà sản xuất buộc
phải tái cơ cấu chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu tác động từ căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, với nền kinh tế định hướng
xuất khẩu, Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập như phụ thuộc quá lớn vào dòng vốn FDI và nhạy cảm với các biến động trên thị
trường toàn cầu
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Trong Q1/2019, Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định. Tăng trưởng GDP đạt 6,8%, chủ yếu nhờ đóng góp từ
ngành sản xuất và chế biến. Doanh thu bán lẻ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt vào tháng Hai, trong khi đó nhóm ngành
dịch vụ và hàng tiêu dùng được hỗ trợ từ lượng khách du lịch tăng cao trong Q1/2019. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được
kiểm soát tốt ở mức dưới 3%. Xuất khẩu đạt hơn 58,5 tỷ USD, tăng 5% theo năm. Trong đó, Mỹ là thị trường lớn nhất với
giá trị xuất khẩu tương đương 13 tỷ USD, theo sau là Châu Âu với 10,2 tỷ USD.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng cả về lượng vốn đăng kí mới và giải ngân. Trong đó, ngành sản xuất
và chế biến tiếp tục dẫn đầu, chiếm 75% vốn FDI đăng ký mới tương đương 2,8 tỷ USD. Nguồn vốn FDI đăng ký mới lớn
nhất đến từ Trung Quốc với 19% thị phần, kế đến là Singapore với 18 phần trăm.
Môi trường kinh doanh và chính sách được cải thiện dẫn đến số lượng các doanh nghiệp mới gia tăng. Cụ thể, trong
Q1/2019, có hơn 28.400 doanh nghiệp mới thành lập với 16,5 tỷ USD vốn đăng ký.
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Khu công nghiệp

KHU CÔNG NGHIỆP:
CƠ HỘI LỚN TẠI HẢI PHÒNG
Biểu đồ 1: Tăng trưởng sản xuất công nghiệp, T2/2019
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Biểu đồ 2: Chỉ số PMI, T2/2019
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Các dự án và giao dịch đáng chú ý:
• Tập đoàn TTI, Inc. (Mỹ) dự định thiết lập nhà máy sản xuất tấm
năng lượng mặt trời và trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Khu
công nghệ cao Sài Gòn (SHTP), với mức đầu tư 150 triệu USD.
• Nhà sản xuất linh kiện máy bay của Mỹ, Universal Alloy
Corporation (UAC), đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện
hàng không vũ trụ Sunshise, trị giá 170 triệu USD tại Đà Nẵng.
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• Vào tháng 2, một công ty của Hàn Quốc (Công ty TNHH
Changshin Việt Nam) đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất
giày dép trị giá 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Phú,
đây là dự án FDI lớn nhất tại Đồng Nai.
• Với khoản đầu tư 200 triệu USD, nhà máy sản xuất phụ tùng
máy bay đầu tiên tại Việt Nam - Hanwha Aero Engines (Hàn
Quốc), đã bắt đầu vận chuyển sản phẩm vào tháng 1.

Khu công nghiệp

Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp nhờ cơ sở
hạ tầng và hậu cần cải thiện, quỹ đất dồi dào và chính
sách tốt từ cơ quan chức năng
– John Campbell, Tư vấn cấp cao bộ phận Công nghiệp

TIÊU ĐIỂM
Chính sách ưu đãi của chính phủ
Hầu hết các khu công nghiệp (IPs) tại Hải Phòng đều nằm trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, đây là một
trong 15 khu kinh tế tại Việt Nam. Theo Điều 16 Nghị định 218/2013/ND-CP, dự án đầu tư mới trong khu kinh
tế sẽ được miễn thuế hoàn toàn trong bốn năm và giảm 50% thuế trong chín năm tiếp theo. Đây là lợi thế lớn
so với các khu công nghiệp khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt hơn cho nhà đầu tư trong
việc hạn chế trì hoãn giải phóng mặt bằng và giấy phép đầu tư.

Phát triển cơ sở hạ tầng
Hải Phòng đã ưu tiên phát triển các dự án hạ tầng theo hình thức PPP tại các khu công nghiệp, khu kinh tế,
cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng biển và các cơ sở hạ tầng thương mại. Tính đến Q1/2019, Hải Phòng đã có
32 cảng biển trong đó có bốn cảng biển quốc tế bao gồm một cảng nước sâu (Tân Vũ – Lạch Huyện). Ngoài
ra, chính phủ cũng đã chấp thuận hơn 268 triệu USD để tài trợ cho 11 dự án cơ sở hạ tầng đường bộ quan
trọng sẽ được thực hiện trong năm 2019 và 2020.

Tình hình hoạt động tốt
Thị trường khu công nghiệp tại Hải Phòng hoạt động kể từ năm 1994 và là một trong những thị trường dẫn
đầu tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Tính đến Q1/2019, Hải Phòng có 11 khu công nghiệp, cung cấp xấp xỉ
2.700 ha diện tích đất cho thuê, chiếm khoảng 57% tổng diện tích. Quận Hải An là khu vực năng động nhất,
chiếm 64% tổng diện tích đất công nghiệp ở Hải Phòng, tiếp đến là các quận/huyện An Dương, Thủy Nguyên
và Đồ Sơn. Năm khu công nghiệp đã lấp đầy hoàn toàn với giá thuê dao động từ 73USD/m2 đến 135USD/m2,
chưa bao gồm phí quản lý hàng năm.

Tiềm năng tương lai
Hai khu công nghiệp mới tham gia vào thị trường từ đầu năm 2018. Hai khu vực có nguồn cung được chú ý
bao gồm Deep C Giai đoạn 2 và 3 và khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Nguồn cung tương lai bao gồm khu công
nghiệp Tràng Cát (cơ sở hạ tầng dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay), và khu công nghiệp Nam Cầu KiềnGiai đoạn 2 trong tháng 7/2019.
Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, Hải Phòng sẽ có 12 cụm
công nghiệp mới vào năm 2020, cung cấp thêm 1.080 ha và công suất dự kiến đạt 70%. Đến 2025, quy mô
đất công nghiệp sẽ tăng thêm 1.377 ha và công suất ước tính đạt 80% đến 90%. Theo Cục Đầu tư Nước
ngoài năm 2018, Hải Phòng đã thu hút 3 tỷ USD vốn đăng ký FDI, xếp thứ 3 toàn quốc.
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Bán lẻ

TP.HCM - BÁN LẺ: CÔNG SUẤT CẢI THIỆN
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Biều đồ 1: Tình hình hoạt động
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Biều đồ 2: Gia tăng tỷ lệ F&B
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(1) Tổng diện tích cho thuê trong Q1/2019
(2) Giá thuê trung bình vào Q1/2019
(3) Công suất thuê tính bằng diện tích cho
thuê chia cho tổng diện tích cho thuê
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QoQ: So sánh theo quý
YoY: So sánh theo năm

Bán lẻ

Doanh thu tăng mạnh và nhận diện thương hiệu rõ ràng
thúc đẩy các đơn vị bán lẻ cao cấp cân nhắc vị trí chiến
lược lâu dài ra các khu vực ngoài khu trung tâm.
Từ Thị Hồng An, Phó Giám đốc,
Bộ phận cho thuê thương mại

TIÊU ĐIỂM
Hoạt động ổn định
Tổng mặt bằng bán lẻ đạt xấp xỉ 1,4 triệu m2 với hơn 92.000m2 diện tích bán lẻ mới từ hai trung tâm thương mại
và một siêu thị trong Q1/2019. Nguồn cung tăng trưởng mạnh 7% theo quý và 14% theo năm nhưng công suất
ổn định ở mức 96%. Nhu cầu thuê cao nhưng nguồn cung mới giới hạn đẩy giá thuê khu trung tâm lên 2% theo
quý và 8% theo năm.

Khách thuê ngành dịch vụ tăng
Người tiêu dùng TP.HCM ưa chuộng các trung tâm thương mại quy mô lớn như một điểm đến cho mua sắm và
giải trí kết hợp. Nhận ra nhiều thách thức, các trung tâm bán lẻ ngoài trung tâm đã định hình lại cơ cấu khách
thuê bằng cách tăng thêm khách thuê ngành dịch vụ như ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và trung tâm
thể dục. Dù có giá thuê thấp hơn so với nhóm ngành thời trang và phụ kiện, nhóm ngành dịch vụ không chỉ thuê
dài hạn mà còn góp phần tăng cường lưu lượng khách cho các trung tâm bán lẻ. Ở các trung tâm bán lẻ hoạt
động gần đây, khách thuê ngành dịch vụ chiếm tỉ lệ khá lớn nhằm đảm bảo công suất.

Thế hệ Millennials thúc đẩy Thương mại điện tử
Mặc dù sở hữu thị phần tương đối nhỏ, thương mại điện tử có tiềm năng lớn để phát triển nhờ vào đối tượng
mua sắm thuộc nhóm Millenials. Theo báo cáo của Google Temasek, doanh thu thương mại điện tử dự kiến sẽ
tăng hơn 40% mỗi năm từ 2018-2025.
Thế hệ Millenials chiếm xấp xỉ 33% dân số Việt Nam, đối tượng này rất thích tìm hiểu và chia sẻ thông tin thông
qua điện thoại thông minh và nhiều thiết bị khác.

Triển vọng
Tính đến cuối 2021, gần 480.000 m2 nguồn cung tương lai dự kiến tác động đến công suất toàn thị trường. Trong
đó, khu ngoài trung tâm chiếm 88% nguồn cung. Do áp lực cạnh tranh ở khu ngoài trung tâm, giá thuê và công
suất liên tục giảm buộc nhiều nhà phát triển bán lẻ định hướng lại cách tiếp cận khách thuê. Các dự án quy mô
nhỏ trong tương lai có xu hướng khai thác những khách thuê lớn hoặc thuê nguyên sàn nhằm ổn định khả năng
lấp đầy.
Khu trung tâm TP.HCM có nhiều sự chuyển động, với các dự án mới đang triển khai dự kiến sẽ thay đổi bộ mặt
của ngành. Tuyến Metro sẽ có tác động lớn, cụ thể tại khu vực trung tâm trạm Bến Thành. Có khá nhiều các nhà
bán lẻ quốc tế đang lên kế hoạch nhằm củng cố vị thế lâu dài.
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Văn phòng

TP.HCM - VĂN PHÒNG: KHỞI ĐẦU MẠNH MẼ
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Biểu đồ 1: Tình hình hoạt động
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Biểu đồ 2: Nguồn cung tương lai đến 2021
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(1) Tổng diện tích cho thuê trong Q1/2019
(2) Giá thuê trung bình vào Q1/2019
(3) Công suất thuê tính bằng diện tích cho
thuê được chia cho tổng diện tích cho thuê

Q1/2019 - Thông cáo báo chí

QoQ: So sánh theo quý
YoY: So sánh theo năm

Nguồn cung tương lai
tiếp tục xu hướng
phân tán ra ngoài khu
vực trung tâm

Văn phòng

Thị trường văn phòng Tp.HCM hiện rất phát triển với các
mục tiêu thương mại đa dạng. Khách thuê khó tìm được diện
tích văn phòng với chi phí phù hợp. Việc nhiều dự án tương
lai có tiến độ xây dựng không đảm bảo, nguồn cung tại các
khu vực ngoài trung tâm được kì vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn
khi tham gia thị trường.
Từ Thị Hồng An, Phó Giám đốc,
Bộ phận cho thuê thương mại

TIÊU ĐIỂM
Tiếp đà tăng trưởng
Thị trường văn phòng có khởi đầu mạnh mẽ trong quý đầu năm 2019, tình hình hoạt động đạt nhiều cột mốc
mới. Diện tích trống ở các tòa văn phòng tiếp tục giảm, đặc biệt ở khu trung tâm, các tòa nhà mới vào thị trường
đều nhanh chóng được hấp thụ. Giá thuê trong quý 1 tiếp đà tăng trưởng trong 5 năm qua, tăng 1% so với quý
trước. Các dự án cao cấp (văn phòng hạng A) dẫn đầu về giá thuê, tăng thêm 2% theo quý, đóng góp đáng kể
vào mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Vị thế của chủ đầu tư
Nguồn cầu tăng cao trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm khiến các chủ đầu tư liên tục tăng giá thuê và giữ được
vị thế thương lượng. Trong khi đó, khách thuê chỉ có thể chấp nhận các mức tăng giá hoặc lựa chọn các phương
án thuê khác như dịch chuyển ra các khu vực ngoài trung tâm hoặc linh động bố trí không gian làm việc.
Nhờ tình hình kinh tế vĩ mô khả quan nên thị trường cho thuê văn phòng được mong đợi sẽ tiếp tục duy trì đà
tăng Trong năm 2019, có 11 dự án với tổng diện tích 206.000m2 sẽ được đưa vào thị trường, sẵn sàng đáp ứng
cầu cao về văn phòng. Trong bối cảnh này, Savills dự báo giá thuê sẽ tăng ở cả các tòa nhà cao cấp và các hạng
thấp hơn.

Sự bùng nổ của không gian làm việc chung
Chức năng của văn phòng đang thay đổi cùng với sự phát triển của công nghệ và phong cách làm việc linh hoạt.
Làm việc từ xa trở nên phổ biến khiến loại hình không gian làm việc chung bùng nổ toàn cầu. Thành phố Hồ Chí
Minh đã chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ loại hình không gian làm việc chung trong vòng 2 năm qua, với mức
tăng hơn 90% mỗi năm – đạt trên 37.000m2 tính đến thời điểm khảo sát. Đa phần diện tích (20.000 m2) tập trung
ở khu vực trung tâm với 56% thị phần. Những cái tên nổi trội trong sân chơi này là WeWork, Up, Dreamplex,
Regus, Compass và Kloud. Đây đều là các khách thuê chủ lực của nhiều tòa nhà với các diện tích lấp đầy lớn.
Mô hình văn phòng này được kì vọng sẽ có nhiều bước tiến nhờ vào nhu cầu từ các công ty Việt Nam và cả
nước ngoài, đều là những đơn vị tìm kiếm giải pháp giảm thiểu chi phí, tăng tính linh hoạt hoặc đang trong giai
đoạn thăm dò và phát triển trên thị trường.

Chứng chỉ môi trường
Những năm trở lại đây thị trường chứng kiến sự gia tăng đáng kể về giá trị của chứng nhận “công trình xanh”.
Xu hướng này xuất hiện ngày càng nhiều ở các dự án mới như Maple Tree Business Centre, Deutches Haus
hay Etown Central, các tòa văn phòng trên đều theo đuổi tiêu chuẩn LEED. Các dự án xanh và bền vững được
kiểm chứng sẽ vận hành hiệu quả hơn về chi phí, tiện nghi, và được thiết kế thân thiện với môi trường. Savills
dự đoán chứng chỉ công trình xanh sẽ ngày càng phổ biến ở các dự án mới. Tính đến Q1/2019, có 28% nguồn
cung tương lai đang trong quá trình xây dựng tại Tp.HCM sẽ sở hữu các chứng nhận LEED.
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Căn hộ

TPHCM - CĂN HỘ: NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ
NGUỒN CUNG SƠ CẤP

LƯỢNG GIAO DỊCH

~13.000

TỶ LỆ HẤP THỤ

>6.900

26% QoQ
53% YoY

52%

37% QoQ
49% YoY

8 điểm % QoQ
4 điểm % YoY

Biểu đồ 1: Tình hình hoạt động
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Biểu đồ 2: Triển vọng tương lai
Hạng A
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(1) Số căn sơ cấp trong Q1/2019
(2) Tổng lượng giao dịch trong Q1/2019
(3) Tỷ lệ hấp thụ tính bằng số căn bán chia
cho tổng số căn sơ cấp

Q1/2019 - Thông cáo báo chí

QoQ: So sánh theo quý
YoY: So sánh theo năm

Hạng C chiếm lĩnh
nguồn cung tương lai
và lượng bàn giao

Căn hộ

Nguồn cung chất lượng nếu có thể tung ra sẽ
được hấp thụ nhanh chóng.
Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc, Bộ phận kinh doanh nhà ở

TIÊU ĐIỂM
Nguồn cung mới thấp nhất
Trong Q1/2019, nguồn cung sơ cấp đạt tương đương 13.000 căn hộ, giảm -26% theo quý và -53% theo năm.
Ngoài việc chủ đầu tư còn ít căn trong rổ hàng, thủ tục pháp lý bị trì hoãn cũng như chủ đầu từ thay đổi kế
hoạch mở bán dẫn đến nguồn cung mới giới hạn. Thị trường chứng kiến mức mở bán mới thấp, chỉ hơn 4.500
căn hộ, giảm -38% theo quý và giảm -27% theo năm. Hạng C chiếm đa số nguồn cung mới với 85% thị phần,
chủ yếu tập trung tại các quận ngoại thành như Quận 8 và 9.

Lượng giao dịch sơ cấp giảm
Tổng lượng giao dịch đạt trên 6.900 căn hộ, giảm -37% theo quý và -49% theo năm. Lượng giao dịch trong quý
thấp do kỳ nghỉ lễ của cả nước kéo dài trong tháng 1 và tháng 2. Tỷ lệ hấp thụ trong quý 1 những năm gần đây
thường thấp hơn 50%. Trong Q1/2019, tỷ lệ hấp thụ đạt 52%, tăng 4 điểm phần trăm theo năm. Các dự án mới
chiếm 46% tổng lượng giao dịch, trong khi đó, các khu vực ngoại thành như Quận 8, Tân Phú và Bình Tân tác
động lớn nhất tới tổng lượng giao dịch trong quý. Các căn từ 1-2 phòng ngủ tiếp tục thu hút người mua do phù
hợp với nhu cầu để ở cũng như đầu tư.

Thị trường thứ cấp sôi động
Với nguồn cung sơ cấp hạn hẹp, giá căn hộ tại trị trường thứ cấp đang trở nên sôi động. Theo chính quyền địa
phương, quá trình thẩm định pháp lý dự kiến sẽ bình thường trở lại trong năm 2019. Các danh mục có quy
hoạch tổng thể và pháp lý rõ ràng đang thu hút nhiều nhà đầu tư và tăng dần giá trị.

Triển vọng tích cực
Sự quan tâm của người nước ngoài về thị trường căn hộ ngày càng rõ hơn ở các dự án cao cấp, hạn ngạch
30% sản phẩm dành cho người nước ngoài nhanh chóng được lấp đầy. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục
diễn ra trong tương lai gần với giá căn hộ cao hơn ở tất cả các hạng. Trong khi đó, các dự án căn hộ hạng C sẽ
tiếp tục chiếm ưu thế và dẫn dắt thị trường người mua trong nước.
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Bán lẻ

HÀ NỘI - BÁN LẺ: CẠNH TRANH TIẾP DIỄN
NGUỒN CUNG

CÔNG SUẤT THUÊ

GIÁ THUÊ GỘP TB
TẦNG TRỆT

1,4 triệu m

$43/m /tháng

2

2

1% theo quý
7% theo năm

2% QoQ
20% YoY

96%

2 điểm % theo quý
1 điểm % theo năm

Biều đồ 1: Hoạt động thị trường
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Nguồn cung tăng tại Nội
thành. Trung tâm mua sắm
có công suất tăng mạnh
nhất, khối đế bán lẻ có giá
thuê tăng mạnh nhất.
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Biều đồ 2: Triển vọng
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(1) Tổng diện tích cho thuê trong Q1/2019
(2) Giá thuê trung bình vào Q1/2019
(3) Công suất thuê tính bằng diện tích cho
thuê chia cho tổng diện tích cho thuê

Q1/2019 - Thông cáo báo chí

QoQ: So sánh theo quý
YoY: So sánh theo năm

Bán lẻ

Nhiều thương hiệu bán lẻ cao cấp quốc tế quan tâm đến
thị trường Hà Nội; tuy vậy, thị trường đang thiếu mặt
bằng bán lẻ chất lượng để đáp ứng các yêu cầu của
những thương hiệu này.
Bà Hoàng Diệu Trang, Quản lý cấp cao,
bộ phận Cho thuê Thương mại

TIÊU ĐIỂM
Bán Lẻ Khối Đế Sôi Động
Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,4 triệu m² với 16.000 m² được bổ sung từ một dự án tại khu vực Nội thành, giúp
khu vực này chiếm 46% thị phần. Giá thuê gộp trung bình tầng trệt tăng 2% theo quý và 20% theo năm trong khi
công suất thuê tăng nhẹ 2 điểm % theo quý và giảm -1 điểm % theo năm. Khối đế bán lẻ tại các khu dân cư
đang phát triển mạnh mẽ ghi nhận hoạt động tốt với công suất thuê cao, dẫn đến xu hướng phát triển nhà phố
thương mại khối đế gia tăng.

Cơ Cấu Khách Thuê Ngày Càng Đa Dạng
Nhiều trung tâm mua sắm đang thay đổi thành tổ hợp trung tâm cộng đồng, thư giãn và giải trí đa dạng. Các
khách thuê ngành giải trí đang mở rộng nhanh chóng và thu hút nhiều nhóm khách hàng. Các dịch vụ spa, trung
tâm thể dục thẩm mỹ, trung tâm giáo dục và phòng trưng bày nghệ thuật đã được đưa vào nhiều trung tâm mua
sắm. Sự kết hợp giữa các ngành ẩm thực, thời trang, nội thất, điện tử và giải trí, cộng thêm các dịch vụ không
thuộc ngành bán lẻ được kỳ vọng sẽ nâng cao lưu lượng khách đến trung tâm và đem lại doanh thu bán hàng
cao hơn.

Thương Mại Điện Tử Tiếp Tục Tăng Trưởng
Phong cách sống của người tiêu dùng đang chuyển biến liên tục, đòi hỏi các nhà bán lẻ đầu tư vào việc cải tiến
để kịp thời nắm bắt các xu hướng mới nổi. Các nhà bán lẻ đang đẩy mạnh hoạt động trên mạng xã hội nhằm
mục đích thu hút người mua.Thương mại điện tử dự kiến phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu hiện nay là các tập đoàn
lớn của Trung Quốc. Năm 2019, Hà Nội đặt mục tiêu doanh thu thương mại điện tử chiếm 9% tổng mức bán lẻ
và giữ vững xếp hạng hai cả nước về chỉ số thương mại điện tử. Thành phố cũng kỳ vọng tỷ lệ dân số tham gia
mua sắm trực tuyến chiếm 68% số người sử dụng internet; 85% cơ sở bán lẻ và 25% cửa hàng xăng dầu chấp
nhận thanh toán không dùng tiền mặt và 95% doanh nghiệp sẽ có trang thông tin điện tử.

Triển Vọng Tích Cực Từ Các Dự án Quy Mô Lớn
Đến năm 2020, 22 dự án với khoảng 364.000 m² sẽ gia nhập thị trường. Các dự án thuộc các tổ hợp nhà ở dự
kiến sẽ tăng trưởng. Các dự án quy mô lớn và được phát triển chuyên nghiệp như Lotte Mall và Aeon Mall Hà
Đông nhận được nhiều mong đợi vì tác động lớn đối với các khu vực xung quanh. Triển vọng kinh tế dài hạn duy
trì tích cực với mức độ tự tin người tiêu dùng cao, tăng trưởng GDP vững chắc và tầng lớp trung lưu ngày càng
đông đảo. Với bối cảnh thương mại được cải thiện, số lượng các nhà bán lẻ quốc tế tham gia thị trường được dự
đoán sẽ gia tăng.
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Văn phòng

HÀ NỘI - VĂN PHÒNG:
CẢI THIỆN NHƯNG CHƯA BÙNG NỔ
NGUỒN CUNG

GIÁ THUÊ GỘP TB

1,8 triệu m

$20/m /tháng

2

2

4% theo quý
7% theo năm

2% theo quý
5% theo năm

CÔNG SUẤT THUÊ

92%

2 điểm % theo quý
1 điểm % theo năm

Biểu đồ 1: Hoạt động thị trường
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Biểu đồ 2: Triển vọng
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(1) Tổng diện tích cho thuê trong Q1/2019
(2) Giá thuê trung bình vào Q1/2019
(3) Công suất thuê tính bằng diện tích cho
thuê được chia cho tổng diện tích cho thuê

Q1/2019 - Thông cáo báo chí

QoQ: So sánh theo quý
YoY: So sánh theo năm

Văn phòng

Với lợi thế về cơ sở hạ tầng (tuyến metro trong tương lai), kết
nối đến các quận thương mại trung tâm khác (khu vực trung
tâm và khu phía tây), và là nơi có nguồn cung văn phòng chất
lượng lớn nhất tại Hà Nội, khu vực cận trung tâm đang trên
đà trở thành một trung tâm hành chính kinh tế lõi.
Bùi Trung Kiên, Giám đốc,
bộ phận Cho thuê thương mại

TIÊU ĐIỂM
Giá Thuê Tăng Nhưng Công Suất Giảm
Một dự án hạng A mới và ba dự án hạng B mới đã bổ sung thêm 81.000 m². Phân khúc Hạng B và khu vực phía
Tây duy trì nguồn cung lớn nhất. Trong khi công suất thuê và nhu cầu vẫn ở mức cao, giá thuê trung bình được
dự báo sẽ tăng trong ngắn hạn với nhiều chủ đầu tư nâng giá. Khu vực Trung tâm có mức giá thuê cao hơn
nhưng khu vực ngoài Trung tâm lại ghi nhận tăng trưởng giá thuê mạnh hơn. Hà Nội có 6.339 doanh nghiệp
đăng ký mới, tăng 16,2% theo năm, với số vốn 52,6 nghìn tỷ VND, tăng 0,2% theo năm.

Sau 5 Năm, Khu Vực Trung Tâm Có Nguồn Cung Hạng A Mới
Khu vực Trung tâm chào đón dự án Hạng A đầu tiên sau năm năm. Hiện tại không có diện tích trống lớn trên cùng
mặt sàn trong các tòa nhà Hạng A tại khu vực phía Tây và Trung tâm ngoại trừ dự án mới Thaisquare. Các tòa nhà
hiện tại đều đã cũ và thiếu các tiện ích hiện đại trong khi các dự án tương lai gặp rào cản pháp lý và chi phí xây
dựng cao do quỹ đất khan hiếm. Khách thuê có dự định mở rộng văn phòng có thể phải cân nhắc việc di chuyển
đến khu vực khác hoặc các giải pháp chia sàn linh hoạt.

Sự Bùng Nổ Của Không Gian Làm Việc Chung
Không gian làm việc chung đang ngày càng phổ biến với nhiều thương hiệu khác nhau như Regus, Up, Toong,
Cogo, Tiktak, CEO Suite, Dreamplex và WeWork. Do không gian làm việc chung vẫn còn khá mới mẻ đối với
thị trường, tăng trưởng được dự kiến sẽ còn mạnh mẽ trong những năm tới. Các thương hiệu tiềm năng bao
gồm JustCo, Ucommune and The Executive Center. Regus khai trương trung tâm mới tại Hà Nội dưới thương
hiệu Spaces (2019), Cogo mở rộng tại FLC Twin Towers, Sun Plaza Ancora và nhiều nơi khác (2019), thương
hiệu mới Rehoboth mở ba trung tâm tại Hà Nội (sau 2019), Toong tích hợp trong chuỗi khách sạn mới ‘Wink’
(sau 2019).

Xu Hướng Dịch Chuyển Nguồn Cầu
Đến năm 2020, thị trường dự kiến sẽ đón nhận thêm khoảng 392.000 m². Khách thuê đang có xu hướng di
chuyển từ khu vực Trung tâm cũ (Hoàn Kiếm) đến các khu vực kinh tế mới – Nội thành và phía Tây. Các yếu tố
thúc đẩy nguồn cầu bao gồm cơ sở hạ tầng cải thiện (các tuyến đường sắt trên cao), sự gia tăng của những dự
án thương mại và nhà ở, hay những diện tích thuê lớn với mức giá hợp lý. Nhu cầu đối với văn phòng làm việc
có thể tăng tại các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hà Đông và Tây Hồ vì nguồn lao động lớn tại
các khu vực này.
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Căn hộ

HÀ NỘI - CĂN HỘ BÁN: HẠNG B DẪN ĐẦU
NGUỒN CUNG SƠ CẤP

LƯỢNG GIAO DỊCH

34.400

9.800

5% theo quý
43% theo năm

14% theo quý
70% theo năm

TỶ LỆ HẤP THỤ

29%

3 điểm % theo quý
4 điểm % theo năm

Biểu đồ 1: Hoạt động thị trường
Lượng bán hạng A

Lượng bán hạng B

Lượng bán hạng C
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Biểu đồ 2: Triển vọng
Hạng A

Số lượng bàn
giao tới 2020

14%

Hạng C

62%

Nguồn cung tới
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Hạng B
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24%

60%

80%

100%

Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills

(1) Số căn sơ cấp trong Q1/2019
(2) Tổng lượng giao dịch trong Q1/2019
(3) Tỷ lệ hấp thụ tính bằng số căn bán chia
cho tổng số căn sơ cấp
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QoQ: So sánh theo quý
YoY: So sánh theo năm

Căn hộ

Việc thiếu hụt các tài sản thương mại hiện hữu
khiến thị trường nhà ở trở thành lựa chọn thực
tế cho phần lớn nhà đầu tư, phân khúc có nguồn
cầu tăng trưởng lớn mạnh.
Dương Đức Hiển, Giám đốc,
Bộ phận kinh doanh nhà ở

TIÊU ĐIỂM
Lượng tung bán mới giảm
Trong Q1/2019, khoảng 9.700 căn hộ được tung mới ra thị trường, giảm -36% theo quý nhưng tăng 76% theo
năm. Tất cả các phân khúc ghi nhận sự sụt giảm lượng tung bán mới do các hoạt động kinh doanh tạm dừng
trong dịp tết Âm lịch. Hạng A ghi nhận lượng tung bán mới giảm -84% theo quý trong khi hạng B và C ghi nhận
giảm khoảng -35% theo quý. Hạng B tiếp tục dẫn đầu nguồn cung sơ cấp với 22.500 căn, tương ứng 65% tổng
nguồn cung sơ cấp, phần lớn tập trung tại quận Từ Liêm, Hà Đông và Thanh Xuân.

Doanh số tăng theo năm
Số lượng căn bán đạt khoảng 9.800 căn, tăng mạnh 70% theo năm. Nguồn cầu lớn từ người mua để ở và nhà
đầu tư dẫn đến khối lượng giao dịch của hạng B lớn, chiếm 70% tổng số giao dịch và tăng cao nhất trong ba
phân khúc đạt 99% theo năm. Tuy nhiên, so sánh theo quý, số lượng căn bán giảm -14% do kỳ nghỉ tết kéo dài.
Các chủ đầu tư đưa ra mức giá hấp dẫn, giá bán trung bình khoảng 1.330 USD/m2, giảm -3% theo quý nhưng
tăng 5% theo năm.

Khái niệm đô thị vệ tinh
Trong khi năm đô thị vệ tinh của Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư, phân bổ dân số và
nhà ở cho công nhân, các chủ đầu tư lớn như Vingroup và BRG đang triển khai các dự án lớn tại huyện Gia
Lâm và Đông Anh: VinCity Ocean Park (420 ha), BRG Smart City (272 ha). Các dự án này được coi là giải pháp
bền vững cho việc giảm thiểu áp lực dân số, ách tắc giao thông và thiếu hụt cơ sở hạ tầng. Danh tiếng chủ đầu
tư, các tiện ích đa dạng cùng với kênh phân phối hiệu quả đã góp phần giúp đạt tỷ lệ hấp thụ cao khi tung bán.

Nguồn cung tương lai lớn
Khoảng 44.000 căn từ 34 dự án hiện tại và tương lai sẽ gia nhập thị trường; các chủ đầu tư trong nước chiếm
thị phần chủ yếu. Vingroup, HDMon và Văn Phú cung cấp khoảng 27.000 căn tương đương 61% thị phần.
Huyện Gia Lâm và quận Từ Liêm với cơ sở hạ tầng phát triển nhanh sẽ tiếp tục chứng kiến cạnh tranh mạnh.
Thị trường căn hộ Hà Nội được hỗ trợ bởi nguồn cầu lớn, trong khi phân khúc cao cấp hấp dẫn với cả tầng lớp
giàu có trong nước và người mua nước ngoài.
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PROPTECH
Proptech (Công nghệ trong bất động sản) đang chuyển động và lớn dần quanh ta. Việt Nam có nguồn lao động trẻ và đam
mê khởi nghiệp đã thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp, từ đó thúc đẩy văn hóa Proptech xa hơn. Các công ty khởi nghiệp
Proptech Việt Nam gần đây được liệt kê trên Unissu bao gồm: Khu công nghệ cao Sài Gòn, Gachvang, Homedy,
Batdongsan, Hatch, Cyfer, Relex và Cloudjay. Không gian làm việc chung đang bùng nổ khi Việt Nam và TP HCM phát triển
để trở thành trung tâm kỹ thuật số của Đông Nam Á. Mô hình BPO đang bùng nổ ở Philippines hiện đang được nhân rộng
tại Việt Nam với việc thuê lao động ngoài hiệu quả cao cho việc mã hóa và phát triển. Các khoản trợ cấp của chính phủ, lực
lượng lao động chất lượng cao và mức lương hợp lý và thái độ đầy tham vọng đã thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm như
“500 Start Ups” đầu tư và xúc tác thông qua chương trình “Saola Accelerator” của họ.
Proptech đã trở thành điểm nhấn trong thời gian qua điển hình tại địa phương như BRG và Sumitomo đổ vào nguồn vốn
4,2 tỷ USD cho dự án Thành phố thông minh tại Hà Nội. “Thành phố thông minh” được thể hiện qua ứng dụng việc tự động
am hiểu giao thông và chuyển động người qua đường của khu dân cư thông qua hệ thống mới của Siemens. Hệ thống này
sẽ được thử nghiệm tại hệ thống giao thông của Hà Nội.
Khoảng 17% của tất cả các đợt kêu gọi vốn của Proptech gần đây nằm trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà. Không có gì đáng
ngạc nhiên khi đây là một trong những ngành sử dụng nhiều nguồn lực nhất, điều này sẽ thu được lợi ích lớn nhất từ áp
dụng các công nghệ mới. Mô hình BIM, IoT và 5G rõ ràng sẽ cho phép những cải cách nhanh chóng. Tuy nhiên, 5G sẽ khó
được hỗ trợ cơ sở hạ tầng đế tiếp cận và cũng không thể di chuyển qua các vật thể vật lý, do đó hạn chế ứng dụng của nó.
Ngoài việc giám sát các tiện ích, cơ sở hạ tầng, nhân sự, vòng đời và môi trường còn tồn tại sự tương tác trong thế giới
thực, như chủ sở hữu, cư dân, người thuê nhà, nhà cung cấp và nhà thầu.
Ngoài việc giám sát các tiện ích, cơ sở hạ tầng, nhân sự, vòng đời dự án, và môi trường còn tồn tại ứng dụng trong sự
tương tác trong thế giới thực, như chủ sở hữu, cư dân, người thuê nhà, nhà cung cấp và nhà thầu.
Giải pháp quản lý tài sản Savills (SPMS) hiện đã được áp dụng tại 28 tòa nhà và đang diễn ra cho 16 tòa nhà khác trên
khắp Việt Nam. Mục tiêu chính của SPMS có hai mặt:
1. Để làm cho cuộc sống cư dân thú vị hơn thông qua giao tiếp tốt hơn.
2. Để quản lý các tòa nhà hiệu quả hơn do đó giảm chi phí sở hữu và nâng cao giá trị tài sản.

*Và còn các Toà nhà khác
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Proptech

Cải cách trong lĩnh vực quản lý tòa nhà sẽ đạt được
thông qua ứng dụng công nghệ
Trần Minh Ái
Giám đốc bộ phận Quản lý Bất động sản

SAVILLS PR

PERTY

MANAGEMENT SOLUTIONS

Savills Việt Nam đã khai thác hiệu quả các công
cụ hiện đại qua việc tạo ra Giải pháp Quản lý Tài
sản Savills (SPMS). Ứng dụng này cung cấp một
kênh liên lạc trực tiếp giữa người thuê và bộ phận
quản lý tài sản của Savills, đảm bảo tất cả các yêu
cầu đều được đáp ứng.
Ứng dụng di động giúp phản hồi ngay lập tức
thông qua hệ thống tự động cho các dự án nhà ở
và thương mại quản lý bới Savills. Là kênh giao
tiếp tiện lợi thông qua vài cú nhấp chuột đơn giản,
SPMS hỗ trợ cư dân thanh toán hoá đơn cũng
như hỗ trợ đặt trước các trang thiết bị/ cơ sở vật
chất trong tòa nhà.
Được phát triển bởi đội ngũ dày dặn kinh nghiệm
của Savills, giải pháp phần mềm chuyên biệt hy
vọng thiết lập tiền lệ mới trong quản trị tài sản
cũng như đáp ứng nhanh các yêu cầu của cư
dân/ khách thuê.
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Liên hệ

Neil MacGregor
Tổng Giám Đốc

NMacGregor@Savills.com.vn

Troy Griffiths
Phó Tổng Giám đốc

TGriffiths@Savills.com.vn

Matthew Powell
Giám đốc, Savills Hà Nội

MPowell@Savills.com.vn

HÀ NỘI

TP. HCM

Đỗ Thị Thu Hằng

Võ Thị Khánh Trang

DThuHang@savills.com.vn

VThiKhanhTrang@savills.com.vn

QUẢN LÝ
BẤT ĐỘNG SẢN

Vũ Kiều Hạnh

Trần Minh Ái

VKieuHanh@savills.com.vn

TMinhAi@savills.com.vn

ĐẠI LÝ
THƯƠNG MẠI

Bùi Trung Kiên

Từ Thị Hồng An

BTrungKien@Savills.com.vn

TThiHongAn@Savills.com.vn

Đỗ Minh Đức

John Campbell

DMinhDuc@savills.com.vn

JCampbell@Savills.com.vn

Dương Đức Hiển

Nguyễn Khánh Duy

DDucHien@Savills.com.vn

NKhanhDuy@Savills.com.vn

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Giám đốc bộ phận Nghiên cứu

Trưởng bộ phận Quản lý Bất động sản

Phó Giám đốc
Bộ phận cho thuê thương mại

Tư vấn bộ phận công nghiệp

DỊCH VỤ
KINH DOANH NHÀ Ở

Giám đốc
Bộ phận kinh doanh nhà ở

Trưởng bộ phận Nghiên cứu

Giám đốc bộ phận Quản lý Bất động sản

Phó Giám đốc
Bộ phận cho thuê thương mại

Tư vấn cấp cao bộ phận công nghiệp

Giám đốc
Bộ phận kinh doanh nhà ở

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 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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