Tóm lược Thị trường – Tp. Hồ Chí Minh

Tóm lược Thị trường – Hà Nội

9T/2018, tăng trưởng GDP đạt 6,9%, mức tăng 9T cao nhất trong 8 năm. Chính phủ dự báo tăng trưởng kinh tế cả
năm 2018 sẽ đạt chỉ tiêu 6,7%. Ngành chế biến chế tạo tăng trưởng cao 13% theo năm và tiếp tục là động lực tăng
trưởng chính cho nền kinh tế.
Đà tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục với giá trị xuất khẩu 179 tỷ USD, tăng 15% theo năm. Thặng dư thương mại đạt
5,4 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong 9T với giá trị xuất khẩu 35 tỷ USD, trong bối cảnh chiến
tranh thương mại Mỹ- Trung leo thang.
Tổng vốn FDI đăng kí đạt trên 25 tỷ USD trong khi vốn FDI thực hiện tăng 6% theo năm, đạt 13,3 tỷ USD. Nhật Bản
là nước có vốn FDI đăng kí cao nhất trong 9T.
CPI được kiềm chế tốt với mức tăng 3,6%, dưới chỉ tiêu 4%.
Khách quốc tế tăng trưởng mạnh 23% theo năm đạt 11,6 triệu lượt với nguồn khách chính đến từ Châu Á.
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BÁN LẺ: GIÁ THUÊ TIẾP TỤC TĂNG
BIỀU ĐỒ 1

Tổng nguốn cung đạt hơn 1,3 million m², tăng 2% theo quý và 4%

Giá thuê gộp TB tầng trệt

theo năm do một trung tâm mua sắm và một khối đế bán lẻ gia
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Giá thuê gộp trung bình tầng trệt tăng 4% theo quý và 12% theo
năm trong khi công suất thuê duy trì ổn định theo năm và tăng 1
động cải thiện nhất so với năm trước.
Trong quý cuối cùng của 2018, chín dự án mới sẽ cung cấp
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điểm % theo năm. Phân khúc trung tâm mua sắm ghi nhận hoạt
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nhập thị trường với nguồn cung tổng cộng là 27.400 m².
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68.400 m². Năm 2019, tám dự án mới với nguồn cung 319.500

0.0

m² sẽ đi vào hoạt động.
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VĂN PHÒNG: HẠNG A HOẠT ĐỘNG TỐT Ở KHU VỰC TRUNG TÂM
BIỀU ĐỒ 2

Tổng nguồn cung đạt gần 1,7 triệu m², tăng 3,4% theo quý và
6,7% theo năm với một tòa nhà hạng B mới đi vào hoạt động.

Giá thuê gộp TB

0,8 điểm % theo năm. Các tòa nhà Hạng A ở khu vực trung tâm
tăng về giá thuê cũng như công suất dù một số khu vực khác ghi
nhận thêm diện tích trống. Bên cạnh đó, Hạng B là phân khúc duy
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trong khi công suất trung bình giảm -0,2 điểm % theo quý và tăng
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7,2% mỗi năm.
Giá thuê gộp trung bình tăng 0,2% theo quý và 5,4% theo năm,
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Trong vòng năm năm qua, nguồn cung tăng trưởng bình quân
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nhất có cả giá thuê và công suất tăng.
Q4/2018 sẽ chào đón sáu dự án mới cung cấp 109.000 m² sàn
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văn phòng cho thuê, chủ yếu đang trong giai đoạn hoàn thiện và

Hạng B

Hạng C

tập trung ở khu vực phía Tây. Trong năm 2019, thị trường sẽ có
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thêm nguồn cung 145.000 m² từ 17 dự án mới.

CĂN HỘ DỊCH VỤ: DỰ ÁN MỚI CỦA NHẬT BẢN
BIỀU ĐỒ 3

Tổng nguồn cung từ 49 dự án tăng 3% theo quý và 15% theo

Công suất

Giá thuê TB

năm, do quỹ căn mới đáng kể từ một dự án Hạng A được đầu tư
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Giá thuê trung bình (ARR) tăng 0,9% theo quý nhưng giảm -2,3%
theo năm. Công suất bình quân giảm -2,2 điểm % theo quý và 4,6 điểm % theo năm. Giá thuê hạng A tại quận Cầu Giấy cao
nhất thị trường, cao hơn 13% so với tại quận Từ Liêm và Tây Hồ.
Trong chín tháng đầu năm 2018, FDI đăng ký vào Hà Nội tiếp tục
dẫn đầu cả nước với 6,27 tỷ USD, chiếm 25% tỷ trọng dòng vốn
vào Việt Nam.
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1.830 căn từ 17 sẽ được cung ứng vào thị trường.
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và điều hành bởi các công ty Nhật Bản. Từ năm 2018 trở về sau,

0.4
40
0.2

20

0.0

0
Hạng A

Hạng B

Hạng C

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

Tóm lược Thị trường – Hà Nội

KHÁCH SẠN: PHÂN KHÚC 5 SAO TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG TỐT
BIỀU ĐỒ 4

Tổng nguồn cung đạt khoảng 10.000 phòng, giảm -1% theo quý

Giá phòng trung bình

nhưng tăng 1% theo năm.

-5% theo quý và -9% theo năm. Doanh thu phòng trung bình
phân khúc 5 sao đạt 100 USD/phòng/đêm, gấp đôi doanh thu
các khách sạn 4 sao và gấp ba lần các khách sạn 3 sao.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2018, Hà
Nội đón 4,3 triệu lượt khách quốc tế đến, tăng 20% theo năm.
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nhưng tăng 2 điểm % theo năm. Giá thuê phòng trung bình giảm
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Công suất cho thuê trung bình giảm nhẹ -1 điểm % theo quý

Công suất trung bình
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Áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng trên tất cả các phân khúc kể từ
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sau năm 2019 với 43 dự án tương lai.

CĂN HỘ BÁN: NGUỒN CUNG MỚI VÀ LƯỢNG GIAO DỊCH GIẢM
BIỀU ĐỒ 5

Mười ba dự án mới và giai đoạn mở bán tiếp theo của 18 dự án

Gián bán sơ câp trung bình

cung cấp 6.910 căn, giảm -29% theo quý nhưng tăng 12% theo
năm. Nguồn cung sơ cấp đạt 27.380 căn, giảm -2% theo quý

% theo năm. Giá chào bán trung bình đạt 1.330 USD/m2, tăng
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6% theo quý và 5% theo năm. Hạng B tiếp tục chiếm lĩnh thị
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trường với hơn 60% thị phần, theo sau là hạng C với 33%.
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Trong quý cuối năm 2018, hơn 4.500 căn sẽ ra thị trường từ 11
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dự án, phần lớn là Hạng B.
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BIỆT THỰ/ NHÀ LIỀN KỀ: NGUỒN CUNG MỚI GIẢM
BIỀU ĐỒ 6

Tổng nguồn cung thị trường biệt thự, liền kề đạt 43.255 căn,
tăng 1,5% theo quý và 10,6% theo năm. Quận Hà Đông tiếp tục

Long Biên

dẫn đầu với 23% thị phần, theo sau là Huyện Hoài Đức.

Từ Liêm
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29%

Ba dự án mở bán mới và 3 dự án mở bán thêm đóng góp khoảng
250 căn. Nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 2.514 căn, giảm -27%
theo quý và -33% theo năm. Tổng lượng giao dịch giảm -35%
theo quý và -32% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trong quý đạt 31%,
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giảm -3,5 điểm % theo quý và -4,9 điểm % theo năm.
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Từ Q4/2018 đến 2019, mốt số dự được kỳ vọng sẽ mở bán gồm

Tây Hồ
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Khác

Vincity Gia Lâm của Vingroup, Athena Fulland của Vimedimex,
và Sunshine Wonderland của Sunshine Group.
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%

năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 24%, giảm -4 điểm % theo quý và -1 điểm

Mil

Số căn bán được giảm -16% theo quý nhưng tăng 11% theo

VND/m2

nhưng tăng 14% theo năm.

Tỷ lệ hấp thụ

70

Tóm lược Thị trường – Tp. Hồ Chí Minh

BÁN LẺ: TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI
Tổng mặt bằng bán lẻ đạt hơn 1,2 triệu m2 với 55.000 m2 từ ba

BIỀU ĐỒ 1

trung tâm thương mại và hai siêu thị vừa hoạt động. Một dự án
chuyển mục đích sử dụng làm giảm 7.300 m2.

cung mới ở khu ngoài trung tâm có giá thuê cạnh tranh. Công

Doanh số bán lẻ tiếp tục tăng trưởng mạnh với 12% theo năm,
trong đó doanh thu ăn uống tăng 13% theo năm. Mật độ bán lẻ

Công suất cho thuê

Giá thuê trung bình
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suất trung bình cải thiện 1 điểm % dù xuất hiện nguồn cung mới.

Triệu VND/m2/tháng

Giá thuê trung bình giảm -1% theo quý và -3% theo năm. Nguồn
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cao ở khu vực trung tâm và khu đô thị mới thúc đẩy các nhà bán
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lẻ trùng tu mặt bằng bán lẻ và cơ cấu lại khách thuê.
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Trong Q4/2018, khu vực ngoài trung tâm dự đoán chịu áp lực lớn
từ các nguồn cung mới với hơn 100.000 m2
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VĂN PHÒNG: HOẠT ĐỘNG TỐT
BIỀU ĐỒ 2

Một dự án Hạng B và một dự án Hạng C gia nhập thị trường, cung
cấp gần 9.000 m2. Tổng cung đạt trên 1,8 triệu m2, tăng 1% theo

1.5

thiện, giá thuê tăng 3% theo quý và 7% theo năm. Tăng trưởng
Công suất trung bình đạt 97%, tăng 1 điểm % theo quý. Với tỷ lệ
sàn trống thấp và thiếu hụt về nguồn cung mới trong các quý tới,
phân khúc dự kiến tiếp tục hoạt động tốt.
Đến năm 2020, thị trường văn phòng ước tính tiếp nhận thêm xấp
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về giá do giá thuê tăng đều ở tất cả các hạng, đặc biệt ở hạng A.
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quý và 6% theo năm.
Tình hình hoạt động của thị trường văn phòng tiếp tục được cải

Công suất cho thuê

Giá thuê trung bình
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xỉ 387.000 m2.
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CĂN HỘ DỊCH VỤ: HẠNG SANG KHỞI SẮC
BIỀU ĐỒ 3

Một dự án mới và giai đoạn tiếp theo của bốn dự án hiện hữu đã

Giá thuê trung bình

cung cấp cho thị trường xấp xỉ 450 căn, trong khi đó, một dự án
và 16% theo năm.
Công suất cho thuê trung bình đạt 84%, tăng 1 điểm phần trăm
tiêu thụ hầu hết thuộc về các dự án hạng A và B. Bên cạnh đó,
giá thuê trung bình tăng nhẹ ở mức 1% theo năm.
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Từ Q4/2018 đến 2020, thị trường dự kiến tiếp nhận hơn 1.500
căn từ 11 dự án. Trong đó, 6 trên 11 dự án nằm ở khu CBD cung
cấp gần 780 căn, chiếm 50% nguồn cung tương lai.
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nhờ sự cải thiện tình hình hoạt động của các dự án ở CBD. Lượng
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đóng cửa. Tổng nguồn cung đạt hơn 5.500 căn, tăng 6% theo quý

Công suất trung bình
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KHÁCH SẠN: GIÁ THUÊ CẢI THIỆN
BIỀU ĐỒ 4

Một khách sạn 5 sao và hai khách sạn 3 sao đã đóng cửa để nâng

Công suất cho thuê trung bình vào mùa thấp điểm giảm -1 điểm
thuê trung bình tăng 3% theo năm, giá thuê cải thiện đáng kể
trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giữa các thành phố du lịch.
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phần trăm theo quý nhưng ổn định theo năm. Trong khi đó, giá

Triệu VNĐ/phòng/đêm

-4% theo năm, đạt hơn 15.800 phòng từ 127 dự án.

Công suất trung bình

Giá phòng trung bình
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cấp với tổng số là 393 phòng. Nguồn cung giảm -3% theo quý và
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Đến 2020, hơn 3.000 phòng từ 15 dự án dự kiến gia nhập vào
nguồn cung khách sạn của Thành phố Hồ Chí Minh.
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CĂN HỘ BÁN: NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ
BIỀU ĐỒ 5

Mười bốn dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 10 dự án hiện hữu
26% theo quý và -47% theo năm, đạt hơn 18.800 căn.

chiếm ưu thế với 54% thị phần. Hạng A có tình hình hoạt động tốt
với lượng giao dịch tăng 58% theo quý.
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điểm % theo quý nhưng tăng 21 điểm % theo năm. Hạng C vẫn

120

Triệu VNĐ/m2

Lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 10.000 căn, giảm -30%
theo quý và -13% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt mức 53%, giảm -3

Tỉ lệ hấp thụ

Giá trung bình

cung cấp hơn 7.700 căn hộ. Nguồn cung sơ cấp ghi nhận giảm -
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Đến năm 2020, dự kiến có khoảng 124.000 căn được chào bán
từ 94 dự án; Quận 9 chiếm thị phần lớn nhất với 32 phần trăm.

10

0

0
Hạng A

Hạng B

Hạng C
Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills

BIỆT THỰ/ NHÀ LIỀN KỀ: KHAN HIẾM
BIỀU ĐỒ 6

Sáu dự án mới với quy mô nhỏ và 1 giai đoạn mới cung cấp cho
căn, giảm -26% theo quý và -39% theo năm. Lượng giao dịch
cũng giảm -66% theo quý và -67% theo năm do nguồn cung hạn
chế. Nhà liền kề với diện tích nhỏ (< 75m2) chiếm 65% tổng giao
dịch phân khúc này trong quý.
Thị trường đất nền sơ cấp ghi nhận có hơn 1.860 nền trong quý
với tỷ lệ hấp thụ cao 64%. Những quận ngoại thành đang dẫn đầu
phân khúc do vốn đầu tư thấp.

Số nhà liền kề
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thị trường khoảng 650 căn. Nguồn cung sơ cấp khoảng 1.200
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Tính đến năm 2020, nguồn cung mới dự kiến vào khoảng 20.200
căn/nền. Trong đó, Quận 9, Bình Tân và Bình Chánh chiếm 60%
nguồn cung tương lai.
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Khác: Nhà Bè, Bình Thạnh, Tân Phú
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