
 

Chỉ số giá nhà ở 

Trong Quý 4/2018, Chỉ số giá nhà ở tăng 

1 điểm theo quý và theo năm, đạt 105,7.  

Tổng số lượng giao dịch đạt mức cao 

nhất trong vòng 5 năm qua, tăng 81% 

theo quý và 69% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ 

trung bình đạt 32%, tăng 9 điểm % theo 

quý và 5 điểm % theo năm. 

Số lượng giao dịch hạng B tăng đáng kể 

ở mức 143% theo quý và 145% theo năm 

với 69% thị phần. Hạng C chiếm 24% số 

căn bán được.  

Từ nay đến năm 2020, khoảng 74.000 

căn sẽ được tung bán, phần lớn là căn 

hộ hạng B. Huyện Gia Lâm và quận Từ 

Liêm với cơ sở hạ tầng phát triển nhanh 

sẽ chứng kiến sự cạnh tranh mạnh. 

savills.com.vn/research 

Chỉ số văn phòng 

Trong Quý 4/2018, Chỉ số văn phòng đạt 

69,4 điểm, ổn định theo quý và tăng 2 

điểm theo năm, chủ yếu do giá thuê tăng 

3% theo năm. 

Cả khu vực Trung tâm và ngoài Trung 

tâm đều ghi nhận chỉ số ổn định so với 

quý trước và tăng so với năm trước. Chỉ 

số của khu vực Trung tâm tăng 2 điểm 

theo năm sau khi giá thuê tăng 2% do 

nguồn cung hạn chế. Chỉ số của khu 

vực ngoài Trung tâm tăng 3 điểm theo 

năm sau khi giá thuê tăng 4 phần trăm. 

Trong ngắn hạn, giá thuê của khu vực 

Trung tâm dự kiến sẽ tăng với hai dự án 

mới trong năm 2019 và 2020. 

Sự gia tăng nguồn cung ở ngoài Trung 

tâm cho thấy một thị trường ngày càng 

sôi động. Khu vực ngoài Trung tâm thu 

hút được nhiều khách thuê, bao gồm 

các khách thuê trước đây ở khu vực 

Trung tâm. 
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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 
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