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CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ
TĂNG TRƯỞNG GDP TỔNG MỨC BÁN LẺ

THƯƠNG MẠI
CÁN CÂN

CPI FDI

Ba tháng đầu năm 2019, tăng trưởng GDP tăng 6.8% so với cùng kỳ các năm 2011 – 
2017. Nguyên nhân chính là trong năm 2018 kinh tế Việt Nam gặp thuận lợi trên mọi 
lĩnh vực nên tăng trưởng kinh tế đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, sang 2019, bối cảnh 
nền kinh tế sẽ không còn thuận lợi như trước. Cụ thể là:

GDP

Tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2018.

Suy giảm tốc độ tăng trưởng của thế giới và bất đồng giữa các nền kinh tế lớn có 
ảnh hưởng nhất định đến những mặt hàng chủ lực của Việt Nam.
Sự chậm lại của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và đặc biệt là diễn biến bất thường 
của ngành chăn nuôi.

TỔNG MỨC BÁN LẺ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I/2019 đạt 51 
tỷ USD (tăng 12% so với quý I/2018).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 3/2019 
cũng cao hơn tháng trước đó (ước tính tăng 0.9%) 

Tổng mức bán lẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt có 
thể tạo đà cho các loại bất động sản cho thuê, bất động sản 
liên quan đến mặt bằng bán lẻ phát triển.



CPICÁN CÂN THƯƠNG MẠI

FDI

Cán cân thương mại hàng hóa thực 
hiện trong quý I/2019 tiếp tục thặng dư 
536 triệu USD (thấp hơn so với mức 2.7 
tỷ USD của quý I/2018). 
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu 
lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 
đạt 15 tỷ USD, tăng 9.7% so với cùng kỳ 
quý I/2018, tiếp theo là thị trường Hàn 
Quốc, ASEAN.
Mặt hàng xuất khẩu giá trị cao nhất của 
Việt Nam là điện thoại và linh kiện điện 
tử chỉ đạt 12.1 tỷ USD trong ba tháng 
đầu năm 2019, giảm 4.3% so với cùng 
kỳ 2018. 
Cán cân thương mại thặng dư tạo điều 
kiện cho phân khúc bất động sản về 
sản xuất, nhà xưởng, kho bãi phát triển.

CPI giảm 0.21% so với tháng 2/2019 
(thấp nhất trong 3 năm liên tiếp gần 
đây). Nguyên nhân chủ yếu là do nhu 
cầu tiêu dùng giảm mạnh sau tết và 
ảnh hưởng của dịch bệnh trong ngành 
chăn nuôi.
Lạm phát bình quân quý I/2019 tăng 
1.84% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong bối cảnh CPI giảm nhưng GDP 
vẫn tăng cho thấy nền kinh tế vẫn duy 
trì ở mức tăng trưởng ổn định. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn FDI lớn nhất với số vốn đăng ký 
của các dự án được cấp phép mới, chiếm 76.3% tổng vốn đăng ký cấp mới. 

Top 3 các tỉnh thành thu hút FDI nhiều nhất
- Hà Nội: 4.15 tỷ USD (38.4% tổng FDI)
- TP Hồ Chí Minh: 1.57 tỷ USD (14.5% tổng FDI)
- Bình Dương: 625.6 triệu USD (5.8% tổng FDI)

Top 5 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam
- Hồng Kông: 4.4 tỷ USD (40.7% tổng FDI)
- Singapore: 1.46 tỷ USD (13.5% tổng FDI)
- Hàn Quốc: 1.3 tỷ USD (12.2% tổng FDI)
- Trung Quốc: 1 tỷ USD (10.86 % tổng FDI)
- Nhật Bản: 700 triệu USD (5.85% tổng FDI)

FDI tăng cao tạo điều kiện cho toàn bộ thị trường bất động sản trong nước nóng lên. 



Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 
Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Đặt mục tiêu đến năm 2030 Mũi Né sẽ trở thành 
điểm đến hàng đầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Do đó chính phủ 
sẽ ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng Phan Thiết, đặc biệt là nâng cấp quy mô 
sân bay Phan Thiết (tăng công suất lên đến 2 triệu khách/năm).

CƠ SỞ HẠ TẦNG

SÂN BAY PHAN THIẾT HÂM NÓNG
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN MŨI NÉ

Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ báo cáo dự án khả thi của sân bay 
Long Thành và Đề án giao thông kết nối của Long Thành với cảng hàng không 
quốc tế Tân Sơn Nhất và TP HCM vào tháng 6/2019.

ĐỀ XUẤT VÀ NGHIÊN CỨU TUYẾN GIAO THÔNG QUY MÔ LỚN
KẾT NỐI TRỰC TIẾP SÂN BAY LONG THÀNH VỚI TPHCM

Bộ GTVT, cho biết dự án cầu đường quận 9 (TP HCM) sang Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai là đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 TP 
HCM. Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng mà Chính phủ giao cho tỉnh 
Đồng Nai làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài gần 18 km, bao gồm 
cầu vượt sông Đồng Nai và chạy dài qua 2 địa phương là TP HCM và Đồng Nai 
với tổng dự toán kinh phí thực hiện vào khoảng 637 triệu USD.

XÂY ĐƯỜNG VÀ CẦU NỐI NHƠN TRẠCH (ĐỒNG NAI)
VỚI QUẬN 9 (TP HỒ CHÍ MINH)



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Theo ghi nhận của Homedy, 
trong ba tháng đầu năm 2019, 
2 thành phố lớn (TP Hồ Chí 
Minh, Hà Nội) có nguồn cung 
BĐS lớn nhất cả nước (~75% 
tổng nguồn cung).

Trong khi đó, Đà Nẵng, Bình 
Dương và Đồng Nai đứng 
hạng 3-5 với tỷ trọng trên tổng 
nguồn cung lần lượt là 4.3%, 
3.3% và 2.4%.

Về các phân khúc bất động sản, ghi nhận trong quý I/2019 phân khúc nhà phố, biệt thự và 
Condotel có sự tăng nhẹ cả cung và cầu so với quý IV/2018. Thị trường căn hộ có xu 
hướng sụt giảm nguồn cung và lượng tiêu thụ. Căn hộ và đất nền vẫn là hai loại hình chiếm 
đến hơn 50% tổng nguồn cung bất động sản.
Nguồn cung về phân khúc căn hộ giảm đi đáng kể, tập trung chủ yếu ở ba thành phố lớn là 
Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
Phân khúc đất nền nóng trở lại với các khu đất tại vùng ven TP Hồ Chí Minh và các tỉnh 
thành xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Tại Đà Nẵng cũng ghi nhận mức 
độ quan tâm lớn trong phân khúc này. 

Tỷ trọng nguồn cung các phân khúc BĐS

Một số loại hình bất động sản mới 
như Condotel, Officetel cũng ghi 
nhận sự phục hồi đáng kể sau một 
thời gian dài ảm đạm trong năm 
2018.

Nguồn cung Condotel vẫn tập trung 
chủ yếu vào những địa điểm du lịch 
ven biển như Hội An, Quy Nhơn, Phú 
Quốc, Nha Trang, Phan Thiết.
Nguồn cung Officetel tập trung chủ 
yếu tại TP Hồ Chí Minh. 
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THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ
So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cung căn hộ giảm đi đáng kể do các chính 
sách về việc siết tín dụng bất động sản. 

Ngoài ra, nguồn cung chủ yếu tập trung vào 3 thành phố lớn là Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh thành như: Bình Dương, Khánh Hòa. 
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Tổng nguồn cung theo giá tiền

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, số lượng căn hộ cung cấp ra thị trường sụt giảm mạnh so 
với năm trước, tập trung chủ yếu tại quận 2, quận 7 chiếm 23% tổng cung trên toàn 
thành phố.
Tại Hà Nội, khu vực Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm chiếm 40% tổng nguồn 
cung toàn thành phố. So với tháng 2/2019, nguồn cung tại Quận Cầu Giấy đã giảm 
xuống và xếp sau ba quận trên.
Tại Đà Nẵng, nguồn cung căn hộ tập trung chủ yếu tại quận Sơn Trà. Đây vẫn là những 
khu vực duy trì nguồn cung lớn nhất trong phân khúc Căn Hộ. Dự báo trong thời gian 
sắp tới các dự án cao cấp sẽ là nguồn cung chính thu hút lượng khách nước ngoài. Còn 
lại, phân khúc căn hộ hạng bình dân sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường với nhu cầu thực của 
người mua.

Tổng nguồn cung theo khu vực
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Mức giá trung bình/m2 của căn hộ

Với phân khúc căn hộ cao cấp, mức giá trung bình/m2 tại các thành phố lớn không có 
quá nhiều biến động so với tháng 2. Mức độ quan tâm đến bất động sản tập trung chủ 
yếu vào khu vực Quận 9. Nguyên nhân là do thông tin xây cầu và đường mới 15.000 tỷ 
nối với Quận 9 kéo theo thị trường bất động sản tại khu vực này "tăng nhiệt". Khu vực 
Quận 2, Quận 7 có xu hướng tăng nhẹ so với quý IV/2018.

Tại một số khu vực mà nhu cầu về căn hộ đang lên như Bình Thuận, Bình Dương, giá 
trung bình trên m2 có xu hướng tăng mạnh. Nguyên nhân là do nguồn cung về căn hộ hộ 
trong thời gian này thiếu hụt đẩy mức giá giao dịch lên cao.

Với phân khúc căn hộ trung cấp và bình dân: Mức giá trung bình/m2 tại trên cả nước duy 
trì ở mức độ ổn định so với tháng 2/2019. Bình Dương, Đồng Nai là hai khu vực tăng về 
mức độ quan tâm đến phân khúc căn hộ giá rẻ. 
Về căn hộ cho thuê: Giá cho thuê trung bình có xu hướng giảm khoảng 1% so với tháng 
2. Nguồn cung cho thuê tập trung chủ yếu tại ba thành phố lớn là Thành Phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đà Nẵng. Bên cạnh đó là một số khu vực như Bắc Ninh, Khánh Hòa cũng gia tăng 
về nguồn cung trong phân khúc cho thuê này. 

CĂN HỘ condotel
So với tháng 2/2019, nguồn cung về condotel có xu 
hướng tăng mạnh. Sau một thời gian dài chững lại do 
những vấn đề liên quan đến chính sách pháp lý, loại hình 
bất động sản mới này đã có mức tăng vọt đáng kể cùng 
kỳ 2018. Các dự án Condotel tại các vùng biển nổi tiếng 
như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc đã tiến hành bàn 
giao tạo bước đà cho nguồn cung của loại hình này có 
mức tăng ấn tượng. 
Quý I/2019, Việt Nam đón hơn 4.5 triệu lượt khách quốc 
tế, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng mức bán lẻ trong ngành du lịch tăng gần 19% so với 
cùng kỳ năm ngoái là những yếu tố vĩ mô tạo điều kiện 
cho việc gia tăng nguồn cung condotel trong tương lai.

TỔNG MỨC BÁN LẺ
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Ngoài ra, nguồn cung được phân bổ khá đồng đều và tập trung chính vào các thành phố 
có tiềm năng cao về du lịch như: Hội An-Quảng Nam (17.4%), Quy Nhơn-Bình Định 
(17.15%), Phú Quốc-Kiên Giang (16%), Nha Trang-Khánh Hòa (15%), Phan Thiết-Bình 
Thuận (14.8%). 
Mức giá trung bình trên m2 trên toàn thị trường có xu hướng giảm nhẹ. Đặc biệt hai thị 
trường nóng nhất về condotel là Phú Quốc-Kiên Giang và Nha Trang-Khánh Hòa cũng cho 
thấy có xu hướng giảm. Nguyên nhân là do nguồn cung tăng lên tại các khu vực này. Mức 
độ quan tâm về phân khúc căn hộ condotel tại Bình Định và Quảng Ninh có xu hướng tăng 
lên.

Cùng với Condotel, Officetel cũng bị ảnh hưởng bởi 
các quy định về pháp lý chưa chặt chẽ. Tuy nhiên với 
thông tin về việc trong năm 2019, Officetel sẽ có quy 
chuẩn, quy chế quản lý, thị trường này bắt đầu nóng 
trở lại. So với tháng trước, nguồn cung về Officetel có 
xu hướng tăng mạnh. 

Trong quý I/2019, có 28451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6.2% so với cùng kỳ 
năm 2018.  Việt Nam vẫn là quốc gia đang phát triển và có chủ trương về khuyến khích khởi 
nghiệp, tỷ trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 90%. Do đó nhu cầu về mặt bằng văn 
phòng phù hợp với quy mô lớn và còn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian sắp tới.

SỐ DOANH NGHIÊP
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI
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Hơn 90% nguồn cung của Officetel tập trung vào khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Cụ thể 
là quận 7, quận 4, quận 2, quận Phú Nhuận (89% nguồn cung toàn thành phố).

Mức giá trung bình trên m2 trên toàn thị trường có xu hướng tăng. Quận 4, quận 2, quận 7 
đều ghi nhận mức tăng xấp xỉ 9%. Ngoài ra quận 1 và quận 10 cũng là khu vực đón nhận 
sự quan tâm khá lớn từ khách hàng kéo theo mức tăng giá lớn từ thị trường. Giá cho thuê 
trên toàn thị trường tăng 5% so với quý trước. 

Tổng nguồn cung theo giá tiền Tổng nguồn cung theo diện tích



THỊ TRƯỜNG ĐẤT NỀN
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Nguồn cung chủ yếu tập trung vào các tỉnh thành miền nam như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, Long An, và Bà Rịa Vũng Tàu. Các tỉnh thành này chiếm đến ~77% tổng nguồn cung 
của đất nền.

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, số lượng đất nền cung cấp ra thị trường đang tập trung chủ 
yếu tại Bình Chánh, Củ Chi, Quận 9, Thủ Đức (chiếm hơn 60% tổng cung của thành phố). 
Ngoài ra, tại Hà Nội, nguồn cung đất nền tập trung chủ yếu ở các quận/huyện sau: Gia 
Lâm, Long Biên, Đông Anh, Thanh Trì, Hà Đông (>70% tổng nguồn cung toàn thành 
phố). 
Tại Đà Nẵng, nguồn cung đất nền tập trung chủ yếu ở các quận/huyện sau: Liên Chiểu, 
Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ (~63.7% trên toàn thành phố).

Theo Homedy, mức giá trung bình trên m2 tại TP Hồ Chí 
Minh tăng ~3% so với trung bình quý IV/2018. Đặc biệt do 
thông tin về việc xây đường và cầu nối Nhơn Trạch (Đồng 
Nai) với Quận 9 đã thúc đẩy mức giá trung bình ở đây tăng 
lên tới 12% so với trung bình quý IV/2018.

Thủ Đức và Bình Chánh đều có mức tăng giá trên 10%. Củ Chi và Quận 12 có mức giảm 
nhẹ lần lượt là 2% và 8%. Giá chào bán đất nền tại Quận 12 hiện dao động khoảng từ 25 
triệu/m2 và Củ Chi là 8 triệu/m2.

Tại Hà Nội, giá giao dịch có xu hướng giảm nhẹ 2%. Duy chỉ có khu vực Long Biên và 
Đông Anh có xu hướng tăng thêm 3%.

Ngoài ra, Homedy ghi nhận Đồng Nai và Bình Dương đang có nhu cầu cao về đất nền với 
giá trung bình trên m2 có xu hướng tăng tối thiểu 12% so với trung bình quý IV/2018.

Tổng nguồn cung phân khúc đất nền trên cả nước



Từ đầu năm đến nay, Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Lâm Đồng là 
những khu vực tập trung phần lớn về 
nguồn cung khách sạn (~82% tổng cung). 
Những khu vực này vẫn duy trì ổn định và 
là nguồn cung chính trong phân khúc bất 
động sản khách sạn trên cả nước.

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN
Hồ Chí Minh
22.62%

Hà Nội
21.43%

Kiên Giang
13.10%

Đà Nẵng
11.31%

Lâm Đồng
7.14%

Quảng Ninh
5.95%

Từ đầu năm đến nay, khu vực ngoại thành 
Thành Phố Hồ Chí Minh (Củ Chi, Bình 
Chánh, Hóc Môn), ngoại thành Hà Nội 
(Đông Anh, Mê Linh, Hà Đông, Sóc Sơn, 
Hoài Đức, Thanh Trì), Bắc Ninh, Bình 
Dương, Long An, Hưng Yên là những khu 
vực tập trung phần lớn về nguồn cung kho 
bãi (87% tổng cung). Những khu vực này 
vẫn duy trì ổn định và là nguồn cung chính 
trong phân khúc bất động sản kho bãi trên 
cả nước.

THỊ TRƯỜNG kho bãi
FDI

10.8%

Giá cho thuê kho bãi có xu hướng giảm 2% so với quý trước. Ngoài ra Đồng Nai, Bình 
Phước, Cần Thơ, Hải Phòng cũng là khu vực nhận được nhiều sự quan tâm về người mua 
bất động sản. FDI quý I/2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký, tăng gần gấp đôi so 
với cùng kỳ và cao nhất so trong vòng 3 năm trở lại đây. Thành Phố Hồ Chí Minh (36%), Hà 
Nội (32%), Bình Dương (7%), Bắc Ninh (5.7%) là những khu vực thu hút vốn FDI nhiều nhất. 
Điều đó tạo tiền đề cho thị trường bất động sản tại các khu vực này nói chung và thị trường 
kho bãi nói riêng trở nên hấp dẫn.

Khác
18.45%

Hồ Chí Minh
36.01%
Hà Nội
31.84%
Bình Dương
7.00%
Bắc Ninh
5.71%
Long An
3.61%
Hưng Yên
2.89%
Đồng Nai
2.34%
Khác
10.59%

Các khu vực như Bà Rịa Vũng Tàu, Cần 
Thơ, Quảng Ninh cũng là những khu vực 
mới nổi trong phân khúc này. Mức độ 
quan tâm về phân khúc khách sạn tập 
trung chủ yếu tại khu vực Đà Lạt-Lâm 
Đồng, Đà Nẵng. Ngoài ra, Quảng Ninh và 
Cần Thơ cũng là khu vực nhận được sự 
quan tâm lớn từ khách hàng.



Từ đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh, Đà nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa là 
những khu vực tập trung phần lớn về nguồn 
cung cho thuê mặt bằng bán lẻ (94% tổng 
cung). Những khu vực này vẫn duy trì ổn 
định và là nguồn cung chính trong phân 
khúc cho thuê bất động sản bán lẻ trên cả 
nước.

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
TỔNG MỨC BÁN LẺ

12%

mặt bằng bán lẻ tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn.

Hồ Chí Minh
49.66%
Hà Nội
38.72%
Đà Nẵng
2.52%
Đồng Nai
1.48%
Khánh Hoà
1.41%
Bình Dương
1.23%
Hải Phòng
1.23%
Cần Thơ
1.04%
Khác
2.70%

Trong tháng 3 Thành Phố Hồ Chí Minh 
(Quận 10), Hà Nội (Đống Đa, Hai Bà 
Trưng), Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa là 
những khu vực tập trung phần lớn về 
nguồn cung nhà mặt phố (93.8% tổng 
cung). Những khu vực này vẫn duy trì ổn 
định và là nguồn cung chính trong phân 
khúc bất động sản khách sạn trên cả nước 
trong quý I/2019.

Hồ Chí Minh
52.05%

Hà Nội
32.05%

Đà Nẵng
6.97%

Cần Thơ
1.44%

Khánh Hoà
1.29%

Khác
6.21%

Tổng mức bán lẻ quý I/2019 tăng 12% so 
với cùng kỳ năm ngoái tạo tiền đề cho phân 
khúc này trở nên hấp dẫn trong tương lai. 
Mức độ quan tâm về phân khúc cho thuê

THỊ TRƯỜNG NHÀ MẶT PHỐ

Đồng Nai cũng là khu vực mới nổi nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Giá cho thuê 
mặt bằng bán lẻ có xu hướng tăng 3% so với quý trước.

Tổng nguồn cung theo
khu vực



Mức giá trung bình/m2 trên toàn thị 
trường tăng 5%. Giá giao dịch tăng 
tại các thành phố lớn cùng với nguồn 
cung chủ yếu tập trung tại các thành 
phố lớn kéo theo giá bình quân trên 
cả nước tăng. Khu vực Khánh Hòa, 
Lâm Đồng có xu hướng giảm nhẹ so 
với tháng trước trong khi Cần Thơ lại 
có xu hướng tăng.

Giá thuê trung bình cũng có xu hướng tăng nhẹ khoảng 3% so với tháng trước. Nguồn cung 
tập trung chủ yếu ở ba thành phố lớn do nhu cầu thuê nhà mặt phố ở 3 thành phố này cao. 

70-100m2

27.72%

100-150m2

19.58%

Khác
32.71%

50-70m2

19.99%

Trong tháng 3/2019, Đà nẵng (Liên Chiểu), 
TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, 
và Quảng Ninh là những khu vực tập trung 
phần lớn về nguồn cung shophouse. 

Nguồn cung tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) chiếm đến hơn 
62% tổng nguồn cung của cả nước. Những 
khu vực này vẫn duy trì ổn định và là 
nguồn cung chính trong phân khúc bất 
động sản khách sạn trên cả nước trong 
quý I/2019. Tuy nhiên lượng cung tương 
lai có thể giảm mạnh vì quỹ đất sạch tại 
các khu vực trung tâm ngày càng hạn chế 
cho nên có thể nói nhu cầu của người tiêu 
dùng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ và 
đây sẽ là cơ hội tốt cho những chủ đầu tư 
có ý định triển khai thêm các căn hộ thuộc 
phân khúc này.

Ngoài ra Kiên Giang, Long An, Bình Dương 
cũng là những khu vực mới nổi trong phân 
khúc này. Đây cũng là những khu vực nhận 
được nhiều sự quan tâm của khách hàng 
có nhu cầu về bất động sản trong quý 
I/2019. 

Đà Nẵng
37.98%

Hồ Chí Minh
15.17%

Hà Nội
9.41%

Quảng Ninh
6.42%

Huế
6.09%

Khác
24.92%

Thêm một yếu tố cho thấy tiềm năng phát 
triển mạnh từ việc đầu tư vào shophouse 
trong tương lai đó là hiện tại Việt Nam đang 
ở vào giai đoạn có tinh thần khởi nghiệp rất 
cao, nhu cầu thuê lại mặt bằng để kinh 
doanh ngày càng tăng, mặt khác, ngày 
càng có nhiều thương hiệu tiêu dùng hàng 
đầu thế giới đổ bộ vào Việt Nam để kinh 
doanh. 

THỊ TRƯỜNG SHOPHOUSE

Tổng nguồn cung theo diện tích

Tổng nguồn cung theo
khu vực



Mức giá giao dịch mua bán trung 
bình trên m2 trên toàn thị trường 
giảm nhẹ khoảng 1%. Giá thuê 
trung bình cũng có xu hướng giảm 
nhẹ khoảng 1% so với tháng trước. 

100-150m2

58.95%

70-100m2

32.80%

Khác
19.68%

150-300m2

39.18%

Trong tháng 3/2019 Hà Nội (Tây Hồ, Long 
Biên, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông), TP 
Hồ Chí Minh (Quận 7, Quận 2, Hóc Môn), 
Đà Nẵng (Ngũ Hành Sơn), Long An, Kiên 
Giang, Khánh Hòa là những khu vực tập 
trung phần lớn về nguồn cung biệt thự 
(80% tổng cung).

Trong đó nguồn cung tại 3 thành phố lớn 
của cả nước chiếm đến hơn 57% tổng 
nguồn cung của cả nước. Những khu vực 
này vẫn duy trì ổn định và là nguồn cung 
chính trong phân khúc bất động sản 
khách sạn trên cả nước trong quý I/2019.

Mức độ quan tâm về phân khúc này tập 
trung chủ yếu tại khu vực TP Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đà Lạt-Lâm Đồng, Nha Trang - 
Khánh Hòa, Phan Thiết - Bình Thuận (theo 
Homedy).

Mức giá trung bình/m2 trên toàn thị 
trường giảm 2% so với tháng trước.

THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ

Hà Nội
26.52%

Hồ Chí Minh
21.74%

Đà Nẵng
8.80%

Long An
8.59%

Kiên Giang
7.61%

Khánh Hoà
6.74%

Khác
20.00%

Tổng nguồn cung theo diện tích

Tổng nguồn cung theo khu vực



Quý bạn đọc xin lưu ý các thông tin trong bản “Báo Cáo Thị Trường Bất Động Sản tháng 
3/2019” được lấy từ dữ liệu riêng của Homedy và từ các nghiên cứu thị trường của Homedy.

Các thông tin và nhận định trong bản báo cáo này chỉ mang tính chất tham khảo và giúp đỡ 
quý bạn đọc có 1 góc nhìn mới về thị trường BĐS ở Việt Nam trong tháng 3/2019.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích 
nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty TNHH Homedy. Xin vui lòng 
ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Vương Đình Khánh
Chuyên viên Phân tích

Bản quyền 2019      Công ty TNHH Homedy



Bản quyền 2019      Công ty TNHH Homedy

HOMEDY ĐÀ NẴNG
Tầng 2, DNC - Coworking, 35 Thái Phiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

HOMEDY SINGAPORE
Số 470 đường North Bridge, #05-12 Bugis Cube, Singapore

HOMEDY HÀ NỘI
Tầng 3, Toà A, Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

HOMEDY HỒ CHÍ MINH
Tầng 6, Nguyễn Lâm Tower, 133 Dương Bá Trạc, Quận 8, TP. HCM

0788 267 268

contact@homedy.com

homedy.com

LIÊN HỆ

Công ty TNHH Homedy (tên viết tắt là: Homedy Inc.) được thành lập vào năm 2015 bởi 
những co-founder dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực internet/mobile, cùng với một đội 
ngũ biên tập viên chuyên nghiệp - đầy nhiệt huyết, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 
Bất động sản (BĐS).
 
Với nền tảng chính là cung cấp giải pháp tiếp thị số toàn diện cho thị trường Bất động sản, 
chúng tôi mục tiêu hướng đến là Cổng thông tin online toàn diện về Bất động sản tại thị 
trường Đông Nam Á. Tạo dựng Homedy.com, chúng tôi mong muốn mang đến cho người 
dùng một trải nghiệm hoàn hảo về việc tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực Bất động sản: 
“Tìm kiếm dễ dàng - Lựa chọn đa dạng - Kết quả tin cậy”.
 
Người dùng khi đến với Homedy.com sẽ luôn có được những thông tin cập nhật, đầy đủ, 
chính xác nhất về thị trường Bất động sản trong nước cũng như quốc tế; từ thông tin chi 
tiết về các loại hình Bất động sản, tình hình thị trường, xu hướng mua bán, giá cả… Bởi 
chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình để giữ vững vai trò là cầu nối hiệu quả, sự lựa 
chọn đáng tin cậy không chỉ của các doanh nghiệp Bất động sản mà còn cả của người 
dùng – là khách hàng cao cấp nhất trong mọi lĩnh vực.

VỀ HOMEDY




