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1.Thông tin nổi bật
Chính phủ lấy ý kiến đầu tư sân bay Sapa 
hơn 5.900 tỷ đồng
Do lượng du khách đến Sapa ngày càng tăng, văn phòng chính phủ 
đang lấy ý kiến về việc đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không (CHK) 
Sapa, Lào Cai trước khi trình thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định. 

Hình thức đầu tư mà Lào Cai đề xuất là kết hợp giữa ngân sách nhà 
nước (đầu tư công) và đầu tư theo hình thức theo hình thức đối tác 
công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 5.900 tỷ đồng. 

Đồng Nai kêu gọi hơn 1 tỷ USD đầu tư mạng 
lưới hạ tầng giao thông đến năm 2020
UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách 12 dự án lớn (dự tính 
tổng vốn đầu tư ~1.22 tỷ USD) bao gồm: 
-  6 dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (kêu gọi vốn 
đầu tư ~806.3 triệu USD)
-  6 dự án làm đường giao thông (kêu gọi vốn đầu tư ~410.6 triệu 
USD)
Những dự án này sẽ giúp Đồng Nai phát triển về kinh tế và bảo vệ 
môi trường tốt hơn. 

Theo tờ trình của UBND tỉnh Bình Dương vừa được HĐND thông qua 
tại kỳ họp thứ 9 khóa IX, dự án cải tạo, mở rộng QL13 được thực hiện 
theo hình thức PPP và hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 
(BOT). Trong tương lai, bất động sản Bình Dương sẽ càng được tiếp 
tục hưởng lợi từ dự án này. 

Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư, cải tạo quốc lộ 
13 (QL13) nối TPHCM - Bình Dương



Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư (PPP), và hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). 

Tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Vân Đồn đi Móng Cái 
hiện nay là 2h30’ xuống còn gần 1h

Ngày 3/4/2019, chính thức khởi công cao 
tốc Vân Đồn – Móng Cái với hơn 11 nghìn tỷ

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, chương trình phát triển đô thị của Nha 
Trang đang triển khai rất chậm (Nha Trang mới chỉ đạt 16/59 tiêu chí 
đánh giá đạt chuẩn đô thị loại I) do chưa được cụ thể hóa mục tiêu để 
bám sát thực hiện, dẫn đến phát sinh nhiều tồn tại về hạ tầng giao 
thông, thiếu công trình công cộng, khu vui chơi, khu vực cây xanh. 

Khánh Hoà xem xét lại quy hoạch đô thị để 
đưa Nha Trang lên đô thị loại 1 vào năm 2020



2. Tổng quan thị trường
Cơ cấu nguồn cung theo khu vực

Cơ cấu nguồn cung theo phân khúc



Tổng quan thị trường

Theo ghi nhận của Homedy, trong ba tháng đầu năm 
2019, 2 thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có 
nguồn cung BĐS lớn nhất cả nước (~70% 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 4.4%, 3.9% và 3.3%

Đất nền vẫn luôn là phân khúc đón nhận nhiều sự quan 
tâm của giới đầu tư bất động sản với các khu đất tại 
vùng ven TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như 
Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Thêm vào đó, Đà 
Nẵng sau một thời gian sốt đất đẩy giá lên cao thì nay đã 
chứng kiến sự chững lại và đi xuống về giá. 

Một số bất động sản nghỉ dưỡng như Condotel, biệt thự 
cũng ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư bất 
động sản, đặc biệt tại thị trường Phan Thiết, Quảng Ninh. 
Hai thị trường này vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển và 
đầy tiềm năng, do đó dự báo thị trường BĐS tại 2 tỉnh 
này sẽ còn "sốt" trong thời gian tới. 



Nguồn cung chủ yếu vẫn tập trung ở các thành phố như Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Bình Dương và Đà Nẵng (>60% nguồn cung)

Tại Hồ Chí Minh, số lượng đất nền cung cấp ra thị trường vẫn tập 
trung chủ yếu tại quận Bình Chánh và Củ Chi. Đặc biệt, theo dữ 
liệu của Homedy, giá trung bình/m2 tại đường Trần Văn Giàu, 
cung đường chính quận ở quận Bình Chánh, tăng ~18% (lên đến 
11.5 triệu VND/m2) so với mức giá đầu năm 2019. Nguyên nhân 
chủ yếu là do những quận này được đánh giá là khu vực tiềm 
năng với hệ thống giao thông thuận lợi, cộng với mức độ đô thị 
hóa đang dần mở rộng ra các quận/huyện ngoại ô. Ngoài ra, thị 
trường đất nền ở các quận như Bình Tân, quận 2, và quận 12 cũng 
đang có xu hướng nóng lên trong thời gian tới.

2.1. Thị trường đất nền

Cơ cấu nguồn cung theo các quận tại TP Hồ Chí Minh



Tại Hà Nội, khu vực Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh vẫn là những 
khu vực duy trì nguồn cung lớn ở thủ đô (chiếm ~31% nguồn 
cung). Đặc biệt giá trung bình/m2 ở Đông Anh tăng mạnh ~28% 
(lên đến 32 triệu VND/m2) so với đầu năm 2019 (theo Homedy). 
Bên cạnh đó, xu hướng "nóng" lên của đất nền tại khu vực phía 
Tây Hà Nội vẫn duy trì từ năm 2016. Tuy nhiên cũng cần thận 
trọng khi đầu tư tại các khu vực này vì giá đất sốt lên quá cao có 
thể dẫn đến hiện tượng bong bóng giá bất động sản. Ngoài ra, 
việc UBND thành phố Hà Nội dự định đưa 4 huyện: Hoài Đức, Gia 
Lâm, Đông Anh, và Thanh Trì lên cấp quận vào năm 2020 đã khiến 
giá đất tại 4 huyện này tăng mạnh. Tuy nhiên theo phân tích của 
Homedy, giao dịch tại những huyện này vẫn chủ yếu là giữa các 
nhà đầu cơ với nhau và người mua để làm nhà ở không nhiều 
(xem chi tiết tại Homedy blog)

Cơ cấu nguồn cung theo các quận tại Hà Nội

https://homedy.com/news/dat-ven-do-ha-noi-sot-that-hay-sot-ao-ne4331


Đầu tư ra các vùng ven, tỉnh thành đang là xu thế được ưa 
chuộng. Kon Tum là 1 ví dụ điển hình. Giá đất nền trung bìn-
h/m2 tháng 4/2019 tại đây đã tăng mạnh ~66% so với mức 
giá trung bình trong quý I/2019. Nguyên nhân chủ yếu là do: 

 Kon Tum được biết đến là nơi giữ vị trí chiến lược  
trong tam giác phát triển của ba nước Đông Dương. Thủ 
tướng chính phủ đã phê duyệt trong chương trình mục tiêu 
quốc gia; quy hoạch xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum 
giai đoạn 2020-2035 trở thành vùng kinh tế động lực trong 
vùng Tây Nguyên.

 Nhiều dự án lớn đang được đầu tư và phát triển như 
tổ hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và nhà phố FLC 
Kon Tum; Tổ hợp Trung tâm thương mại - Shophouse 
Vincom Kon Tum; Khu phức hợp đô thị Vinhomes Kon 
Tum; Tổ hợp sân golf, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí 
và đô thị FLC Măng Đen; khu du lịch sinh thái Măng Đen, 
dự án khu đô thị Hoàng Thành



So với tháng 3/2019, nguồn cung tại Bình Thuận và Quảng Ninh tăng mạnh, 
chiếm đến hơn 41% tổng nguồn cung trên cả nước.

Thị trường Condotel tại Bình Thuận: giá trung bình/m2 trong tháng 
4/2019 tăng 21% (lên đến 23 triệu vnd/m2) so với tháng 2/2019

Các căn hộ Condotel tại Bình Thuận tập trung chủ yếu tại đường 
DT716 Mũi Né, Phan Thiết. Đây là khu vực có vị trí thuận tiện, có thể 
kết nối đến trung tâm thành phố, sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu 
Giây – Phan Thiết.

Dư địa để phát triển về bất động sản du lịch tại Bình Thuận còn rất 
lớn. Năm 2018 Mũi Né – Phan Thiết đón trên 6 triệu lượt khách, nằm 
trong top 3 thành phố biển hút khách nhất Việt Nam, cùng với Nha 
Trang và Đà Nẵng. Theo kế hoạch Mũi Né đón khoảng 9 triệu 

2.2. Thị trường căn hộ Condotel 

Nguồn cung thị trường Condotel theo khu vực



khách vào năm 2025, 14 triệu khách năm 2030. Trong khi Mũi Né 
hiện chỉ có ~3.000 phòng khách sạn 4-5 sao, 1 con số rất khiêm tốn 
so với Khánh Hòa (~19.000), Quảng Ninh (~6.000), Đà Nẵng 
(~17.500)

Các căn hộ Condotel tại đây đều là những căn hộ hướng biển, có 
diện tích khoảng 30 m2, thích hợp với mục đích cho thuê nghỉ 
dưỡng. Dự án Apec Mandala Wyndam được đầu tư bởi Tập đoàn 
Apec đang là chủ đầu tư chính cho phân khúc Condotel tại khu vực 
Bình Thuận. 

Thị trường Condotel tại Quảng Ninh: giá trung trình/m2 trong tháng 
4/2019 tăng 23% (lên đến 53 triệu VND/m2)  so với tháng 2/2019

Các căn hộ Condotel tại Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở khu vực Hạ 
Long, Quảng Ninh - khu vực nổi tiếng với du lịch biển với một trong 
bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long.

Dư địa để phát triển và bùng nổ từ bất động sản nói chung và bất 
động sản về du lịch nói riêng còn rất lớn. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, 
trong 2 tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh đã đón 2,7 triệu lượt khách, 
tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch tăng 
25%, xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng. Góp vào con số tăng trưởng ấn tượng đó 
chính là các hạng mục giao thông mới vận hành. Sân bay quốc tế Vân 
Đồn sau hơn hai tháng hoạt động đã đón 30.869 khách nội địa, cảng 
tàu khách quốc tế Hạ Long đón 17.762 khách quốc tế. Lượng khách 
Quảng Ninh tăng trưởng nhanh trong khi nguồn cung về dịch vụ lưu 
trú còn thiếu chính là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản nghỉ 



dưỡng tại khu vực này đang ngày một nóng lên. 

Các căn hộ Condotel tại đây đều là những căn hộ hướng biển, có diện 
tích khoảng 40-50 m2, thích hợp với mục đích cho thuê nghỉ dưỡng, 
nổi bật với các dự án như Best Western Premier Sapphire (Công Ty 
TNHH Đầu Tư Bất động Sản DOJILAND là chủ đầu tư), Eastin Phát 
Linh (Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hoa Lư là chủ đầu tư)



2.3. Thị trường biệt thự 

Ngoài các tỉnh thành chiếm nguồn cung chủ yếu như Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Long An, Bình Thuận là khu vực có nguồn cung tăng đột biến so 
với các tháng trước. 

Nguồn cung trong phân khúc biệt thự tại Bình Thuận tập trung chủ 
yếu tại 2 khu vực hướng biển là Tiến Thành và Phú Hài. Mức giá trung 
bình/m2 giao động từ 33 - 35 triệu VND, và diện tích từ 100-250 m2. 
SeaLink Villa (thuộc tập đoàn Rạng Đông) và Nova World (thuộc tập 
đoàn Nova Land) là những đơn vị cung cấp chủ yếu trong phân khúc 
này tại Bình Thuận.

Phân khúc biệt thự nói riêng và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nói 
chung đang là những hạng mục tiềm năng trong bối cảnh tiềm năng 
du lịch tại Việt Nam còn chưa được khai thác tối đa và hiệu quả. 

Nguồn cung thị trường Biệt thự theo khu vực



Lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng còn khá mới mẻ tại Việt Nam thời 
gian từ trước 2010. Tuy nhiên, hiện nay BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam 
đang trên đà phát triển và được định nghĩa theo một cách khác, 
không chì là ngôi nhà nghỉ dưỡng mà còn phục vụ mục đích kinh 
doanh. Với trường hợp cụ thể ở đây là nên hay không nên đầu tư vào 
phân khúc biệt thự tại Bình Thuận. 

Giả sử một khách hàng có trong tay 1.7 tỷ VNĐ và muốn đầu tư mua 
và kinh doanh cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng nguyên căn tại Bình 
Thuận với các giả thiết như sau: 

Tham số Định mức Nguồn

Giá 1 căn biệt thự 100m2 3,3 tỷ VNĐ Giá trung bình theo phân khúc tại
Bình Thuận

Chi phí cải tạo ban đầu để
đưa vào sử dụng

400 triệu VNĐ Theo cơ cấu chi phí cải tạo trung 
bình trên m2 với phân khúc biệt thự

Lãi suất vay ngân hàng 10%/năm Lãi suất cho vay trung bình năm tại
Việt Nam

Tỉ lệ lấp đầy 75.00% Theo tỉ lệ trung bình với phân khúc
biệt thự tại Bình Thuận

Giá cho thuê nguyên căn
theo ngày

7,5 triệu VNĐ Theo mức giá thị trường cho thuê 
theo ngày phân khúc biệt thự tại
Bình Thuận

Số tiền sẵn có 1,7 tỷ VNĐ Giả định

Số tiền vay từ ngân hàng 2 tỷ VNĐ Giả định

Thời hạn cho vay 6 năm Giả định



Năm 2020

Doanh thu

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, hiệu suất hoạt động của 
dòng vốn đầu tư vào biệt thự này được tính như sau: 

Như vậy sau 6 năm, mức độ sinh lời cho căn hộ này là 22.1%. Đây là một 
lợi suất sinh lời tốt, có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai trong 
bối cảnh thị trường du lịch tại Bình Thuận ngày một thu hút khách du lịch 
trong và ngoài nước. Đây cũng là thời điểm tốt để tham gia vào thị trường 
trong khi đất Bình Thuận ngày một tăng giá trong tương lai.  
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Năm

3. Thị trường Bất Động Sản
        Đà Nẵng



Là 1 thành phố lớn của đất nước còn nhiều dư địa phát triển về kinh tế, 
văn hóa, xã hội 

Trong giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn 2008 - 2010, Đà Nẵng ít bị ảnh 
hưởng hơn so với Hà Nội và TP HCM, và nhanh chóng tăng trưởng trở lại. 
Nguyên nhân chủ yếu là do Đà Nẵng có lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan 
thiên nhiên và môi trường đầu tư thuận lợi. 

Điểm khác biệt lớn nhất của Đà Nẵng so với Hà Nội và TP HCM là thị 
trường đầu tư, nhất là bất động sản du lịch biển. Nền tảng này giúp thị 
trường luôn giàu tiềm năng phát triển. 

Hấp dẫn đầu tư vốn đầu tư từ nước ngoài nhất trên cả nước: Theo sở 
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, quý I/2019, Đà Nẵng 
đã thu hút được ~507,033 triệu USD vốn FDI (đầu tư trực tiếp từ nước 
ngoài). Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Vốn FDI chảy vào một 
khu vực là một tín hiệu cho thấy niềm tin từ các chủ đầu tư nước ngoài 
vào khu vực đó. 

Chú trọng vào đầu tư cơ sở hạ tầng và quy hoạch có tổ chức: Đà Nẵng 
đã và đang được Singapore hỗ trợ để triển khai các chương trình nhằm 
nâng cao năng lực quản lý, quy hoạch giao thông đô thị và quản lý các 
dự án công tư. Yếu tố về cơ sở hạ tầng tại các thị trường đang phát triển 
như Việt Nam tác động mạnh đến thị trường bất động sản tại khu vực. 

3.1. Tiềm năng phát triển



3.2. Thị trường đất nền tại Đà Nẵng: 
nhìn lại cơn sốt đất quý I/2019

Sự phát triển kinh tế, nhất là 
lĩnh vực du lịch - dịch vụ: đặc 
biệt là sau tuần lễ cấp cao 
APEC năm 2017 thông tin 
nhiều nhà doanh nghiệp, đầu tư 
nước ngoài về lĩnh vực bất 
động sản đến Đà Nẵng để tìm 
kiếm cơ hội, hợp tác đầu tư; 
cùng với kế hoạch triển khai 
các dự án lớn, việc xây dựng 
các vành đai kết nối giao thông, 
sự gia tăng dân số cơ học... là 
những yếu tố khách quan đẩy 
giá đất Đà Nẵng tăng nhanh.

Thông tin ảo: từ Tết Nguyên 
Đán đến nay, nhiều cò đất đã 
tung tin đồn thổi thị xã Điện Bàn 
sẽ sát nhập vào TP Đà Nẵng, 
nhằm đẩy tình trạng sốt đất trên 
địa bàn và đẩy giá đất lên cao. 
Giá đất trung bình/m2 tại khu 
vực này trong 4 tháng đầu năm 
2019 đã tăng hơn 2.5 lần so với 
cùng kỳ 2018, đỉnh điểm là lên 
đến mức 22 triệu VND/m2 vào 
tháng 3/2019 - thời điểm nóng 
nhất trong cơn sốt đất, cao hơn 
gấp 3 lần so với tháng 1/2018. 
Điều này gây rủi ro lớn cho thị 
trường bất động sản trong các 
giao dịch mua bán đất.



Giá đất tăng mạnh sau Tết Nguyên đán, “cò đất” gây lũng đoạn thị 
trường: Theo ghi nhận của Homedy, Sau dịp Tết Nguyên Đán, giá đất tại 
Đà Nẵng có đợt tăng phi mã ở một vài khu vực. Nguyên nhân chính là 
do có một đội ngũ "cò đất" chuyên nghiệp sử dụng những chiêu thức, 
mánh khóe để tạo nên những "cơn sốt ảo" để thu hút nhiều người lao 
vào đầu tư. Khi "cơn sốt" đạt đỉnh, "cò" tháo lui và những nhà đầu tư địa 
phương phải gánh chịu hậu quả khi giá đất tụt giảm.

Ngoài ra, địa điểm được xem là sôi động, đáng chú ý nhất tại thị trường 
bất động sản Đà Nẵng là khu vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Giá đất tại 
khu vực này tăng đến hơn 50% so với dịp trước Tết nguyên đán năm 
2019. Giá trung bình/m2 trong 4 tháng đầu năm 2019 tại khu vực này 
đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2018 (lên đến ~32 triệu VND/m2). 

Giá trung bình trên m2 tại khu vực Điện Bàn, Quảng Nam



Giá đất nền trung bình trên m2 tại khu vực Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Một khu vực khác cũng tăng trưởng nóng trên thị trường địa ốc Đà 
Nẵng được khá nhiều người quan tâm đó là trục Tây Bắc Liên Chiểu. Giá 
trung bình/m2 giao dịch trước Tết Nguyên Đán tại khu vực Hòa Hiệp 
Nam, Liên Chiểu là 24 triệu VND/m2 trong đó sau Tết Nguyên Đán là 38 
triệu VND/m2 (mức giá ngang ngửa với khu vực Hòa Xuân, Cẩm Lê). 
Theo ghi nhận của Homedy, mức giá tại khu vực Hòa Hiệp Nam đã tăng 
đến 3 lần so với cùng kỳ 2018 (lên đến 33 triệu VND/m2). Nguyên nhân 
chính của việc tăng giá đất trên bắt nguồn từ sau khi thông tin chính 
phủ công bố việc nghiên cứu bố trí vốn đầu tư Dự án Cảng Liên Chiểu 
và Đà Nẵng và kêu gọi đầu tư dự án trường đua ngựa . Tuy vậy, cũng 
như khu vực Điện Nam - Điện Ngọc, tại khu vực này hiện trạng hạ tầng 
đô thị vẫn chưa phát triển, chủ yếu vẫn là đất trống chưa hình thành khu 
dân cư. 



Giá đất nền trung bình trên m2 tại khu vực Hòa Hiệp Nam, 
quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Nguy cơ vỡ trận: Những diễn biến nóng ở trên đang đưa đến những 
nguy cơ hiện hữu mới về việc sớm có một đợt vỡ “bong bóng” trong thị 
trường BĐS. Sau giai đoạn phát triển nóng với ào ạt dòng tiền từ giới 
đầu tư đổ vào các dự án nghỉ dưỡng, đất nền tại Đà Nẵng, từ tháng 
4/2019, thị trường có dấu hiệu chững lại. Giá BĐS có xu hướng giảm 
nhưng không đáng kể so với tháng 3/2019. Điều này gây nguy cơ về 
việc thanh khoản trên thị trường sẽ bị chững lại trong thời gian tới và 
dòng tiền sẽ bị tắc nghẽn. Từ đó gây ra tình trạng nợ xấu và có thể tạo 
nên sự đổ vỡ mang tính dây chuyền đối với toàn cảnh thị trường bất 
động sản Đà Nẵng.



Quý bạn đọc xin lưu ý các thông tin trong bản “Báo Cáo Thị Trường Bất Động Sản tháng 
4/2019” 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 4/2019.

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
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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




