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1.Thông tin nổi bật
Bà Rịa - Vũng Tàu đấu giá 213 ha đất trong năm 2019
Theo kế hoạch đấu giá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019, địa phương
này sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 29 khu đất, trong đó có
nhiều khu đất vàng tại TP. Vũng Tàu. Dự kiến, tổng giá trị thu về sau đợt
đấu giá đạt khoảng hơn 7.239 tỷ đồng.
Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, đến nay tỉnh đã đấu
giá thành công 2 khu đất gồm lô đất có diện tích 73.842 m2 tại Thị trấn
Phước Hải, huyện Đất Đỏ với giá trúng đấu giá là 115 tỷ đồng; 1 khu đất
có diện tích 18.165,8 m2 (thuộc đất Ngân hàng Công thương), số tiền
trúng đấu giá 394 tỷ đồng (giá khởi điểm đấu giá 255 tỷ đồng).

Bà Rịa - Vũng Tàu lên phương án triển khai thực hiện
cao tốc 25.000 tỷ đồng Biên Hòa – Vũng Tàu
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có
tổng chiều dài theo quy hoạch khoảng 75 km, với tổng mức đầu tư khoảng
25.000 tỷ đồng được phân chia thành 2 giai đoạn đầu tư xây dựng.
Cụ thể: Ở giai đoạn 1, xây dựng đoạn Biên Hòa - Phú Mỹ - Cái Mép dài 47
km, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2,
xây dựng đoạn Phú Mỹ - Vũng Tàu dài 28 km với tổng mức đầu tư khoảng
10.000 tỷ đồng.

Chi 7.669 tỷ làm cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ La Sơn cuối tháng 7/2019
Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tuyến cao tốc Cam Lộ - La
Sơn có tổng chiều dài trên 98 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (dài hơn 37 km)
và Thừa Thiên - Huế (trên 61 km).
Theo Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu giai
đoạn 2016 - 2020 cho các dự án cao tốc đường bộ trên tuyến Bắc - Nam
phía Đông do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, dự án cao tốc Cam Lộ - La
Sơn được giao 7.669 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ.

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 tháng 5/2019, TP. HCM
và Hà Nội vẫn tiếp tục là 2 thành phố có nguồn cung BĐS
cao nhất cả nước với tỷ trọng trên tổng nguồn cung lần lượt
là 48.97% và 20.91%. Đứng ngay sau đó là các địa phương
Đà Nẵng (5.91%), Bình Dương (4.18%), Đồng Nai (3.06%).
Trong đó, phân khúc đất nền và nhà riêng đang là hai phân
khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ các nhà đầu tư
và khách hàng hiện nay. Trong tháng 5, phân khúc nhà
riêng đạt 28.24% tỷ trọng trên tổng nguồn cung, tăng
7.64% so với tháng 4/2019. Dự đoán trong những tháng
tiếp theo, phân khúc đất nền và nhà riêng sẽ còn dư địa để
tiếp tục tăng trưởng, phát triển.

2.1. Thị trường đất nền

Tháng vừa qua, thị trường đất nền tại 3 khu vực là TP. HCM, Bình Dương
và Đồng Nai tập trung nhiều nguồn cung nhất. Trong đó, đất nền tại
Bình Dương và Đồng Nai là 2 khu vực nhận được sự quan tâm đặc biệt
của các nhà đầu tư và người dân.

Tại TP Hồ Chí Minh

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. Ghi nhận của
Homedy, thị trường đất nền tại Hóc Môn trong tháng 5 có nhiều
bước chuyển biến tích cực và nhận được nhiều sự quan tâm từ
phía người dân. Nguyên nhân của sự thu hút đầu tư này được
Homedy nhận định qua 3 yếu tố như sau:
Thứ nhất, về vị trí địa lý Hóc Môn là cửa ngõ của thành phố
với định hướng phát triển thành hành lang kinh tế công
nghiệp, địa bàn dân cư kết hợp với cảnh quan du lịch, sinh
thái, văn hóa, lịch sử.
Thứ hai, về giao thông đô thị Hóc Môn nối liền các tuyến
đường quan trọng như Quốc lộ 1A, quốc lộ 22, tỉnh lộ, hương
lộ khá hoàn chỉnh. Qua đó, tạo nên cầu nối giao lưu kinh tế
giữa Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông
Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

Thứ ba, giá đất nền tại Hóc Môn so với mặt bằng chung trên
thị trường đang có xuất phát điểm khá rẻ. Đặc biệt trong
khoảng 1 năm trở lại đây, khu vực vùng ven Hóc Môn kinh tế
phát triển mạnh, hình thành các khu công nghiệp khiến nhu
cầu lao động lớn. Chính vì thế, người dân lao động từ các
tỉnh về khu vực Hóc Môn sinh sống và làm việc ngày càng
đông, kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao.
Ngoài ra, do giá nhà đất tại trung tâm TP. HCM tăng vượt ngưỡng
khả năng nhiều đối tượng lao động nên xu hướng người dân phải
tản dần về các quận, huyện vùng ven. Trong đó, đất nền Hóc Môn
là một lựa chọn hợp lý nhất đối hiện nay.
Tại khu vực Xuân Thới Thượng 9, Bà Điểm đang nhận được nhiều
sự quan tâm nhất của người dân cũng như giới đầu tư BĐS. Theo
dữ liệu của Homedy, giá trung bình/m2 tại khu vực này hiện đang
ở mức 14 triệu đồng/m2. Homedy đánh giá, mức giá này hiện
đang còn khá “mềm” và sẽ còn có xu hướng tiếp tục tăng lên
trong thời gian tới.

Tại Đồng Nai

Tại Đồng Nai, số đất nền cung cấp ra thị trường hiện vẫn đang tập
trung chủ yếu ở huyện Long Thành với 37.77% tỷ trọng trên tổng
nguồn cung.
Theo đánh giá của Homedy, tiềm năng của bất động sản Đồng
Nai hiện nay vẫn đang rất lớn. Nguyên nhân đầu tiên được xác
định bởi dự án sân bay quốc tế Long Thành - tâm điểm của các
nhà đầu tư bất động sản, khiến cho thị trường bất động sản Long
Thành trở nên nóng sốt. Theo quy hoạch, khu vực xung quanh sân
bay Long Thành sẽ trở thành một “thành phố sân bay”, là đô thị vệ
tinh hiện đại của TP. HCM mà “hạt nhân” chính là khu vực thị trấn
Long Thành hiện nay.
Ngoài ra, khu vực này còn đón nhận hàng loạt dự án phát triển hạ
tầng nhằm gia tăng kết nối với các trung tâm kinh tế của miền
Nam như 5 tuyến cao tốc: TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây,

Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu, Dầu Giây – Liên
Khương, Dầu Giây – Phan Thiết, các tuyến đường sắt Biên Hòa –
Vũng Tàu, Thủ Thiêm – Long Thành.
Theo dữ liệu của Homedy, giá tại khu vực Long Thành hiện đang giữ
trung bình khoảng 15 triệu đồng/m2, khu vực thành phố Biên Hòa
là 13 triệu đồng/m2, Nhơn Trạch là 11 triệu đồng/m2, Trảng Bom là
10 triệu đồng/m2. Dự báo trong thời gian sắp tới, phân khúc đất nền
tại những khu vực này sẽ tiếp tục tăng giá và hứa hẹn sẽ đa dạng
hơn nữa các loại hình bất động sản khác.

2.2. Thị trường căn hộ cao cấp

Tháng vừa qua, thị trường căn hộ cao cấp tại 3 khu vực là TP. HCM,
Hà Nội và Đà Nẵng chiếm đến 90% nguồn cung bất động sản trong
phân khúc này. Riêng căn hộ cao cấp tại TP Hồ Chí Minh chiếm gần
63%, cao gấp đôi vị trí thứ 2 là Hà Nội (~28%).
Tuy có chênh lệch về nguồn cung nhưng mức độ quan tâm về phân
khúc bất động sản căn hộ cao cấp tại Hà Nội cũng rất lớn cho thấy
khu vực này đang trong tình trạng thiếu nguồn cung.
Theo ghi nhận của Homedy, mức độ quan tâm tại phân khúc căn hộ
cao cấp tại các khu vực các tỉnh thành vùng ven trung tâm như Bắc
Ninh, Hưng Yên, Bình Dương cũng đang có xu hướng gia tăng.

Tại TP Hồ Chí Minh

Tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng căn hộ cao cấp được cung cấp ra thị
trường vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực Quận 2, Quận 7, và Phú
Nhuận.
Ghi nhận của Homedy, thị trường căn hộ cao cấp tại Quận 2 luôn thu
hút nhiều sự quan tâm từ phía người dân và các nhà đầu tư. Nguyên
nhân của sự thu hút đầu tư này được Homedy nhận định chủ yếu là
do hạ tầng giao thông - yếu tố quan trọng đóng vai trò "cú hích" cho
bất động sản. Tại Quận 2, sự lột xác mạnh mẽ của hạ tầng, đặc biệt
là hệ thống giao thông đã khiến cho khu Đông Sài Gòn trở thành tâm
điểm của giới đầu tư trong những năm trở lại đây. Nổi bật là các
tuyến đường Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, và Lương
Định Của.

Nằm ngay cửa ngõ khu Đông của thành phố, Quận 2 đang là khu vực
có sức hút mạnh mẽ trên thị trường địa ốc do nằm trong đề án quy
hoạch phát triển chính của TP. HCM. Các trục đường chính đang phát
triển tại đây có thể để đến chính là: Trục Xa Lộ Hà Nội, cao tốc TP.
HCM – Long Thành – Dầu Giây, hầm Thủ Thiêm kết nối từ Đông sang
Tây, tuyến metro đang dần được hành thành cùng với tuyến đường
vành đai.
Tại khu vực Mai Chí Thọ, An Phú, giá căn hộ cao cấp luôn nhận được
nhiều sự quan tâm nhất của người dân cũng như giới đầu tư BĐS.
Theo dữ liệu của Homedy, giá căn hộ cao cấp trung bình tại khu vực
này hiện đang ở mức 45 triệu đồng/m2. Căn hộ 2 phòng ngủ có mức
giá khoảng 3 tỷ 700 triệu đồng với 75 m2. Nguồn cung tại khu vực này
cũng chủ yếu tập trung vào các căn hộ có 2 phòng ngủ, trong tầm giá
từ 3 - 4 tỷ đồng.

Tại Bắc Ninh
Bắc Ninh đang chứng kiến sự bứt tốc mạnh mẽ trong việc thu hút
vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, lực lượng lao động đặc biệt
là lao động chất lượng cao từ nước ngoài cũng tăng trưởng không
ngừng, tạo bước đệm vững chắc cho thị trường bất động sản tại
khu vực này phát triển:
Khu vực thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất trên cả nước: Trong
những năm gần đây, các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh là
điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế
đến hết năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút khoảng 1.300 dự
án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 17,2 tỷ USD đến
từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng năm 2018, Bắc Ninh
thu hút được 175 dự án, tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ USD.
Thị trường bất động sản tại khu vực này còn nhiều dư địa
phát triển, đặc biệt là với thị trường căn hộ cao cấp cho thuê:
Với tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh, số nhân công lao
động không ngừng gia tăng nên thị trường chưa thể đáp ứng
đủ chỗ ở ổn định cho số lượng này.
Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân tại các KCN Bắc
Ninh cần chỗ ở ổn định: Hiện Bắc Ninh đang có gần 50.000
chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, hơn 1.000.000 công nhân kỹ
thuật cao, chuyên gia, kỹ sư trong nước. Cùng với sự gia tăng
của nguồn vốn FDI, gia tăng sự lấp đầy hoạt động của các
khu công nghiệp, lượng lao động này cũng ngày càng lớn (dự
kiến tăng 20-25% mỗi năm). Đặc biệt, có tới 80% nhân lực
trong số đó có nhu cầu thuê nhà tại trung tâm thành phố
Bắc Ninh.

Bảng phân tích nhân khẩu học về các chuyên gia,
công nhân tại các KCN Bắc Ninh
Quy mô

50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, hơn 1.000.000 công
nhân kỹ thuật cao, chuyên gia, kỹ sư trong nước.

Độ tuổi

Từ 35 - 55 tuổi

Quốc tịch

Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore,
Việt Nam

Năm
Mức chi trả cho
chỗ ở

700 - 1000 USD

Dạng lưu trú

Lưu trú ngắn đến trung hạn

Tỷ lệ đáp ứng
nhu cầu hiện nay

40%

Văn hóa, lối sống

Khép kín, tiện nghi, cần không gian yên tĩnh, đầy đủ
tiện ích cao cấp, nhanh chóng.

Nguồn cung bất động sản căn hộ cao cấp tại Bắc Ninh tập trung chủ
yếu ở khu vực đường Trần Hưng Đạo, Suối Hoa. Theo dữ liệu của
Homedy, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 75 m2 có mức giá khoảng
2,2 tỷ. Nguồn cung tại khu vực này cũng chủ yếu tập trung vào các căn
hộ có 2 phòng ngủ, trong tầm giá từ 1,5 - 2,5 tỷ đồng. Qua đánh giá,
đây cũng là phân khúc dễ thanh khoản và có thể linh hoạt mục đích sử
dụng nên nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư.

3. Thị trường Bất Động Sản
Quảng Ninh

3.1. Tiềm năng phát triển
Hạ tầng quy mô bài bản

Năm 2018, Quảng Ninh đồng loạt khai trương, thông tuyến
các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, gồm Cảng tàu
khách du lịch quốc tế Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế
Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cao tốc Hạ Long Vân Đồn.
Theo đó, Quảng Ninh là một trong số địa phương tại phía
Bắc sở hữu hệ thống hạ tầng trên cả 3 tuyến: Đường không,
đường thủy và đường bộ. Tỉnh cũng đang tiến hành xây dựng
hầm xuyên biển đầu tiên tại Việt Nam với công trình Hầm
Cửa Lục với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh,
từ năm 2014 đến nay, tổng số dự án bất động sản triển khai
tại địa phương lên tới hơn 100 dự án. Tổng vốn đầu tư hơn
5,5 tỷ USD, các dự án thuộc nhiều phân khúc, từ nghỉ dưỡng,
giải trí, Shophouse đến chung cư, trong đó nhiều dự án hạng
A mang thương hiệu quốc tế sánh ngang tầm chất lượng Hà
Nội hay TP HCM.

Thu hút lượng lớn khách du lịch

Theo thống kê, năm 2018 Quảng Ninh đón 12,2 triệu lượt du khách,
tăng 24% so với 2017, hơn 5,2 triệu khách quốc tế từ 150 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo con số thống kê của Sở Du lịch, dịp
nghỉ lễ Tết Dương lịch (từ ngày 29/12/2018 đến 1/1/2019), Quảng Ninh
đón khoảng 200.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 30% so
với cùng kỳ năm 2018. Số lượng khách quốc tế đến tham quan và lưu
trú tăng mạnh, đạt trên 135.000 lượt, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

3.2. Tổng quan thị trường Quảng Ninh
Thị trường BĐS Quảng Ninh trong những năm gần đây có thể chia ra
làm 3 khu vực chính: khu vực truyền thống như Hạ Long và Bãi Cháy,
khu vực đang phát triển mạnh nhờ chính sách như Vân Đồn và các khu
vực khác mới nổi như Uông Bí, Mạo Khê và Móng Cái.
Hạ Long, Bãi Cháy là khu vực đã phát triển từ nhiều năm trước với sự
tăng trưởng rõ rệt của các sản phẩm BĐS du lịch biển như khách sạn,
căn hộ cho thuê và biệt thự biển. Thị trường có sự tham gia của hầu hết
các chủ đầu tư tên tuổi trong nước như Sun Group, VinGroup, BIM
group, FLC…
Bên cạnh đó, những định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói
chung và khu vực Vân Đồn nói riêng, đến năm 2030 đưa Vân Đồn trở
thành trung tâm tài chính, du lịch và văn hóa của tỉnh cũng tiếp sức cho
làn sóng này của thị trường BĐS.
Khu vực này cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài
như Tập đoàn Nakheel đến từ Dubai UAE. Trong năm 2018, khu vực này
có sự tăng trưởng rất tốt, tiếp nối sự tăng trưởng ổn định từ các năm
trước cũng như những cải thiện rõ rệt về lượng khách du lịch cũng như
các dự án cơ sở hạ tầng.

3.2.1. Thị trường đất nền

Trong 5 tháng đầu năm, Hạ Long vẫn là khu vực tập trung nguồn cung
lớn nhất chiếm gần 50% nguồn cung trên toàn tỉnh Quảng Ninh.
Theo ghi nhận của Homedy, mức giá đất nền trung bình trong tháng 5
tại Hạ Long được xác định trong khoảng 21 triệu đồng/m2, tăng 40% so
với tháng 1/2019.

Rút kinh nghiệm từ các khu vực khác trên cả nước đã từng sốt đất như
Đà Nẵng, Khánh Hòa, tỉnh Quảng Ninh kiểm soát rất chặt chẽ giá đất
cũng như những đối tượng “cò đất” tung tin tạo sóng thị trường để trục
lợi. Theo ghi nhận của Homedy, tính đến tháng 5/2019, mức giá trung
bình tại khu vực này đã tăng hơn 50% so với thời điểm đầu năm:
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Giá đất trung bình tại khu vực Uông Bí hiện rơi vào khoảng 14 triệu
đồng/m2. So với các khu vực khác, Uông Bí có mức độ giao động về
giá khá thấp. Tuy nhiên với những tiềm năng lớn về cơ sở hạ tầng cùng
các công trình tiêu biểu như: đường liên huyện Uông Bí – Hoành Bồ,
cầu Sông Sinh 3, đường giao thông liên phường Trưng Vương – Bắc
Sơn, nâng cấp cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí với chiều
dài 51,6 km; tuyến đường tránh phía Nam (điểm đầu nối với đường
tránh TX Đông Triều, điểm cuối nối với phường Đông Mai, TX Quảng
Yên), dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài qua khu Lạc Thanh (phường
Yên Thanh)... sẽ tạo điều kiện cho bất động sản tại khu vực này còn có
nhiều dư địa tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh Hạ Long và Vân
Đồn không còn dư nhiều nguồn cung như trước nữa.

3.2.2. Thị trường Shophouse

Shophouse trong các khu đô thị, khu dân cư được xây dựng gần đây,
không phải là một loại BĐS mới đối với người Việt Nam mà đã được
nhắc đến nhiều trong 5 – 7 năm gần đây. Hiện nay, hầu hết các dự án
nhà ở không chỉ riêng tại Quảng Ninh mà trên toàn quốc đều có xu
hướng tối đa hóa sản phẩm Shophouse. Lý do được đưa ra là do mô
hình này được khách hàng khá ưa chuộng với ưu điểm chính là tiềm
năng thương mại cũng như quy mô đầu tư.
Shophouse thường có vị trí ở mặt đường chính, do đó sẽ kết hợp được
nhu cầu ở và kinh doanh, phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam. Mặt
khác, diện tích của Shophouse không quá lớn đồng nghĩa với lượng vốn
đầu tư vừa phải, phù hợp với khả năng tài chính của các nhà đầu tư nhỏ
và vừa.

Không nằm ngoài xu thế phát triển chung của thị trường BĐS, hiện nay
Quảng Ninh cũng đang chứng kiến rất nhiều dự án, từ các dự án nhà ở,
đô thị tới các dự án du lịch thương mại đưa vào quy hoạch và phát triển
các sản phẩm Shophouse. Ngoài ra, cũng có những sản phẩm Shophouse được phát triển theo trào lưu và chưa có được tiềm năng kinh
doanh như mong muốn. Theo ghi nhận của Homedy, khu vực Hạ Long
chiếm đến gần 90% nguồn cung Shophouse trên toàn tỉnh Quảng Ninh.
Các căn Shophouse tại khu vực này có mức giá trung bình vào khoảng
11 tỷ đồng cho khoảng diện tích 120 m2.

3.2.3. Thị trường Condotel

Dư địa để phát triển và bùng nổ từ bất động sản nói chung và bất động
sản về du lịch nói riêng tại Quảng Ninh 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%, đạt 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 2 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 dần một nóng lên. Mức giá căn hộ
Condotel tại Quảng Ninh trung trình/m2 trong tháng 5/2019 tăng 23%
(lên đến 53 triệu đồng/m2) so với tháng 2/2019, tập trung chủ yếu ở
khu vực vùng vịnh Hạ Long - khu vực nổi tiếng về du lịch biển với một
trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

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.
Đáng chú ý là các căn Condotel tại một số 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).

Quý bạn đọc xin lưu ý các thông tin trong bản “Báo Cáo Thị Trường Bất Động Sản tháng
5/2019” 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 5/2019.
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.

Chuyên viên Phân tích
Vương Đình Khánh
Bản quyền 2019
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VỀ HOMEDY
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.

LIÊN HỆ
0788 267 268
contact@homedy.com
homedy.com
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

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