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Trong Quý 1/2020, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt

8,5 tỷ USD, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều

hòa dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

Trong 3 tháng đầu năm 2020, ngành công nghiệp

này thu hút trên 4,0 tỷ USD, tương đương hơn 47% 

tổng số vốn FDI đăng ký. Ngành công nghiệp chế

biến, chế tạo xếp thứ 2 với hơn 2,7 tỷ USD, chiếm

khoảng 32% tổng số vốn đăng ký.

Kể từ cuối tháng 3 năm 2020, hầu hết các hoạt

động đầu tư bị trì hoãn do các nhà đầu tư nước

ngoài không thể thực hiện các chuyến khảo sát. 

Hoạt động mua bán tài sản có thể sẽ cải thiện khi 

dịch bệnh được ngăn chặn, hỗ trợ bởi nhu cầu đầu

tư sau một thời gian bị hạn chế do dịch bệnh. Các

loại tài sản cung cấp dòng tiền ổn định sẽ là trọng

tâm đầu tư, trong khi nhu cầu với các tài sản

logistics sẽ tăng cao cùng với sự tăng trưởng vững

chắc của ngành thương mại điện tử.

-32% theo năm
VIỆT NAM GDP
3,82% theo năm

TP. HCM GRDP
0,42% theo năm

HÀ NỘI GRDP
3,72% theo năm

Hình 1: Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam, Hà Nội và TP. HCM
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Nguồn: Tổng cục Thống kê Q1/2020.

Sự bùng phát của COVID-19 đã tạo ra nhiều gián

đoạn trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị

trường bất động sản nói riêng.

• Trong quý đầu tiên của năm 2020, tăng trưởng

GDP của Việt Nam được ghi nhận ở mức 3,82% 

theo năm, đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất

trong giai đoạn 2011- 2020.

• CPI cùng kỳ tăng 5,56% do mức độ tiêu thụ cao 

trong dịp Tết Nguyên Đán và tác động của dịch

COVID-19.

• Xuất khẩu tăng 0,5% theo năm, thấp hơn nhiều so 

với tăng trưởng 4,7% cùng kỳ năm 2019.

• Với các hạn chế đi lại và quy định kiểm dịch do sự

bùng phát của COVID-19, ngành du lịch Việt Nam 

trong quý 1 2020 bị ảnh hưởng nặng nề. Việt Nam 

đón 3,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 18,1% so 

với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, rất nhiều các sự

kiện quan trọng, như là Giải đua Công thức 1 ở Hà 

Nội, đã phải tạm ngừng hoặc hủy bỏ.
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COVID-19  CHƯA TÁC ĐỘNG MẠNH ĐẾN THỊ  

TRƯỜNG VĂN PHÒNG TRONG QUÝ 1 /2020

Trong Quý 1/2020, thị trường văn phòng TP.HCM

có thêm một tòa nhà Hạng B mới là Friendship

Tower trên đường Lê Duẩn, Quận 1, cung cấp thêm

13.700 m2, nâng tổng nguồn cung thị trường văn

phòng TP.HCM đạt 1.370.814 m2 NLA.

Mức giá thuê trung bình văn phòng Hạng A ghi

nhận 44,6 USD/m2/tháng, giảm 1,2% so với quý

trước. Vì có thêm nguồn cung mới ở khu vực trung

tâm và giá thuê cao hơn so với mặt bằng chung của

phân khúc Hạng B nên giá thuê trung bình của

phân khúc này tăng lên 1,8% so với quý trước,

tương đương 25,2 USD/m2/tháng.

Tỷ lệ trống tăng ở cả hai hạng do một số khách

thuê lớn chuyển ra vì chất lượng quản lý vận hành

đi xuống và có sự gia nhập của nguồn cung mới

trong quý vừa qua

CHỦ NHÀ HỖ TRỢ KHÁCH THUÊ ĐANG GẶP 

KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH

Vào cuối Quý 1/2020, CBRE bắt đầu nhận thấy các

khách thuê hiện hữu đang thuyết phục chủ nhà cắt

giảm giá thuê nhằm hạn chế bớt những khoản lỗ

khi tình hình kinh doanh đang đi xuống. Trong khi

đó, các chủ nhà đưa ra các gói hỗ trợ như giãn

hoặc gia hạn thời gian thu tiền thuê.

Sau COVID-19, thị trường văn phòng có thể được

định hình lại từ các xu hướng mới. Khách thuê sẽ

đề cao các phương án làm việc linh hoạt hơn như

thuê các không gian làm việc chung hoặc phân bổ

nhân lực ra nhiều văn phòng ở các khu vực khác

nhau. Khách thuê cũng bắt đầu quan tâm hơn về

yếu tố sức khỏe của nhân viên thông qua việc lựa

chọn các mặt bằng văn phòng ở những tòa nhà có

chất lượng cao thay vì chỉ quan tâm đến việc tiết

kiệm chi phí như trước đây. Các tòa nhà đạt chứng

chỉ xanh (LEED-certified) hội tụ đủ các yếu tố về

môi trường, không gian thoáng đảm bảo không khí

và ánh sáng đến nơi làm việc, tiết kiệm năng lượng

sẽ được chú trọng nhiều hơn trong tương lai.
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VĂN PHÒNG TP.HCM
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Hình 2: Giá chào thuê, Văn phòng, TP.HCM

Giá chào thuê chưa tính thuế và phí dịch vụ.

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.
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Bảng 1: Giá chào thuê, Văn Phòng TP.HCM

Giá chào thuê chưa tính thuế và phí dịch vụ.

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Hình 3: Nguồn cung – Nguồn cầu, Văn phòng

TP.HCM

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.
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GIÁ THUÊ GIẢM TRONG KHI  TỶ LỆ TRỐNG ỔN 

ĐỊNH

Trong Quý 1/2020, nguồn cung giữ mức cũ của

cuối năm 2019 là 1.050.000 m2 diện tích thực thuê.

Từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Trong Quý 1,

doanh thu bán lẻ của ngành hàng dịch vụ lưu trú ăn

uống và lữ hành lần lượt giảm 9,6 và 27,8% so với

cùng kỳ năm ngoái. Tại các Trung tâm thương mại,

lưu lượng khách đến mua sắm bắt đầu giảm xấp xỉ

80% tại các dự án vào giai đoạn tháng 3.

Gần như toàn bộ dự án đã áp dụng mức giảm giá

thuê trung bình 10-30% cho các ngành hàng khác

nhau từ tháng 3/2020. Tuy nhiên, giá chào thuê vẫn

chưa giảm vì tỷ lệ lấp đầy vẫn cao. Các cửa hàng

hiện đang tạm thời đóng cửa và sẽ được đi vào

hoạt động lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

CƠ HỘI CHO NGÀNH BÁN LẺ TỪ VIỆC THAY

ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG

Kinh doanh mua sắm trực tuyến lại có mức tăng

trưởng khả quan. Theo khảo sát của Nielsen vào

Tháng 2/2020, chi tiêu vào các mặt hàng thiết yếu

như đồ ăn khô, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh tăng

mạnh, trung bình 35%-70%. Các nhà bán lẻ trực

tuyến như Tiki, SpeedLotte .. ghi nhận số đơn hàng

trung bình trong một ngày tăng ít nhất 2-4 lần. Dịch

vụ mua sắm trực tuyến của Co.opmart tăng 4-5 lần

trong cùng giai đoạn. Đơn vị vận chuyển Grab

nhanh chóng ra mắt dịch vụ Grabmart, đi siêu thị

giúp người tiêu dùng. Đây là những động thái rất

nhanh thích ứng với thị trường từ phía các đơn vị

bán lẻ. Thị trường bán lẻ trực tuyến, mặc dù tăng

trưởng nhanh trong vòng vài năm vừa qua (tăng

trung bình 39% trong 5 năm), cao hơn mức tăng

của thị trường bán lẻ truyền thống (tăng trung bình

10% trong 5 năm), vẫn chỉ chiếm chưa đến 4% tổng

doanh thu bán lẻ tại Việt Nam

Với những ảnh hưởng từ COVID-19 như đã thấy,

bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam cho thấy tiềm năng

phát triển hơn bên cạnh đầu tư vào nền tảng công

nghệ, bán hàng đa kênh để tiếp cận rộng hơn nhiều

nhóm khách hàng, đẩy mạnh tiếp thị thị trường.
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BÁN LẺ TP.HCM

Bảng 2: Giá chào thuê, Bán lẻ, TP.HCM

Q1 

2020
Q-o-q Y-o-y

Khu trung tâm 135,5 0,0% 5,4%

Ngoài trung tâm 35,7 0,0% -0,9%

Giá thuê trung bình tầng trệt và tầng một

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Hình 4: Giá chào thuê, Bán lẻ, TP.HCM

Giá thuê trung bình tầng trệt và tầng một

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.
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Hình 5: Nguồn cung – Nguồn cầu, Bán lẻ TP.HCM

Diện tích thuê mới là diện tích hoàn thành trừ diện tích

đóng cửa.

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.
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NGUỒN CUNG CHÀO BÁN THEO QUÝ THẤP 

NHẤT TRONG BA NĂM

Dịch COVID-19 cùng với vấn đề chậm cấp phép và

kỳ nghỉ tết dài đã làm giảm nguồn cung chào bán tại

TP.HCM. Trong Quý 1/2020 có 3.606 căn hộ được

chào bán tại 11 dự án, giảm 21% so với quý trước

và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp ở mức

1.936 USD/m2, tăng 2% so với quý trước và 9% so

với cùng kỳ năm trước. Với việc khan hiếm nguồn

cung và lượng đặt chỗ vẫn tốt, các chủ đầu tư phân

khúc trung cấp có dự án mở bán trong quý đã quyết

định tăng giá. Các dự án cao cấp và hạng sang có

mức giá ổn định không thay đổi so với quý trước,

cao hơn thời điểm cùng kỳ năm trước lần lượt là

6% và 8%.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và giá tăng cao

thì tình hình tiêu thụ vẫn tốt, đặc biệt là phân khúc

trung cấp. Tỷ lệ tiêu thụ cao đạt 80% đến 100%

được ghi nhận tại một số dự án của chủ đầu tư uy

tín. Tuy nhiên với tình hình dịch COVID-19 ngày

càng nghiêm trọng từ giữa tháng 3 và lệnh cấm hội

họp đông người nghiêm ngặt hơn thì lượng quan

tâm của người mua giai đoạn này đã giảm nhiệt.

Trong Quý 1, có 3.757 căn hộ được tiêu thụ, giảm

32% so với quý trước và 37% so với năm trước. Thị

trường tiếp tục hấp thụ nguồn cung còn lại từ các

dự án cũ.

VAI TRÒ QUẢN LÝ DỰ ÁN NGÀY CÀNG QUAN

TRỌNG

Quản lý dự án đang dần trở nên quan trọng hơn.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, người mua để ở và

nhà đầu tư giờ đây chú trọng nhiều vào chất lượng

quản lý dự án, theo hướng tăng cường các hoạt

động giữ gìn vệ sinh chung và các yếu tố liên quan

đến sức khỏe khác.
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Hình 6: Nguồn cung chào bán, Căn hộ bán, 

TP.HCM

Hình 7: Số căn bán được, Căn hộ bán, TP.HCM

Hình 8: Giá sơ cấp, Căn hộ bán, TP.HCM

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên

diện tích thông thủy)

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.
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PHẦN LỚN NGUỒN CUNG MỚI MỞ BÁN TRONG

THÁNG 1 VÀ THÁNG 2

Tác động của dịch COVID-19 đến thị trường nhà

phố và biệt thự xây sẵn của TP.HCM trong Q1/2020

là tương đối nhỏ do sự hạn chế nguồn cung mới và

hầu hết các nguồn cung lớn mở bán trong quý này

đã ra mắt vào tháng 1 và tháng 2 khi mà chính sách

phân tán xã hội nghiêm ngặt chưa có hiệu lực.

Tổng nguồn cung mới trong Quý 1 đạt khoảng 381

căn từ bốn dự án. Trong đó, có khoảng 219 căn

thuộc dự án Zeitgeist, một dự án khu đô thị mới

nằm ở huyện Nhà Bè.

Tỷ lệ bán của các dự án mới đạt được hiệu suất tốt

với khoảng 68% - 100% tổng số căn đã bán hết

trong Q1/2020. Giá chào bán sơ cấp được ghi nhận

từ 2.600 đến 4.600 USD/m2 đất tương ứng cho các

sản phẩm nhà phố và nhà phố thương mại tại

huyện Nhà Bè đến 5.000 - 5.330 USD/m2 đất cho

dự án tại quận Thủ Đức. Nhà phố thương mại vẫn

là sản phẩm thu hút sự chú ý của người mua nhà

nhất của các dự án mở bán trong quý này. Tỷ lệ

bán lũy kế thị trường sơ cấp giảm xuống 95,7%

trong quý này so với 96% của Q4/2019.

Thị trường thứ cấp trong Q1/2020 vẫn ổn định (giá

chào bán tăng từ 1,3% đến 3,2% so với quý trước)

khi mà người mua chờ đợi các diễn biến mới do

dịch bệnh bùng phát mạnh vào tháng 3. Việc suy

giảm đáng kể các hoạt động xem nhà và các hoạt

động bán hàng đã làm chậm tốc độ tăng giá chào

bán của thị trường thứ cấp trong quý này.

Việc khởi công xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng

mới như hầm chui nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ

- Nguyễn Văn Linh, Cầu Mỹ Thủy 3 (nút giao Mỹ

Thủy) và thúc đẩy tiến độ của các dự án hiện hữu

như các tuyến đường vành đai và cao tốc liên vùng

sau dịch dự kiến sẽ hỗ trợ nguồn cầu trong các quý

còn lại của năm.
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NHÀ PHỐ BIỆT THỰ XÂY SẴN TP.HCM

Hình 9: Nguồn cung mới, Nhà phố & Biệt thự xây

sẵn, TP. HCM

Hình 10: Tỷ lệ bán, Nhà phố & Biệt thự xây sẵn, 

TP. HCM

Hình 11: Giá chào bán thứ cấp, Nhà phố & Biệt

thự xây sẵn, TP. HCM

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Giá cháo bán chưa bao gồm thuế VAT.

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TRONG DÀI

HẠN VẪN LẠC QUAN

Lệnh cấm đi lại do sự bùng phát dịch COVID-19 đã

góp phần làm suy yếu nhu cầu thuê BĐS công

nghiệp của các nhà đầu tư nước ngoài vốn đã

được ghi nhận từ Q4/2019 do cuộc chiến thương

mại Hoa Kỳ - Trung Quốc tạm lắng và thắt chặt

chính sách kiểm soát nguồn gốc sản phẩm tại Việt

Nam. Các nhà đầu tư lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc,

Trung Quốc và các vùng lãnh thổ liên quan gặp khó

khăn trong việc thực hiện các hoạt động tìm thuê và

do đó làm chậm quá trình thiết lập sản xuất.

Mặc dù nhu cầu suy giảm trong quý đầu tiên của

năm 2020, sự hạn chế nguồn cung đất công nghiệp

vẫn đẩy giá chào thuê tăng. Thị trường đất công

nghiệp vẫn thiếu nguồn cung khi phần lớn giai đoạn

mở rộng các khu công nghiệp hiện tại đều đang

trong quá trình quy hoạch. Không có nguồn cung

đất công nghiệp mới nào được ghi nhận trong quý

này ở khu vực phía Nam (bao gồm TP HCM, Đồng

Nai, Bình Dương và Long An). Tỷ lệ lấp đầy trung

bình của các khu công nghiệp ở khu vực phía Nam

là 82,9% tính đến hết Q1/2020. Giá chào thuê đất

công nghiệp đạt từ 110 đến 200 USD/m2 đất trung

bình cho thời hạn thuê còn lại tại các khu công

nghiệp của bốn tỉnh và thành phố lớn phía Nam

(tăng 29,9% theo năm và 12,3% theo quý). Việc

tăng tốc tiến độ phát triển các dự án hạ tầng quan

trọng như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc

Bến Lức – Long Thành và Sân bay quốc tế Long

Thành được kỳ vọng sẽ làm tăng giá chào thuê đất

tại các tỉnh Long An, Đồng Nai và BR – VT.

Cho thuê nhà xưởng và kho xây dựng sẵn trở nên

sôi động hơn nhờ hiệu quả thời gian và sự phát

triển của thương mại điện tử. Giá chào thuê vẫn ổn

định trong quý này từ 4,5 đến 5,6USD/m2/tháng

(tăng nhẹ 1,1% - 3,6% so với quý trước).
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BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Hình 12: Giá chào thuê, Đất công nghiệp

Hình 13: Tỷ lệ lấp đầy, Đất công nghiệp

Hình 14: Giá chào thuê, Nhà xưởng và kho xây sẵn

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Giá chào thuê không bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ. 

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.
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Hạng A, B (văn phòng): Mặc dù tại TP.HCM hiện không có một hệ thống phân loại chuẩn, phân hạng tổng

quát được hiểu như sau:

Các tòa nhà hạng A: Các tòa nhà cao tầng, tọa lạc trong khu trung tâm, diện tích sàn không cột trên

1.000  m2, độ cao trần 2,75 m, đơn vị quản lý chuyên nghiệp, thiết kế cơ điện hiện đại, có sảnh chờ

thang máy và có hệ số hiệu dụng cao.

Các tòa nhà hạng B: Thông thường đạt 75% các tiện nghi của tòa nhà hạng A, cũng tọa lạc trong khu

trung tâm hay rìa khu trung tâm, có ít nhất 7 tầng và diện tích sàn mỗi tầng từ 500 - 1.000  m2.

Diện tích thực thuê mới: Diện Tích Thực Thuê Mới là thông số chỉ ra phần diện tích thực được thuê mới

tính trong một khoảng thời gian nhất định. Thông số này được tính dựa vào công thức sau:

Diện Tích Thực Thuê Mới = phần diện tích mới được đưa vào sử dụng

+ diện tích còn trống của kỳ trước

- diện tích bị phá bỏ hoặc không còn được sử dụng

- diện tích trống của kỳ này

Giá thuê: Giá Thuê được hiểu là giá “chào thuê” trung bình, không bao gồm bất kỳ khoản ưu đãi nào. Giá

Thuê được tính bằng đô-la Mỹ trên một mét vuông cho phần diện tích sàn hoặc diện tích thực, không bao 

gồm hoặc có bao gồm phần phí dịch vụ và các loại thuế bất động sản liên quan tùy theo thông lệ của từng

phân khúc thị trường. Giá Thuê hoặc Giá Phòng Bình Quân được tính theo cơ sở sau:

Khách sạn: Giá phòng bình quân, không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ

Văn phòng cho thuê: Giá chào, tính trên diện tích sàn, không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ

Trung tâm bán lẻ: Giá chào, tính trên diện tích sàn, không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ

Căn hộ dịch vụ: Giá chào, tính trên diện tích sàn, có bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ.

Tiêu chí phân hạng căn hộ của CBRE:

Hạng sang: dự án với giá sơ cấp trung bình trên 4.000 USD/m2

Cao cấp: dự án với giá sơ cấp trung bình từ 2.000 đến 4.000 USD/m2

Trung cấp: dự án với giá sơ cấp trung bình từ 1.000 đến 2.000 USD/m2

Bình dân: dự án với giá sơ cấp trung bình dưới 1.000 USD/m2

Diện tích thực sử dụng: Diện Tích Thực Sử Dụng của một mặt bằng thuê được tính từ tim của phần tường

ngăn cách giữa các mặt bằng thuê. Diện Tích Thực Sử Dụng cũng bao gồm cả phần độ dày của phần tường

ngăn cách mặt bằng thuê với các khu vực chung, buồng thang máy, giếng trời, thang bộ.
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Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng

của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin 

cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và

không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn

vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và

đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký

chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay 

bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà

không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển

tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi

bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, vui lòng truy cập Cổng Thông tin Nghiên cứu Toàn cầu tại

8CBRE Việt Nam
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