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Tổng quan dự án 

• Tổng Diện tích Đất                    7.955 m2 
• Quy mô Dự án                           32 tầng 
• Số tòa                                         2 tháp  
• Cän hộ cao cấp                       315 
• Cän hộ thương mại                  15 
• Cän hộ dịch vụ                        156 
• Biệt thự                                        6 
• Nhà phố                         12 
• Diện tích cän hộ                        49 – 400m2 
• Thời gian bàn giao                   Quý I/2021 
• Loại hình sở hữu                        Việt Nam: Lâu dài 
                                                       Nước ngoài : 50 näm 
                                                      (gia hạn theo PLVN tối 
                                                      åa 50 näm nữa)  
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1.  Một trong những dự án cuối cùng ở Thảo Ąiền 

     Các dự án cöng phân kh÷c trong khu vực åã bán hết hoặc sắp hết hàng Nassim Thảo Điền,  

     Gateway Thảo Điền. Không cín dự án khác ra mắt cho tới 2018.  

2.  Chủ ąầu tư quốc tế uy tìn, tiềm lực mạnh 

     Frasers Property là tập åoàn phát triển bất åộng sản åa quốc gia có bề dày kinh nghiệm và   

     là một trong những công ty bất åộng sản hàng åầu tại Singapore. 

     Cam kết mang åến một chất lượng sống cao cấp và trải nghiệm phong ph÷ cho dân cư. 

3.  Vị trì ąắc ąịa trong khu bất ąộng sản hạng sang 

     Khu dân cư Thảo Điền xanh mát, liền kề trung tâm Quận 1. Tầm nhìn về sông Sài Gòn và bán 

     åảo Thanh Đa là vînh viễn.  

4.  Tiện ìch xung quanh hiện hữu. Cộng ąồng cư dân ąẳng cấp, văn minh 

     Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Metro An Ph÷, Parkson Cantavil, hệ thống nhà 

     hàng, åiểm giải trí tại Thảo Điền. Cộng åồng cư dân vän minh åã åịnh hình.  

5.  Thiết kế tinh tế, vật liệu bàn giao ąến từ thương hiệu nổi tiếng. 

     Thiết kế tiêu chuẩn Singapore, nội thất åược chọn lựa từ những nguyên vật liệu cao cấp nhất. 

               

5 lý do Q2 THAO DIEN là dự án ąáng mua ở Thảo Ąiền Quận 2 
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Vị trì dự án 
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Q2 THAO DIEN 



Vị trì dự án 
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Nằm trong khu dân cư cao cấp Thảo 
Điền, Q2 THAO DIEN thu hút các nhà 
åầu tư bởi thiết kế tinh tế, sự tiện nghi, 
thuận lợi và kết nối mạng lưới tiện ích 
phong phú xung quanh 
 
Khoảng cách từ Q2 THAO DIEN  
• Trạm metro An Phú: 500m 
• Xa lộ Hà Nội: 200m 
• Sông Sài Gòn: 350m 
• Trạm buùt sông Thảo Điền: 2,5km-
3,5km 



Đến Vincom Mega 
Mall, siêu thị Metro An 

Phú và trạm xe bus, 
tuyến Metro số 1 Bến 

Thành – Suối Tiên. 

Khu åô thị mới Thủ 
Thiêm, Quận 2 - 

trung tâm tài chính, 
thương mại, dịch vụ 

mới của TPHCM. 

Đến các åịa åiểm 
quan trọng Quận 1: 
Phố åi bộ Nguyễn 

Huệ, Chợ Bến Thành, 
nhà thờ Đức Bà,… 

Sân bay Tân Sơn 
Nhất – cảng hàng 
không lớn nhất ở 

miền nam Việt Nam. 

   Nhận xét 
• Dự án nằm giữa åường số 9, åường số 10 và åường Võ Trường Toản, Thảo Điền, Quận 2. 
• Sát bên trục åường Xa Lộ Hà Nội và Đại Lộ Mai Chí Thọ, kết nối giao thông thuận tiện. 
• Tầm nhìn tuyệt åẹp từ Q2 THAO DIEN gi÷p cư dân có thể ngắm toàn cảnh sông Sài Gòn 
và thành phố, hướng ra bán åảo Thanh Đa. 
• Liền kề nhiều trường quốc tế danh tiếng, trung tâm chäm sóc sức khỏe, và các trung tâm 
mua sắm lớn. 
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Ąánh giá vị trì 

Thông tin thời gian và khoảng cách åo từ Google Maps 

5phút 
800m 

10phút 
6,9km 

15phút 
7,8km 

35phút 
13km 



Sức hút ąầu tư khu vực Thảo Ąiền – An Phú 
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* Dữ liệu tính åến tháng 4/2018 
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Quy hoạch giao thông nội khu Thảo Ąiền 

- Các tuyến åường chính åối ngoại Xa lộ Hà Nội, åường Thảo Điền, åược nâng cấp mở rộng, 
lộ giới 40m - 153,5m, dự kiến 6 - 12 làn xe chính (không kể làn xe tổng hợp). 
- Xây dựng mới trục åường cầu Bình Quới - Thảo Điền, åường cầu Bình Quới - Rạch Chiếc. 
- Quy hoạch mở rộng các tuyến åường hiện hữu kết hợp với việc phóng tuyến, mở mới một số 
åoạn åường åảm bảo kết nối liên tục thông suốt trong mạng lưới åường, quy hoạch xây dựng 
các tuyến åường liên khu vực, tuyến åường nội khu. 

Cầu Bënh Quới 
– Thảo Ąiền 

Quyết åịnh 1444/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 Về duyệt åồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KDC Thảo Điền 

Cầu Bënh Quới 
– Rạch Chiếc 
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Tầm nhën toàn cảnh sông Sài Gín từ Q2 THAO DIEN 
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Tiện ìch nội khu nổi bật: Khu vui chơi SIX@Q2 

Khu vui chơi toạ lạc tại tầng 6 toà 
nhà (six) bao gồm 30 tiện ích: Khu 
BBQ, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, hồ 
thư giãn, thuỷ cảnh, trung tâm thể 
thao åa chức näng, phòng gym 
trên không, phòng yoga åón bình 
minh, khu tập dưỡng sinh, vườn 
treo, quầy bar, sảnh tiếp khách, v.v.  
 
Điểm nhấn tại Six@Q2 là hồ bơi vô 
cực dài 50m hướng tầm nhìn ra 
Sông Sài Gòn và bán åảo Thanh 
Đa, cöng phòng Gym trên không. 
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Tiện ìch nội khu nổi bật: Khu vui chơi SIX@Q2 
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Tiện ìch nội khu nổi bật: Khu vui chơi SIX@Q2 
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Đây là không gian dành cho những cư 
dân tìm kiếm khoảng thời gian yên tînh 
và riêng tư sau thời gian làm việc cäng 
thẳng, vườn treo là sự kết nối thông 
suốt hai mặt tiền của tòa nhà ở hai 
tầng 12A và tầng 12B. Những góc 
vườn åược thiết kế riêng cho åọc sách, 
thiền, và thư giãn trong tînh lặng åược 
bố trí khắp nơi. 

Tiện ìch nội khu nổi bật: Khu thư giãn One-Tree@Q2 
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Tiện ìch nội khu nổi bật: Khu thư giãn One-Tree@Q2 
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Tiện ìch nội khu nổi bật: Khu thư giãn One-Tree@Q2 



Tiện ìch ngoại khu trong bán kình 1 km  
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Mặt bằng căn hộ Q2 THAO DIEN 
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Cän hộ 1 phòng ngủ 
giá từ 

3,06 – 3,2 tỷ ąồng 

Cän hộ 2 phòng ngủ 
giá từ 

4,42 – 4,6 tỷ ąồng 

Cän hộ 3 phòng ngủ  
giá từ 

6,26 – 7,07 tỷ ąồng 
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Cän hộ 3PN premium giá 

từ 8,16 – 9 tỷ ąồng 
Thang máy riêng 

Giá bán căn hộ Q2 THAO DIEN 
Giá bán các cän hộ view Masteri An Phú 3000-3500USD/m2, view sông 3500-3700USD/m2 
Các cän hộ 3PN-4PN hạng sang premium giá từ 3700-3900USD/m2 

Cän hộ 4 PN premium giá  

11,36 – 12 tỷ ąồng 
Thang máy riêng 



Phân tìch lợi nhuận cho thuê Q2 THAO DIEN 

   Nhận xét: 
• Các cän hộ hạng sang luôn có 1 thị trường nhất åịnh, thu h÷t nhiều khách hàng thuê ở. 
• Cän hộ 1PN và 4PN chiếm số lượng khá ít tại Thảo Điền mang åến tiềm näng sinh lợi cao 
• Nằm trong khu vực có nhiều dự án cao cấp The Nassim Thảo Điền, Gateway Thảo Điền, cöng 
với åa dạng các tiện ích nội khu. Dự kiến giá thuê tại Q2 THAO DIEN sẽ täng từ 20-30%. 
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Loại cän 
hộ 

Giá cho thuê 
ước tính (DV 
tháng) 

Loại cän hộ 
Giá cho thuê 
ước tính (DV 
tháng) 

Tỷ suất lợi nhuận 
ước tính  
(DV: %/näm) 

1 phòng ngủ 900 USD 8,01% 

2 phòng ngủ 1.500 USD 9,24% 

3 phòng ngủ 1.700 USD 7,4% 

4 phòng ngủ 3.500 USD 8,39% 
*Lấy số liệu giá thuê dự án Estella Height tòa T1-T2 



Phân tìch lợi nhuận cho thuê Q2 THAO DIEN 

   Nhận xét: 
• Giá thuê dự kiến sẽ täng do những dự án cao cấp åầu tiên của HCM chuẩn bị åược bàn giao.  
• Quan trọng hơn, thị trường cho thuê của The Nassim, Gateway Thảo Điền và D’Edge sẽ åặt ra 
åiểm chuẩn åể xác åịnh giá thuê của Q2 THAO DIEN. 
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The Vista - Cách sông 405m 

Loại  DT Giá thuê/tháng 

2PN 100m2 23-24 triệu VNĐ 

3PN 

140m2 27-30 triệu VNĐ 

150m2 32-34 triệu VNĐ 

4PN 170m2 52-68  triệu VNĐ 

Penthouse 450m2 160 triệu VNĐ 

Estella Heigh – Cách sông 900m 

Loại  DT Giá thuê/tháng 

1PN 54m2 21 triệu VNĐ 

2PN nhỏ 81m2 23-30 triệu VNĐ 

2PN lớn 93m2 25-34 triệu VNĐ 

3PN nhỏ 118m2 29-38 triệu VNĐ 

3PN lớn 137m2 38-45 triệu VNĐ 

4PN 165m2 52-68  triệu VNĐ 

Xi Riverview Palace – Cách sông 198m 

Loại  DT Giá thuê/tháng 

3PN 

145m2 41-54 triệu VNĐ 

186m2 57-66 triệu VNĐ 

202m2 68-102 triệu VNĐ 

* Số liệu lấy từ các cän hộ åang cho thuê trên Rever.vn näm 2018 



So sánh giá bán các dự án lân cận 

Nhận xét: 
• Giá bán và mức åộ cao cấp của Q2 THAO DIEN có thể åược so sánh với những dự án hàng 
åầu tại Quận 2 như Empire City, D’edge, Đảo Kim Cương.  
• Với åầy åủ các ưu åiểm về vị trí, thiết kế, tiện ích nội ngoại khu, hứa hẹn sẽ thu h÷t khách 
hàng có nhu cầu åầu tư hoặc mua åể ở lâu dài. 
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Dự báo lợi nhuận chuyển nhượng 
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Nhận xét: 
• Q2 THAO DIEN thuộc về phân kh÷c hạng sang tại Quận 2 tương tự như dự án Gateway Thảo 
Điền và The Nassim. Hiện åang có sự täng giá rất mạnh với 2 dự án này, täng khoảng 15%-
20% trong một khoảng thời gian ngắn.   
• Với chất lượng và åiều kiện tương åương, Q2 THAO DIEN có tiềm näng lớn åể åạt åược khả 
näng sinh lời tương tự. 
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Mặt bằng tầng căn hộ Q2 THAO DIEN 



Thông tin chi tiết loại căn hộ dự án Q2 THAO DIEN 
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Loại căn hộ Số lượng Diện tìch tim tường (m2) Diện tìch thông thủy (m2) 

Cän hộ 1 phòng ngủ 46 50 45 

Cän hộ 2 phòng ngủ 94 72 65 

Cän hộ 3 phòng ngủ 116 100 – 112 92  - 124 

Cän hộ 3 phòng ngủ cao cấp 
(có thang máy riêng) 

24 128 120 

Cän hộ 4 phòng ngủ cao cấp 
(có thang máy riêng) 

24 180 167 

Penthouse loại 1 2 90 83 

Penthouse loại 2 4 129 117 

Penthouse  5 230 - 400 210 - 370 



Layout căn hộ 1 phíng ngủ dự án Q2 THAO DIEN 
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• Khoảng 50m2 - Giá trị vừa phải, phö hợp khả näng 
của nhiều khách hàng. 
• Thiết kế dành cho người åộc thân, chuyên gia thuê ở. 
• Thiết kế bếp "kín và mở" åồng thời. 
• Phòng tắm nằm trong phòng ngủ chính. 
• Có ban công. 
• View Masteri An Phú. 
• Cän hộ ở tầng 7 thiết kế thêm sân vườn nhỏ. 



Layout căn hộ 2 phíng ngủ dự án Q2 THAO DIEN 
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• Khoảng 70m2 - Giá trị vừa phải, phö hợp khả näng 
của nhiều khách hàng. 
• Thiết kế thu gọn, quy hoạch không gian thông minh. 
• View Masteri An Phú, hướng mát, ít nắng 
• Có ban công. 
• Cän hộ ở tầng 7 thiết kế thêm sân vườn nhỏ. 



Layout căn hộ 3 phíng ngủ dự án Q2 THAO DIEN 
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Layout căn hộ 3 phòng ngủ premium dự án Q2 THAO DIEN 
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• Sảnh thang máy riêng 
• View hướng Đông, tầm nhìn sông Sài Gòn 
• Ban công rộng 1,5m ở cả phòng än, phòng khách 
• Hai khu bếp ướt, bếp khô riêng biệt 
• Lô gia thoáng, có nhà kho 
• Khu vực dành cho gia nhân 



Layout căn hộ 4 phíng ngủ premium dự án Q2 THAO DIEN 
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• Một trong những thiết kế layout åẹp nhất trong các dự 
án Quận 2. Sảnh thang máy riêng 
• Phòng khách rộng lớn không cột, cửa löa 8 cánh về 2 
phía, ban công dài 8m rộng 14m.  
• Tất cả phòng ngủ åều nhìn ra sông, tỉ lệ phủ kiếng rộng 
• Phòng master có bồn tắm nằm, tủ åồ riêng, không gian 
rộng có thể thiết kế lại thành phòng sauna 
• Phòng cho gi÷p việc có toilet riêng, lối åi riêng (không 
sử dụng thang máy của chủ nhà) 
• Bếp chia thành 2 khu: bếp khô và bếp ướt 
• Nhà kho chứa åồ nhỏ 
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Sau åợt mở bán åầu tiên khá thành công vào tháng 1/2018, chủ åầu tư Frasers Centrepoint Limited 

(Singapore) dự kiến sẽ ra mắt tiếp giai åoạn 2 dự án cän hộ Q2 THAO DIEN 

 

1. Số lượng mở bán ąợt 2: Hơn 150 cän hộ, trong åó bao gồm các cän hộ tầng cao, view åẹp åược 

xem là "tinh hoa" của dự án Q2 THAO DIEN. 

2. Giá bán dự kiến: từ 60 - 70 triệu/m2. 

3. Loại căn hộ mở bán ąợt hai: gồm cän hộ từ 1PN-4PN. Diện tích cän hộ dao åộng từ 45 - 168m2. 

4. Ąặt cọc thiện chì: 200 triệu/cän có hoàn lại. Chủ åầu tư trực tiếp nhận åặt cọc. 

5. Ngày mở bán dự kiến: cuối quù 2/2018 (dự kiến tháng 6/2018) 

6. Thời gian bàn giao: 2020 

7. Rever sẽ là ąơn vị Phân phối chình thức F1 dự án Q2 THAO DIEN. Quý khách hàng quan tâm có 

thể liên hệ ngay với ch÷ng tôi qua Hotline: 0901 777 667 åể åược tư vấn kỹ lưỡng các cän hộ åẹp 

nhất trong giỏ hàng åợt 2, tham quan nhà mẫu vừa ra mắt của dự án. 

Q2 THAO DIEN giai ąoạn 2 
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Tiến ąộ thanh toán dự án Q2 THAO DIEN (cập nhật mới nhất) 

STT Ąợt thanh toán Thời gian % Giá bán Ghi chú 

1 

Đặt cọc lần 1 Ngay khi kù Phiếu åặt cọc 200 triệu ąồng 
Đặt cọc không 

 hoàn lại 

Đặt cọc lần 2 
Trong vòng 14 ngày sau khi åặt cọc 

lần 1 
10% + VAT  

( -200 triệu tiền cọc) 
Ký hợp åồng åặt cọc 

2 Đợt 1 
Dự kiến Quù 3/2018 sau khi hoàn 

thành phần móng 
15% + VAT Ký hợp åồng mua bán 

3 Đợt 2 – 13 
Thanh toán mỗi tháng bắt åầu từ 1 
tháng sau khi åến hạn thanh toán 

åợt 1 

0,5%/ mỗi tháng + 
VAT 

4 Đợt 14 – 21 
Thanh toán mỗi tháng bát åầu từ 1 
tháng sau khi åến hạn thanh toán 

åợt 13 

2%/ mỗi tháng + VAT 
 

5 Đợt 22 
1 tháng sau khi åến hạn thanh toán 

åợt 21 
3% + VAT 

6 Đợt 23 Khi có thông báo bàn giao cän hộ 
45% + VAT + 2% phí 

bảo trë 

7 Đợt 24 Khu cấp GCNQSH 5% + VAT 
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Theo Rever tìm hiểu, công việc triển khai khu nhà mẫu dự án Q2 THAO DIEN åã åạt mức 95% và 

åang trong giai åoạn hoàn thành những khâu cuối cöng, dự kiến sẽ chính thức mở cửa cho khách 

hàng tham quan ngay trong tháng 7/2018, vị trí nằm ở siêu thị Mega Market (tên cø: siêu thị Metro, 

thuộc phường An Ph÷, Quận 2) 

Thông tin nhà mẫu dự án Q2 THAO DIEN 



Thời ąiểm bàn giao các dự án lân cận Q2 THAO DIEN 

2018 

Frasers 
Property  

Q2 THAO 
DIEN 

2020 
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Estella Heights 

2011 

The Vista An Phú 

Gateway Thảo Điền 

Q4/2017 

Capitaland 

Sơn Kim Land 

Keppel Land 
Đã bàn gi 

Đã bàn giao 

Cantavil Premier 

Daewon 

Masteri Thảo Điển 

Thảo Ąiền 
Investment 

2016 

Masteri An Phú 

Thảo Ąiền Investment 

The Nassim Thảo Điền 

Sơn Kim Land 



Chủ ąầu tư 

• Fraser Centrepoint Limited (FCL) là 

một trong những công ty bất åộng sản 

åa quốc gia hàng åầu của Singapore. 

•   FCL åầu tư, phát triển và quản lù 

những dự án bất åộng sản thông qua 

các åơn vị kinh doanh chiến lược, tập 

trung vào khu dân cư, trung tâm 

thương mại, các ngành công nghiệp 

nhà åất.  

• FCL luôn hướng mục tiêu chung là 

xây dựng các dự án có phong cách 

sống tuyệt vời dành cho nhiều thế hệ - 

nơi cả người lớn tuổi và tầng lớp trẻ 

näng åộng cöng sinh sống, làm việc và 

tận hưởng cuộc sống.  
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Suzhou Baitang One (China ) 

Edmondson Park (Australia) 

North Park Residences (Singapore) 

St Thomas Suites (Singapore)  



Chủ ąầu tư 
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Dấu ấn tại Việt Nam 

Frasers hiện åang sở hữu 75% cổ phần Mê Linh Point Tower ngay Công trường Mê Linh (Quận 1, 
TP.HCM), åồng thời quản lù 2 khu cän hộ dịch vụ – Fraser Suites Hanoi (185 cän) và Capri by 
Fraser (175 cän) ở TP. HCM.  



Tư vấn kiến tr÷c 
P&T  Việt Nam 

Kỹ thuật cơ åiện: 
J. Roger Preston Vietnam 
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Quy hoạch không gian 
Kaze HongKong 

Các ąơn vị tư vấn dự án 

Thiết kế cảnh quan 
Landscape Sculptor Studio 

Kỹ thuật công trình 
Tham & Wong  

Dự toán công trình 
Structon Group Việt Nam 
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Ąiều kiện bàn giao 

PHÒNG CĂN HỘ PREMIUM CĂN HỘ 1, 2, 3PN 

Phòng khách/ Phòng än Đá marble Gạch men 

Phòng ngủ Gỗ kỹ thuật Gỗ kỹ thuật 

Phòng tắm Gạch men Gạch men 

Bếp ướt Gạch men N/A 

Bếp khô Đá marble Gạch men 



Dự án cùng phân khúc 
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10.944  

4 36-42 

1 

DIỆN TÍCH (M2) 

BLOCK 

CĂN HỘ TẦNG HẦM 

TẦNG 

Gateway Thảo 
Ąiền 

Thảo Điền, quận 2 
Giá từ 48 tr/m2 

 

Xem chi tiết 

439 

 47.906 

496 

DIỆN TÍCH (M2) 

GĐ1 

Estella Height 
Xa Lộ Hà Nội , An 

Phú, Quận 2 
Giá từ 50 tr/m2 

Xem chi tiết 

33-34 
TẦNG 

376 
GĐ1 

https://rever.vn/du-an/gateway-thao-dien-2
http://rever.vn/du-an/estella-heights


Dự án cùng phân khúc 

Đội ngø nghiên cứu & phân tích thông tin thị trường Rever  |  www.rever.vn  |  Hotline 24/7: 0901 777 667 

6.464  

4 29 
DIỆN TÍCH (M2) 

BLOCK 

CĂN HỘ 

TẦNG 

The Nassim  Thảo 
Ąiền 

Thảo Điền, quận 2 
Giá từ 58 
triệu/m2 

 

Xem chi tiết 

238 

8.000 

2 22 

DIỆN TÍCH (M2) 

BLOCK TẦNG 

D’Edge 
Nguyễn Vän 

Hưởng, Quận 2 
Giá từ 75-88 

triệu/m2 

Xem chi tiết 

273 
CĂN HỘ 

https://rever.vn/du-an/nassim-thao-dien
http://rever.vn/du-an/d-edge


Thank You! 

Hệ thống giao dịch Bất åộng sản 3D Rever 
| Rever Headquarter: 191 Trần Não, P. Bình An, Quận 2. 
| Rever Vinhomes Central Park: P6-SH11, Park 6, 208 Nguyễn 
Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh. 
| Rever Lexington: LA-01.05 Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Quận 2. 
| Rever Bến Vân Đồn: 138, Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4. 
| Rever The Park Residence: Khu 12, Nguyễn Hữu Thọ, Phước 
Kiển, Nhà Bæ. 
Hotline 24/7: 0901 777 667 
www.rever.vn - www.3d.rever.vn 


