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DỮ LIỆU DÂN SỐ VIỆT NAM

Phân bổ đô thị/nông thôn Tỉ lệ trong độ tuổi lao động (15-60 tuổi) Tỉ lệ dân số theo thế hệ

Dân số theo địa phương Những thành phố đông dân

nhập cư

Những thành phố đông dân di cư



ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC NGOÀI 

(FDI) TỪ NĂM 2018 - 2021

FDI mỗi năm Top 5 dòng vốn đầu tư nước ngoài theo USD

Top 5 thành phố có dòng FDI tích lũy Top 5 ngành thu hút tổng FDI cao



ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC 

NGOÀI (FDI) NĂM 2021

Top 10 thành phố theo $ năm 2021 Top 8 nước đầu tư theo $ năm 2021

Top 5 ngành theo $ năm 2021

Top 10 dự án theo $ năm 2021



SƠ BỘ THỊ TRƯỜNG

TẠI TP. HCM

Tháng 5/2022

Savills.com.vn



Note:

Các dự án giúp tăng kết nối nội bộ tại TP.HCM

Các dự án giúp cải thiện kết nối giữa TP.HCM và các vùng lân cận

Các dự án giúp tang kết nối giữa các tỉnh Đông Nam Bộ

▪ Hai cây cầu tại Bình Thạnh

▪ Tuyến Metro số 2

▪ Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

▪ Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

▪ Các trục đường tại KĐT mới Thủ Thiêm

▪ Tuyến Metro số 1

▪ Cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận

– Cần Thơ (Giai đoạn 1)

▪ Cao tốc Bến Lức – Long Thành

▪ Tỉnh lộ 832D

▪ Quốc lộ 13 mở rộng

▪ Cảng quốc tế Long An

2022 2023 2024 2025 2026

▪ Vành đai 2, 3, 4

▪ Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

▪ Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

▪ Nâng cấp QL22

▪ Sân bay Quốc tế Long Thành (Giai đoạn 1)

▪ Tỉnh lộ 769, 770B & 773 kết nối với Sân bay Long Thành

▪ Cầu Thủ Thiêm 3

▪ Nâng cấp QL50 

▪ Cầu Thủ Thiêm 2

▪ Hầm bến xe Miền Đông mới

▪ Nâng cấp tỉnh lộ 9

▪ Nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất

▪ Đường nối từ Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa

▪ Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG – TP.HCM 



THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TẠI TP.HCM 

QUÝ I NĂM 2022

NLA theo vị trí Tỉ lệ lắp đầy theo hạng Trung bình giá thuê theo hạng
NLA theo hạng

NLA theo chủ đầu tư Danh sách dự án hoạt động



TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 

VĂN PHÒNG TẠI TP. HCM

Nguồn cung cấp tương lai theo vị trí Nguồn cung cấp tương lai theo năm và hạng

NLA theo chủ đầu tư Danh sách dự án tương lai



THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ TẠI 

TP. HCM QUÝ I NĂM 2022

Nguồn cung sơ cấp theo quận Nguồn cung sơ cấp theo hạng

Nguồn cung sơ cấp theo chủ đầu tư

Doanh số theo hạng

Danh sách dự án hoạt động

Nguồn cung sơ cấp theo hạng



THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ TẠI TP. HCM 

TRONG 5 NĂM QUA

Hiệu suất trong 5 năm

Trung bình giá theo năm



TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ 

TẠI TP. HCM

Nguồn cung tương lai theo năm Nguồn cung tương lai tới năm 2025 theo

quận

NLA theo chủ đầu tư Danh sách dự án tương lai



THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ/NHÀ PHỐ TẠI TP. HCM 

QUÝ I NĂM 2022

Nguồn cung thứ cấp theo quận Nguồn cung thứ cấp theo loại Doanh thu theo loại Nguồn cung thứ cấp theo loại

Nguồn cung thứ cấp theo chủ đầu tư Danh sách dự án hoạt động



THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ/NHÀ PHỐ TẠI TP. HCM 

TRONG 5 NĂM QUA 

Hiệu suất trong 5 năm

Trung bình giá NLA theo năm



THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ/NHÀ PHỐ TẠI TP. HCM 

TRONG 5 NĂM QUA 

Nguồn cung tương lai theo năm

Danh sách dự án tương laiNLA theo chủ đầu tư

Nguồn cung tương lai tới năm 2025 theo quận



PHÂN TÍCH CẠNH TRANH TẠI TP. HCM

Nguồn cung tương lai theo năm và quận

Hoạt động YTD 



TỔNG QUAN VỀ 

BĐS CÔNG NGHIỆP

May 2022
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TỔNG QUAN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Nguồn cung theo tỉnh Tình hình hoạt động theo vị trí Trung bình giá đất theo địa

phương (US$/m2/chu kỳ thuê)

Nguồn cung tích luỹ từ năm 2017 Nguồn cung tương lai (ha)



TỔNG QUAN VỀ NHÀ KHO/NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

Tình hình hoạt động theo vị trí Tình hình hoạt động theo loại

Danh sách chủ đầu tư Tình hình hoạt động theo năm



• Quyền Người lao động

• Điều kiện lao động

• Sức khỏe và an toàn

• Đa dạng nhân sự

• Bình đẳng thu nhập

• Quyền con người

• Đóng góp cho cộng đồng

• Người dân bản địa

MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI QUẢN TRỊ

• Hội đồng quản trị đa dạng và độc lập

• Bảo vệ dữ liệu

• Lập kế hoạch thuế

• Quyền cổ đông

• Thù lao điều hành

• Hối lộ và tham nhũng

• Minh bạch

• Phát thải CO2 và khí nhà kính

• Tiêu thụ nước và năng lượng

• Chuỗi cung ứng

• Ô nghiễm không khí và nguồn

nước

• Biến đổi khí hậu

• Chất thải và tái chế

cho biết tính bền vững là yếu

tố quan trọng đối với các

quyết định đầu tư và cho thuê 

bất động sản của họ

Source: Mingtiandi Sustainability in Asian Real Estate

Môi Trường, Xã Hội & Quản Trị (ESG)

khách thuê đã cam kết

không phát thải carbon

ròng,

đã đặt mục tiêu đến năm 

2030

các quyết định về bất

động sản sẽ thay đổi

bởi những cam kết này

40% 77% 

85% 66% 
trong số những người được hỏi cho biết

tính bền vững là ưu tiên quan trọng hoặc

cấp độ hàng đầu đối với tổ chức của họ

Hơn

80% 



Quy hoạch 1/10000 được phê duyệt bởi Bộ Xây dựng. 

Quy hoạch 1/2000 và 1/500 được phê dyệt bởi Ủy Ban 

Nhân Dân, tuy nhiên, những dự án trên 30 hecta hay

có dân số trên 50.000 người vẫn còn chậm tiến độ do 

các dự án này cần được Bộ Xây dựng phê duyệt. Vì

chính quyền thành phố không thể phê duyệt các loại

quy hoạch này nên tiến độ thực hiện dự án và cung

cấp nguồn cung ra thị trường bị chậm trễ.  

Quy trình phê duyệt quy hoạch tổng thể phải

được sắp xếp hợp lý hơn để hỗ trợ cho tất

cả các bên.

Hệ thống đăng ký đất đai đã lỗi thời và thiếu minh bạch
Cần xây dựng hệ thống thông tin đăng ký đất đai một

cách chính xác. Tất cả quy trình liên quan đến việc

đăng ký đất đai cần phải được số hóa, minh bạch và

được cập nhật. Một ví dụ thực tế trong vấn đề này là

Lào sẽ sớm giới thiệu hệ thống đăng ký đất đai như

khuyến nghị trong thời gian tới. 

Các vấn đề tồn tại Giải pháp

Luật Đất đai và Luật Xây dựng còn đang chồng chéo, 

gây nên sự khó khăn trong quá trình xin phê duyệt cho

các chủ đầu tư trong và ngoài nước

Các bộ luật cần được sắp xếp, tổ chức hợp lí, 

hiệu quả nhằm tránh sự chồng chéo giữa các quy 

định khác nhau của khung pháp lý. Điều này sẽ

hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình

phê duyệt dự án và tăng quỹ đất.

?

?

?

B. S.



Các vấn đề tồn tại Giải pháp

Việc đầu cơ diễn ra ở nhiều địa 

phương và thị trường không hướng tới

người mua cuối cùng. Điều này khiến

cho xã hội và nền kinh tế trong dài hạn

không phát triển lành mạnh

• Cần những giải pháp để có thể tăng quỹ đất cho thị trường

nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhà ở, tăng các sản phẩm phân

khúc bình dân. Từ đó kiểm soát nguy cơ bong bóng bất động

sản.

• Xây dựng quy trình đấu giá đất công minh bạch. Tham chiếu

cách thực hiện của Singapore và Hong Kong. Các đơn vị định

giá nước ngoài đạt tiêu chuẩn quốc tế có thể hỗ trợ trong việc

định giá bất động sản một cách minh bạch trước khi đấu giá.

Ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí 

Minh và Hà Nội, quỹ đất phát triển dự

án hạn hẹp dẫn đến nguy cơ bong

bóng bất động sản.

• Ban hành chính sách hỗ trợ người mua có nhu cầu ở thực có 

thể sở hữu nhà. Tăng cường các dự án nhà ở bình dân.

• Bổ sung quỹ đất ở các TP trọng điểm nhằm ngăn chặn tình

trạng đầu cơ và bóng bóng, dành quỹ đất để phát triển các dự

án nhà ở.

• Triển khai đúng hạn các dự án cơ sở hạ tầng để hỗ trợ quá trình

phát triển đô thị.

Thắt chặt tín dụng: Tín dụng ngân hàng và trái

phiếu doanh nghiệp đang được kiểm soát chặt chẽ. 

Nhà nước đang cân nhắc hạn chế các nguồn vay

ngắn hạn nước ngoài để tài trợ cho các dự án trung

và dài hạn (dự thảo)

• Tiếp cận các nguồn vốn thay thế thông qua quỹ đầu tư, M&A, 

liên doanh

• Đa dạng hóa các nguồn vốn để ổn định thị trường và giảm các

rủi ro hệ thống.

?

?

?

B. S.



EVOLUTION…………….

Stunning the Globe | 1998-2007 Innovation and Breakthroughs | 2008-1H/2019
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Các nội dung chính

▪ Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi sau khi các quy định giãn cách xã hội được dỡ bỏ.

▪ Tốc độ tăng trưởng dân số ổn định và tỉ lệ đô thị hóa thấp là tiềm năng lớn cho sự phát triển nhà ở và

quá trình đô thị hóa trong tương lai.

▪ Việt Nam đang sở hữu cơ cấu dân số vàng và giai đoạn phát triển cân đối nhất khi tỷ trọng nhóm người

trong độ tuổi lao động cao gấp đôi nhóm người phụ thuộc.

▪ Thế hệ Millennials & Gen Z sẽ thúc đẩy phân khúc bán lẻ.

▪ Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện là động lực chính thúc đẩy thị trường bất động sản.

▪ Cả Hà Nội và TP.HCM đều cho thấy sự hoạt động mạnh mẽ của thị trường BĐS. Trong khi TP.HCM tiếp

tục tình trạng khan hiếm nguồn cung thì Hà Nội có nguồn cung dồi dào hơn với nhiều cơ hội đầu tư.

▪ Hoạt động M&A sẽ diễn ra sôi động trong thời gian tới do các chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc huy

động vốn.
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