
NHÀ TƯ VẤN BĐS TOÀN DIỆN VÀ AM HIỂU THỊ TRƯỜNG

ĐIỂM TIN  
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở TP. HCM

PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM

02/2018



Phòng Nghiên cứu & Phát triển 2

FDI CẢ NƯỚC

Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ KH & ĐT VN, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018:

 FDI cả nước đạt khoảng 3.34 tỷ USD, tăng 2.08 tỷ USD so với tháng trước, ước tính bằng 98.2% so với

cùng kỳ năm 2017. FDI TP. HCM đạt khoảng 1.1 tỷ USD, tăng 0.79 tỷ USD so với tháng trước, ước tính

tăng 139% cùng kỳ năm 2017.

 Lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư là 312.1 triệu USD chiếm khoảng 9.3% tổng vốn

đầu tư đăng ký.

CPI

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong tháng 02/2018:

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tăng 0.73% so với tháng trước và tăng 3.15% so với cùng kỳ năm

trước.

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TP. HCM tăng 0.34% so với tháng trước và tăng 2.41% so với cùng kỳ năm

trước.

GIÁ VÀNG

 Giá vàng tăng mạnh từ giữa tháng 2 do ảnh hưởng theo giá vàng thế giới và tâm lý mua vàng vào dịp lễ

Tết trong nước nhưng giảm nhẹ từ cuối tháng.

 Giá vàng cuối tháng 02/2018 được giao dịch: 36.77 - 36.94 triệu Đồng/lượng.

TỶ GIÁ

Tỷ giá VND/USD cuối tháng 2/2018: 1 USD = 22,790 VND.

VN - INDEX

 Chỉ số VN - INDEX đã có sự sụt giảm mạnh từ đầu tháng, bởi các biến động từ thị trường quốc tế và tăng

mạnh trở lại từ giữa tháng 2 trở về sau.

 Cuối tháng 02/2018 đạt 1,121.54 điểm, tăng 21.87 điểm so với tháng trước, tương ứng tăng 2%.

LÃI SUẤT

Lãi suất tiền gửi: 6.4% – 7.4%/năm.

THÔNG TIN CHUNG

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

THÁNG 02/2018
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THÔNG TIN CHUNG

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

THÁNG 02/2018

CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ

THÔNG TƯ 11/2018/TT-BTC

Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư 77/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/03/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định

46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

ĐỀ XUẤT DIỆN TÍCH BÌNH QUÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Sở Xây dựng đề xuất diện tích bình quân để đăng ký thường trú là 20 m2 sàn/người và không phân chia

khu vực trên toàn địa bàn TP. HCM.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2018/QĐ-UBND

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích tối thiểu

được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, diện tích tối thiểu được tách thửa

tại Đồng Nai là 60 m2.

GIAO THÔNG - HẠ TẦNG

NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ TUYẾN METRO SỐ 4

UBND TP. HCM chấp thuận cho Ngân hàng K-Exim nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng công trình đường sắt

đô thị tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân - Khu đô thị Hiệp Phước), có chiều dài toàn tuyến khoảng 35.75 km.

KHỞI CÔNG 22 DỰ ÁN CẦU ĐƯỜNG BỘ

Trong Quý 1/2018, TP. HCM sẽ khởi công 22 dự án cầu đường bộ, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án thành

phần của tuyến đường Vành đai 2, đường nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 50 kết nối TP. HCM

với tỉnh Long An. Kế hoạch năm 2018, TP. HCM sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng hàng loạt dự án giao thông trọng

điểm như nút giao Mỹ Thủy (Quận 2, Quận 9), nút giao An Sương (quận Tân Phú),…

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN NÚT GIAO THÔNG MỸ THỦY TRƯỚC NGÀY 30/4/2018

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, đến trước ngày 30/4/2018, toàn bộ dầm

hộp của cầu vượt nút giao Mỹ Thủy sẽ đúc xong, hoàn thiện mặt cầu vượt và cho thông dòng xe hai chiều.

Bước tiếp theo là làm các nhánh hoa thị quanh nút giao Mỹ Thủy để đảm bảo cho các dòng xe đi về từ các

tuyến Vành đai 2, Đồng Văn Cống để lên xuống cảng Cát Lái thuận lợi.…

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

27/02/2018, Bộ GTVT đã làm việc với đơn vị tư vấn quốc tế và trong nước về các phương án mở rộng sân bay

Tân Sơn Nhất. Trong đó, có 2 luồng ý kiến khác nhau, phương án 1 là mở rộng sân bay về phía Bắc, phương

án thứ 2 là mở rộng sân bay về phía Nam…

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 02/2018

Tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán – Mậu Tuất 2018 nên

thị trường bất động sản không có nhiều sôi động về cả

nguồn cung và tình hình tiêu thụ.

Theo ghi nhận, lượng giao dịch mua – bán giảm đáng kể,

thị trường “ít sôi động” hơn tháng 01/2018 ở hầu hết các

phân khúc và khu vực.

Phân khúc căn hộ và nhà phố/biệt thự:

Không có dự án mới được mở bán chính thức tháng 2.

Các giao dịch mua bán không nhiều, chủ yếu là chốt

hợp đồng với các sản phẩm thuộc giỏ hàng đã công bố

trước đó.

Một trong những hoạt động diễn ra ở tuần lễ trước và

sau Tết Nguyên Đán thu hút được nhiều sự quan tâm,

chú ý trên thị trường là sự kiện khai trương nhà mẫu dự

án Gem Riverside của Tập đoàn Đất Xanh vào ngày

25/02 vừa qua. Ngoài ra, các dự án khác cũng đã kịp

tận dụng thời gian nghỉ lễ để lên kế hoạch chuẩn bị cho

thời gian sắp tới cũng như truyền thông, giới thiệu

trước một số thông tin nhằm thu hút thêm sự chú ý của

thị trường.
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Phân khúc đất nền phân lô tại khu vực TP. HCM trong

tháng 02/2018 có vẻ khá bình lặng mặc dù một số thông

tin trên các phương tiện truyền thông lo ngại sẽ có sự lặp

lại cơn sốt đất nền phân lô hộ lẻ vùng ven như đã từng

xảy ra vào đầu năm 2017. Dự kiến sức tiêu thụ của thị

trường đất nền vẫn rất tốt do phân khúc này vẫn là kênh

đầu tư hấp dẫn thị trường, đồng thời giá đất nền có thể

sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Dự báo chung trong tháng 03/2018 sẽ có nhiều dự án

bao gồm cả các phân khúc căn hộ, nhà phố/biệt thự/đất

nền phân lô được chủ đầu tư công bố hoặc chào bán

chính thức ra thị trường. Nguồn cung trong tháng 3 có thể

lên đến 4,000 căn hộ và 100 căn nhà phố/biệt thự, qua đó

cả Quý 1/2018 sẽ có khoảng 10,800 căn hộ và 600 căn

nhà phố/biệt thự. Một số dự án điển hình dự kiến được

mở bán chính thức:

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 02/2018

Nguồn: Thống kê phòng R&D - DKRA

DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ KHU VỰC SỐ BLOCK SỐ CĂN

Căn hộ Gem Riverside Đất Xanh Quận 2 2 1,000

Căn hộ Kingdom 101 Hoa Lâm Quận 10 1 292

Nhà phố City Gate 3 NBB Quận 8 > 100



Được thành lập từ 2011, trải qua 6 năm phát triển, chúng tôi tự hào khi được tin tưởng

tư vấn giúp cho nhiều người Việt Nam lựa chọn được những mái ấm vừa ý cũng như

làm hài lòng nhiều nhà đầu tư và đối tác.

Tại DKRA con người là giá trị cốt lõi, ý thức, tư duy sáng tạo với giải pháp kinh doanh

luôn đổi mới và thể hiện tính nhân văn cao. Với đội ngũ am hiểu thị trường chúng tôi

luôn nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như cam kết, đề cao tính trách nhiệm

trong các hoạt động của mình.

Trong phạm vi dịch vụ của chúng tôi, ngoài dịch vụ nền tảng tư vấn, tiếp thị & phân phối

các loại hình nhà ở thì chúng tôi còn mở rộng và chuyên nghiệp trong các dịch vụ như

tư vấn phát triển dự án, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ tư vấn mua bán sáp

nhập, lĩnh vực cho thuê nhà ở,…

DKRA mong muốn mang lại “sự yên tâm” trong việc ở hoặc đầu tư cho người Việt Nam.

Chúng tôi luôn lắng nghe những góp ý của khách hàng, đối tác để có thể cung cấp dịch

vụ ngày càng tốt hơn nữa, tin cậy hơn nữa cho khách hàng. DKRA chân thành cảm ơn

sự tin cậy của các khách hàng, đối tác trong thời gian vừa qua và hy vọng trong tương

lai sẽ tiếp tục nhận được sự ưu ái của quý khách hàng và đối tác.

R&D – DKRA CUNG CẤP DỊCH VỤ



06 NĂM

Công ty DKRA được thành 

lập năm 2011 bởi các chuyên 

gia đầy kinh nghiệm và nhiệt 

huyết trong lĩnh vực 
bất động sản

200 NHÂN VIÊN

Đội ngũ CVTV trẻ, nhiệt tình, 

tận tâm và chuyên nghiệp 

được chia thành các Sàn GD 

tại 2 văn phòng

HƠN 4,000
Sản phẩm bất động sản được 

giao dịch thành công trong 

giai đoạn 2016 - 2017
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