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CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ

QUYẾT ĐỊNH 370/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ NGÀY 03/04/2018

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê

mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ trong năm 2018 là 4.8%/năm

(0.4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND CÓ HIỆU LỰC TỪ 10/04/2018

Theo đó, chung cư không có thang máy: mức giá tối thiểu 500 Đồng/m2 thông thủy/tháng, mức

giá tối đa 3,000 Đồng/m2 thông thủy/tháng. Chung cư có thang máy: mức giá tối thiểu 1,500

Đồng/m2 thông thủy/tháng, mức giá tối đa 6,000 Đồng/m2 thông thủy/tháng. Mức giá quy định tại

khoản này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các dịch vụ gia tăng (tắm hơi, bể bơi,

internet, sân tennis, truyền hình cáp hoặc các dịch vụ gia tăng khác).

NGHỊ ĐỊNH 23/2018/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2018

Theo đó Nghị định nêu rõ: Bên mua bảo hiểm cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại

các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật. Đối

tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao

gồm nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng

hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm). Đối tượng bảo hiểm và

địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận

bảo hiểm.

DỰ THẢO LUẬT THUẾ TÀI SẢN

Ngày 13/04/2018, Bộ Tài chính đề xuất Dự thảo Luật thuế tài sản, đề nghị lấy ngưỡng nhà ở

không chịu thuế là 700 triệu Đồng, phương án thuế suất là 0.4%. Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý

kiến về Dự thảo Luật thuế tài sản và kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội đưa dự án Luật thuế tài

sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

THÁNG 04/2018

(Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…)
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HẠ TẦNG GIAO THÔNG

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU VÀM SÁT 2

Theo Sở GTVT TP. HCM, cuối tháng 03/2018 Khu Quản lý giao

thông đô thị số 4 đã khởi công xây dựng cầu Vàm Sát 2 huyện

Cần Giờ, với chiều dài 432.7 m, rộng 10 m. Đường đầu cầu dài

khoảng 647 m kết nối vào đường Lý Nhơn và đường Đê Soài

Rạp. Tổng mức đầu tư gần 350 tỷ Đồng bằng nguồn vốn ngân

sách TP. HCM.

CẦU THỜI ĐẠI BẮC QUA ĐẢO KIM CƯƠNG

DỰ KIẾN THÔNG XE THÁNG 05/2018

Đến cuối tháng 04/2018, cầu Thời Đại bắc qua Đảo Kim

Cương về cơ bản xong đường dẫn, hoàn thành lắp dầm và

đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục còn lại. Dự kiến

đến 30/05/2018 sẽ chính thức thông xe.

QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Theo UBND TP. HCM, Thủ tướng Chính Phủ chọn phương án

mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía nam của Công ty tư

vấn độc lập của Pháp ADPI. Theo đó, sẽ xây dựng thêm một

nhà ga hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất với diện tích

sàn 200,000 m2 phục vụ cho 20 triệu hành khách mỗi năm ở

phía nam (giai đoạn 2018-2020). Diện tích đất phía bắc, trong

đó có sân golf và 16 ha đất do Bộ Quốc phòng quản lý được

sử dụng để xây dựng công trình phụ trợ như: nhà ga hàng hóa,

sửa chữa máy bay, logistics và chế biến suất ăn từ năm 2025

trở đi. Tổng vốn đầu tư khoảng 18,000 tỷ Đồng.

ĐẦU TƯ 2 KM ĐƯỜNG DỌC RẠCH VĂN THÁNH

Tập đoàn Anh Vinh đề xuất được thực hiện đầu tư xây dựng

dự án “Cải tạo chỉnh trang nhà ven và trên rạch Văn Thánh”,

quận Bình Thạnh, TP. HCM theo hình thức đối tác công tư

(PPP) đối với đoạn đường dọc rạch Văn Thánh với chiều dài

hơn 2 km từ ngã ba kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Văn

Thánh. Tổng mức đầu tư khoảng 2,530 tỷ Đồng.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

THÁNG 04/2018
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THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BĐS TP. HCM

TP. HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH DIỄN TẬP

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHO CƯ DÂN

Sau nhiều sự cố về an toàn phòng cháy, chữa cháy ở

các chung cư xảy ra liên tục gần đây trên khắp cả

nước, cư dân sống tại các dự án luôn trong tâm trạng

lo lắng, hoang mang. Ngày 29/03/2018 ông Nguyễn

Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. HCM ban hành Chỉ

thị số 04/CT-UBND nhằm triển khai các biện pháp bảo

đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư,

nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Trên tinh thần đó,

cư dân cùng ban quản lý và các đơn vị có liên quan

khác đã nghiêm túc diễn tập và tích cực đóng góp ý

kiến nhằm xây dựng, bảo vệ quyền lợi cũng như đảm

bảo an toàn cho bản thân khi sống tại chung cư.

HOÀN THÀNH THU HỒI ĐẤT, BÀN GIAO

MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI

PHƯỚC KIỂN - NHƠN ĐỨC VÀ NHÀ BÈ

METROCITY

UBND TP. HCM giao cho UBND huyện Nhà Bè thực

hiện dứt điểm công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng

dự án Khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức và dự

án di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity trong

tháng 05/2018.

(Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỊ TRƯỜNG BĐS TP. HCM 

THÁNG 04/2018
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SỰ KIỆN M&A

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG/GÓP VỐN

CỔ PHẦN – VINGROUP VÀ BERJAYA

Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất mua 97.7% vốn của Công ty

TNHH Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam vào tháng

02/2018 với giá 11,748 tỷ đồng. Tháng 03/2018, Vingroup tiếp

tục góp 2,008.7 tỷ đồng vào Công ty TNHH Trung tâm Tài

chính Việt Nam Beraya, qua đó nắm 67.5% vốn của công ty

này. Tập đoàn Berjaya của Malaysia là đơn vị sở hữu dự án

Khu đô thị đại học quốc tế Việt Nam (VIUT) tại huyện Tân

Thới Nhì huyện Hóc Môn thuộc quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc

TP. HCM.

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN CỔ PHẦN – CENLAND VỚI

DRAGON CAPITAL VÀ VINACAPITAL

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) vừa IPO và

chào bán thành công 25% cổ phần của mình (tương đương

21 triệu USD) cho hai nhà đầu tư chiến lược đình đám nhất

thị trường chứng khoán Việt Nam là Vina Capital và Dragon

Capital. Trong đó, khoản đầu tư được Vina Capital thực hiện

với tỷ lệ sở hữu là 12% cổ phần của Cenland tương đương

10 triệu USD, quỹ đầu tư Dragon Capital cũng đã đầu tư 11

triệu USD để được sở hữu 13% cổ phần. Lễ ký kết thỏa

thuận cổ đông chiến lược đã diễn ra vào ngày 05/04/2018.

DỰ ÁN THỦ THIÊM RIVER PARK - SỰ HỢP TÁC

GIỮA CII VỚI HONGKONG LAND

Ngày 20/04/2018, HongKong Land đã chuyển một khoản tiền

lớn cho đợt thanh toán đầu tiên liên quan đến việc hợp tác

phát triển căn hộ cao cấp tại Thủ Thiêm, Quận 2, TP. HCM

giữa CII và HongKong Land. Dự án được nhắc đến trong

thương vụ này là Thủ Thiêm River Park có diện tích 3.5 ha,

bao gồm 1,100 căn hộ và biệt thự hạng sang, trong đó

HongKong Land sở hữu 64% cổ phần. (Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỊ TRƯỜNG BĐS TP. HCM 

THÁNG 04/2018
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

Theo thống kê của phòng R&D - Công ty DKRA, trong tháng 04/2018 không có dự án nào nổi bật

được chào bán ra thị trường. Hoạt động giao dịch của thị trường thứ cấp vẫn diễn ra sôi nổi.

Hiện quỹ đất trong thành phố khan hiếm cộng với hạ tầng giao thông được đầu tư khiến cho tình

trạng sốt đất diễn ra, giá bán lại trong tháng 04/2018 tại các dự án đất nền thuộc khu Đông và khu

Nam tăng từ 20 - 40% so với cuối năm 2017.

Khu Tây vẫn giữ mức giá ổn định so với đầu năm. Với vai trò là cửa ngõ lưu thông giữa TP. HCM

đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cơ sở hạ tầng dần được nâng cấp và hoàn thiện nên được nhiều

nhà đầu tư đón đầu xu hướng, giá đất tại đây trong thời gian tới dự kiến cũng sẽ tăng lên.

Nhìn chung, giá đất tại khu vực TP. HCM đều tăng cao so với cuối năm 2017. Điển hình dự án

The Stars Village (Nhà Bè) có mức giá từ 12 - 18 tr/m2 vào cuối năm 2017 thì nay giá đạt

khoảng 13 - 27tr/m2 (tăng 50%). Khu dân cư Nam Long (Quận 9) có giá bán từ 25 - 40 tr/m2 vào

cuối năm 2017 thì nay đã đạt 25 - 50 tr/m2 (tăng 25%). Tại Quận 12, khu dân cư An Sương vào

cuối năm 2017 có giá 34 - 51 tr/m2 thì nay có giá khoảng 40 - 60 tr/m2 (tăng 20%).

PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN TP. HCM
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN VÙNG VEN

Tại thị trường đất nền vùng ven, các dự án mở bán có nguồn cung dồi dào,

sức tiêu thụ tại thị trường này là rất tốt do khách hàng đầu tư ngày càng đổ về

đông đúc, chủ yếu là các tỉnh Đồng Nai và Long An.

Giá đất tại khu vực tỉnh thành lân cận TP. HCM cũng tăng cao do ngày càng

nhiều khách hàng đầu tư đổ về kiếm lời, điển hình là dự án Sài Gòn Village

(Long An) vào cuối năm 2017 có giá 8 – 9 tr/m2 thì nay được rao bán từ 9 –

12 tr/m2 (tăng 30%). Dự án King bay (Đồng Nai) có giá từ 10 – 11 tr/m2 vào

cuối năm 2017 thì nay đã đạt 13 – 16 tr/m2 (tăng 50%).
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Trong tháng 04/2018 có 7 dự án căn hộ được

chính thức chào bán ra thị trường trong đó có 3

dự án mới và 4 giai đoạn tiếp theo của dự án

trước đó, cung cấp ra thị trường khoảng 3,704

căn, gấp 1.25 lần so với cùng kỳ năm trước

(2,961 căn).

Lượng tiêu thụ khoảng 2,810 căn tương đương 

76% nguồn cung mới toàn thị trường, gấp 1.53 

lần so với cùng kỳ năm trước (1,832 căn).

(Danh sách dự án mới đưa ra trên thị trường 

tháng 04/2018 xem phần phụ lục).

PHÂN KHÚC CĂN HỘ

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

Nguồn: Thống kê phòng R&D - DKRA
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So với cùng kỳ năm trước, thị trường căn hộ tháng 04/2018

tăng đáng kể về nguồn cung và lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, diễn

biến thị trường căn hộ đang có dấu hiệu giảm cả cung và cầu

so với các thàng đầu năm 2018.

Nguyên nhân chính, có thể xuất phát từ việc quản lý chặt chẽ

hơn của các cơ quan Nhà nước đối với quy định bán hàng của

các dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành các chính

sách siết chặt tín dụng đổ vào thị trường bất động sản trong

thời gian qua đã phần nào ảnh hưởng đến thị trường.

 Nguồn cung căn hộ hạng A chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu

nguồn cung mới toàn thị trường khoảng 50% (1,849 căn).

Xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là nguồn cung căn hộ hạng

B khoảng 33% (1,218 căn) và căn hộ hạng C khoảng 17%

(637 căn).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

Nguồn: Thống kê phòng R&D - DKRA

PHÂN KHÚC CĂN HỘ
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 Nguồn cung căn hộ mới khu Đông tăng mạnh trong tháng chiếm khoảng 43% (1,604 căn) trong cơ cấu

nguồn cung căn hộ mới toàn thị trường. Nguồn cung khu Tây và khu Nam lần lượt chiếm 32% (1,169

căn) và 25% (931 căn).
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 Nguồn cung căn hộ hạng A trong tháng 04/2018 tập

trung chủ yếu ở khu vực Đông và Nam Sài Gòn. Tỷ lệ

tiêu thụ dự án mới rất tốt (trên 80% nguồn cung mới

theo phân khúc), điển hình là dự án The Midtown -

Quận 7 (CĐT Phú Mỹ Hưng) và Gem Riverside - Quận

2 (CĐT Đất Xanh) đều đạt tỷ lệ tiêu thụ 100%.

 Nhìn chung, trong tháng 04/2018 các dự án được triển

khai bởi những CĐT uy tín như Phú Mỹ Hưng, Đất

Xanh,… vẫn thu hút sự quan tâm của khách mua bởi

các yếu tố gắn liền với chất lượng sống như: hệ thống

PCCC, đơn vị quản lý dự án, vận hành máy móc thiết

bị sau bàn giao...

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

Nguồn: Thống kê phòng R&D - DKRA
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

Tháng 04/2018 có 2 dự án mở bán cung cấp ra

thị trường 118 căn nhà phố/biệt thự. Tỷ lệ tiêu thụ

đạt 100% (118 căn).

PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ

• Nguồn cung mới hạn chế và các dự án mới trong

tháng tập trung ở khu Đông như Quận 9, Quận 2.

• Nguồn cung trên thị trường đang có dấu hiệu

giảm, tuy nhiên sức cầu của thị trường tiếp tục

duy trì ở mức ổn định. Đây là cơ hội để các chủ

đầu tư còn hàng sơ cấp của những dự án mở bán

trước đó triển khai bán hàng.

• Giao dịch thứ cấp diễn ra khá nhộn nhịp, nhất là

những dự án có quy mô lớn, chủ đầu tư uy tín và

dự án đã bàn giao nhà như: Lavila của Kiến Á ở

Nhà Bè, Lake View City của Novaland ở Quận 2,

Palm City của Keppel Land ở Quận 2, Villa Park

và Park Riverside của M.I.K ở Quận 2,…

• Giá bán giao dịch trong tháng không có nhiều biến

động. Tuy nhiên, nếu tính mức giá chênh lệch của

những giao dịch thứ cấp so với giá ban đầu dao

động khoảng 20% – 30%, riêng một số dự án ở

khu Đông mức tăng có thể lên đến 40% – 50%.

Một số dự án điển hình như Lavila ĐSG của Kiến

Á ở Quận 2, Nine South Estate của Vinacapital ở

Nhà Bè,….

24%

76%

TỶ LỆ NGUỒN CUNG MỚI 
THEO QUẬN

Quận 2 Quận 9
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - CONDOTEL

• Trong 04/2018 không có dự án condotel mới được chính thức mở

bán trên thị trường.

• Nguồn cung sơ cấp condotel hiện tại tập trung chủ yếu ở Khánh

Hòa và Đà Nẵng như The Arena ở Cam Ranh, Swisstouches La

Luna ở Nha Trang, Cocobay ở Đà Nẵng,…

• Sức mua của thị trường khá thấp ở hầu hết các dự án và khu vực.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

THÁNG 04/2018

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - BIỆT THỰ BIỂN

 Trong tháng 04/2018 không có dự án biệt thự 

nghỉ dưỡng mới mở bán trên thị trường.

 Nguồn cung sơ cấp hiện nay tập trung chủ 

yếu ở Khánh Hòa và Phú Quốc, chủ yếu là 

những dự án mở bán ở năm trước như Sun 

Premier  Village Kem Beach của Sungroup ở 

Phú Quốc, Movenpick Cam Ranh của 

Eurowindow ở Cam Ranh – Khánh Hòa, 

Vogue Resort của Bảo Long Land & Newcity 

Group ở Cam Ranh – Khánh Hòa,…

 Sức mua của thị trường khá thấp ở hầu hết 

các dự án và khu vực. 
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PHỤ LỤC

STT Tên Dự án Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô
Số block 

mở bán

Số căn 

mở bán

Giá bán

(TrĐ/m2 -
VAT)

Số căn 

đã bán

1
Khu The 
Signature_The 
Midtown

Phú Mỹ Hưng Quận 7 2.8 ha
Block 
M7B 

245 60 - 70 245

2 Gem Riverside Đất Xanh Quận 2 67,124 m2 Block
1, 2, 3, 4

1,082 34 - 45 1,014

3 West Intela LDG Group Quận 8 3,000 m2 1 Block 238 20 - 22 171

4 Imperial Place N.H.O Bình Tân 18,127 m2 Block C 399 Từ 19 394

5 Victoria Village Novaland Quận 2 5,649 m2 Block
1, 3

522 47 - 49 300

6
Green Star Sky 
Garden

Hưng Lộc Phát Quận 7 5.2 ha 2 Block 924 34 - 36 392

7 Felisa Riverside Địa ốc Chợ Lớn Quận 8 3,554 m2 2 Block 294 27 - 30 294

TỔNG 3,704 2,810

Nguồn: Thống kê phòng R&D - DKRA

DANH SÁCH DỰ ÁN CĂN HỘ MỚI CHÀO BÁN 
TRONG THÁNG 04/2018



Phòng Nghiên cứu & Phát triển 17

PHỤ LỤC

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẤT NỀN MỚI TẠI VÙNG VEN 
CHÀO BÁN TRONG THÁNG 04/2018

STT Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô
Số nền 

mở bán

Giá bán 

(TrĐ/m2 -

VAT)

Số nền 

đã bán

1 Mega City 2 Kim Oanh Nhơn Trạch, Đồng Nai 84 ha 3,100 6.5 - 9.0 3100

2

Kiến Tường 

Central 

Mall_GĐ1

Cát Tường Mộc Hóa, Long An 150 ha 314 6.0 - 9.0 200

3
Minh Trường 

Central Land
Đại Thắng Đức Hòa, Long An 0.6 ha 138 8.5 - 10 138

4 Garden Mall Việt Hưng Phát Bến Lức, Long An 71 ha 102 6.0 - 9.0 70

5 KDC An Phú 2 Global Land Cần Đước, Long An 2 ha 165 5.0 - 8.0 165

6
Long Hòa

Garden_GĐ1
Nam Phong Cần Đước, Long An 20 ha 140 8.0 - 10 137

TỔNG 3,959 3,810

Nguồn: Thống kê phòng R&D - DKRA
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PHỤ LỤC

STT Tên Dự án Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô
Số căn 

mở bán

Giá bán

(Tỷ Đồng)

Số căn 

đã bán

1 D2 Eight Capitaland Quận 2 3,326 m2 28 20 - 27 28

2 Dragon Village_GĐ2 Phú Long Quận 9 21.6 ha 90 3.4 - 9.3 90

TỔNG 118 118

Nguồn: Thống kê phòng R&D - DKRA

DANH SÁCH DỰ ÁN NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ 
CHÀO BÁN TRONG THÁNG 04/2018



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
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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 4000
Sản phẩm bất động sản được 

giao dịch thành công trong 

giai đoạn 2016 - 2017

Phòng Nghiên cứu & Phát triển

Nguyễn Hoàng
Giám đốc bộ phận

0903 338 699

Nguyenhoang@dkra.vn


