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PHẦN I

TÌNH HÌNH BIẾN 

ĐỘNG BĐS tại 

TP.HCM 

NĂM 2020 



Quận 6, Quận 7, Quận 8, 

Quận Tân Phú và Quận 

Gò Vấp

Quận 1 và các quận lân cận:

Quận 3, Quận 4, Quận 5,

Quận 10, Quận 11, Quận

Phú Nhuận, Quận Tân Bình

và Quận Bình Thạnh

Quận 1 có mức chệnh lệch bình quân so với

năm 2019 là giảm 0.2%.

Các Quận còn lại tăng nhẹ từ 0.43% - 6.89%.

Trong đó Quận 10 và Quận Tân Bình đạt mức

tăng cao nhất, lần lượt là 6.39% và 6.89%. Khu

vực lân cận Quận 1 do nhu cầu về nhà ở luôn có

nên thị trường vẫn giữ được mức tăng nhẹ. Mức

tăng chủ yếu ở Vị trí 2, Vị trí 3, Vị trí 4 nơi mà

nhu cầu mua bán có mục đích chủ yếu là để ở.

Trong năm 2020, Dự án Tuyến Metro số 2 đi qua

địa bàn Quận 1, Quận 10, Quận Tân Bình được

gấp rút giải phòng mặt bằng để bàn giao thực

hiện trong năm 2021 cũng giúp một số khu vực

tăng giá (đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn 3

Tháng 2 - Giáp Ranh Quận Tân Bình) tăng

10.34% đạt 320 trđ/m2, đường Trường Chinh

(đoạn Mũi Tàu Đường Trường Chinh - Cộng

Hòa - Cầu Tham Lương) tăng 10% đạt 165

trđ/m2,…)

Quận 7, Quận Gò Vấp và Quận Tân Phú:

Thị trường BĐS vẫn hấp dẫn hơn so với phần

còn lại. Và đạt mức tăng lần lượt Quận 7:

5.73%, Quận Gò Vấp: 5.35%, Quận Tân Phú:

5.44%. Nguyên nhân là được đánh giá là do

điều kiện sống tốt, nhiều tiện ích xung quanh

và giao thông thuận tiện vào trung tâm nên

vẫn luôn thu hút người mua.

Quận 6 với đặc thù là khu dân cư tập trung

nhiều người Hoa nên vẫn kén người mua và ít

sôi động, Quận 8 mặc dù gần trung tâm nhưng

hạn chế về mặt giao thông (khu vực thường

xuyên kẹt xe, nhiều kênh rạch nên thương

xuyên bị ngập ở 1 số trục đường chính). Do

vậy 2 khu vực này đạt mức tăng thấp: Quận 6:

0.23% và Quận 8: 2.47%
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Quận 12 và 

Quận Bình Tân

Quận 12 đạt mức tăng 6.54%, mức tăng thấp

nhất sau nhiều năm luôn tăng cao. Trên địa bàn,

việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Cầu An Phú

Đông bắc qua sông Vàm Thuật đã rút ngắn thời

gian di chuyển vào khu trung tâm. Qua đó, Việc

giao dịch BĐS ở một số phường như An Phú

Đông, Thạnh Lộc cũng nhộn nhịp hơn

Quận Bình Tân giữ ở mức ổn định. Chênh lệch

nhẹ 1.3% so với 2019

Nhìn chung nhu cầu về nhà ở khu vực ngày càng

cao do nguồn cung nhà ở khu vực trung tâm

ngày càng khan hiếm khiến người mua dần tìm

kiếm ở khu vực xa hơn. Tuy nhiên, trong một

năm 2020 đầy biến động thì thị trường chỉ đạt

mức tăng nhẹ so với tiềm năng.
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Mức tăng trong khu vực lần lượt là: Quận 2 đạt

5.28%, Quận 9 đạt 1.72%, Quận Thủ Đức đạt

4.63%.

Việc hình thành Thành phố Thủ Đức là động lực

tăng trưởng thị trường bất động sản trong khu vực.

Địa bàn Quận 2 và Quận Thủ Đức cũ là khu vực tập

trung mật độ dân cư cao hơn cùng nhiều tiện ích xã

hội đạt mức tăng trên dưới 5%. Trong khi đó, địa

bàn Quận 9 cũ với mật độ dân cư thấp hơn và sau

nhiều năm tăng trưởng nóng chỉ đạt mức biến động

nhẹ là 1.72% trong bối cảnh dịch bệnh. Nhìn chung,

mức tăng là không cao nhưng thị trường sôi động

hơn các khu vực khác của thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Thủ Đức 

(Được thành lập trên cơ sở sáp 

nhập Quận 2, Quận 9, Quận 

Thủ Đức theo Nghị quyết 

1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 

01/01/2021)

Ngoài động lực từ việc hình thành thành phố Thủ Đức, trên địa bàn Quận 2 cũ, dự án Cầu Thủ

Thiêm 2 đang dần về đích (hoàn thành 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành tháng 9/2021 sau

nhiều lần lỗi hẹn) và hàng loạt dự án Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng đang triển khai tại

khu vực Thủ Thiêm là động lực giúp thị trường bất động sản khu vực tăng trưởng. Một số tuyến

đường trong các dự án khu dân cư phường An Phú, phường Thạnh Mỹ Lợi, phường Bình An tăng

từ 15% - 20%. Tương tự tại địa bàn Quận Thủ Đức cũ, Tuyến Metro số 1 đã hoàn thành 90% khối

lượng và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2021 là động lực tăng trưởng trong khu vực. Việc

kết nối dễ dàng vào trung tâm thành phố cũng làm tăng nhu cầu nhà ở và giúp giá nhà ở Vị trí 2,

3, 4 tại các địa bàn phường Trường Thọ, phường Linh Trung,… tăng từ 10%-20%.

Kể từ sau thông tin Tp. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành một

thành phố mới, giá đất nền trên địa bàn (chủ yếu tập trung tại địa bàn Quận 2 và Quận 9) cũng có

những biến động rõ nét. Một số vị trí đẹp đã tăng khoảng từ 20%-30% so với năm 2019. Ví dụ

như khu vực P. Phú Hữu đã tăng từ khoảng 30-40 triệu/m2 lên khoảng 50-60 triệu đồng/m2, hay

như khu vực P. Thạnh Mỹ Lợi có một số khu dân cư đã tăng từ 100-120tr/m2 lên đến khoảng 150-

170tr/m2. Nhìn chung, sau khoảng thời gian ảm đảm ở quý I, quý II và quý III thì sang quý IV, thị

trường đã dần hồi phục và có động lực tăng trưởng mạnh từ việc hình thành Thành phố Phía

Đông.
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Huyện Bình Chánh 

Huyện Hóc Môn 

Huyện Nhà Bè

Huyện Củ Chi 

Huyện Cần Giờ

2 địa bàn luôn đặc biệt nhạy cảm với các thông

tin dự án và đạt mức tăng cao hằng năm vì mặt

bằng giá còn thấp nên thu hút các nhà đầu tư,

đầu cơ nhằm mục đích kiếm lời. Với nhiều thông

tin dự án đươc đưa ra từ đầu năm như dự án

Vinhomes Long Beach Cần Giờ, dự án Cao Tốc

Tp. Hồ Chí Minh – Mộc Bài đi qua H. Củ Chi…

Tuy nhiên, Với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư

trong một năm Covid đầy biến động đã không có

cơn sốt đất nào xảy ra trong khu; mức tăng ở H.

Cần Giờ đạt 6.7%, H. Củ Chi đạt 4.59%.

Tuy nhiên, chịu sự ảnh hưởng từ những thông tin

này, một số tuyến đường đã đạt mức tăng giá

cao: Tại H. Cần Giờ, Đường Duyên Hải tăng từ

13% - 40% tùy đoạn đạt 25 - 35 trđ/m2; Tại H.

Củ Chi, Một số tuyến đường tăng giá từ 15%-

25% như: Cây Bài, Liêu Bình Hương, Quốc Lộ

22, Trần Tử Bình,…

H. Hóc Môn đạt mức tăng 7.22%. Đây là địa

bàn huyện vùng ven nhưng có dân cư đông.

Đặc biệt trong năm 2020 có nhiều dự án hạ

tầng giao thông được chỉnh trang, phát triển

trong khu vực. Ví dụ, đường Tô Ký sau khi

được mở rộng và đưa vào sử dụng đã giúp giá

mặt tiền tuyến đường này tăng 26.87% đạt

85trđ/m2.

H. Nhà Bè đạt mức tăng 2.82% và H. Bình

Chánh đạt 1.41%. Trong bối cảnh Thị trường

BĐS chịu sức hút lớn từ Tp. Thủ Đức cùng

các dự án hạ tầng khu vực Đông Nam Bộ nên

khu vực này dường như ít được sự quan tâm

hơn của giới đầu tư.
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Thị trường BĐS Tp. Hồ Chí Minh 2020 chỉ đạt mức tăng

bình quân toàn thị trường là 3.68%. Đây là mức tăng

trưởng thấp, tuy nhiên cũng được xem là thành công vì

thời điểm đầu và giữa năm thị trường gần như đóng băng

dưới tác động của đại dịch. Càng về gần cuối năm, thì thị

trường dần hồi phục và có dấu hiệu chuyển biến tăng

trưởng do nhận được nhiều thông tin tích cực về công tác

chống dịch và sự hồi phục của nền kinh tế. Ngoài ra, Việc

hình thành Thành phố Thủ Đức trực thuộc Tp. Hồ Chí

Minh cũng là một động lực quan trọng cho sự hồi phục

cho thị trường bất động sản.
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NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG

0.01%

12.92%
0.94%

46.19%

39.94%

Biến động do yếu tố cơ sở hạ 
tầng

Biến động do yếu tố cung 
cầu

Biến động do yếu tố nhu cầu 
đầu tư tăng

Biến động tự nhiên 

Không biến động

Biến động giá do yếu 

tố cung cầu

Khoảng 12.92% số tuyến. Nhu cầu về nhà ở tại Tp. HCM luôn luôn lớn

trong khi nguồn cung khan hiếm khiến bất chấp dịch bệnh, một số khu

vực vẫn tiếp tục đà tăng. Đặc biệt ở các vị trí 3 và 4, nơi mà nhu cầu

mua nhà chủ yếu là để ở.

Khoảng 0.94% số tuyến tăng giá do yếu tố này. Ghi nhận chủ yếu ở địa

bàn H. Cần Giờ, H. Củ Chi và Thành phố Thủ Đức.

Biến động giá do yếu 

tố nhu cầu đầu tư tăng

Khoảng 0.01% số tuyến tăng giá nhờ hạ tầng.
Biến động giá do yếu tố 

cơ sở hạ tầng

Khoảng 46.19% số tuyến ghi nhận biến động giá tự nhiên, trong đó có

21.5% số tuyến biến động giảm giá. Việc giảm giá này được ghi nhận

chủ yếu ở Vị trí 1 và Vị trí 2 các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm;

Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Covid19 khi mà mọi

hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại bị đình trệ.

Biến động tự nhiên

Khoảng 39.94% số tuyến không biến động giá. Nhìn chung thị trường

tương đối ảm đạm, mức thanh khoản thấp, Đặc biệt là ở thời điểm đầu và

giữa năm.
Không biến động
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PHẦN II

TÌNH HÌNH 

BIẾN ĐỘNG GIÁ 

BĐS KHU VỰC 

ĐÔNG NAM BỘ 

NĂM 2020 



Tp. Thủ Dầu Một 

Tỉnh Bình Dương

Tp. Dĩ An 

Tỉnh Bình Dương

Tp. Thuận An 

Tỉnh Bình Dương

Khu vực có biến động tăng giá khoảng

3.35%. Là đô thị nằm cách xa Tp. HCM nhất

trong 3 đô thị lớn của tỉnh Bình Dương. Địa

bàn ít các dự án hạ tầng lớn thúc đẩy thị

trường trong bối cảnh dịch bệnh. Một số

tuyến đường có tỷ lệ tăng giá cao trên địa bàn

như: Đường D1 (đường phố chính của Khu

dân cư Phú Hòa 1) tăng 19.05% (75 trđ/m2),

Đường Trần Phú tăng 23.08% (80 trđ/m2)

Khu vực có biến động tăng giá khoảng

4.44%. Khu vực Tp. Thuận An và Tp. Dĩ An

có nhưng dấu hiệu hồi phục tích cực khi ngày

càng nhiều dự án được triển khai trong khu

vực nên thu hút các nhà đầu tư.

Khu vực có biến động tăng giá khoảng

6.99%. Khu vực Tp. Thuận An và Tp. Dĩ An

có nhưng dấu hiệu hồi phục tích cực khi ngày

càng nhiều dự án được triển khai trong khu

vực nên thu hút các nhà đầu tư. Một số tuyến

đường có tỷ lệ tăng giá cao như: Nguyễn Tri

Phương (Dĩ An - Bình Đường) (đoạn Từ

Ranh phường Dĩ An đến Lê Văn Tách (Ngã 3

đường Bà Giang - Q.Thủ Đức)) tăng 20% đạt

48 trđ/m2, Đường ĐT-743 tăng từ 13%-20%

tùy đoạn đạt trên 40trđ/m2,…
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Tp. Biên Hòa 

Tỉnh Đồng Nai

Tp. Vũng Tàu 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu vực có biến động tăng giá khoảng

7.93%. Đây là mức tăng khá ổn ở khu vực đô

thị trong tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, thị

trường dần đánh mất sự hấp dẫn về khu vực

các huyện lân cận, nơi tập trung nhiều dự án

hạ tầng giao thông và các dự án bất động sản

của các chủ đầu tư lớn (dự án sân bay Quốc tế

Long Thành, Các dự án đường cao tốc,…)

Trong tình hình dịch bệnh, một số tuyến

đường kinh doanh sầm uất lâu đời tại địa

phương vẫn có tỷ lệ tăng giá cao do nhu cầu

cao của người dân địa phương: Đường 30

tháng 4 (Đoạn từ ngã năm Biên Hùng đến

Vườn Mít (giáp đường Hưng Đạo Vương đến

đường Phạm Văn Thuận)) tăng 25% đạt 100

trđ/m2, Đường Đồng Khởi (đoạn Đoạn từ

đường Nguyễn Văn Tiên đến giáp đường vào

Công ty Trấn Biên) tăng 21.62% đạt

45trđ/m2,…

Thị trường Bất động sản khu vực tăng trưởng

3.85%. Là một thành phố du lịch, năm 2020

kinh tế Tp. Vũng Tàu chịu ảnh hưởng nặng

nề. Kéo theo đó là tình trạng ảm đảm của thị

trường BĐS.
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Toàn thị trường tăng bình quân 4.91%. Ngoài ra,

Việc các công ty đa quốc gia đang có xu hướng

chuyển dòng vốn, chuỗi cung ứng ra ngoài Trung

Quốc trong đó có Việt Nam cũng là một tín hiệu lạc

quan giúp thị trường bất động sản khu vực hồi phục

và tăng trường.Đ
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BIẾN ĐỘNG TĂNG GIÁ NĂM 2020

MỘT SỐ ĐỊA BÀN KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
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NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG

30%

40%

30%
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18%

40%

43%

TP. VŨNG TÀU- TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Biến động tư 

nhiên
Biến động do yếu tố 

cung cầu

Không biến động

3% 3%

40%53.61%

TP. THỦ DẦU MỘT

Biến động do yếu tố 

nhu cầu đầu tư tăng

25%

60%

15%

TP. DĨ AN

57%

57%

31%

TP. THUẬN AN

TỈNH BÌNH DƯƠNG
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PHẦN III

TÌNH HÌNH 

BIẾN ĐỘNG GIÁ 

BĐS KHU VỰC 

TÂY NAM BỘ 

NĂM 2020 



Quận Ninh Kiều 

TP. Cần Thơ

Quận Ô Môn,

Quận Thốt Nốt 

Tp. Cần Thơ

Quận Bình Thủy, 

Quận Cái Răng 

Tp. Cần Thơ

Là quận trung tâm, dân cư tập trung đông đúc

ổn định; Nhu cầu về nhà ở trong khu vực luôn

có nhưng mức biến động là không nhiều. Địa

bàn đạt mức tăng 4.8% so với năm 2019. Một

số tuyến đường tăng trên 10% như Mậu Thân,

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trãi với đơn

giá từ 90 trđ/m2 – 120 trđ/m2.

Hai địa bàn có mức tăng lần lượt là 5.09% và

5.69%. Đây là các quận giáp ranh trung tâm, quỹ

đất còn nhiều. Trong những năm qua, nhiều dự

án khu dân cư đồng bộ được triển khai trong khu

vực đã thu hút giới đầu tư và người dân về ở.

Đây là yếu tố giúp thị trường vẫn đạt mức tăng

nhẹ trước nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh và

kinh tế. Một số tuyến đường tăng trên 10% như:

Nguyễn Việt Dũng, Thái Thị Nhạn (Quận Bình

Thủy), Trần Hưng Đạo, Trần Chiên (Lộ Hậu

Thạnh Mỹ) (Quận Cái Răng)

Quận Ô Môn và Quận Thốt Nốt đều là những

quận vùng ven, độ đô thị hóa thấp, chủ yếu là

các khu dân cư nông thôn. Thị trường BĐS

trong khu vực gần như không có biến động so

với năm 2019. Ghi nhận Quận Ô Môn tăng

0.83%, Quận Thốt Nốt tăng 0.56%.
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Trong năm 2020, dưới tác động tiêu cực

từ đại dịch Covid 19, mức biến động giá

bất động sản thổ cư tại thành phố Tân An

so năm 2019 là 3.72%.

Tp. Mỹ Tho 

Tỉnh Tiền Giang

Tp. Mỹ Tho là đô thị loại 1 và là đô thị lâu đời ở

khu vực Tây Nam Bộ. Với vị trí nằm tiếp giáp

TP.HCM, giao thoa giữa Vùng kinh tế trọng

điểm phía Nam và miền Tây Nam Bộ, địa bàn

đạt mức tăng 6.68% so với năm 2019. Một số

tuyến đường xung quanh dự án Vinhomes

Shophouse hưởng lợi và đạt mức tăng trên 10%

như: Nguyễn Huệ, Trương Định, Trần Hưng

Đạo,..

Tp. Tân An 

Tỉnh Long An
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Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ vốn đối diện

nhiều khó khăn: Tỷ lệ tăng dân số cơ học thấp, Giao

thông hạn chế, Ít dự án được triển khai, Và đặc biệt là

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu…Do đó, xét

trên toàn thị trường miền Nam thì thị trường BĐS Tây

Nam Bộ là thị trường mang tính địa phương và không

được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao. Mức tăng bình

quân của toàn địa bàn trong năm 2020 là 3.66%; Đây là

mức tăng thấp nhất trong 3 địa bàn đánh giá.
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NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG

Biến động tư 

nhiên

Biến động do yếu tố 

cung cầu

Không biến động

13.27%

22.65%
64.08%

Tp. Cần Thơ

36.49%

44.59%

18.92%

Tp. Mỹ Tho

tỉnh Tiền Giang

13.33%

30.00%56.67%

Tp. Tân An

tỉnh Long An
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PHẦN IV

DIỄN BIẾN 

THỊ TRƯỜNG BĐS 

TẠI TP.HCM

QUÝ I/2021



Nhà ở riêng lẻ

Căn hộ chung cư

Căn hộ bình dân: tại các đô thị lớn, các dự án nhà ở

xã hội, nhà ở giá rẻ với mức giá dưới 25 triệu/m2 rất

ít, hầu như chỉ có ở các khu vực xa trung tâm; các dự

án dạng này trước đây có mức giá khoảng trên dưới

20 triệu/m2 đã tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu/m2.

Căn hộ chung cư trung cấp: Tại TP. Hồ Chí Minh

chung cư phân khúc trung cấp có giá giao động từ

khoảng 35 – 45 triệu/m2

Căn hộ cao cấp: TP. Hồ Chí Minh có nhiều dự án

mới được đầu tư xây dựng với chất lượng cao, trang

thiết bị hạng sang thiết lập mức giá rất cao, cụ thể

như: dự án chung cư The Tresor – Quận 4 có giá

khoảng 60 – 70 triệu/m2, Dự án Saigon Royal – Quận

4 có giá khoảng 90 triệu/m2, dự án chung cư Sadora –

Quận 2 giá khoảng 70 triệu/m2…Thị trường căn hộ

hạng sang tại TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận có những

dự án tại vị trí “vàng” có mức giá trên 100 triệu

đồng/m2 thậm chí có dự án mức giá xấp xỉ 300 triệu

đồng/m2.

Nhận định: Giá căn hộ chung cư tại TP. Hồ Chí Minh

đều tăng do khan hiếm nguồn cung, dự án mới được

mở bán. Giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng

5-10% so với Quý IV/2020. Một số dự án có mức tăng

giá cao hơn so với mức tăng bình quân như dự án

Feliz En Vista (tăng 4,6%), The Metropole Thủ Thiêm

(tăng 5,2%), Đạt Gia Residence Thủ Đức (tăng gần

5%), West Gate Park (tăng 6,1%).

Mức giá bình quân tăng khoảng 5-10% so với

Quý IV/2020.

Một số dự án biệt thự, nhà liền kề có mức tăng

giá cao so với mức tăng bình quân như: Phú

Mỹ Hưng (tăng khoảng 4,7%), Villa Riviera

(tăng khoảng 6,6%), Khu đô thị Vạn Phúc

City (tăng khoảng 10%)
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Bất động sản công nghiệp

Mặt bằng thương mại

Giá nhà đất ở khu vực thành phố Thủ Đức liên tục

tăng nhiều đợt từ trước thời điểm thành lập Thành

phố đến nay (ví dụ trên tuyến đường Nguyễn Xiển,

Nguyễn Phước Thiện, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn

Văn Tăng…, vị trí đất mặt đường đã lên tới hơn

100 triệu đồng/m2 thậm chí gần 200 triệu/m2; tại

phường Trường Thọ, giá đất trước đây chỉ khoảng

40 – 50 triệu đồng/m2 đã tăng lên tới 70 – 90 triệu

đồng/m2 thậm chí 100 triệu đồng/m2).

Giá đất nền có mức ghi nhận tăng cao tại TP. Thủ

Đức, huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, giao dịch chính

thức được ghi nhận trên thực tế hầu như rất ít.

Hình thức giao dịch tại các khu vực này chủ yếu là

đặt cọc sau đó chuyển nhượng ngay khi giá tăng

và xuất hiện nhà đầu tư khác có nhu cầu mua.

Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng kinh doanh tại các trung

tâm thương mại và siêu thị lớn ổn định so với quý

trước và vẫn giữ ở mức khoảng 90%.

Giá cho thuê bình quân toàn thị trường mặt bằng

thương mại trong Quý I/2021 cơ bản ổn định so

với Quý IV/2020.

Về giá thuê, giá chào thuê mặt bằng ở tầng trệt và

tầng một (không bao gồm thuế GTGT và phí dịch

vụ) tại các trung tâm thương mại ngoài trung tâm

tiếp tục giảm nhẹ do một số dự án có tỷ lệ trống

cao giảm giá để thu hút khách thuê, trung bình đạt

24,4USD/m2/tháng (khoảng 560 nghìn

VNĐ/m2/tháng), giảm 1,8% theo năm và 0,4%

theo quý. Tại khu vực trung tâm, giá chào thuê

trung bình ở tầng trệt và tầng 1 đạt 108,1

USD/m2/tháng (khoảng 2,5 triệu VNĐ/m2/tháng),

tăng 0,4% theo quý và 10,2% theo năm.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại Tp.HCM ổn định

đạt khoảng 85-90%.

Mức giá chào thuê đất công nghiệp trung bình

theo khu vực ổn định so với quý trước, tại

Tp.HCM giá chào thuê đất công nghiệp trung

bình khoảng 1,7 triệu/m2/chu kỳ thuê.

Đất nền
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Thị trường BĐS Tp. Hồ Chí Minh quý 1/2021 đạt mức

tăng bình quân toàn thị trường là 17%. Đây là mức tăng

trưởng cao so với năm 2020 gần như đóng băng dưới tác

động của đại dịch. Thị trường tăng do nhận được nhiều

thông tin tích cực về công tác chống dịch và sự hồi phục

của nền kinh tế. Ngoài ra, hiện tượng sốt đất nền diễn ra ở

quy mô cục bộ của từng khu vực, dự án nhưng cũng cho

thấy dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro của thị trường , cần có sự theo

dõi kiểm soát và ngăn chặn, xử lý kịp thời của các Bộ,

ngành, chính quyền địa phương để tránh tình trạng lan

rộng, mất kiểm soát, trở thành “bong bóng” bất động sản.
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BIẾN ĐỘNG GIÁ QUÝ I /2021 

so với nửa đầu năm 2020
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Ngay khi TP. Thủ Đức được thành lập, lập tức giá bất động sản tại khu vực được đẩy lên cao,

một số khu vực tăng trưởng nóng và có dấu hiệu đầu cơ đẩy giá. Một số địa bàn tăng nóng bao

gồm:

Quận Thủ Đức cũ - P. Trường Thọ: Nơi sẽ hình thành Khu đô thị trung tâm của Thành phố

Thủ Đức có giá tăng khoảng 20% - 30%. Một số phường giáp ranh như Bình Thọ, Linh

Đông,…cũng có dấu hiệu tăng. Mặt bằng giá mới ghi nhận từ 70-80-90 triệu đồng/m2 đối với

nhà phố và đất nền trong hẻm so với mặt bằng giá cũ là 50-60-70 triệu đồng/m2

Quận 9 cũ: P. Long Phước (Quận 9 cũ, Địa bàn xa nhất của Tp. Thủ Đức) cũng có mức giá

rao mới 2 tỷ/lô trong khi giá rao T7.2020 là 1.7 tỷ/Lô. Khu Nam Long, Kiến Á (P. Phú Hữu,

Quận 9 cũ) cũng có mức tăng đạt 50-60 triệu đồng/m2 so với mức giá hồi tháng 9.2020 khoảng

35-40 triệu đồng/m2.

Quận 2 cũ: Các tuyến đường trong các khu dân cư phân lô ở P. Thạnh Mỹ Lợi (khu vực đặt

trung tâm hình chính Tp. Thủ Đức) đều có mức tăng cao từ 20% - 40%. Một số lô đất có mức

giá giai đoạn 2019 là 100 – 120 triệu đồng/m2 nay đã tăng lên 130 – 150 triệu đồng/m2; một số

lô đất có mức giá giai đoạn 2019 là 130 – 140 triệu đồng/m2 nay đã tăng lên 170 – 180 triệu

đồng/m2. Một số tuyến đường có mức tăng đột biến như Đường Nguyễn Văn Kỉnh có giá rao

thời điểm T3-4.2020 khoảng 145 triệu đồng/m2 nay có giá rao 220 triệu đồng/m2; Đường

Trương Văn Bang có giá rao thời điểm T3.2020 là 200-220 triệu đồng/m2 thì nay được rao bán

với mức giá 350 triệu đồng/m2,…

Các khu vực còn lại trên địa bàn đều có mức tăng từ 5% - 10% tùy vị trí.

ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG GIÁ

Thứ nhất, cơ sở hạ tầng khu vực ngoài các dự án đã và đang triển khai từ nhiều năm nay nhưng

chưa hoàn thành (Metro số 1, Đường Vành Đai 2, Cầu Thủ Thiêm 2,…) và các quy hoạch từ

nhiều năm này chưa thực hiện thì vẫn chưa có thay đổi đang kể.

Thứ hai, việc tăng giá ghi nhận ở một số giao dịch thực nhưng số lượng giao dịch là không

nhiều. Phần nhiều thông tin tăng giá hiện nay đến từ giá rao mới trong năm 2021 cho thấy các

môi giới đang tìm cách thiết lập mặt bằng giá mới trong tình hình tranh tối tranh sáng của thị

trường. Ngoài ra, mức tăng giá hiện này một phần do các nhà đầu tư tận dụng việc thành lập

Thành phố Thủ Đức để tạo mặt bằng giá mới cho các khoản đầu tư bất động sản cũ của mình.

Thứ ba, các giao dịch thành công đầu năm 2021 được ghi nhận là phục vụ mục đích để ở không

nhiều. Các mức giá rao bán cao chủ yếu là giới môi giới rao bán với các mức giá cao và biến

động liên tục hàng tuần với mục đích đầu tư.

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
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TỈNH ĐỒNG NAI

Nhà ở riêng lẻ: mức giá bình quân tăng khá cao so với mặt bằng chung cả nước. Mức giá bình

quân tăng khoảng 5-10% so với Quý IV/2020.

Một số dự án biệt thự, nhà liền kề có mức tăng giá cao so với mức tăng bình quân như: Aqua

City (tăng khoảng 5%), Swan Park (tăng hơn 7%)

Bất động sản công nghiệp: Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp ổn định đạt khoảng

85-90%. giá chào thuê đất công nghiệp trung bình khoảng 1,7 triệu/m2/chu kỳ thuê.

Đất nền: Nguồn cung về loại hình đất phân lô bán nền trong khu vực bùng nổ. Đặc biệt là tại khu

vực H. Long Thành, H. Nhơn Trạch và Tp. Biên Hòa. Mức giá tại các khu phân lô bán nền hiện

có giá cao hơn so với khu vực xung quanh từ 30%-50%. Và có mức tăng nhanh chóng do tình

trạng mua đi bán lại diễn ra khá sôi động.

Đánh giá rủi ro: Việc mua đi bán lại khá sôi động và mức giá bị đẩy lên cao tại các dự án hoàn

toàn không có dân cư ở tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường. Đặc biệt là nguy cơ “bong bóng bất

động sản” khi tình trạng đầu cơ đẩy giá lên quá cao trong khi các dự án hạ tầng đang được

triển khai và để đi vào hoạt động cần từ 5-10 năm. Một ví dụ điển hình trên địa bàn là “Thành

phố ma” Nhơn Trạch. Sau khi trải qua nhiều cơn sốt đất trong quá khứ đến nay nhiều khu đô thị

vẫn hoang vắng và không có dân cư ở.

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Đất nền: nguồn cung về loại hình đất phân lô bán nền bùng nổ tại khu vực Tx. Phú Mỹ. Hàng

loạt dự án được triển khai nhưng phần lớn là các dự án nhỏ lẻ (quy mô khoảng 50 nền) và hạ

tầng chưa đồng bộ. Tại khu vực Tp. Bà Rịa cũng có một số dự án phân lô bán nền nhưng tình

hình giao dịch ổn định và không có nhiều biến động.

Giá đất phân lô bán nền trong khu vực đạt từ 7-13 trđ/m2 tùy vị trí. Khu vực càng gần trung

tâm phường và các trục đường chính trong khu vực thì mức giá càng cao. Mức giá cao hơn so

với đất dân cư lân cận khoảng từ 30%-40%.

Đánh giá rủi ro: Theo đánh giá, phần lớn các nhà đầu tư bất động sản trong khu vực thiếu

kinh nghiệm, vốn ít nhưng muốn lãi nhanh, thường mua theo đám đông. Tỷ lệ nhà đầu tư đám

đông đã tăng vọt lên đến 70-80% tại khu vực. Trong đó chỉ có 20-30% nhà đầu tư không lướt

sóng thuộc nhóm mua để ở và tích lũy tài sản. Hành vi đầu cơ này nếu không có sự điều

chỉnh và hạn chế kịp thời có thể dẫn đến rủi ro hình thành “bong bóng” trong tương lai gần.
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TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn hộ chung cư: Giá có xu hướng tăng đều theo tháng. Tại Bình Dương, giá giao dịch tại các

dự án như Bcons Suối Tiên, The East Gate, Compass One tăng từ 4-5% so với Quý IV/2020.

Bất động sản công nghiệp: Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp ổn định đạt khoảng

85-90%. giá chào thuê đất công nghiệp trung bình khoảng 1,7 triệu/m2/chu kỳ thuê.

Đất nền: Trên địa bàn, các dự án phân lô bán nền gồm:

+ Các dự án được triển khai theo mô hình Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ với cơ sở

hạ tầng khá hoàn thiện. Tiêu biểu là các khu liên hợp do chủ đầu tư Becamex triển khai.

+ Các dự án được triển khai theo mô hình khu đô thị như: Dự án đất nền Phú Chánh Hòa (Bến

Cát), Dự án Center City 3 (Bàu Bàng), Dự án VietSing Phú Chánh (Tx. Tân Uyên),…

Mức giá tại các khu phân lô bán nền thường có giá cao hơn giá đất nền trong khu dân cư do cơ

sở hạ tầng đồng bộ hơn và tỷ lệ tăng giá hằng năm cũng nhỉnh hơn so với đất trong khu dân cư.

Tuy nhiên, mức chênh lệch là không nhiều.

Đánh giá rủi ro: Khu vực ít các dấu hiện rủi ro về tính trạng phân lô bán nền. Thị trường nhìn

chung tăng trưởng khá ổn định qua các năm.
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TỈNH CẦN THƠ

TỈNH LONG AN

Đất nền: Nguồn cung về loại hình đất phân lô

bán nền khá ổn định. Không có biến động

nhiều so với các năm trước.

Thị trường bất động sản Tp. Cần Thơ vốn

trầm lắng suốt nhiều năm qua. Các dự án gần

trung tâm thành phố, gần đường lớn có giá

bình quân từ 40 - 60 trđ/m2. Dự án nằm lớp

trong, tiếp giáp đường nhỏ có mức giá từ 19-

30 trđ/m2. Mức giá này tăng khoảng 7% so

với năm 2019. Mức giá này khá phù hợp khi

so sánh với đất dân cư xung quanh khi lợi thế

hơn về yếu tố cơ sở hạ tầng.

Đánh giá rủi ro: Khu vực không có các dấu

hiện rủi ro về tính trạng phân lô bán nền. Thị

trường nhìn chung tăng trưởng thấp những

năm gần đây.

Bất động sản công nghiệp: Tỷ lệ lấp đầy trung bình

tại các khu công nghiệp ổn định đạt khoảng 85-90%.

giá chào thuê đất công nghiệp trung bình khoảng 1,7

triệu/m2/chu kỳ thuê.

Đất nền: Nguồn cung đất phân lô bán nền khá dồi

dào. Số lượng dự án mở không đột biến nhưng vẫn

tăng đều qua các năm. Các dự án tập trung chủ yếu ở

khu vực giáp ranh Tp. Hồ Chí Minh và quanh khu

vực tập trung nhiều khu công nghiệp.

Các dự án đất nền tập trung chủ yếu ở các huyện giáp

ranh Tp. Hồ Chí Minh và dọc Quốc lộ 1A như: Tp.

Tân An, H. Bến Lức, H. Cần Đước, H. Cần Giuộc và

H. Đức Hòa. Một số dự án có tiềm năng tốt, có giá

bán dao động từ 21 - 26 triệu đồng/m2, Các vùng

khác trong tỉnh có giá bình quân đạt 13 - 15 triệu

đồng/m2

Đánh giá rủi ro: Khu vực ít các dấu hiện rủi ro về

tính trạng phân lô bán nền. Thị trường nhìn chung

tăng trưởng khá ổn định qua các năm
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VI. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Theo những kịch bản phát triển kinh

tế do Chính phủ đề ra, đều điều chỉnh

giảm các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Do

đó, Thị trường BĐS khu vực miền

Nam nói riêng sẽ rất khó đoán định

trong 6 tháng cuối năm. Dựa trên

những thông tin thị trường và số liệu

BĐS thổ cư đã thực hiện, Việt Tín
đưa ra một số dự báo tại một số khu

vực ở miền Nam trong 6 tháng cuối

năm 2021:

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Thủ Đức: Mức tăng trưởng được kỳ

vọng trên 10% so với năm 2020, trong đó có

một số khu vực có tiềm năng, được dự báo sẽ

tăng trưởng cao từ 10%-30% như khu vực: P.

Cát Lái, P. Trường Thọ, P. Linh Đông, P. Thạnh

Mỹ Lợi,….Đây tiếp tục được dự báo là điểm

sáng duy nhất trên thị trường BĐS Tp. HCM.

Khu vực các huyện và các quận ven trung tâm

như Quận 12 và Quận Bình Tân được dự báo sẽ

có tỷ lệ tăng giá tốt hơn với mức dự báo là

khoảng 10% so với năm 2020. Khu vực trung

tâm và nội đô thị còn lại được dự báo sẽ tăng

nhẹ ở mức 5% - 10%.

Khu vực Đông Nam Bộ

Việt Tín dự báo thị trường bất động sản khu vực

Đông Nam Bộ sẽ tăng trưởng từ 5% - 10% trong

năm 2021. Trong đó, Khu vực Tp. Dĩ An và Tp.

Thuận An với nhiều lợi thế: Quỹ đất còn nhiều,

Quy hoạch rõ ràng, Tọa lạc gần Tp. HCM cùng

với nội lực là trung tâm sản xuất công nghiệp

lớn được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng tốt trên

dưới 10%.

Khu vực Tây Nam Bộ

Đây là thị trường Bất Động Sản có tốc độ tăng

trưởng thấp trong các năm qua. Với hàng loạt

khó khăn đang gặp phải như: Ảnh hưởng tiêu

cực từ biến đổi khí hậu (sạt lở, xâm nhập

mặn,…), Tỷ lệ tăng dân số cơ học thấp (0%

trong giai đoạn 2009-2019), cơ sở hạ tầng khu

vực yếu kém và hạn chế kết nối thì Bất động sản

Tây Nam Bộ được dự báo chỉ tăng trưởng nhẹ

dưới 5%. Động lực chủ yếu từ các dự án hạ tầng

giao thông đang được nhà nước cấp bách triển

khai trong khu vực.
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VII. CÁC CHÍNH SÁCH- PHÁP LUẬT MỚI 

TÁC ĐỘNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Các Nghị định liên quan đến hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi như:

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công

trình xây dựng; Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính

phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày

09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà

ở. Nghị định ban hành nhằm phù hợp với pháp luật về Đầu tư và pháp luật về

Xây dựng sửa đổi năm 2020. Trong đó sửa đổi, bổ sung và quy định cụ thể

hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư

dự án nhà ở; lập, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; lựa

chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị

mới; quản lý vận hành nhà chung cư…;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trong đó, có quy định

chi tiết về trình tự thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy

chứng nhận đầu tư dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án nhà

ở, dự án khu đô thị mới, dự án kinh doanh bất động sản…;

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó sửa đổi, bổ sung và

quy định cụ thể hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản thủ tục hành

chính trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội; giá bán,

giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; hồ sơ và xét duyệt đối tượng được

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội…;

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của

Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

1
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5
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Nguồn: Bộ Xây dựng



VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tham khảo nguồn thông tin từ Báo cáo thị

trường Bất động sản quý 1 năm 2021 của Bộ Xây

dựng.

2. Tham khảo nguồn thông tin từ các công ty

CBRE, Savils, JLL,...

3. Tham khảo thông tin từ thông cáo báo chí.

4. Kết quả tổng hợp, phân tích từ nguồn dữ liệu nội

bộ của công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín
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CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT TÍN
Viet Tin Valuation Corparation-Viettin Valuation

Địa chỉ: 388 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0286 2753 541-42-43            Hotline: 0901 866 909

Mã số thuế: 0310791400
Email: support@viettinvaluation.com        Website: viettinvaluation.com

Fanpage: Thẩm định giá Việt Tín


