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LỜI NÓI ĐẦU 

Năm 2017 đã qua để lại bức tranh thị trường bất động sản với gam màu
sáng chiếm chủ đạo. Giao dịch ổn định, dòng vốn FDI vào bất động sản
cũng như số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản

mới thành lập đều tăng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nỗ lực tái cơ cấu
đầu tư, định hình lại sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường và các nhà
đầu tư thứ cấp ngày càng tỉnh táo, am hiểu thị trường hơn. Năm 2018, dự báo
thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, các phân khúc sẽ tiếp
tục sôi động và có những chuyển biến riêng biệt. 

Trước bối cảnh đó, Vietnam Report giới thiệu Báo cáo ngành bất động sản -
xây dựng năm 2018, bên cạnh phân tích những diễn biến, kết quả hoạt động
của ngành bất động sản - xây dựng trong giai đoạn 2017 - 2018, Báo cáo sẽ
đưa ra những nhận định về triển vọng ngành trong giai đoạn tiếp theo. Đồng
thời, Báo cáo sẽ đưa ra những đánh giá, nhìn nhận từ phía các doanh nghiệp,
khách hàng và chuyên gia trong ngành để từ đó có một cái nhìn toàn diện, đa
chiều về xu hướng phát triển ngành trong thời gian tới.

Dữ liệu sử dụng trong báo cáo chủ yếu thu thập từ nguồn thứ cấp, bao gồm
các dữ liệu thống kê từ các tổ chức uy tín trong nước như Tổng cục thống kê
(TCTK), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay những Báo cáo, phân tích của các công
ty tư vấn, môi giới uy tín như Savills Việt Nam, CBRE Việt Nam… nhằm phục
vụ phân tích và dự đoán triển vọng ngành bất động sản - xây dựng năm 2018
và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, báo cáo cũng sử dụng dữ liệu phân tích
các bài báo về các doanh nghiệp trên thị trường bất động sản - xây dựng - vật
liệu xây dựng giai đoạn từ tháng 01/2017 đến tháng 01/2018 và kết hợp với
nhận định các chuyên gia trong ngành để cung cấp những đánh giá cụ thể,
chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh các doanh nghiệp trong ngành
đối với xã hội, cộng đồng.

Báo cáo được hi vọng trở thành tài liệu tham khảo hữu ích giúp các doanh
nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về ngành, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xây
dựng chiến lược phù hợp ứng phó với những thay đổi trên thị trường trong
thời gian tới.

Vietnam Report trân trọng cảm ơn các chuyên gia, các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp trong ngành đã đóng góp xây dựng nội dung để cuốn Báo cáo ngành
Bất động sản 2018 được hoàn thiện, đồng thời cũng mang tới góc nhìn nhiều
chiều hơn cho các độc giả.n
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- Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng
trưởng mạnh mẽ: Trong năm 2017, mức tăng
trưởng GDP là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng
một thập kỷ qua, đây có thể xem như chỉ báo tích cực
cho một giai đoạn tăng trưởng mới của nền kinh tế
Việt Nam (Hình 1). Tín hiệu tăng trưởng tích cực của
năm 2018 tiếp tục được thể hiện thông qua con số
tăng trưởng quý I năm 2018 ước tính đạt 7,38%, đây
cũng đồng thời là con số tăng trưởng quý I cao kỷ lục
trong 10 năm gần đây (Quý I là quý mà nền kinh tế

2.1. Triển vọng đến từ kinh tế vĩ mô

Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong năm
2017 báo hiệu một năm 2018 đầy lạc quan cho thị
trường bất động sản và xây dựng. Kinh tế phát triển,
dòng vốn FDI và cơ sở hạ tầng giao thông liên tục
được cải thiện tạo động lực cho những chuyển biến
trong năm vừa qua và dự kiến tiếp tục là nền tảng cho
thị trường bất động sản, xây dựng phát triển “sôi
động” trong năm 2018.

2. XU HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG NGÀNH
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Hình 1: TăNG TRưởNG GDP GIaI ĐoạN 2012 – 2017 (ĐơN Vị: %)
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2017, bất động sản là lĩnh vực đứng thứ 3 về thu hút
vốn đầu tư nước ngoài (cả vốn trực tiếp - FDI và góp
vốn mua cổ phần) với giá trị khoảng 3,05 tỷ USD,
chiếm 8,5% tổng vốn đăng ký. (Hình 2)

Những năm trước dòng vốn FDI chỉ chú trọng vào
phân khúc bất động sản thương mại (trung tâm
thương mại, căn hộ dịch vụ và cao ốc văn phòng) thì
trong năm 2017, diễn biến đầu tư của khu vực FDI đã
trải rộng tại nhiều phân khúc như nhà ở thương mại,
bất động sản du lịch hoặc liên doanh, kết hợp với các
doanh nghiệp bất động sản trong nước để khai thác
thị trường. Rõ ràng, với sự bùng nổ của “đô thị hóa”
cộng thêm quy mô dân số gần 95 triệu người và cơ
cấu dân số trẻ đã tạo nên những tiềm năng vô cùng
hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam. 

Tính lũy kế đến Quý I/2018, thống kê của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư cho thấy trong tổng vốn đăng ký cấp
mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu
tư ngoại là 319,98 tỷ USD, với tổng giá trị lên đến 53,7
tỷ USD (chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư), BĐS đã trở
thành lĩnh vực đứng thứ hai trong thu hút vốn đầu tư
nước ngoài, chỉ đứng sau lĩnh vực chế biến chế tạo.

gắn với các kỳ nghỉ dài nên thường có mức tăng
trưởng thấp nhất trong năm). Bên cạnh đó, GDP đầu
người năm 2017 đạt 53,5 triệu đồng/người (tương
đương 2.385 USD/người), tăng 170 USD so với 2016.
Các số liệu về tăng trưởng kinh tế là rất tích cực, đây
là minh chứng thuyết phục cho tính đúng đắn trong
công tác điều hành của Chính phủ. 

- FDI Việt Nam tiếp tục đạt kỷ lục mới: Cùng
với những tín hiệu tích cực trong công tác điều hành
của Chính phủ cũng như số liệu tăng trưởng cao của
nền kinh tế trong năm 2017, công tác thu hút vốn đầu
tư nước ngoài cũng như giá trị giải ngân của các dự
án FDI tại Việt Nam cũng vươn lên các kỷ lục mới. Cụ
thể, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước
ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ
năm 2016, là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Có
tới 5 dự án có giá trị lớn hơn 1 tỷ USD đã được cấp
chứng nhận đầu tư trong năm 2017. Trong đó, các
quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore tiếp tục là
những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Thanh
Hóa, Khánh Hòa và TP.HCM là địa phương thu hút
được nhiều vốn nhất cả nước. Theo số liệu của Cục
Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong năm
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388.000 tỷ đồng. (Hình 4). Tính trung bình một ngày
có 14 doanh nghiệp bất động sản ra đời với số vốn
đăng ký trung bình là 77 tỷ đồng/doanh nghiệp.

- cán cân thương mại thặng dư và sự kiện
cPTPP: Trong năm 2017, nền kinh tế cũng ghi nhận
một kỷ lục trong việc hội nhập kinh tế quốc tế và
thương mại quốc tế khi tổng mức lưu chuyển hàng
hóa xuất, nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD. Cán cân
thương mại đã có mức thặng dư kỷ lục với giá trị đạt
2,67 tỷ USD. (Hình 5). Đầu năm 2018, mặc dù Mỹ vẫn
chưa chính thức tham gia Hiệp định xuyên Thái Bình
Dương TPP, nhưng sự kiện 11 quốc gia còn lại ký kết
hiệp định CPTPP đã tiếp tục đem đến những cơ hội
mới cho nền kinh tế Việt Nam trước bối cảnh tự do
thương mại đang là xu hướng chủ đạo trong hợp tác
kinh tế toàn cầu. Đáng chú ý là trong năm 2017, Hàn
Quốc chính thức vượt Trung Quốc trở thành đối tác
xuất khẩu số 1 vào Việt Nam. Việc ký kết hiệp định
CPTPP được kỳ vọng cũng sẽ giúp kích hoạt dòng vốn
đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài để tận
dụng việc Việt Nam được ưu đãi thuế quan và các lợi
ích thương mại với 10 thị trường trong khối, từ đó vốn
đầu tư tăng cũng giúp ngành xây dựng, vật liệu xây

(Hình 3). Dòng vốn FDI được đánh giá có tác động lớn
đến thị trường bất động sản Việt Nam, trong đó việc
hợp tác, liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài sẽ
giảm áp lực lệ thuộc ngân hàng của doanh nghiệp bất
động sản. Đặc biệt, trong thời gian qua, thị trường ghi
nhận dòng vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực bất động sản
có sự gia tăng đột biến từ một số quốc gia khu vực
Đông Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.

- Bùng nổ doanh nghiệp bất động sản thành
lập mới: Tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế còn
được thể hiện ở số liệu về tình hình thành lập doanh
nghiệp trong năm 2017. Cụ thể, nền kinh tế Việt Nam
đã có hơn 126 nghìn doanh nghiệp được đăng ký
thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.295,9 nghìn
tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng
45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016; vốn đăng
ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt
10,2 tỷ đồng, tăng 26,2%. Trong đó, lĩnh vực kinh
doanh bất động sản là ngành có số doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới tăng nhanh nhất theo tỷ lệ %
về số lượng, cụ thể, trong năm 2017 đã có 5.065
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới
(tăng 62% so với năm 2016) với tổng số vốn trên
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Hình 4: Tỷ Lệ TăNG TRưởNG Số DoaNH NGHIệP THàNH LậP MớI THEo NGàNH NGHề KINH DoaNH NăM 2017
So VớI NăM 2016 (ĐơN Vị: %)

250

200

150
132.033

150.217
162.017

213.77

2.67

175.9

100

50

0
2013 2014 2015 2016 2017

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Cán cân thương mại

Nguồn: Tổng cục
thống kê

Hình 5: CÁN CâN THươNG MạI QUốC Tế Của VIệT NaM GIaI ĐoạN 2013 – 2017 (ĐơN Vị: Tỷ USD)



19

2.2. Một số điểm nhấn của bức tranh toàn cảnh
thị trường bất động sản năm 2017

- Thị trường condotel, officetel, hometel
phát triển rất sôi động, mang đến cả cơ hội và
thách thức. Trong năm 2017, cùng với sự phát triển
của cơ sở hạ tầng thì thị trường bất động sản nghỉ
dưỡng cũng tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh với
hàng loạt dự án lớn và các loại hình sản phẩm có sự
đa dạng, phong phú cả về giá cả và hình thức. Trong
đó, Nha Trang và Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về nguồn
cung căn hộ khách sạn (condotel) trong khi đó Phú
Quốc lại đi đầu về phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng.
Trong năm 2017 đã xuất hiện thêm nhiều thị trường
mới tiềm năng với hàng loạt dự án lớn như Hạ Long,
Quy Nhơn, Vũng Tàu, Sapa, Phan Thiết… Thị trường
condotel, officetel, hometel đã được hình thành từ
những năm 2012 – 2013; nhưng phải đến giai đoạn
2016 – 2017 mới đạt được đến mức sôi động rõ rệt.
Thị trường này hiện đang đem đến nhiều loại sản
phẩm đa dạng khác nhau: từ các căn hộ condotel,
officetel khoảng 1,2 hay 1,3 tỷ đến 2 tỷ, cho tới các
biệt thự nghỉ dưỡng khoảng từ 5 đến 7 tỷ, thậm chí 10
tỷ; đặc biệt những thị trường như Đà Nẵng, Nha

dựng và bất động sản nói chung tại Việt Nam tiếp tục
khởi sắc trong những năm tiếp theo.

- Ngành du lịch tăng trưởng ấn tượng: Ngành
du lịch, lĩnh vực công nghiệp “không khói” đã tiếp nối
đà thành công của những năm qua khi có gần 13 triệu
khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017 (tăng
29% so với năm 2016). (Hình 6). Đây được ghi nhận
là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của
ngành du lịch Việt Nam. Trong đó, tổng thu từ khách
du lịch đạt trên 500.000 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ
USD, đóng góp khoảng 7% vào GDP. Số lượng khách
tăng mạnh là một trong những nguyên nhân quan
trọng thúc đẩy thị trường bất động sản du lịch tăng
trưởng mạnh trong năm 2017.

Bên cạnh đó, với việc đề xuất ba đặc khu kinh tế
bao gồm Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong
(tỉnh Khánh Hòa), và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cũng
trở thành một sự kiện quan trọng trong năm vừa qua.
Đây cũng là một phần quan trọng trong chính sách
đưa ngành du lịch trở thành trọng điểm kinh tế trong
tương lai, đồng thời mở ra những cơ hội tiềm năng cho
ngành bất động sản. 
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Trang, Phú Quốc đều có giá trị cao. Chính vì vậy, thị
trường này thu hút sự quan tâm khá rộng rãi của tất
cả các bên liên quan, cả những người làm trong lĩnh
vực bất động sản, những người làm trong mảng
truyền thông và những người làm chính sách.

- Xu hướng chuyển dịch từ căn hộ cao cấp
sang trung cấp và bình dân. Năm 2017 kết thúc
đánh dấu một sự chuyển mình của thị trường căn hộ
bán từ tăng trưởng mạnh mẽ sang bền vững. Thị
trường đánh dấu sự dịch chuyển rõ rệt từ phân khúc
cao cấp xuống phân khúc trung bình. Theo số liệu
thống kê, trong số các căn hộ chào bán năm 2017,
phân khúc bình dân và trung cấp đã thống lĩnh khi
chiếm tỷ lệ 80%. (Hình 7). Khảo sát các doanh nghiệp
hoạt động trong ngành tư vấn, môi giới bất động sản
của Vietnam Report cũng cho thấy các dự án thuộc
phân khúc trung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất, 41,3%
trong cơ cấu dự án giao dịch của doanh nghiệp tư vấn,
môi giới bất động sản tham gia khảo sát giai đoạn
2016 – 2017. (Hình 8). Phân khúc này được dự đoán
tiếp tục là phân khúc “nóng” trong năm 2018.

- Phân khúc đất nền tạo thành “cơn sốt” trải
dài từ thị trường phía Nam ra thị trường phía

Bắc. Trong năm vừa qua, đất nền khu ven đô ở Hà
Nội và TP.HCM đã có hai đợt tăng giá là giai đoạn
trước tháng 6/2017 và đợt cuối năm; đặc biệt giá cả
phân khúc này đã tạo nên “cơn sốt” khi tăng gấp 2-3
lần chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Tại thị trường
bất động sản lớn nhất cả nước là khu vực TP.HCM thì
giá đất nền đã được đẩy lên đỉnh điểm cao nhất trong
lịch sử. Mức giá bình quân trên thị trường đã vượt mức
giá năm 2009 (năm đỉnh điểm của cơn sốt gần nhất).
Giá cả tăng vọt trên thị trường bắt nguồn từ các khu
vực phía Đông thành phố tại quận 2, quận 9, Thủ Đức
rồi nhanh chóng lan sang khu Nam Sài Gòn và tiếp tục
lan toả mạnh sang cả khu phía Tây và khu vực huyện
Cần Giờ. Cơn sốt đất lần này đã gây ra những lo ngại
cho sự phát triển bền vững của thị trường và lên đến
mức “đáng báo động”, buộc các cấp chính quyền tham
gia giải quyết chống đầu cơ. Còn tại Hà Nội, mặt bằng
giá đất nền tại khu vực Đông anh, Hà Đông, khu vực
phía Tây thành phố cũng bắt đầu xu hướng tăng giá
từ cuối năm 2016, tiếp tục lan tỏa mạnh sang năm
2017. Thị trường bất động sản tại Hà Nội đang tăng
tốc với việc các nhà đầu tư đang nâng mặt bằng giá
các khu vực đất nền có vị trí đẹp với kỳ vọng giá sẽ
còn tăng do các khu vực này “ăn theo” theo sự phát
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thể nói, cùng với Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh
tế đặc biệt và đưa ra những cơ chế chính sách thuận lợi,
thị trường bất động sản ở ba địa bàn này, nhất là Phú
Quốc đã có những chuyển biến rất toàn diện. 

triển cơ sở hạ tầng, qua đó giá trị bất động sản đầu
tư sẽ tăng mạnh. 

- Sự phục hồi các dự án đã đình hoãn trong
giai đoạn 2011 – 2013. Các dự án này đã được
phục hồi trong giai đoạn 2014 – 2016, nhưng đặc biệt
trong năm 2017, cùng với quá trình M&a, chuyển đổi
các chủ đầu tư thì các dự án được tái khởi động khá
tốt. Cho tới cuối năm vừa qua, chỉ còn rất ít dự án
không được tái khởi động. Tuy nhiên, về khía cạnh các
dự án khởi động mới lại không có nhiều. Tóm lại, một
loạt giải pháp đồng bộ đối với thị trường bất động sản
cũng giải quyết được nhiều câu chuyện như những dự
án tưởng chừng đã “trùm mền đắp chăn” nhiều năm,
điều này rõ nhất ở khu vực phía tây Hà Nội, từ Vành
đai 2 - Đường Láng đến sông Nhuệ. Đây là một điểm
sáng, nhất là hình ảnh khu vực hai bên Vành đai 3 –
đường trên cao, quận Thanh Xuân, được tái khởi động
và rất nhộn nhịp trong năm 2017.

- Thị trường bất động sản trên địa bàn ba đặc
khu kinh tế. Một trong những điểm không hoàn toàn
mới nhưng được thúc đẩy mạnh trong năm 2017 là thị
trường bất động sản trên địa bàn ba đặc khu kinh tế. Có
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Hình 8: Tỷ TRọNG GIao DịCH TRoNG CÁC PHâN KHúC BấT ĐộNG SảN TRoNG GIaI ĐoạN 2016 - 2017 Của
DoaNH NGHIệP Tư VấN, MôI GIớI THaM GIa KHảo SÁT (ĐơN Vị: %)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

40%

35%

12.80%

19.50%

41.30%

20.00% 18.50%

45%

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Đất nền

Vietnam Report, Khảo sát doanh nghiệp ngành bất động sản - xây dựng - vật liệu xây dựng tháng 02/2018



nói riêng cũng đang gia tăng đột biến. Cụ thể, năm
2017, bất động sản là lĩnh vực đứng thứ 3 về thu hút
vốn đầu tư nước ngoài (cả vốn trực tiếp - FDI và góp
vốn mua cổ phần) với giá trị khoảng 3,05 tỷ USD,
chiếm 8,5% tổng vốn đăng ký. Đây là minh chứng cho
lợi thế của thị trường bất động sản Việt Nam khi đang
được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao về tiềm
năng phát triển trong thời gian tới.  

Thứ ba: Bên cạnh đó khách du lịch đang tăng
trưởng ở mức kỷ lục từ trước đến nay với lượng khách
quốc tế trong năm 2017 đã đạt 13 triệu người. Du lịch
tăng trưởng cũng đồng thời kích hoạt sự phát triển của
bất động sản du lịch, đô thị hóa và cơ sở hạ tầng. Hình
ảnh Việt Nam được thế giới biết đến ngày càng nhiều
như một biểu tượng của ẩm thực châu Á, các danh
lam thắng cảnh đậm nét văn hóa Á Đông và người dân
thân thiện. Đây cũng là thế mạnh của ngành bất động
sản, xây dựng và vật liệu xây dựng của Việt Nam trong
thời gian tới. 

Thứ tư: Áp lực nâng cấp, đầu tư phát triển cơ sở
hạ tầng lớn phục vụ cho phát triển đô thị, giao thông
vận tải đường bộ, đường hàng không… được triển khai
đã tạo khối lượng việc làm rất lớn cho ngành xây dựng
và vật liệu xây dựng. Cơ sở hạ tầng đang dần hoàn
thiện tiếp tục kích hoạt nhu cầu trên thị trường bất
động sản. Kinh tế tăng trưởng cũng đồng thời làm khối
lượng hàng hóa vận chuyển gia tăng kéo theo nhu cầu
về xây dựng, bất động sản dành cho lĩnh vực công
nghiệp và tiếp tục sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho các
doanh nghiệp xây dựng trong thời gian tới. 

3.1. Điểm mạnh

Thứ nhất: Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai
đoạn phát triển nhanh nhất trong vòng mười năm qua.
Sau mức tăng “đột biến” 6,81% của năm 2017 thì quý
I năm 2018 số liệu tăng trưởng dự kiến còn đạt 7,4%,
đây là một kết quả gây “chấn động” khi mức tăng
trưởng quý I là cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Thu
nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng lên, đạt
khoảng 2.500 USD/người vào năm 2017 đã tiếp tục
làm “bàn đạp” kích thích sức cầu hàng hóa lâu bền
tăng lên. Đô thị hóa tăng lên và sức cầu gia tăng trên
tất cả các phân khúc nhà ở, đất nền (do xu hướng tách
ra sống độc lập của các hộ gia đình trẻ). Số liệu từ báo
cáo "Chỉ số tăng trưởng ngắn hạn" của công ty tư vấn
JLL về xếp hạng các nền kinh tế đô thị và thị trường
bất động sản hiện đang có tốc độ tăng trưởng nhanh
nhất. Bảng xếp hạng cho thấy sự nổi bật của châu Á -
Thái Bình Dương như là điểm đến cho đầu tư, thương
mại và đổi mới toàn cầu, với 25 thành phố thuộc top
30 toàn cầu. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội đã đứng vị
trí thứ 3 và thứ 6 trong top 10 chỉ số tăng trưởng ngắn
hạn. Đây được xem như những thành phố có môi
trường kinh tế và thị trường bất động sản tăng trưởng
ngắn hạn vào hàng nhanh nhất thế giới. Như vậy, các
thông tin về tình hình thị trường đã cho thấy một
khuynh hướng phát triển “bùng nổ” trong những năm
tới đây trên thị trường bất động sản, xây dựng và vật
liệu xây dựng.

Thứ hai: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
vào Việt Nam nói chung và vào khu vực bất động sản
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dự án, quản lý đầu tư, quản lý vận hành sau đầu tư
vẫn còn nhiều thiếu sót. Chất lượng nguồn nhân lực
chưa cao, công tác đào tạo chưa đồng bộ cũng là một
điểm yếu của các doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây
dựng và bất động sản hiện nay.

3.3. cơ hội

Thứ nhất: Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ngày càng
cao và dần mang tính bền vững đã làm tăng sự hấp
dẫn và tiềm năng của thị trường bất động sản, xây
dựng cũng như vật liệu xây dựng Việt Nam. Thị trường
đang tăng trưởng tốt đã giải phóng đa số tồn kho bất
động sản của giai đoạn trước, tình trạng nợ xấu được
khắc phục đã tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn
cho thị trường. 

Thứ hai: Quy mô dân số đứng thứ 3 khu vực
aSEaN, đứng thứ 13 thế giới với hơn 93 triệu người.
Bên cạnh đó, cơ cấu dân số trẻ và thu nhập đang được

3.2. Điểm yếu

Thứ nhất: Xét trên bình diện quốc tế thì quy mô
của các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng và vật
liệu xây dựng của Việt Nam còn khá nhỏ khi so sánh
với các “ông lớn” trên thị trường quốc tế. Ngoại trừ
một số tên tuổi lớn trong ngành, ví dụ như Vingroup,
Novaland, Coteccons, Hòa Bình Corp… thì nhìn chung
các doanh nghiệp bất động sản vẫn có quy mô vốn ở
mức khiêm tốn, bên cạnh đó còn bị phân tán, dàn
mỏng vào nhiều lĩnh vực hoạt động trên thị trường.  

Thứ hai: Mặc dù tiềm lực còn hạn chế nhưng tinh
thần liên kết, hợp tác trên thị trường giữa các doanh
nghiệp trong nước còn yếu. Do đó, phần lớn các kế
hoạch, chiến lược kinh doanh của các công ty bất
động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng hiện nay vẫn
còn mang tính đơn lẻ, cục bộ với việc đa số chỉ thi
công các dự án có quy mô nhỏ, thiếu hệ thống, thiếu
tính gắn kết thành một chuỗi giá trị của thị trường.
Bên cạnh đó, trình độ công nghệ của các công ty bất
động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng hiện vẫn
đang ở mức trung bình (thậm chí các công ty nhỏ còn
ở mức lạc hậu), chưa thể so sánh với các nhà thầu nổi
tiếng trên thế giới. 

Thứ ba: Một số khá lớn các doanh nghiệp kinh
doanh bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng
chuyển dịch từ các ngành như giao thông, vận tải,
dịch vụ hay thậm chí dầu khí, do đó tính chuyên
nghiệp vẫn chưa cao. Chưa hình thành được các
thương hiệu uy tín trên thị trường. Khả năng tài chính
còn hạn chế đã khiến đa số doanh nghiệp trên thị
trường đang sử dụng cơ cấu tài chính với “tỷ lệ đòn
bẩy nợ” khá lớn tạo rất nhiều rủi ro cho thị trường bất
động sản cũng như tài chính với mối đe doạ từ “nợ
xấu” và sự “sụp đổ dây chuyền”. Sử dụng đòn bẩy nợ
quá lớn hiện đang là điểm yếu nói chung của các
doanh nghiệp trong ngành. 

Thứ tư: Xuất phát từ xu thế đầu tư vào ngành bất
động sản theo trào lưu của nhiều doanh nghiệp trái
ngành trước đây thì mặt bằng trình độ các nhà quản
trị doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa thực sự
chuyên sâu am hiểu thực tiễn cũng như quy luật thị
trường nên trong các quy trình như thiết kế, quản lý
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đang truyền tải sự bất ổn vào nền kinh tế Việt Nam
như biến động tỷ giá, biến động của dòng vốn đầu tư
nước ngoài tạo thêm nhiều rủi ro hơn cho nền kinh tế
Việt Nam do tính liên kết, kết nối ngày càng cao giữa
nền kinh tế nội địa với các thị trường nước ngoài thông
qua các kênh tài chính hoặc hàng hóa, dịch vụ. Các
luồng tiền mà đặc biệt là luồng tiền điện tử sẽ có tác
động rất rõ ràng dù là yếu tố nằm ngoài thị trường bất
động sản (tiền điện tử tăng thì bất động sản bị tranh
chấp vốn, tiền điện tử giảm thì có thể gây mất vốn của
toàn nền kinh tế và thị trường bất động sản cũng bị
ảnh hưởng). Bên cạnh đó, hiện tượng dư thừa vật liệu
xây dựng từ một số quốc gia Đông Á hay việc Mỹ đánh
thuế vào thép nhập khẩu cũng sẽ có những tác động
nhất định đến thị trường Việt Nam.

Thứ tư: Một số chính sách còn chưa rõ ràng và
chưa theo kip yêu cầu. Ví dụ đối với những sản phẩm
mới như condotel, officetel còn rất lúng túng, chưa có
hành động nào thể hiện được rằng Nhà nước tạo điều
kiện hay hạn chế cho phân mảng này phát triển. Điều
này dẫn đến phản ứng của thị trường cũng sẽ chờ đợi
và từ đó gây ra chi phí cơ hội để đón chờ phản ứng
chính sách. Hay chính sách về thị trường nhà diện tích
nhỏ, đặc biệt ở thị trường TP.HCM vẫn còn sự khác
nhau giữa những người vận hành, kể cả vấn đề quản
lý Nhà nước, tạo ra những ngã ba về vấn đề triển khai.
Cũng như vậy, các công cụ phái sinh của thị trường
bất động sản, mặc dù đã có nhiều mong muốn trên thị
trường, như timeshare, như hệ thống tái thế chấp,
như ngân hàng tiết kiệm tương hỗ, như quỹ đầu tư tín
thác... vẫn chưa được ra đời, hay như chính sách về
đo lường thị trường được chờ đợi đã lâu nhưng đến
giờ vẫn không có biển hiện rõ rệt.

Thứ năm: Các hiện tượng đầu cơ trên thị trường
hoặc hiện tượng “sốt ảo” đang lặp lại. Điển hình là
phân khúc đất nền tại TP.HCM và Hà Nội đã có những
bước tăng giá đột biến (có nơi tăng đến 150-200%).
Lĩnh vực bất động sản đang dần trở thành một lĩnh
vực thu hút dòng vốn đầu cơ khá lớn của nền kinh tế,
gây méo mó các tín hiệu giá cả. Đây cũng là thách
thức cho các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp
kinh doanh lành mạnh trên thị trường bất động sản,
xây dựng và vật liệu xây dựng trong thời gian tới.  

nâng lên nhanh (dự báo năm 2020 thì nhóm trung lưu
sẽ đạt 1/3 dân số với 33 triệu người) cũng kích hoạt
nhu cầu bất động sản và xây dựng trong thời gian tới.
Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp bất động
sản, xây dựng và vật liệu xây dựng Việt Nam tiếp tục
mở rộng thị trường trong tương lai. 

Thứ ba: Khi CPTTP đi vào vận hành thì dù ít dù
nhiều, sản xuất sẽ tăng lên dẫn đến thu hút nguồn
vốn. Tuy nhiên, hội nhập sẽ mang tới nhiều cơ hội cho
thị trường bất động sản phát triển hơn. Bên cạnh đó,
khi thị trường đặc khu kinh tế mở ra sẽ khiến lượng
khách du lịch trong nước và quốc tế tăng mạnh và đây
sẽ là cơ hội lớn để các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đổ vốn vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản nghỉ
dưỡng.

Thứ tư: Trải qua 3 thập kỷ đổi mới kinh tế với
nhiều chu kỳ biến động trên thị trường bất động sản
thì các cơ quan chức năng đã dần xây dựng được một
khung khổ chính sách ngày càng chặt chẽ về quy định
pháp lý, hiệu quả thực hiện chính sách cũng tăng lên
cùng với xu hướng tăng sự minh bạch hóa trên thị
trường. Điều này góp phần củng cố sự phát triển bền
vững cho thị trường. 

3.4. Thách thức

Thứ nhất: Kinh tế thế giới đang có nhiều biến
động. Hiện nay, nền kinh tế đầu tàu là nước Mỹ đang
nêu quan điểm “chống tự do hóa thương mại” hoặc
phát động “chiến tranh thương mại” làm manh nha
những mầm mống nguy cơ của một cuộc khủng hoảng
kinh tế mới trên trên quy mô toàn cầu. Nếu khủng
hoảng kinh tế thế giới diễn ra thì nền kinh tế Việt Nam
sẽ lại chững lại (như trong năm 2008-2009) và kéo
theo sự “đóng băng” trên thị trường bất động sản, xây
dựng và vật liệu xây dựng của Việt Nam. 

Thứ hai: Nhà nước tiếp tục thoái vốn khỏi doanh
nghiệp nhà nước, dẫn đến một phần tiền trong xã hội
không đi vào bất động sản mà quay ra đón phần Nhà
nước bán ra, dẫn tới hiện trạng thị trường bất động
sản bị chia sẻ nguồn lực.

Thứ ba: Những biến động trên thị trường quốc tế
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thị trường mới nổi quá mạnh nên các thị trường truyền
thống như căn hộ giá 3 tỷ sẽ không còn nhiều cơ hội.

Nhìn chung, thị trường bất động sản đang trong giai
đoạn tăng trưởng mạnh (mặc dù đang có dấu hiệu của
tăng trưởng nóng) và tăng trưởng này là phù hợp với
quy luật kinh tế. Kể từ năm 2018 trở đi, nguồn cung
trên tất cả các phân khúc thị trường được nhận định sẽ
“tăng tốc” và trở nên cân bằng hơn với lực cầu của nền
kinh tế. Dòng vốn nước ngoài sau một thời gian tham
gia vào thị trường cũng sẽ “tung ra” những sản phẩm
phục vụ thị trường. Nhìn về phía công tác quản lý Nhà
nước thì các cơ quan chức năng đang chuẩn bị có các
chính sách để định hướng sự phát triển của thị trường
dần hướng đến tính bền vững trong dài hạn. Dự báo
cho năm 2018, thị trường bất động sản, xây dựng vẫn
sẽ trên đà tăng trưởng, tuy nhiên mức độ có thể ở mức
chậm lại, giảm bớt “độ nóng” vì về phía cung thì lượng
hàng hóa sẽ tăng mạnh cũng như công tác quản lý nhà
nước sẽ có các chế tài mạnh tay hơn với các hiện tượng
thao túng giá cả trên thị trường.n

Từ những cơ hội và thách thức đã nhắc đến ở trên,
có thể phác họa 5 xu hướng thị trường cơ bản trong
năm 2018:

Một là, xu hướng chủ yếu M&a, đối với tất cả các
dự án đình hoãn và các chủ đầu tư thất bại, sẽ tiếp tục
mạnh mẽ.

Hai là, các đặc khu kinh tế tiếp tục trỗi dậy, trở
thành những “miền đất hứa” và thu hút lượng đầu tư
bất động sản lớn.

Ba là, condotel, officetel và hometel sẽ tác động đến
các địa bàn còn lại trước khi “tắt sóng”. Ngoài 6 địa bàn
sôi động đã kể tên thì có thể là Hải Phòng, Vũng Tàu...

Bốn là, vấn đề về căn hộ giá thấp sẽ được giải quyết
và sẽ có nhiều người mong muốn tham gia, nhưng quan
trọng là chúng có đáp ứng được kỳ vọng hay không. 

Năm là, sự thu hẹp của thị trường truyền thống. Các
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dựng - vật liệu xây dựng sẽ triển khai trong giai đoạn
tới. (Hình 11)

Để hướng tới sự phát triển bền vững, các doanh
nghiệp trong ngành kỳ vọng Chính phủ ưu tiên ổn
định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện hệ thống pháp luật
nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý thị trường minh
bạch, hiệu quả. (Hình 12). Tuy đã đạt được một số
thuận lợi nhất định về mặt pháp lý trong năm vừa
qua như vấn đề xử lý nợ xấu, vốn góp của doanh
nghiệp nhà nước và vấn đề quản lý nợ công, nhưng
không thể phủ nhận thị trường bất động sản vẫn tồn
tại nhiều khó khăn. Trong đó, lãi suất là vấn đề mà
cả nhóm chuyên gia và doanh nghiệp đều bận tâm
nhất khi lãi suất cho vay cao sẽ ảnh hưởng đến việc
mua bán trên thị trường đồng thời gây cản trở các
chủ đầu tư trong việc triển khai những dự án còn
dang dở. Một số doanh nghiệp cũng đề xuất cắt giảm
một vài thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ doanh
nghiệp sớm triển khai dự án, đưa dự án đi vào hoạt
động theo đúng cam kết với khách hàng.

Riêng đối với các doanh nghiệp trong ngành vật
liệu xây dựng, 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát
mong muốn Chính phủ giảm lãi suất vay, giảm thuế
VaT để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp; đồng
thời "chính sách kích cầu, giảm tồn kho VLXD" và
"tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nhằm
khơi thông đầu ra" cũng là hai chính sách nhận được
phần lớn phản hồi của doanh nghiệp (hơn 70%).

Theo khảo sát các doanh nghiệp ngành bất động
sản - xây dựng - vật liệu xây dựng trong tháng
02/2018, 90% doanh nghiệp đánh giá môi

trường đầu tư, kinh doanh của ngành bất động sản -
xây dựng - vật liệu xây dựng trong năm 2016 - 2017
đã tốt hơn so với các giai đoạn trước đó; gần 45%
đánh giá đã tốt hơn rất nhiều. Dự báo về doanh thu
trong năm 2018, 96,8% doanh nghiệp cho biết doanh
thu sẽ tăng lên trong năm nay, chỉ có 3,2% doanh
nghiệp dự đoán doanh thu giảm. Con số này đã thể
hiện sự lạc quan tăng trưởng trong năm 2018 của các
doanh nghiệp. (Hình 9).

Nhận định về thị trường hiện tại, các doanh nghiệp
đánh giá Giá cả nguyên vật liệu đầu vào (58,1%); Quy
định, chính sách, văn bản pháp luật (58,1%) và Sự gia
tăng cạnh tranh của các đối thủ trong ngành (45,2%)
là Top 3 rào cản đối với các doanh nghiệp trong
ngành. (Hình 10). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp
tham gia khảo sát cũng bày tỏ sự lo lắng đối với Thông
tư 19 của Ngân hàng nhà nước về lộ trình hạn chế tín
dụng vào bất động sản gây ảnh hưởng đến khả năng
tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng và hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới, 13,3%
doanh nghiệp đánh giá chính sách mới này có ảnh
hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp, 56,7% đánh giá tác
động của chính sách vừa mang tính tích cực lẫn tiêu
cực đối với doanh nghiệp.

Hai chiến lược chủ yếu được các doanh nghiệp lựa
chọn thực hiện trong năm 2018 là đảm bảo hiệu quả
kinh doanh, chất lượng, tiến độ dự án của các công
trình (90,3%) và tiếp tục phát triển thương hiệu
(87,1%). Ngoài ra, tiến hành các thương vụ hợp tác,
sáp nhập và tăng cường vốn chủ sở hữu cũng là
những chiến lược các doanh nghiệp bất động sản - xây
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Hình 9: DoaNH NGHIệP NGàNH BấT ĐộNG SảN - Xây DựNG - VậT LIệU Xây DựNG ĐÁNH GIÁ TRIểN VọNG TăNG
TRưởNG NGàNH. (ĐơN Vị: %)
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Hình 10: HạN CHế, KHÓ KHăN LớN NHấT Của CÁC DoaNH NGHIệP TRoNG NGàNH BấT ĐộNG SảN - Xây DựNG
- VậT LIệU Xây DựNG HIệN Nay. (ĐơN Vị: %)

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát các doanh nghiệp ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, tháng 02/2018
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Hình 11: chiếN lược dự địNh của doaNh Nghiệp NgàNh bất độNg sảN - xây dựNg - Vật liệu xây dựNg
tRoNg Năm 2018. (đơN Vị: %)

Hình 12: NhậN địNh của doaNh Nghiệp Về NhữNg chíNh sách chíNh phủ cầN ưu tiêN thực hiệN Nhằm
hỗ tRợ doaNh Nghiệp tRoNg NgàNh (đơN Vị: %)

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát các doanh nghiệp ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, tháng 02/2018
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thiện chất lượng, đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong
các dự án, công trình. 

Từ phía khảo sát khách hàng của Vietnam Report,
Uy tín của doanh nghiệp trên truyền thông là một
trong top 3 lý do khách hàng chọn sản phẩm, dịch vụ
của doanh nghiệp trong ngành bất động sản, xây
dựng, vật liệu xây dựng; trong đó 3 yếu tố quyết định
là doanh nghiệp liên tục nghiên cứu, phát triển các sản
phẩm mới cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau
(70%), xuất hiện những đánh giá tích cực về hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp (67,5%) và xuất
hiện nhiều bài báo đánh giá tốt về sản phẩm/dịch vụ
của doanh nghiệp (55%). (Hình 13)

Đứng trên góc độ các doanh nghiệp, Chất lượng
công trình, Năng lực tài chính, Tầm nhìn thương hiệu
dài hạn là 3 mục tiêu doanh nghiệp đánh giá quan
trọng nhằm giữ vững vị thế và nâng cao uy tín của
mình. (Hình 14)

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ và quy mô lan rộng
của Internet, ngày nay, công tác truyền thông đã trở
thành “mũi nhọn” mới trong chiến lược của các doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín và hình
ảnh hiệu quả. Dữ liệu mã hóa truyền thông trên các
đầu báo, kênh truyền thông có ảnh hưởng như Thời
báo Kinh tế Việt Nam, Báo Đầu tư, Thời báo Kinh tế
Sài gòn, Cafef… cùng một số chuyên trang về bất
động sản, vật liệu xây dựng (Cafeland,
batdongsan.com.vn, vatlieuxaydung.org.vn…) trong
khoảng thời gian từ 01/2017 đến tháng 01/2018 do
Vietnam Report thực hiện cho thấy nhiều doanh nghiệp
trong ngành đã tập trung làm truyền thông hơn cùng

Ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng
trong giai đoạn tới sẽ là ngành gắn liền với công
nghệ 4.0. Theo khảo sát của Vietnam Report,

bên cạnh phương thức tiếp thị truyền miệng truyền
thống, các khách hàng dần tiếp cận các thông tin bất
động sản qua mạng và Internet nhiều hơn. Hơn 50%
khách hàng được hỏi cho biết họ tìm kiếm thông tin trên
các chuyên trang về nhà đất trên Internet và các diễn
đàn trên mạng, mạng xã hội. Sự “va chạm” giữa doanh
nghiệp Việt với công nghệ 4.0 cũng sẽ dần thay đổi hoạt
động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp này.
Trở nên “đa năng” hơn, hiện đại hơn, những doanh
nghiệp trước đây chỉ phụ trách một mảng thì nay hoàn
toàn có thể tính đến phát triển mình ở những lĩnh vực
khác để sinh lời nhiều hơn, với sự hỗ trợ từ công nghệ,
trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ nhân lực chất lượng
cao; chẳng hạn như sự xuất hiện của mô hình D&B (thiết
kế và thi công) trong vài năm trở lại đây ở nước ta.

Khi yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, thông
tin công bố trên thị trường ngày càng minh bạch và
có tính thời sự, các chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ngày
càng quan tâm đến sự bền vững và lâu dài của các
dự án, công trình xây dựng. Các chuyên gia nhận
định trong năm 2017, chất lượng sản phẩm đầu ra đã
được nâng cao, theo xu hướng tốt lên, chất lượng
của nhà đầu tư, nhà quản lý, các nhà thầu, công
nghệ, thiết bị xây dựng và cái tâm của người làm
nghề đều được thể hiện rõ nét. Dưới áp lực cạnh
tranh gia tăng cả trong nước và quốc tế, trong thời
gian tới, các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả
sẽ dần bị loại bỏ. Để có thể trụ vững trên thị trường,
các chủ đầu tư bắt buộc phải chứng minh năng lực
thực sự, các nhà thầu xây dựng cũng cần liên tục cải



tích cực về doanh nghiệp sẽ càng củng cố uy tín doanh
nghiệp và thiết lập niềm tin vững chắc nơi khách hàng. 

Trên thực tế, các doanh nghiệp có sự đầu tư kỹ
lưỡng về mặt hình ảnh doanh nghiệp trên truyền
thông chủ yếu vẫn thuộc về nhóm chủ đầu tư với một
số tên nổi bật như Vingroup, Novaland, Hà Đô Group,
Nam Long, C.E.o, Sacomreal, Him Lam... hay các nhà
thầu xây dựng lớn như Coteccons, Hòa Bình Corp… với
tần suất thông tin có ảnh hưởng tích cực ở mức cao
trên 35%. Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn
tuy chưa tập trung nhiều, nhưng trong vài năm gần
đây cũng đã đầu tư hơn cho công tác truyền thông.

Trong tương lai, uy tín của doanh nghiệp sẽ ngày
càng đóng vai trò quan trọng trong tạo lập sự tự tin
của bản thân doanh nghiệp đó và xây dựng niềm tin
với công chúng khi Việt Nam thực sự hội nhập vào với
những thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0.n

các bài viết với trên 10 nhóm chủ đề hay được đề cập
đến nhất, trải rộng từ Chất lượng sản phẩm, dự án; Tài
chính/Kết quả kinh doanh; Chứng khoán; Hình ảnh/PR;
Đầu tư; Chiến lược kinh doanh/M&a; Khách hàng/Quan
hệ khách hàng; Nghiên cứu phát triển (R&D); Vị thế trên
thị trường; Giá cả. (Hình 15)

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến uy tín của
doanh nghiệp trên truyền thông là khả năng “làm chủ
thông tin”. Điều này có nghĩa là các thông tin đưa ra
từ phía doanh nghiệp (báo cáo doanh nghiệp, đại diện
doanh nghiệp) sẽ được đánh giá gây ảnh hưởng trực
tiếp đến độ tin cậy của doanh nghiệp, tác động đến
nhận thức của khách hàng. Theo kinh nghiệm quốc tế,
những doanh nghiệp “làm chủ” lượng thông tin trên
thị trường về doanh nghiệp đó ở mức độ trên 35% là
những doanh nghiệp có khả năng “làm chủ” cuộc chơi.
Đặc biệt là sự xuất hiện của đại diện cấp cao doanh
nghiệp như Chủ tịch HĐQT, CEo với những thông tin
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Hình 13: yếU Tố QUyếT ĐịNH Uy TíN TRêN TRUyềN THôNG Của MộT CôNG Ty HoạT ĐộNG TRoNG NGàNH BấT
ĐộNG SảN - Xây DựNG - VậT LIệU Xây DựNG. (ĐơN Vị: %)

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát khách hàng thực hiện tháng 02/2018
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Hình 14: ĐÁNH GIÁ Của CÁC DoaNH NGHIệP TRoNG NGàNH Về MứC Độ ảNH HưởNG Của CÁC yếU Tố ĐếN
CHIếN LượC Và NâNG Cao Uy TíN Của DoaNH NGHIệP. (ĐơN Vị: %)
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Hình 15: CÁC CôNG Ty CÓ TRêN 10 NHÓM CHủ Đề Bao PHủ (TRoNG TổNG Số 24 NHÓM CHủ Đề) TRêN TRUyềN
THôNG. (ĐơN Vị: NHÓM CHủ Đề)

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát các doanh nghiệp ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, tháng 02/2018
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Ông cao Tùng lâm - chủ tịch HĐQT, công ty
cP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Trên thị trường bất động sản hiện nay, các nhà đầu
tư còn gặp một số khó khăn nhất định như không lường
trước được số tiền sử dụng đất trong từng dự án; quá
trình thẩm định, cấp phép đầu tư tốn nhiều thời gian.
Vì vậy, nếu Chính phủ có các chính sách về khung giá
đất minh bạch và thực hiện rút gọn các thủ tục thẩm
định, cấp phép đầu tư thì nhà đầu tư có thế có phương
án và quản lý chi phí đầu tư hiệu quả cho từng dự án,
rút ngắn khoảng thời gian từ khi quyết định đầu tư đến
giai đoạn thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các nhà thầu
hiện nay đều mong muốn Chính phủ ban hành những
chính sách quản lý người lao động đồng bộ. ở những
nước phát triển, công tác quản lý người lao động giống
như một thước đo của quản lý xã hội. Tuy nhiên công
tác này ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn.

Về mô hình D&B (Design & Build / Thiết kế & Thi
công): Để triển khai tốt mô hình trọn gói D&B thì cả
Nhà đầu tư và Nhà thầu cũng cần đáp ứng những
điều kiện nhất định. Đối với chủ đầu tư, dự án phải
có những hệ thống quản lý đồng bộ: bộ máy nhân
sự, thiết kế, quy hoạch, kiểm soát... Khi nhà đầu tư
có hệ thống chuyên gia về kết cấu, kiến trúc cho đến
cơ điện, phòng cháy, chữa cháy... chuyên nghiệp và
có niềm tin với nhà thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu
sẽ đạt tới sự đồng thuận cao. Đối với các nhà thầu,
khi được giao D&B thì vai trò của các nhà thầu là rất
lớn. Nhà thầu có thể yêu cầu hoặc đề xuất những
phương án thiết kế tối ưu cho mình, nhưng phải tránh
được những cám dỗ về lợi nhuận bởi họ có vai trò,
tiếng nói nhất định trong khâu thiết kế. Điều này đòi
hỏi nhà thầu phải có một trình độ quản lý và đạo đức
nghề nghiệp hết sức trách nhiệm và nghiêm túc.n

Bà Trần Thị Hải Đường - Giám đốc Thương Hiệu
& Truyền Thông, công ty cP Đầu tư Nam long

Năm 2018, thị trường bất động sản nhà ở sẽ là
một bức tranh nhiều gam màu sáng cho cả chủ
đầu tư và người mua nhà. Với chủ đầu tư, việc tiếp
tục nhận được nguồn vốn FDI mạnh mẽ từ nước
ngoài sẽ là nguồn động lực rất lớn để triển khai các
dự án nhà ở phức hợp quy mô hơn, quy hoạch và
tiện ích chỉn chu, không chỉ đem lại một ngôi nhà
để bán cho người mua mà còn là một hệ sinh thái
nhà ở với các khu vực thương mại, giải trí, trường
học, văn phòng… vừa góp phần phát triển diện
mạo quy hoạch đô thị, vừa giúp người dân có thể
làm việc, sinh hoạt gần hơn, giảm áp lực giao
thông cho các đô thị lớn. Với người mua, việc cạnh
tranh giữa các chủ đầu tư, đặc biệt là trong phân
khúc căn hộ sẽ giúp họ sở hữu được những sản
phẩm chất lượng, có tính độc đáo và khác biệt.
Người mua sẽ có nhiều chọn lựa hơn về chủ đầu
tư, tiện ích, quy hoạch, môi trường xung quanh…
để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Bên
cạnh đó, đối với thị trường TP.HCM, cơ chế đặc thù
vừa được Quốc hội thông qua sẽ là một trong
những yếu tố quan trọng và được kỳ vọng nhiều
nhất. Bởi với cơ chế này, chính quyền thành phố sẽ
chủ động hơn trong việc cải thiện môi trường đầu
tư thông thoáng, giải tỏa áp lực về tài chính, thúc
đẩy phát triển hạ tầng và các dự án phục vụ kinh
tế - xã hội nhằm mục tiêu trở thành một trong
những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương
mại, khoa học công nghệ của khu vực. Đây chính
là điểm tựa nhanh chóng mang lại cơ hội tăng
trưởng cho thị trường bất động sản.n
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PGS. TS. Trần Kim chung – Phó Viện trưởng,
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Đối với thị trường bất động sản, quan trọng là
phải đảm bảo cho các chính sách được vận hành,
các chính sách dành cho thị trường này luôn là
chính sách phản ứng trung và dài hạn nên sẽ có
những yêu cầu riêng:

Thứ nhất, chính sách phải công khai, minh bạch
và dự báo được, không có những phản ứng thái
quá, cũng không có những phản ứng đột ngột. Thị
trường bất động sản luôn luôn phản ứng chậm,
trong trung và dài hạn nên yêu cầu tính minh bạch
và dự báo được để có thể điều chỉnh. Không chỉ
minh bạch về chính sách, cũng cần lưu ý minh bạch
về thông tin các dự án, thông tin quy hoạch, thông
tin về chủ đầu tư... 

Thứ hai, đưa cơ chế thị trường thực sự vận
hành trong thực tiễn cho tất cả các bên tiếp cận,
tức ai sử dụng đất đai, vốn và các nguồn lực có liên
quan đến dự án bất động sản hiệu quả nhất thì
được thực hiện dự án và nó phải được lựa chọn
thông qua cơ chế thị trường. 

Thứ ba, chế tài phải đủ mạnh, sai phải dừng
ngay, xử lý ngay và nghiêm minh, không để dồn
đến cuối hay đưa lên lãnh đạo cấp trên xử lý. 

Thứ tư, những công cụ phái sinh cần có trên thị
trường phải được đưa vào vận hành. Đó là hệ thống
tái thế chấp, hệ thống ngân hàng tiết kiệm tương
hỗ, các công cụ về chung sở hữu timeshare, các
căn nhà diện tích nhỏ... Ngoài ra, một công cụ rất
quan trọng khác là quỹ đầu tư tín thác (REITs) cần
đưa vào vận hành trong thực tiễn.n

TS. lê Nết - công ty luật lNT & Partners

Thị trường bất động sản hiện vẫn tồn tại một số khó
khăn. Ví dụ, về vấn đề cho vay của ngân hàng. Phần
lớn người dân mua căn hộ vẫn nhờ đầu tư tích cóp hoặc
tiền của cha mẹ cho, nhưng đúng ra phải là ngân hàng
cho vay mới hợp lý. Người có tiền mua được nhiều căn
hộ nhưng lại không thể bán ra cho người không có tiền,
nếu họ không vay ngân hàng. Trên thực tế, lãi suất cho
vay cao sẽ gây ra nhiều khó khăn cho thị trường bất
động sản phát triển.

Vì vậy, đối với các chính sách về phía người mua, tín
dụng bất động sản nên được nới rộng. Nếu như trước kia
dựa trên tài sản bảo đảm thì nay cần thu hồi nợ dựa trên
khả năng kiếm tiền của người đi vay, việc lấy căn hộ bảo
đảm chỉ là một phần, còn thu nhập mới là chính. Nhà
nước phải thể chế hóa quy định cho vay và bảo lãnh ngân
hàng. Còn về phía các doanh nghiệp, cho vay không chỉ
cần mỗi tài sản bảo đảm mà còn cả tính khả thi của dự
án, như: vị trí khởi công bởi người mua sẽ quan tâm giải
quyết một số nhu cầu như ăn ở, đi lại, học hành cho con
cái; kinh nghiệm của nhà đầu tư; năng lực nhà đầu tư... 

Bên cạnh đó, đối với vấn đề bất động sản nghỉ
dưỡng condotel hiện đang nổi trội, chúng ta cũng rất
cần cơ chế pháp lý cụ thể. Bong bóng bất động sản
nếu nổ ra sẽ ở phân khúc condotel. Việc chủ đầu tư
cam kết lợi nhuận 8% để hấp dẫn và thu hút các nhà
đầu tư là không thực tế, bởi giả sử mỗi ngày đều có
khách, mỗi khách là 100 USD thì cũng không sinh ra
được lợi nhuận lớn đến thế. Mặt khác, có thể năm
2017 khách du lịch đông song chưa chắc năm nay đã
được vậy vì khách du lịch có thể chọn không quay lại
Việt Nam hay chuyển sang du lịch các nước khác như
Thái Lan, Campuchia... Nhiều quyết định, chính sách
về phát triển du lịch đi kèm được ban hành mới chỉ dựa
trên hiện tượng chứ chưa thực sự nhìn vào tương lai.n



Những nhận định trong Báo cáo mang tính tổng quát và tham khảo
cho các doanh nghiệp, đối tác; không phải nhận định cá nhân và
không phục vụ mục đích hay nhu cầu của bất cứ nhà đầu tư cụ thể
nào. Do đó, các bên liên quan nên cân nhắc kỹ tính phù hợp của các
thông tin trên trước khi sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các thông tin đó.
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