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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
KINH TẾ XÃ HỘI
THÔNG TIN CHUNG

CPI
Cả nước: tăng 2.4% so với cùng kỳ năm 2019.
TP. HCM: tăng 1.4% so với cùng kỳ năm 2019.

FDI
Cả nước lũy kế 05 tháng đạt 13.9 tỷ USD, bằng 
83% so với cùng kỳ năm 2019. 
TP. HCM đạt 2.77 tỷ USD, bằng 99.6% so với 
cùng kỳ năm 2019.
FDI giải ngân đạt khoảng 6.7 tỷ USD, bằng 
91.8% so với cùng kỳ năm 2019. 
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản 
đạt 801.2 triệu USD, bằng 91.8% so với cùng 
kỳ năm 2019.

GIÁ VÀNG
Giá vàng có nhiều biến động, xác lập đỉnh ở mức 
49.42 triệu Đồng/lượng.
Phiên giao dịch ngày 31/05/2020, giá mua vào 
– bán ra lần lượt ở mức:
48.52 – 48.92 triệu Đồng/lượng.

TỶ GIÁ
Tỷ giá USD có nhiều biến động, xu hướng giảm 
chiếm chủ đạo trong tháng. 
Tỷ giá USD/VND cuối Tháng 05/2020: 1USD 
= 23,370 Đồng, giảm 140 Đồng (1%) so với đầu 
tháng.

Nguồn: Bộ  Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam

TỶ USD

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam

TỶ LỆ %

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

VND
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
KINH TẾ XÃ HỘI
THÔNG TIN CHUNG

LÃI SUẤT
Mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dao động 
5.5% – 7.3%/năm.

Nguồn: Tổng  hợp từ các ngân hàng

TỶ LỆ %

VN - INDEX
Chỉ số Vn-Index kết thúc tháng 05/2020 đạt 
864.47 điểm, tăng 102 điểm so với phiên giao 
dịch đầu tiên của tháng tương ứng 12%.
Vn-Index đạt đỉnh cao nhất trong tháng vào 
ngày 26/05 với 869.13 điểm.

Nguồn: Sở GD CK TP. HCM

ĐIỂM
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
KINH TẾ XÃ HỘI
CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ

LUẬT PPP: HOÀN THIỆN ĐỂ HẤP DẪN NHÀ ĐẦU 
TƯ NGOẠI
Các quy định trong Dự thảo Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (Luật PPP) cần đảm bảo được tính 
linh hoạt xuyên suốt, đi kèm cơ chế chia sẻ rủi ro, tuân thủ 
luật chơi quốc tế để hấp dẫn nhà đầu tư ngoại và thu hút 
nguồn lực tư nhân.

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH SỬ 
DỤNG ĐẤT QUỐC GIA
Ngày 12/05/2020, TTCP ban hành Nghị Quyết phê duyệt 
nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 
– 2030, tầm nhìn đến 2050.

THỦ TƯỚNG QUYẾT ĐỊNH ACV ĐẦU TƯ NHÀ GA 
T3 TÂN SƠN NHẤT
Ngày 19/05/2020, TTCP ban hành quyết định số 657/QĐ-
TTg phê duyệt chủ trương xây dựng nhà ga hành khách T3 
cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự án có vốn đầu 
tư 10,990 tỉ đồng, thời gian thực hiện 37 tháng kể từ khi 
ký phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,...
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
KINH TẾ XÃ HỘI
HẠ TẦNG - GIAO THÔNG

ĐẤU THẦU LÀM CẦU THỦ THIÊM 4
UBND TP.HCM giao Sở kế hoạch và đầu tư đề xuất kế 
hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cầu 
Thủ Thiêm 4. Đề xuất phương án tổ chức phía Quận 7, 
phương án kết nối cầu Thủ Thiêm 4 với 2 nút giao thông 
tại vị trí đường Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát và cầu 
đường Tân Thuận 2 – Nguyễn Văn Linh.

TUYẾN METRO SỐ 5
UBND TP đã có công văn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét Hồ sơ 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình 
đường sắt đô thị TP HCM - tuyến metro số 5 - giai đoạn 
1 từ ngã tư Bảy Hiền đến cầu Sài Gòn. Dự án có chiều dài 
khoảng 8.9km, gồm 8 nhà ga, tổng mức đầu tư khoảng 
38,700 tỷ đồng. Dự kiến xây dựng 2025 – 2029, 2030 
đưa vào khai thác.

CAO TỐC BẾN LỨC – LONG THÀNH
Ngày 22/05/2020, Phó TTCP Phạm Bình Minh đã có công 
văn hỏa tốc gởi Bộ Tài Chính – Bộ Kế hoạch & Đầu tư 
về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo TTCP xem 
xét quyết định về dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức 
– Long Thành. Tuyến đường cao tốc có tổng chiều dài 
57.8km, giá trị dự kiến khoảng 1.5 tỷ đồng, thời gian thực 
hiện được điều chỉnh đến ngày 31/12/2023.
Cùng ngày 22/05/2020, CP đã ban hành Nghị quyết số 
75/NQ-CP về việc xử lý các vấn đề liên quan.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,...
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
KINH TẾ XÃ HỘI
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG BẤT ĐỘNG SẢN

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP ĐÓN “SÓNG” 
DỊCH CHUYỂN TỪ TRUNG QUỐC
Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp 
nước ngoài, khi có lực lượng lao động trẻ, chi phí lao động 
thấp, cơ sở hạ tầng – cảng biển, hệ thống giao thông 
đường bộ, đường thủy, hệ thống kho bãi, tình hình chính 
trị ổn định, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh.

BÍ THƯ NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐI THỊ SÁT ĐIỂM NÓNG 
NHÀ KHÔNG PHÉP
Ngày 15/05/2020, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn 
Thiện Nhân cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo 
các sở ngành, Công an TP.HCM, UBND huyện Bình Chánh 
đã có buổi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không 
phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,...
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
THÁNG 5/2020
ĐẤT NỀN DỰ ÁN

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam
Ghi chú: Số lượng các dự án nêu trên chỉ mang tính chất điển hình và không bao gồm cho toàn bộ thị trường

THỊ TRƯỜNG ĐẤT NỀN TP. HCM
Trong tháng 5/2020, thị trường đất nền dự án ghi nhận không có dự án nổi bật nào mở bán, nguồn cung đến 
từ các dự án đã mở bán trước đó. Tuy nguồn cung khan hiếm nhưng dự kiến sẽ có một số dự án được triển khai 
trong những tháng tiếp theo, giao dịch thứ cấp đang dần sôi động trở lại.

THỊ TRƯỜNG ĐẤT NỀN CÁC TỈNH GIÁP RANH TP. HCM 
Thị trường các Tỉnh giáp ranh TP.HCM trong tháng 05/2020 ghi nhận có 9 dự án mở bán (gồm 4 dự án mới và 
5 giai đoạn tiếp theo của dự án đã mở bán trước đó), cung cấp ra thị trường khoảng 1,129 nền. Tỷ lệ tiêu thụ 
đạt khoảng 51% (575 nền). Nguồn cung và tiêu thụ đất nền ở thị trường vùng ven trong Tháng 05 bắt đầu khởi 
sắc so với Tháng 04/2020. Cụ thể:
• Bình Dương với 3 dự án mở bán, với khoảng 270/388 (70%) nền được tiêu thụ. 
• BRVT với 5 dự án mở bán, với khoảng 162/501 (32%) nền được tiêu thụ.
• Long An với 1 dự án mở bán, với khoảng 143/240 (60%) nền được tiêu thụ.
Theo quan sát của bộ phận R&D DKRA Việt Nam, thị trường đất nền vùng ven bắt đầu khởi sắc và sôi động 
trở lại, có thể sẽ có sự bứt phá về nguồn cung mới trong những tháng cuối năm. Và đây vẫn là 1 kênh đầu tư 
hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
THÁNG 5/2020
CĂN HỘ 

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam
Ghi chú: Số lượng các dự án nêu trên chỉ mang tính chất điển hình và không bao gồm cho toàn bộ thị trường

Thị trường BĐS căn hộ tại TP. HCM trong tháng 
5/2020 ghi nhận 08 dự án mở bán (02 dự án mới và 
06 giai đoạn tiếp theo của dự án đã mở bán trước đó), 
cung cấp cho thị trường khoảng 1,168 căn hộ, gấp 
5.8 lần so với tháng trước (200 căn). Lượng tiêu thụ 
trên nguồn cung mới đạt khoảng 851 căn (72.9%), 
gấp 15.4 lần so với tháng trước (55 căn).
Quan sát được trong T5/2020, khi dịch bệnh cơ bản 
được kiểm soát cùng với việc dỡ bỏ giãn cách xã hội, 
thị trường bắt đầu ghi nhận tín hiệu hồi phục tích cực 
với số lượng dự án mở bán tăng vọt sau thời gian bị 
kìm nén bởi dịch bệnh. Tuy nhiên phần lớn là các giai 
đoạn/đợt bán hàng tiếp theo của dự án trước đó với 
nguồn cung mở bán “nhỏ giọt”, thậm chí một số dự 
án chỉ mở bán 30 – 50 căn tại sàn. Điều này phần nào 
phản ánh tâm lý thận trọng của chủ đầu tư/ đơn vị 
bán hàng trước bối cảnh thị trường biến động và khó 
đoán định như hiện nay.

Trong tháng: 
• Phân khúc căn hộ hạng A và B dẫn dắt thị trường, chiếm 86% tổng nguồn cung mới. 
• Phân khúc căn hộ hạng C tiếp tục không có dự án mở bán. 
• Phân khúc hạng sang ghi nhận nguồn cung 162 căn (14%) từ dự án mở bán mới là The River của Refico & CII 

ở Quận 2, mặc dù đã nhận booking từ cuối 2019 nhưng tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt khoảng hơn 50% giỏ hàng mở 
bán. Có thể lý giải bằng việc dự án mở bán thời điểm cuối tháng, cũng như xu hướng người mua dần thiên 
về lựa chọn các BĐS phục vụ nhu cầu ở thực, mức giá bán dưới 50 tr. Đồng/m2 hơn là các sản phẩm định vị 
hạng sang nhằm quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp như hiện nay.

SO SÁNH LƯỢNG CUNG VÀ TIÊU THỤ THEO THÁNG NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
THÁNG 5/2020
CĂN HỘ 

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam
Ghi chú: Số lượng các dự án nêu trên chỉ mang tính chất điển hình và không bao gồm cho toàn bộ thị trường

Xét theo khu vực:
• Nguồn cung khu Đông và Nam chiếm xấp xỉ 87% cơ 

cấu nguồn cung toàn thị trường.
• Khu Tây chỉ chiếm 13% nguồn cung nhưng ghi nhận 

sức hấp thụ khá tốt, chủ yếu đến từ dự án Celadon 
City – phân khu Diamond Centery của Gamu-
da Land ở Q. Tân Phú. Dự án có tỷ lệ tiêu thụ đạt 
100% giỏ hàng mở bán nhờ vào định vị concept sản 
phẩm căn hộ resort cũng như mức giá bán chính 
thức thấp hơn 7 – 10 tr. Đ/m2 so với giá thời điểm 
truyền thông. 

NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC

Khác với thị trường sơ cấp được áp dụng các chương trình khuyến mãi kích cầu hấp dẫn hỗ trợ mùa dịch, thị 
trường căn hộ thứ cấp TP. HCM vẫn tỏ ra khá trầm lắng, thanh khoản thấp và chỉ tập trung ở những dự án pháp 
lý hoàn thiện hoặc đang trong giai đoạn bàn giao nhà (Mizuki Park của Nam Long ở H. Bình Chánh, High Intela 
của LDG ở Quận 8,...) với mức giá bán không thay đổ nhiều so với thời điểm trước dịch bệnh.
Nhìn chung, thị trường trong T5/2020 đã có bước hồi phục đáng ghi nhận. Với sự kiện một số dự án lớn kick-
off và training bán hàng, thị trường trong T6/2020 được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà hồi phục nhưng rất khó để bức 
phá.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
THÁNG 5/2020
NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam
Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Trong tháng 05/2020, phân khúc nhà phố/
biệt thự ghi nhận 2 dự án mở bán, cung cấp 
ra thị trường 44 căn, tăng 47% so với tháng 
trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 39% (khoảng 17 
căn).
Nguồn cung tập trung chủ yếu ở khu Tây. Dự 
án mở bán là Levata City của MD Land và 
Rolanno Star của Cá nhân ở Bình Tân. Các dự 
án mở bán là những dự án có quy mô nhỏ với 
số lượng sản phẩm hạn chế có mức giá dao 
động từ 5.3 – 6.9 tỷ đồng/căn.
Sức cầu thị trường thấp, chủ yếu tập trung 
ở dự án Rolanno Star với khoảng 12 căn 
(chiếm 27%) tổng lượng tiêu thụ mới toàn 
thị trường.

NGUỒN CUNG – TIÊU THỤ DỰ ÁN MỚI THEO THÁNG

Tình hình giao dịch thứ cấp kém sôi động và có dấu hiệu giảm nhiệt. Các giao dịch tập trung chủ yếu ở những 
dự án đã bàn giao nhà, cơ sở hạ tầng thuận tiện như: Valora Fuji, Valora Kykio của Nam Long, Merita của Khang 
Điền, Villa Park của M.I.K.
Trong thời gian tới, nguồn cung và sức cầu thị trường có thể tăng, nhưng khó có sự đột biến.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
THÁNG 5/2020
BIỆT THỰ BIỂN 

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam
Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Phân khúc biệt thự biển trong T05/2020 ghi 
nhận hai dự án mới mở bán, cung cấp ra thị 
trường 35 căn, bằng 20% so với tháng trước 
(172 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt 11% (khoảng 4 
căn), bằng 19% so với tháng 04/2020 (45 căn). 
Nguồn cung hạn chế, tập trung chủ yếu ở 
Khánh Hòa và Quảng Nam. Dự án mới mở bán 
là Ocean Luxury Villa By Radison Blu của Euro 
Window ở Khánh Hòa và Le Meridien Resort & 
Spa của Tokin Land ở Quảng Nam.

NGUỒN CUNG – TIÊU THỤ DỰ ÁN MỚI BIỆT THỰ BIỂN

Sức cầu thị trường thấp, tình hình tiêu thụ dự án mới khá chậm. Giá bán khá cao dao động từ 33 – 53 tỷ đồng/
căn khiến khách hàng không có nhiều sự lựa chọn.
Trong ngắn hạn, nguồn cung và sức cầu của thị trường biệt thự biển có thể tăng tuy nhiên mức tăng không 
đáng kể.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
THÁNG 5/2020
CONDOTEL

Nguồn: Bộ phận R&D - DKRA Vietnam
Hình ảnh minh họa được lấy từ Internet, website của các dự án đang rao bán

Theo số liệu thống kê của Bộ phận R&D 
– DKRA Vietnam, trong suốt 4 tháng từ 
T2/2020 – T5/2020, thị trường condotel 
không ghi nhận dự án mới mở bán.
Nguồn cung khan hiếm, sức cầu thị trường 
thấp, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng 
kép từ sự vỡ cam kết lợi nhuận của một vài 
dự án như Cocobay, Bavico, FLC,….và tình 
hình dịch bệnh covid 19.
Trong quan sát của chúng tôi, nguồn cung có 
thể sẽ tăng nhẹ. Tuy nhiên sức cầu thị trường 
tiếp tục xu ở mức rất thấp. Xu hướng này có 
thể kéo dài đến hết năm 2020.

NGUỒN CUNG – TIÊU THỤ DỰ ÁN MỚI THEO THÁNG



DKRA Vietnam - Nhà cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ Bất động sản.

Với hoài bão trở thành thương hiệu dịch vụ Bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên 
ở Việt Nam, cùng giá trị hoạt động cốt lõi Tín – Trí – Đức, DKRA Vietnam phát triển chuỗi 
giá trị dịch vụ toàn diện và đồng bộ gồm nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển – tiếp thị - 
phân phối – quản lý, vận hành dự án; cũng như chuyên nghiệp hơn trong dịch vụ hướng đến 
khách hàng cao cấp; không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích mang lại cho khách hàng và đối tác.  

Qua hơn 8 năm hình thành và phát triển, DKRA Vietnam hiện có 4 công ty thành viên (DKRA Luxury, 
DKRA Vega, DKRA Property Management, DKRA Da Nang), 6 sàn giao dịch với hơn 500 nhân sự 
hoạt động rộng khắp các khu vực miền Nam và miền Trung.

Bằng sự am hiểu thị trường sâu sắc cùng lực lượng nhân lực chuyên nghiệp, DKRA Vietnam 
cam kết mang lại giá trị thiết thực và lợi ích hài hòa cho các bên khách hàng, cổ đông và nhân 
viên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững và lâu dài.

R&D - DKRA VIETNAM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ
Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Định Kỳ

Tư Vấn Phát Triển Dự Án

Tư Vấn Tiếp Thị Và Bán Hàng

Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Các Nghiên Cứu Thị Trường Chuyên Biệt

Ông Nguyễn Hoàng (Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển DKRA Vietnam) 
M: (+84) 903 338 699        E: nguyenhoang@dkra.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM 
63 - 67 An Điềm, P.10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh        T: 0888 108899        W: www.dkra.vn




