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Tổng quan

Mới đây, Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước và kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cũng 
trong năm 2015 này, Savills kỷ niệm 20 năm thành lập và được biết đến là công ty bất động sản nước ngoài có thời gian hoạt 
động lâu dài nhất tại Việt Nam. Nhân dịp đặc biệt này, chúng tôi đã nhìn lại những sự kiện chính trong trong chặng đường hai thập 
kỷ vừa qua cũng như những gì có thể đạt được trong 20 năm tới.
Năm 1995, văn phòng Chesterton Petty Việt Nam được mở ra tại một ngôi nhà nhỏ trên đường Phạm Sư Mạnh, Hà nội với chỉ 5 
nhân viên. Năm 2007, tập đoàn Savills đã quyết định mua lại và đổi tên thành Savills Việt Nam. Năm 2010, chúng tôi đã vinh dự 
được Hoàng tử Andrew, tước hiệu Công tước xứ York, Vương quốc Anh, khai trương văn phòng Savills Hà Nội tọa lạc tại tòa 
nhà Sentinel Place, đường Lý Thái Tổ. Văn phòng 
nhỏ trước đây giờ đã phát triển thành một Savills 
vững mạnh với hơn 1.000 nhân viên trên toàn quốc 
và có mặt tại hầu hết các thành phố lớn của Việt Nam 
bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Tp.HCM. 
Savills cũng là một trong số 1.000 công ty nộp thuế 
đứng đầu Việt Nam và nằm trong Top 200 công ty 
nước ngoài nộp thuế hàng đầu trong nhiều năm. 

Cùng nhìn lại một vài sự kiện của Việt Nam vào năm 1995:
 � Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cũng đang 

hướng đến kỷ niệm 20 năm trong năm nay. 
 � Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ.
 � Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo.
 � Bộ phim Xích Lô của đạo diễn Trần Anh Hùng giành giải Sư tử Vàng cho bộ phim hay nhất 

tại Liên hoan phim Venice lần thứ 52. Những siêu phẩm khác được công chiếu toàn cầu 
vào thời điểm đó gồm có Braveheart, Toy Story và Batman Forever.

 � Có khoảng 15.000 thuê bao điện thoại di động tại thời điểm đó.
 � Khách sạn nổi Sài Gòn vẫn luôn là một trong những hình ảnh du lịch đáng nhớ nhất trong 

hai thập kỷ qua. Trong những năm đầu thập kỷ 90, khách sạn này được đặt bên bờ sông 
Sài Gòn và được quản lý bởi tập đoàn khách sạn Southern Pacific để đáp ứng nhu cầu 
cao của du khách cho khách sạn 5-sao tiêu chuẩn quốc tế. 

Cũng trong giai đoạn đó, trên thế giới, hệ thống ngân hàng thương mại Barings sụp đổ; Tổ 
chức thương mại thế giới WTO được thành lập; Liên minh NATO đánh bom Bosnia dẫn 
đến một Thỏa thuận hòa bình giữa các bên; đồng thời, Microsoft cho ra mắt bộ điều hành 
Windows 95; Andrea Agassi giành chiến thắng tại giải quần vợt mở rộng Úc và Tổng thống 
Bill Clinton phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Monica Lewinsky.

Giải thưởng quốc tế

Giải thưởng Bất động sản quốc tế năm 2015
 � Công ty BĐS xuất sắc nhất Việt Nam
 � Công ty Tư vấn BĐS xuất sắc nhất Việt Nam

Giải thưởng Bất động sản quốc tế năm 2014
 � Công ty BĐS xuất sắc nhất Châu Á -Thái Bình Dương
 � Công ty Cho thuê BĐS xuất sắc nhất Châu Á -Thái Bình Dương
 � Công ty BĐS xuất sắc nhất Việt Nam
 � Công ty Cho thuê BĐS xuất sắc nhất Việt Nam

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2013 
 � Công ty cung cấp dịch vụ BĐS hàng đầu Việt Nam

Giải thưởng Bất động sản quốc tế năm 2013
 � Công ty BĐS xuất sắc nhất Châu Á -Thái Bình Dương
 � Công ty BĐS xuất sắc nhất Việt Nam
 � Công ty Cho thuê BĐS xuất sắc nhất Việt Nam
 � Công ty Tư vấn BĐS xuất sắc nhất Việt Nam
 � Website Công ty BĐS xuất sắc nhất Việt Nam

Giải thưởng Bất động sản quốc tế năm 2012
 � Công ty BĐS xuất sắc nhất Việt Nam 
 � Công ty Tư vấn BĐS xuất sắc nhất Việt Nam

Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á 2012
 � Công ty tư vấn BĐS xuất sắc nhất Việt Nam

Savills vinh dự dẫn đầu hạng mục nhà tư vấn/ đại lý bất động 
sản suốt 7 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng các thương 
hiệu kinh doanh xuất sắc nhất năm 2015 tại Anh Quốc.

Savills Việt Nam vinh dự là Công ty Bất động sản xuất sắc nhất và Công ty Tư vấn Bất động sản xuất sắc nhất Việt 
Nam trong nhiều năm liền. 

 “Các giải thưởng này là sự ghi nhận 
cho những nỗ lực và thành quả của toàn 

bộ nhân viên tại Savills Việt Nam” 
Neil MacGregor

Tổng Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam
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Tổng sản phẩm nội địa (GDP)

Trong hai thập kỷ vừa qua, Việt Nam đạt 
tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, liên 
tục đứng đầu trong biểu đồ tăng trưởng. 
Từ năm 2000, Trung Quốc là nền kinh 
tế châu Á duy nhất có mức tăng trưởng 
cao hơn Việt Nam.
Tăng trưởng GDP tương đối ổn định 
trong những năm 1990, bắt đầu tăng vào 
đầu những năm 2000 và đạt mức cao 
nhất vào năm 2008. Việt Nam đã đi lên 
từ một trong những nước nghèo nhất 
thế giới, trở thành nước có thu nhập 
trung bình và có triển vọng; trong tương 
lai không xa dự đoán sẽ vượt qua hầu 
hết các nước châu Á khác. 
Doanh nghiệp Nhà nước đóng góp 
khoảng 40% tổng sản lượng quốc gia. 
Trên thực tế cần có nhiều hơn nữa 
những cải cách đối với thành phần kinh 
tế này, doanh nghiệp Nhà nước vốn 
hoạt động không hiệu quả và thường 
xuyên thu hút dư luận. Bên cạnh đó, 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đạt 
thành tựu ấn tượng trên thị trường quốc 
tế. Năm 2014, các doanh nghiệp trong 
khối ngân hàng như Vietinbank, BIDV và 
Vietcombank nằm trong Top 2000 doanh 
nghiệp Nhà nước quyền lực nhất trên thế 
giới theo bảng xếp hạng hàng năm của 
The Forbes Global 2000, với các chỉ tiêu 
đánh giá dựa trên vốn, lợi nhuận, tài sản 
và thị phần. 

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước 
ngoài (FDI)

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài là 
nguồn xúc tác quan trọng đối với sự 
tăng trưởng trong nước khi Chính phủ 
có những chính sách tích cực cạnh tranh 
trong khu vực để thu hút nguồn vốn. Một 
trong những hỗ trợ từ phía Chính phủ 

trong cuộc chạy đua này bao gồm sự 
ưu đãi rất lớn về thuế doanh nghiệp thời 
gian gần đây.
Trong giai đoạn trước, sự cạnh tranh để 
tìm kiếm vốn trong khu vực tương đối ít, 
cho đến đầu những năm 2000, Việt Nam 

FDI đã đăng ký 

GDP bình quân đầu người

trở thành tâm điểm của đầu tư nước 
ngoài, và đạt đỉnh điểm vào năm 2008, 
với lượng vốn đầu tư nước ngoài đăng 
ký gần 70 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, lượng 
vốn này chưa bao giờ được giải ngân 
hoàn toàn. Những năm gần đây, chủ 
trương về việc thu hút vốn nước ngoài 

Bối cảnh kinh tế
là tập trung vào các dự án có tính thực 
tế và cam kết giải ngân cao, thay vì các 
dự án còn trong giai đoạn lên kế hoạch 
và tìm kiếm đối tác đầu tư. Đồng thời, 
chất lượng vốn đầu tư nước ngoài cũng 
đang được cải thiện, như thời gian qua ở 
Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã từ 
chối hai dự án lớn vì lý do ảnh hưởng tới 
môi trường.

Kiều hối

Nhìn lại trong quá khứ, sự tăng vọt trong 
giao dịch kiều hối được ghi nhận ở thời 
điểm đầu những năm 2000. Lý do chính 
là bởi thế hệ di cư đầu tiên bắt đầu làm 
ăn phát đạt hơn tại nước nhập cư của 
mình. 
Thực trạng hiện nay cho thấy, Việt Nam 
là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối 
nhiều nhất thế giới, đó cũng là yếu tố 
đóng góp chủ yếu vào GDP. Năm 2014, 
tổng số kiều hối tăng lên khoảng 12.5 tỷ 
đô la Mỹ, với hơn 4 triệu lượt giao dịch. 
Tổng số kiều hối vượt qua nguồn vốn 
hỗ trợ phát triển từ nước ngoài (ODA) 
đã giúp làm tăng sự thịnh vượng trong 
nước; những doanh nghiệp nhỏ cũng 
được hưởng lợi với nguồn tài trợ tích 
cực này, tạo điều kiện cho làn sóng văn 
hóa ‘khởi nghiệp’ phát triển một cách 
mạnh mẽ. 
Đầu tư bất động sản trực tiếp cũng có 
lợi khi nhận được khoảng 17% đến 20% 
tổng lượng kiều hối. Bởi khi có nhiều 
người Việt sinh sống ở hải ngoại quay 
trở về thì việc tiếp cận với kiều hối sẽ 
tốt hơn. Gần đây, Chính phủ đã nhận ra 
lợi ích này thông qua việc sửa đổi Luật 
Nhà ở, với việc cho phép Việt Kiều được 
hoàn toàn sở hữu bất động sản trong 
nước. 

Lãi suất

Chính sách kinh tế Abenomics là một 
chính sách đáng ghi nhận nhằm nới 
lỏng về định lượng, hầu như các quốc 
gia đều đã áp dụng chính sách này và 
đang tiếp tục giảm mức lãi suất. Nới lỏng 
định lượng trong toàn bộ khu vực sẽ có 
lợi cho kinh tế trong nước, tuy nhiên, 
điều quan trọng là sẽ khuyến khích đầu 
tư nước ngoài cho các mục tiêu khác. 
Dòng vốn đầu tư bên ngoài này đang có 
dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây, 
đáng chú ý là từ Singapore, Hàn Quốc và 
Nhật Bản.
Chi phí về vốn trong nước thấp thúc đẩy 
đầu tư cũng như ngành công nghiệp bất 
động sản. Mức lãi suất hiện hành của 

Việt Nam là khoảng 9%, tuy nhiên, mức 
lãi suất thấp này chỉ vừa mới xuất hiện, 
năm 1995 mức này vào khoảng 20%. 
Năm 2015, lãi suất của Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam ở mức 6.5%. Mức thấp 
nhất trong 15 năm qua là 4.8% vào năm 
2000 và mức cao nhất là 15% trong 
năm 2008, tương tự trong năm 2012.

Du lịch

Việt Nam có vị trí địa lý lý tưởng, gần với 
hai thị trường du lịch lớn nhất thế giới là 
Trung Quốc và Liên bang Nga. Hai quốc 
gia này đóng góp khoảng 52% thị phần 
du lịch trên toàn thế giới. 
Từ năm 1995 đến năm 2014, tổng số du 
khách tăng đáng kể từ trên 1.3 triệu đến 
trên 7.8 triệu lượt khách quốc tế. Theo 
thời gian, các cuộc khủng hoảng kinh tế 
Châu Á, sự sụp đổ của thị trường chứng 
khoán Mỹ, và cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu cũng tác động đến nhu 
cầu du lịch được thể hiện rõ rệt. Tuy vậy, 
lượng khách du lịch đến Việt Nam vẫn 
tăng trưởng ấn tượng trong những năm 
gần đây. Một phần của sự gia tăng này 
là do sự gia tăng đường bay của các 
hãng hàng không trong và ngoài nước, 
cũng như sự phát triển của các hãng 
vận tải giá rẻ. 
Trong 20 năm qua, ngành hàng không 
Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng tích lũy 
hàng năm là 16.7%, được xếp hạng thứ 
ba trên thế giới. Theo Quy hoạch cảng 
Hàng không Việt Nam đến năm 2020, 
Việt Nam sẽ có 10 sân bay quốc tế bao 
gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng, 
Chu Lai, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, 
Long Thành, Cần Thơ và Phú Quốc. Sân 

Kiều hối

bay quốc tế Nội Bài mở rộng với kết nối 
cầu đường thuận tiện đến nội thành Hà 
Nội và các tỉnh lân cận đi vào hoạt động 
từ cuối năm 2014 là ví dụ điển hình cho 
tiềm năng phát triển của hệ thống Hàng 
không Việt Nam trong tương lai.
Ngành du lịch nội địa trong 20 năm đã 
tăng đáng kể. Hạ Long, Đà Nẵng, Nha 
Trang và Phú Quốc nổi bật như những 
điểm đến tiêu biểu cho khách nội địa. 
Biểu đồ bên dưới là ví dụ thể hiện sự 
khác nhau của lượng khách quốc tế và 
nội địa đến hai thành phố tiêu điểm Đà 
Nẵng và Nha Trang. Ở cả hai thành phố 
này, lượng khách du lịch nội địa chiếm 
chủ yếu và tăng gấp đôi trong thời gian 
bảy năm liên tiếp. Cách đây 20 năm ở 
Nha Trang, sân bay dân sự nằm ngay 
trong nội thành, chỉ cách vài phút đi bộ 
từ các khách sạn trên đường Trần Phú. 
Những năm trở lại đây, sân bay Cam 
Ranh đã được nâng cấp từ sân bay 
quân sự, kết nối trực tiếp với các đường 
bay quốc tế tạo lợi thế cho khách du lịch 
nước ngoài đến trực tiếp thành phố ven 
biển này.
Trong những năm qua, thị trường nhà 
ở tại các thành phố ven biển phát triển 
mạnh mẽ. Đà Nẵng nổi bật với kết cấu 
quy hoạch và cơ sở hạ tầng tốt, cung 
cấp các giá trị tiện ích cao và hệ thống 
giao thông thuận tiện. Thị trường nhà 
ở nghỉ dưỡng đã phát triển trong bảy 
năm qua, với các dự án tiêu biểu bao 
gồm khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng Beach 
Resort, khu biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl 
Premium và khu biệt thự ven biển cao 
cấp The Sun Villas.
Khu tổ hợp Vinpearl trên đảo Hòn Tre, 
Nha Trang được cho là yếu tố xúc tác 
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trong giai đoạn đầu cho cả khách quốc 
tế và nội địa. Từ các năm sau đấy, sự 
phát triển của các dự án khác ở khắp 
Việt Nam đã bảo đảm sự thành công 
của thương hiệu này. Bên cạnh đó, nhà 
đầu tư VinaCapital (đơn vị phát triển Khu 
nghỉ dưỡng Đà Nẵng Beach Resort) và 
nhà đầu tư Indochina Capital (đơn vị phát 
triển Khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng Hyatt 
Regency) đã đầu tư mạnh từ giai đoạn 
đầu của các dự án này, đồng thời không 
quên tạo ra những chất xúc tác như sân 
đánh gôn để tăng tính thu hút cho dự án.
Theo Báo cáo dự đoán 10 năm cho 
Ngành Du lịch biển Việt Nam, được công 
bố bởi công ty tư vấn MGT (năm 2013) 
đã ước tính Việt Nam sẽ trở thành một 
trong 10 điểm du lịch hàng đầu vào năm 
2022, với tổng lượng khách du lịch quốc 
tế tăng lên 33 triệu lượt, từ con số xấp 
xỉ 7,9 triệu lượt khách hiện tại. Điều này 
chủ yếu là do Việt Nam sở hữu đường 
biển dài, cũng như khoảng cách địa lý 
đến Trung Quốc và Liên bang Nga sẽ tạo 
nên những điểm đến du lịch hấp dẫn. 
Luật Nhà ở điều chỉnh cho phép người 
nước ngoài sở hữu nhà áp dụng từ 
tháng 7 năm nay sẽ tạo tiền đề cho các 
dự án ven biển Việt Nam nhanh chóng 
thu hút nhà đầu tư cũng như lượng vốn 
nước ngoài. Các sản phẩm của phân 
khúc nhà ở theo tiêu chuẩn quốc tế 
được xây dựng cho khách mua nước 
ngoài trên thực tế đã có mặt trên thị 
trường và sẵn sàng bán.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Lượng du khách đến Đà Nẵng và Khánh Hòa

Thị trường bán lẻ

Trong vài năm gần đây, với hàng trăm 
ngàn mét vuông bán lẻ có kết cấu tạm 
thời được mở ra thì việc xem xét về tính 
chất và khối lượng bán lẻ thay đổi trong 
hai thập niên vừa qua là rất cần thiết. 
Người Việt Nam vẫn đang có thói quen 
mua bán theo loại hình bán lẻ tạm thời 
với mật độ bán lẻ ít hơn 0,1m2/người. 
Trong khi đó tại các trị trường trong khu 
vực như Bangkok (Thái Lan) và Kuala 
Lumpur (Malaysia) có mật độ bán lẻ lần 
lượt là 0,7m2 và 0,8m2/người.
Năm 2010, Savills đã giúp đưa dự án 
trung tâm thương mại Crescent Mall 
thuộc Công ty phát triển Phú Mỹ Hưng 
đi vào hoạt động. Đây là trung tâm mua 
sắm hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, và 
hiện giờ là trung tâm phát triển nhất tại 
khu vực quận 7 của Tp.HCM.
Việc gần đây của các thương hiệu lớn 
toàn cầu như McDonalds và Starbucks 
du nhập vào Việt Nam dưới hình thức 
nhượng quyền rất thú vị và thêm vào 
danh sách rất nhiều thương hiệu nước 
ngoài khác, bao gồm cả những thương 
hiệu cao cấp như Hermes, Cartier, Louis 
Vuitton. Những dòng xe hơi siêu cao 
cấp như Bugati, Rolls Royce, Bentley, 
Maybach cũng đã có mặt trên thị trường. 
Trong tương lai người tiêu dùng địa 
phương sẽ có xu hướng sử dụng những 
dịch vụ đắt đỏ hơn đến từ nước ngoài. 
Mặc dù vậy, tại đất nước có nền văn hóa 
cà phê lớn mạnh và cạnh tranh như Việt 
Nam, việc chuyển qua loại hình bán lẻ 
hiện đại có thể sẽ không dễ dàng.

Thị trường văn phòng

Tòa nhà Sunwah hoàn thành vào năm 
1995 và tòa nhà Metropolitan hoàn thành 
năm 1996 cùng tọa lạc tại khu vực trung 
tâm của Tp.HCM. Đây là khởi đầu của 
làn sóng cung cấp tòa nhà hạng A tại các 
thành phố lớn. Tòa nhà Metropolitan bắt 
đầu được cho thuê với mức giá 40 USD/
m2, mức cao nhất là khoảng 80 USD/m2 
vào năm 2008 và hiện giờ đang được 
giao dịch với mức giá 48-50 USD/m2.
Việt Nam thường không bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi các sự kiện toàn cầu, như 
trường hợp khủng hoảng tài chính châu 
Á năm 2003. Với số nợ nước ngoài hạn 

chế và nền kinh tế đang trên đà phát 
triển, thị trường văn phòng của Việt 
Nam đã tăng trưởng tốt trong giai đoạn 
này. Tuy nhiên, vào cuối những năm 
2000, thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng 
nhiều bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài 
suy giảm rõ rệt cũng như những yếu tố 
ngoại lai khác, vì thế đã không thể tránh 
khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu. Việt Nam đã bị cuộc khủng hoảng 
này ảnh hưởng mạnh và chỉ mới bình 
thường trở lại trong thời gian gần đây.

Nguồn cầu văn phòng nội địa chủ yếu 
đến từ nhóm các công ty tài chính, bảo 
hiểm, và bất động sản. So với các nước 
lân cận, Việt Nam phát triển chậm hơn 
trong những lĩnh vực này. Trong tương 
lai, khi ngành bảo hiểm và ngân hàng 
phát triển hơn nữa, sẽ có một lượng 
gia tăng nhu cầu nhất định về thuê văn 
phòng.

Bất động sản

Thị trường văn phòng Hạng A tại Tp.HCM
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Thị trường nhà ở

Chu kỳ thị trường bất động sản của Việt 
Nam không được ghi nhận một cách rõ 
ràng, tuy nhiên, cũng như hầu hết các 
loại hình phát triển tạm thời khác sẽ phải 
trải qua một giai đoạn chuyển biến liên 
tiếp. Nhưng khi so sánh với các quốc gia 
trên thế giới, chu kỳ bất động sản khu 
dân cư của Việt Nam dường như ngắn 
hơn rất nhiều. Chu kỳ này ở Anh thường 
là 10 năm, ở Úc là 7 năm, và ở Việt Nam 
chỉ khoảng gần 5 năm. Đây có lẽ là kết 
quả của việc Nhà nước áp dụng chính 
sách tiền tệ một cách “trực tiếp” hơn 
những nước khác. 
Ở biểu đồ trên, có thể thấy mức giá 
trung bình của căn hộ tại Tp.HCM có 
sự tăng giảm đáng kể. Mức giảm rõ 
rệt được ghi nhận đầu tiên là vào năm 
1997 do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng 
hoảng kinh tế châu Á, tiếp theo là việc 
điều chỉnh thị trường chứng khoán năm 
2003, và sau đó đến cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2008. 
Savills Việt Nam có mối liên hệ lâu dài và 
tốt đẹp với Công ty phát triển Phú Mỹ 
Hưng. Công ty được thành lập vào năm 
1993, liên doanh giữa UBND Tp.HCM và 
Tập đoàn Central Trading & Development 
có trụ sở tại Đài Loan. Tầm nhìn của 
những người sáng lập trước đây đã 
được ghi nhận khi vùng đất vốn là vũng 
đầm lầy nhiều năm về trước đã phát 
triển thành một cộng đồng dân cư hiện 
đại kiểu mẫu của Việt Nam như hiện tại. 
Savills đã tham gia vào nhiều dự án và 
nhiều cột mốc trong chặng đường phát 
triển này và sẽ tiếp tục cho thuê và quản 
lý bất động sản bao gồm các căn hộ 
dịch vụ, biệt thự cũng như thương mại 
và bán lẻ trong đó có trung tâm mua sắm 
Crescent Mall.
Trong năm 2005, Việt Nam đi vào thời 
kỳ đầu của giai đoạn “dân số vàng”, khi 
dân số tăng cao và lượng lao động trẻ 
tuổi cũng tăng rõ rệt. Điều đó đồng nghĩa 
với việc thúc đẩy sản lượng nội địa tăng 
cao và tiêu thụ nội địa cũng tăng lên. Một 
điều đáng ghi nhận là gánh nặng của 
người cao tuổi vẫn chưa ảnh hưởng đến 
chi phí xã hội. Tuy nhiên, các nền kinh tế 
trong khu vực có biểu đồ nhân khẩu học 
tương tự sẽ cạnh tranh lẫn nhau.
Trong 20 năm qua, đã có những thay đổi 
chính trong nền kinh tế và dân số của 
Việt Nam. Một trong những thay đổi này 
là tỷ lệ hộ gia đình đã giảm từ 4,7 người/
hộ gia đình trong năm 1995 xuống 3,6 
người/hộ gia đình trong năm 2014. Do 
thế hệ trẻ trở nên độc lập hơn đã khiến 

Thị trường căn hộ Tp.HCM

Phú Mỹ Hưng vào năm 1995

Phú Mỹ Hưng vào năm 2014

cho các hộ gia đình ba thế hệ giảm đáng 
kể. Điều này đã tạo điều kiện cho thị 
trường căn hộ chung cư phát triển và tạo 
nên nhu cầu sinh sống độc lập. Quy mô 
hộ gia đình truyền thống có thể tiếp tục 
giảm. Tuy nhiên, truyền thống hiếu thảo 
trong nền văn hóa phương Đông vẫn 
còn mạnh và do đó có thể ảnh hưởng 
đến mức giảm quy mô hộ gia đình tại 
Việt Nam. Châu Âu có tỷ lệ hộ gia đình 
thấp khoảng 2 người/hộ gia đình, Trung 
Quốc khoảng 3,1 người/hộ gia đình, 
Campuchia là 4,8 và Philippine là 4,3.
Trong 20 năm, Việt Nam đã giảm tỷ lệ 
đóng góp từ nền nông nghiệp, từ 20% 
xuống 17% đóng góp vào tổng sản 
phẩm nội địa. Nền kinh tế thị trường 
đang dần chuyển đổi từ nông nghiệp 
sang công nghiệp. Ngành dịch vụ vẫn 
chưa phát triển mạnh ở Việt Nam nhưng 
giữ dấu hiệu ổn định trong giai đoạn 
này. Việc này được nhìn nhận là do các 
doanh nghiệp Nhà nước chi phối nền 
kinh tế nhưng lại không sử dụng hiệu 
quả nguồn lực tài nguyên và con người.
Biểu đồ đô thị hóa thể hiện sự gia tăng 
dân số ở những thành phố lớn, tăng 
từ dưới 20% trong năm 1995 đến 34% 
trong năm 2014. Sự gia tăng này sẽ còn 
tiếp tục dẫn tới nguồn cầu của phân 
khúc nhà ở cũng sẽ tăng lên.

Quy mô hộ gia đình ở Việt Nam

Cơ cấu dân số vàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, 1960-2050

Cơ cấu GDP & Đô thị hóa
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Trong hai thập kỷ vừa qua, tương ứng với khoảng thời gian Savills có mặt và hoạt động tại thị trường, cơ cấu kinh tế và nhân khẩu 
học của Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong những lĩnh vực then chốt, tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến thị trường bất động 
sản.
 � Quy mô hộ gia đình giảm, thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc nhà ở.
 � Sự chuyển dịch dân số từ nông thôn đến thành thị; và sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp.
 � Việt Nam có nguồn dân số trẻ và lực lượng lao động tri thức. 
 � Theo Tập đoàn tư vấn Boston (BCG), Việt Nam có sự gia tăng tầng lớp trung lưu nhanh nhất ở Đông Nam Á, dự kiến tăng lên 33 

triệu người cho tới năm 2020, gần gấp ba lần con số 12 triệu người năm 2012. 

Đã có rất nhiều thay đổi trong 20 năm qua tại Việt Nam nói riêng. Những yếu tố này cùng với tiềm lực phát triển mạnh mẽ của khu 
vực Đông Nam Á và triển vọng phát triển từ các thị trường mới nổi sẽ thúc đẩy Việt Nam trở thành điểm đến kinh doanh hấp dẫn 
trong tương lai.
Savills rất tự hào được cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi một cách chăm chỉ và hiệu quả trong suốt hai 
thập kỷ qua. Chúng tôi mong đợi tiếp tục ghi dấu nhiều hơn nữa các cột mốc quan trọng tại Việt Nam.

Những thay đổi của Việt Nam sau 20 năm
Mạng lưới toàn cầu
Với hơn 600 văn phòng và công ty thành viên ở khắp Anh Quốc, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, 
Châu Phi Và Trung Đông

Văn phòng TP. HCM
Lầu 18, Continental Tower
81 – 85 Hàm Nghi 
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐT     : (84-8) 3823 9205
Fax    : (84-8) 3823 4571
Email : Hcmc-info@savills.com.vn

Văn phòng Hà Nội
Lầu 6, Sentinel Place
41A Lý Thái Tổ 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đt      : (84-4) 3946 1300 
Fax    : (84-4) 3946 1302
Email : Hanoi-info@savills.com.vn

Tài liệu này được thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Chúng tôi đã cẩn thận và cân nhắc để đảm bảo tính chính xác của nội dung trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên Savills sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hay hậu quả phát sinh liên quan đến việc sử dụng nội dung của tài liệu và không chịu trách nhiệm pháp lý có liên quan. Nội dung tài liệu không được quyền sao 
chép lại toàn bộ hoặc một phần dưới mọi hình thức, cũng không thể được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ tài liệu nào khác nếu không được đồng ý bằng văn bản của Savills. 
Bản quyền nội dung thuộc về công ty Savills @ 2015. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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