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CĂN HỘ – NGUỒN CUNG HIỆN TẠI
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NGUỒN CUNG MỚI VÀ TỶ LỆ HẤP THỤ 
GIAI ĐOẠN 2018 – Q3 2022 

Siêu sang Sang Cao cấp 
Trung cấp Bình dân Tỷ lệ hấp thụ

-38% QoQ;

-15% YoY

Nguồn cung mới Q3 2022

~3.000căn

Nguồn cung sơ cấp Q3 2022

~8.300căn

• Nguồn cung trong các quận nội đô dần hạn chế khi việc xin phê duyệt dự án 

ngày càng trở nên khó khăn. 

• Hơn 3.000 căn mở bán mới trong quý này, giảm 38% so với quý trước và 

15% so với cùng kì năm ngóai và lượng cung chủ yếu từ các quận Nam Từ 

Liêm, Hoàng Mai và Gia Lâm. 

Hà Nội Melody Residence 
(3,28ha, Tập đòan Hưng Thịnh) 

Grand Sunlake
(2,1ha, Hesco & Công ty Tập đoàn Phát triền 

nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam) 

MHD Trung Van 
(0,8ha, MHD) 

Khải Sơn City
(178ha, Công ty cổ phần Khai Sơn) 

Nguồn: Cushman & Wakefiled

Nguồn cung mới quý này chủ yếu đến từ các khu đô thị tích hợp quy 

mô lớn
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GIÁ BÁN SƠ CẤP TRUNG BÌNH QUA CÁC NĂM

CĂN HỘ - HIỆU SUẤT THỊ TRƯỜNG 

-15% QoQ;

+58% YoY

Lượng tiêu thụ mới Q3 2022

~4.600căn

Nhu cầu thị trường dần bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những kiểm soát tín dụng

Giá bán sơ cấp trung bình Q3 2022

1.858USD/m2 ~103.000căn

Lượng cung tương lai giai đoạn Q4 2022 – 2025+

• Trong Q3 2022, lượng tiêu thụ mới đạt gần 4.600 căn, giảm 15% so với quý

trước. Hạn chế tín dụng chảy vào lĩnh vực Bất động sản đã phần nào gây nên 

những rào cản cho khách hàng, đặc biệt các nhà đầu tư trong việc giải ngân 

vốn vay, dẫn đến lượng giao dịch thấp hơn so với quý trước. 

• Giá bán sơ cấp trung bình trong quý này đạt khoảng 1.860 USD/m2, giảm 

3,1% so với quý trước. Sự sụt giảm trong giá bán sơ cấp trung bình chủ yếu

tác động bởi một lượng lớn sản phẩm phân khúc Trung cấp trong giỏ hàng sơ 

cấp của quý. 

Dong Anh Smart City

(BRG & Sumitomo, 300ha)

An Lac Green Symphony

(Công ty An Lạc, 70ha)

Vinhomes Gallery Giảng Võ

(Vinhomes, 6,8ha)

Nguồn: Cushman & Wakefield

Dự án tương lai nổi bật
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CĂN HỘ - CÁC XU HƯỚNG

Khu đô thị tích hợp 

được ưa chuộng

Các sản phẩm trong các khu đô 

thị tích hợp quy mô lớn tiếp tục 

hấp dẫn khách mua, đặc biệt đối 

với những khách mua để ở

Các chủ đầu tư cung cấp 

nhiều ưu đãi hơn

Các chủ đầu tư cung cấp các 

lịch trình thanh tóan nhẹ hơn, 

các chương trình chiết 

khấu/khuyến mãi đa dạng, 

hấp dẫn hơn

Chỗ đỗ xe 

Khả năng cung cấp chỗ đỗ xe 

của dự án dần trở thành một 

trong những yếu tố cân nhắc 

chính đối với khách mua
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CUNG VS CẦU

• Khu Tây và khu vực ngoại đô đóng góp chính vào lượng cung 

mới qua các năm chủ yếu nhờ vào hạ tầng kết nối với các quận 

nội đô dần được cải thiện.

• Sự tinh tế và tao nhã dần được chú trọng nhiều hơn trong thiết

kế nhằm gia tăng tính thẩm mỹ của các sản phẩm cao cấp. 

Chủ đầu tư

• Nhu cầu cao đối với các sản phẩm phân khúc Trung cấp

• Người mua để ở và người mua đầu tư dài hạn chiếm phần lớn 

trong bối cảnh hạn chế tín dụng. 

Người mua
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THỊ PHẦN NGUỒN CUNG MỚI THEO KHU VỰC QUA CÁC NĂM

84%

12%

Hạng Siêu sang 
Hạng Sang 
Hạng Cao cấp
Hạng Trung cấp 
Hạng Bình dân 

Sản phẩm trong các đô 

thị tích hợp quy mô lớn

Nhiều chỗ đỗ xe hơn

CÁC SẢN PHẨM PHÂN CẤP 
TRUNG CẤP CHIẾM LƯỢNG 

LỚN HẤP THỤ

Nguồn: Cushman & Wakefield

Sản phẩm trong các đô thị tích hợp
quy mô lớn nhận được nhiều sự

quan tâm  
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Nguồn cung mới tại Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 9T 2022 

NHÀ Ở THẤP TẦNG- TỔNG QUAN

Nguồn: Cushmand & Wakefield

Giá chưa bao gồm VAT

US$/VND = 23,570 tính đến tháng 9 năm 2022

Highway5 Residence
(8,3 ha, Tập đoàn Thiên Minh Đức)  

Sunshine Capital Tây Thăng Long 
( 1,3 ha, Tập đoàn Sunshine)

Hud Me Linh Central
(55,3 ha, HUD) 

Nguồn cung Q3 2022

~625căn

-69,4% QoQ;

-11,0% YoY

Lượng tiêu thụ Q3 2022

~374căn

Tổng nguồn cung sơ cấp Q3 2022

~1,431căn -28,0% QoQ

-48,9% QoQ;

+4,7 % YoY

Wyndham Skylake Resort & Villa
(65 ha, DK ENC)  
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NHÀ Ở THẤP TẦNG – HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Giá sơ cấp Trung bình 

6.800
US$ per sqm

+43,3% YoY

- 0,2% QoQ

Nguồn cung tương lai 2022 – 2025+

~12.000căn

Hana Garden Homes

(CEO)

Sunshine Heritage Resort

(Sunshine)

Will State

(Nam Cường)
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Bản đồ các dự án nổi bật trong tương lai (Q4 2022 trở đi)

Nguồn: Cushmand & Wakefield

Giá chưa bao gồm VAT

US$/VND = 23,570 tính đến tháng 9 năm 2022
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NHÀ Ở THẤP TẦNG – Ý TƯỞNG & XU HƯỚNG

Biệt thự Xanh

Một nơi bao quanh bởi phong

cảnh đẹp, hùng vĩ vốn dĩ đã được

thiên nhiên ban tặng thích hợp để

thư giãn

Xu hướng chăm sóc 

sức khỏe

Nơi chăm sóc sức khỏe tinh

thần và sức khỏe thể chất của

khách hàng (spa, khu vực detox,

sân golf)

Truyền thống & Hiện đại

Nơi kết hợp giữa giá trị truyền thống và 

hiện đại bằng việc tổ chức các lễ hội 

bảo tồn những nét văn hóa của dân tộc 

và ứng dụng công nghệ hiện đại vào 

vận hành những tiện ích nội khu để tiến 

đến một khu đô thị thông minh.
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NGUỒN CUNGVS NGUỒN CẦU

• Nguồn cung mới tiếp tục dịch chuyển sang khu 

vực ngoại thành.

• Các dự án sắp tới sẽ cung cấp đa dạng các 

tiện ích và nâng cấp dịch vụ như là: sân gôn, 

trung tâm spa, và các tiện ích, dịch vụ khác.

Chủ đầu tư

• Một môi trường sống xanh kết hợp các hoạt 

động chăm sóc sức khỏe, các hoạt động giải trí 

sẽ thu hút nhiều sự chú ý của người mua. 

• Người mua quan tâm nhiều hơn đến các dự án 

đã hoàn thành và cung cấp các tiện ích phù 

hợp, tình trạng pháp lý rõ ràng.

Người mua

39%

37%

24%

Tỷ lệ hấp thụ 9M 2022

Biệt thự

Nhà Phố 

Nhà Phố Thương Mại
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Trung tâm Khu Tây Rìa Trung tâm Ngoại đô

Nguồn: Cushmand & Wakefield
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THANK YOU

KEY CONTACTS:
Trang Bui
General Manager, Vietnam

M: +84 909 459 694 

E: bui.trang@cushwake.com


