




Đấu giá đất tại Thủ
Thiêm với mức giá cao
kỷ lục (2,4 tỷ/m2)

Một doanh nghiệp
BĐS bị điều tra vì
gian lận phát hành
trái phiếu.

Ngân hàng Nhà
Nước đưa ra các biện
pháp mạnh tay trong
việc kiểm soát tín
dụng, trái phiếu
doanh nghiệp → Cạn
room tín dụng BĐS

• Ban hành NĐCP 65
• Đề xuất sở hữu

chung cư có thời
hạn gây nên các ý
kiến trái chiều.

• Luồng thông tin tiêu cực
về thị trường trái phiếu
liên quan đến một doanh
nghiệp BĐS lớn.

• Dự thảo luật đất đai sửa
đổi.

• Ngân hàng Nhà Nước
công bố tăng lãi suất 2 lần
trong 1 tháng.

Doanh nghiệp BĐS
“khát” vốn, cắt giảm
số lượng lớn nhân sự.

• Room tín dụng năm 2023 tăng 1,5-2%.

• Nghị định 08/2023: “lợi ích hài hòa, khó 
khăn chia sẻ" 

• TP.HCM vào cuộc gỡ khó một số dự án bất 
động sản

• Các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất 

Thủ tướng chủ trì Hội nghị
toàn quốc "Tháo gỡ khó
khăn và thúc đẩy thị trường
bất động sản phát triển an
toàn, lành mạnh, bền vững”
nêu ra các điểm chính:

• Gói tín dụng 230.000 tỷ dành cho BĐS
và cam kết hạ lãi suất từ NHNN

• Các chính quyền địa phương tháo
gỡ khó khăn về thủ tục quy tình
phê duyệt dự án, quy hoạch.

• Cần tìm điểm cân bằng của cung
cầu nhà đất thể hiện qua giá cả
phân khúc BĐS.



Là 1 trong 20 ngành kinh tế cấp 1

Xếp thứ 9 về quy mô và giá trị

Năm 2021

Ngành KD BĐS đóng góp 3.58% GDP

Xây dựng đóng góp 5.95% GDP

Riêng 6 tháng đầu năm 2022

KD BĐS đóng góp 3.32% GDP

Xây dựng 5,44% GDP

Liên quan đến khoảng 35 lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Trong đó có 4 ngành lớn có liên quan nhiều là:

TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG

LƯU TRÚ

XÂY DỰNG

DU LỊCH

5.32% GDP 5.94% GDP

3.8% GDP 9.2% GDP

BẤT ĐỘNG SẢN



Nguồn cung mới của thị trường nhà ở thực với
mức giá hợp lý trong năm 2023 vô cùng khan
hiếm do quỹ đất đang bị hạn chế

Đặc biệt, với những chính sách ưu tiên về tín
dụng và pháp lý đối với NOXH và nhà ở phân
khúc trung cấp sẽ là tiền đề quan trọng để phát
triển BĐS phân khúc “nhà ở thực”, góp phần
đáp ứng kịp thời nhu cầu an cư cho đại đa số
người dân.



TÂM ĐIỂM BĐS 2023



BẤT ĐỘNG SẢN





Nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, thành phố Thủ

Đức được đánh giá có cơ cấu hạ tầng cơ bản

thuận lợi để kết nối, hợp tác phát triển kinh tế với

các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía

Nam để tạo ra các sản phẩm mang giá trị khoa

học, công nghệ cao. Thành phố Thủ Đức sẽ đóng

góp khoảng 7% GDP của cả nước



Đường Vành đai 2 là trục huyết mạch giúp
phân luồng, giảm áp lực giao thông nội đô.
Khi được khép kín, Vành đai 2 còn giúp kết
nối cảng biển và các tuyến giao thông quan
trọng khác như Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn
Đồng, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu
Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 13.

Đây là tuyến đường mang vai trò chiến lược để
hình thành mạng lưới giao thông liên kết các
tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Rút ngắn thời gian từ TP. Thủ Đức đi Đồng Nai,
Bình Dương, BR-VT.

Đường Vành Đai 2 cung là 1 trong những
công trình giao thông trọng điểm tập trung
thực hiện trong năm 2023, theo đề xuất của
Sở GTVT Thành phố.



TUYẾN 
METRO SỐ 1

19,7KM CHIỀU DÀI

14 GA

9 GA TẠI TP. THỦ ĐỨC

Đô thị ngầm tại TP.HCM đang được
triển khai, nằm trong mục tiêu
chuyển mình thành "siêu đô thị" tại
khu vực Đông Nam Á, hứa hẹn sẽ
mang đến tiềm năng thương mại to
lớn cũng như là bảo chứng bền vững
cho tiềm năng gia tăng giá trị BĐS
trong khu vực.



Theo kế hoạch đã được công bố, thành phố Thủ Đức sẽ trở thành đô thị sáng
tạo, tương tác cao, dẫn dắt kinh tế TP.HCM. Với vai trò là cực tăng trưởng mới,
thành phố này sẽ đón nhận "làn sóng" di cư từ các tỉnh thành và đô thị nhỏ đến
định cư dẫn tới tăng dân số cơ học mạnh mẽ.

Chỉ riêng Khu Công nghệ cao tại Thủ Đức đã có hơn 140 dự án với hơn 50.000
người, trong đó dự kiến có 2000 kỹ sư chuyên gia đến làm việc. Hệ thống làng
đại học tại Thủ Đức cũng quy tụ hơn 100.000 sinh viên cùng 2.000 giảng viên
trình độ từ thạc sĩ trở lên. Dự báo, trong vòng 5 năm tới, Thủ Đức sẽ cần thêm
hàng chục ngàn chỗ ở mới để đáp ứng nhu cầu cho nguồn lao động trí thức đổ
về sinh sống và làm việc.





CHÚNG TA



Millennials (1982-2000) – Một thế hệ trẻ đầy sáng tạo, tự tin, chủ động. Họ là những người trẻ,

tràn đầy năng lượng và cống hiến hết mình vì tương lai.

Họ luôn khao khát được được thể hiện và được chọn cho mình một vị trí “trung tâm” để có thể

ảnh hưởng, lan toả mạnh mẽ tới gia đình, bạn bè và cộng đồng một cách tích cực nhất. Và họ

là một thế hệ luôn mong muốn sự cân bằng và lối sống lành mạnh trong cuộc sống, công việc.

Hơn ai hết, họ đang bước vào giai đoạn ổn định cuộc sống, bứt tốc cho tương lai, và tìm kiếm

sự “ân tâm” trong việc đầu tư một ngôi nhà – một mái ấm.



TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC



CHIẾU VIDEO MOOD DỰ ÁN









Sở hữu một căn nhà của chính mình chính là điểm khởi đầu cho một gia đình trẻ. “Mái nhà” an cư đầu đời của thể hệ Millennials sẽ là dấu ấn khẳng định sự

độc lập, sẵn sàng cho một tương lai mới. Mỗi Millennials sẽ có những gia đình nhỏ của riêng mình, cùng chăm chút, đầu tư và gắn kết để hướng đến một

cuộc sống rực rỡ.



Là điểm khởi đầu cho sự thành công của Millennials, sở hữu một căn hộ với đầy đủ tiện nghi không chỉ là một mái ấm mà còn là một món quà dành cho thế

hệ tương lai. Điểm khởi đầu của bố mẹ chính là điểm tựa của những đứa con trong tương lai, là món quà đầu tiên với đầy yêu thương và trân trọng dành cho

đứa con đầu đời.




