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18 March 2011 

Ngành Bất động sản Báo cáo ngành 

Chúng tôi duy trì luận điểm đầu tư dài hạn cho rằng ngành BĐS nằm trong nhóm các ngành 

hấp dẫn nhất đối với các NĐT tìm kiếm cơ hội từ xu hướng tăng trưởng cơ cấu mạnh mẽ diễn 

ra tại Việt Nam cùng với sự nổi lên mạnh mẽ của tầng lớp thu nhập trên trung bình và dân số 

thành thị gia tăng. Chúng tôi cho rằng các yếu tố dẫn dắt tăng trưởng chính cho ngành BĐS nhà 

ở vẫn duy trì ổn định, bao gồm cơ sở hạ tầng cải thiện, quy mô hộ gia đình trung bình giảm và 

tỷ lệ thâm nhập của thị trường cho vay mua nhà thế chấp gia tăng trong dài hạn. 

Dịch COVID-19 và việc trì hoãn thủ tục cấp phép dự án ảnh hưởng đến cả nguồn cung và 

cầu trong 6 tháng đầu năm 2020. Chúng tôi nhận thấy nhiều chủ đầu tư đã trì hoãn kế hoạch 

mở bán ban đầu do gián đoạn kinh tế đến từ dịch COVID-19 và chỉ thị giãn cách xã hội toàn 

quốc diễn ra vào tháng 4/2020. Sau đó, các chủ đầu tư lớn đã bắt đầu đẩy mạnh triển khai dự 

án từ tháng 5/2020. Về mặt nhu cầu, khách mua nhà trì hoãn quyết định mua BĐS khi tâm lý thị 

trường chung kém tích cực do dịch COVID-19 trong giai đoạn này. 

Trong trung hạn, chúng tôi cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô chưa ổn định sau dịch COVID-

19 có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường đối với việc đầu tư vào loại hình sản phẩm BĐS 

có nhiều tính chất rủi ro hơn. Chúng tôi cho rằng nhu cầu mua BĐS để ở (mua để ở) sẽ duy 

trì ổn định nhờ các điều kiện nhân khẩu học của Việt Nam và xu hướng đô thị hóa đang diễn ra. 

Trong khi đó, nhu cầu mua BĐS trong thị trường sơ cấp với mục đích đầu cơ (mua để bán) hoặc 

cho thuê (mua để cho thuê) có thể hạ nhiệt do dịch COVID-19.   

Do đó, chúng tôi cho rằng mỗi loại hình sản phẩm BĐS sẽ gặp ảnh hưởng khác nhau 

trong tình hình khó khăn hiện tại của thị trường. Tính theo phân khúc, chúng tôi cho rằng 

phân khúc hạng sang và cao cấp dự kiến sẽ chững lại, trong khi phân khúc trung cấp và vừa túi 

tiền có khả năng tiếp tục đáp ứng nhu cầu nhà ở. Tính theo khu vực, chúng tôi cho rằng lượng 

giao dịch căn hộ sơ cấp tại Hà Nội và TP. HCM sẽ tiến triển chậm trong ngắn hạn, đặc biệt tại 

TP. HCM do mức giá bán cơ sở cao hơn và việc trì hoãn cấp phép dự án vẫn đang diễn ra.   

Chúng tôi kỳ vọng BĐS tại các đô thị vùng ven ghi nhận lượng giao dịch tăng cao hơn 

nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng cải thiện nhanh chóng. Chúng tôi cho rằng đa số các CĐT trong 

danh mục theo dõi của chúng tôi sẽ có thể duy trì đà tăng trưởng tổng giá trị hợp đồng bán hàng 

nhờ vào việc chuyển hướng tập trung sang các đô thị vùng ven trong ba năm tiếp theo. BĐS tại 

các đô thị vùng ven TP. HCM và Hà Nội, bao gồm Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Hải Phòng 

và Quảng Ninh, có thể là các địa điểm chính để duy trì đà phát triển thị trường. Hệ thống cơ sở 

hạ tầng vùng ven cải thiện nhanh chóng đã giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa TP. HCM/ 

Hà Nội và các đô thị vùng ven. Khi giá BĐS tại TP. HCM và Hà Nội đã tăng trưởng 2 chữ số 

trong năm 2018-2019, BĐS tại các đô thị vùng ven với cơ sở hạ tầng cải thiện trở thành lựa 

chọn hợp lý hơn cho khách mua nhà và nhà đầu tư.  

Diễn biến thoái vốn/ bán cổ phần các dự án sẽ hỗ trợ lợi nhuận trong bối cảnh tiến độ 

bán hàng theo hợp đồng chậm lại. Chúng tôi dự báo tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm 

2020 cho đa số các chủ đầu tư BĐS trong danh mục theo dõi của chúng tôi sẽ ghi nhận giảm, 

chủ yếu do tác động của dịch COVID-19. Trong khi đó giá thị trường của đa số các quỹ đất đã 

tăng mạnh trong 3 năm qua, các chủ đầu tư có thể lựa chọn phương án thoái vốn toàn phần tại 

một vài dự án để ghi nhận lãi (ví dụ như NVL), hoặc bán một phần cổ phần tại các dự án cho 

các đối tác và cùng phát triển dự án (ví dụ như VHM và NLG).  

Các cổ phiếu chúng tôi đánh giá cao – VHM, KDH và NLG – đều có khả năng hoàn thành kế 

hoạch triển khai và mở rộng đã đề ra cho năm 2020 và nắm bắt đà hồi phục về nhu cầu BĐS 

trong giai đoạn từ năm 2021 trở đi.  

Phạm Minh Đức 

Chuyên viên 

Lưu Bích Hồng  

Trưởng phòng Cao cấp 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Các đô thị vùng ven duy trì đà phát triển thị trường 
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Danh mục các cổ phiếu Bất động sản VCSC theo dõi: Các chỉ số chính 

Mã 
Khuyến 
nghị 

GTVH 
(triệu 
USD) 

Cổ 
phần 

nhà 
nước 

Room  

KN 

% 

Room  
KN còn 

lại (triệu 
USD) 

GTGD  

TB 30n 

(triệu 
USD) 

Giá cổ 
phiếu 
(VND) 

Giá mục 
tiêu 

(VND) 

Ngày cập 
nhật giá 

mục tiêu 

TL tăng 
% 

Lợi 
suất  

cổ tức 

Tổng 
mức 

sinh lời 
12T 

DXG MUA 217 0% 49% 23 1.6 9.640 14.000 8/5/20 45% 0% 45% 

NLG MUA 278 0% 49% 2 1.2 26.600 37.500 5/11/20 41% 4% 44% 

VHM MUA 11.385 0% 49% 3.342 5.6 79.600 111.000 5/18/20 39% 0% 39% 

KDH MUA 559 0% 49% 31 0.5 24.500 31.100 5/18/20 27% 2% 29% 

VIC KQ 12.393 0% 37% 2.957 1.3 88.200 114.000 6/3/20 29% 0% 29% 

VRE MUA 2.633 0% 49% 490 2.6 26.650 33.000 5/28/20 24% 0% 24% 

NVL PHTT 2.732 0% 38% 879 3.4 64.800 57.000 5/25/20 -12% 0% -12% 

Danh mục các cổ phiếu Bất động sản VCSC theo dõi: Tóm tắt định giá 

Mã 
Giá CP 
(VND) 

Tăng 
trưởng 

EPS 
2019A 

Tăng 
trưởng 

EPS 
2020F 

Tăng 
trưởng 

EPS 
2021F 

P/E  
trượt  

x 

P/E 
2020F x 

P/E 
2021F x 

P/E 2020F  
tại giá  

mục tiêu 
x 

P/E 2021F  
theo giá  

mục tiêu 
x 

ROE 
2020F  

% 

P/B  
quý gần 

nhất  
x 

Nợ vay 
ròng/Vốn 

CSH quý gần 
nhất (%) 

DXG 9.640 -6% -74% 219% 10,2 15,3 4,8 22,2 7,0 5% 0,7 47% 

NLG 26.600 14% -6% 40% 8,0 7,5 5,4 10,6 7,6 17% 1,3 3% 

VHM 79.600 41% 22% 17% 11,8 10,3 8,8 14,3 12,2 39% 3,8 38% 

KDH 24.500 10% 25% 26% 12,1 12,2 9,7 15,5 12,3 14% 1,7 -6% 

VIC 88.200 89% -4% 4% 39,3 37,8 36,2 48,9 46,8 9% 3,5 85% 

VRE 26.650 19% -9% 28% 22,6 25,8 18,7 29,8 23,2 9% 2,2 -1% 

NVL 64.800 0% -5% 3% 17,6 16,0 18,2 16,4 16,0 14% 2,7 129% 

Nguồn: Dữ liệu công ty, VCSC dự báo. Ghi chú: Giá cổ phiếu tại ngày 10/08/2020.  

Diễn biến giá cổ phiếu Bất động sản trong danh mục theo dõi của VCSC (% tăng trưởng trong 1 năm) 

 

 
 Nguồn: Bloomberg, VCSC. Ghi chú: các cổ phiếu trong chỉ số ngành VCSC theo dõi có tỷ trọng bằng nhau; Số liệu tính đến ngày 
10/08/2020. 
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Thị trường BĐS nhà ở 

6 tháng 2020 ghi nhận lượng dự án mở bán thấp nhất trong 5 năm qua 

Dịch COVID-19 và trì hoãn cấp phép các dự án đã làm chững lại cả nguồn cung và nhu 

cầu. Theo dữ liệu CBRE, 6 tháng 2020 chỉ ghi nhận 12.600 căn hộ bán ra (giảm 53% YoY) theo 

cả tỷ lệ tăng trưởng nhà ở sơ cấp Hà Nội và TP. TP. HCM, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 

2015-2019. Do dịch COVID-19 trong 6 tháng 2020, chúng tôi quan sát thấy (1) từ phía nguồn 

cung sơ cấp, các chủ đầu tư thận trọng hơn trong hoạt động mở bán trong khi việc cấp phép dự 

án tiếp tục trì hoẵn khiến nguồn cung mới trên thị trường khá hạn chế, đặc biệt là tại TP. HCM; 

và (2) tính về mặt nhu cầu, người mua nhà trì hoãn đưa ra quyết định mua BĐS mới ngay trong 

giai đoạn thị trường biến động và tâm lý thị trường ở mức thấp.   

Hình 1: Tổng số lượng sơ cấp tại TP. HCM và Hà Nội (lượng căn hộ)  

 

Nguồn: CBRE, VCSC tổng hợp. Ghi chú: Hạng sang: trên 4.000USD/m2; Cao cấp: 2.000 đến 4.000USD; 

trung cấp: 1.000 đến 2.000USD 

Giá chào bán sơ cấp trên thị trường TP. HCM tiếp tục tăng trong khi duy trì ổn định tại Hà 

Nội. Theo dữ liệu của JLL, giá trung bình trên thị trường sơ cấp tại TP. HCM trong phần lớn các 

mảng đã ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số trong 2 năm qua so với mức tăng trưởng hàng năm 1 

chữ số giai đoạn 2015 – quý 2/2018. Mức tăng này ở TP. HCM có thể được giải thích bởi bối 

cảnh nguồn mới hạn chế do các trĩ hoãn cấp phép dự án kéo dài trong khi nhu cầu mua BĐS 

vẫn ở mức cao. Trong khi đó, chúng tôi quan sát thấy giá trung bình trên thị trường sơ cấp tại 

Hà Nội tăng thấp hơn so với TP. HCM khi Hà Nội không đối mặt với tình hình thiếu hụt nguồn 

cung vì lí do liên quan đến cấp phép dự án. 

Hình 2: Giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp (USD/m2) 

 

Nguồn: JLL, VCSC tổng hợp. Ghi chú: phân loại của JLL: Cao cấp: 2.500 đến 3.500/m2; Trung cấp: 

1.200 đến 2.500/m2; giá chưa bao gồm thuế GTGT và tiền ký quỹ 
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Đối tượng người mua nhà khác nhau tại TP. HCM và Hà Nội phần nào lý giải cho xu hướng 

giá trên thị trường sơ cấp này. Chúng tôi quan sát rằng đa số (trên 50%) người mua nhà tại 

thị trường căn hộ sơ cấp của TP. HCM trước năm 2018 là những người mua nhà thực sự muốn 

mua nhà để ở. Kể từ năm 2018, chúng tôi đã thể hiện sự lo ngại về mức giảm chất lượng người 

mua nhà tại TP. HCM khi nhà đầu cơ (mua đi bán lại) và nhà đầu tư (mua để cho thuê) đã gia 

tăng sự hiện diện, cùng với mức tăng giá nhanh trên thị trường sơ cấp. Theo ước tính của chúng 

tôi, lượng nhà đầu cơ và đầu tư chiếm hơn 75% tổng lượng người mua nhà ở HCM. Tại thị 

trường Hà Nội, chất lượng người mua nhà là lành mạnh hơn với hơn 80% người mua nhà được 

cho là “mua với mục đích để ở”. Qua trao đổi của chúng tôi với nhiều môi giới BĐS lớn và chủ 

đầu tư, chúng tôi được biết căn hộ không phải là lựa chọn ưu tiên cho các nhà đầu tư và đầu 

cơ tại Hà Nội do (1) các căn hộ tại Hà Nội có tỷ suất sinh lời thấp hơn trong khi thặng dư vốn từ 

mức tăng giá nhà là không quá cao và (2) các người mua nhà thường quan tâm nhiều hơn đối 

với BĐS liền đất (cụ thể như đất nền và nhà phố/villa). 

Hình 3: Khách mua nhà trên thị trường sơ cấp tại TP. HCM và Hà Nội  

 

Nguồn: CBRE, VCSC tổng hợp. Ghi chú: Hà Nội: theo quan sát của VCSC; TP. HCM: dựa theo số liệu 

của CBRE về các giao dịch đã hoàn thành – không nên sử dụng làm thước đo cho toàn thị trường. 

Các tín hiệu phục hồi tích cực trong 6 tháng cuối năm 2020 

Các chủ đầu tư đã đẩy mạnh kế hoạch mở bán mới kể từ tháng 5/2020. Theo quan sát của 

chúng tôi, phần lớn các chủ đầu tư trong danh mục theo dõi của chúng tôi thường có kế hoạch 

triển khai dự án vào tháng 1 (trước dịp Tết Nguyên đán). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 và các 

biện pháp giãn cách xã hội trên toàn quốc vào tháng 4/2020, các chủ đầu tư BĐS chỉ gia tăng 

hoạt động quảng cáo kể từ tháng 5 và dời lịch triển khai bán hàng sang 6 tháng cuối năm 2020. 

Chúng ghi nhận một số tín hiệu phục hồi tích cực khi tỷ lệ hấp thụ của các sản phẩm của VHM, 

NLG, NVL và DXG vẫn ổn định. Doanh số bán hợp đồng của NLG phục hồi trong tháng 7 khi 

công ty mở bán thành công lô tiếp theo của dự án Waterpoint giai đoạn 1 với 270 căn hộ thấp 

tầng. Dự án Gem Sky World của DXG cũng ghi nhận khoảng 700 căn hộ đã bán trước trong đợt 

mở bán chính thức trong tháng 7. Dự án Grand Park của VHM ghi nhận đã bán trước 550 villa 

và shophouse sau khi mở bán trong tháng 6. Dự án Aqua City của NVL ghi nhận 1.100 căn hộ 

thấp tầng đã bán trước trong quý 2, chủ yếu trong tháng 6. Trong khi đó, bất chấp tác động của 

dịch COVID-19, KDH tiếp tục ghi nhận diễn biến bán hàng mạnh mẽ tại các dự án hiện hữu khi 

công ty đã bán/bán trước 107 căn hộ thấp tầng tại dự án Verosa Park và 246 căn hộ cao tầng 

tại dự án Lovera Vista trong 7 tháng đầu năm 2020. 

Hình 4: Các dự án lớn dự kiến mở bán trong 6 tháng cuối năm 2020  

 

Nguồn: Dữ liệu từ công ty, VCSC tổng hợp 
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Hình 5: Tổng lượng giao dịch căn hộ sơ cấp tại TP. HCM và Hà Nội (nghìn căn)   

  

Nguồn: CBRE, VCSC tổng hợp 

Dù tỷ lệ hấp thụ (tính theo tỷ lệ % số căn đã bán/bán trước trên tổng số căn hộ đã mở bán) 

thường là phương thức được sử dụng để đo lường thị trường BĐS nói chung, tỷ lệ này không 

dự báo hoàn toàn và thể hiện đầy đủ cho thước đo nhu cầu. Khi chúng tôi theo dõi quá trình 

đầu tư của các dự án BĐS trong danh mục theo dõi của chúng tôi từ giai đoạn chuẩn bị mở bán, 

chúng tôi nhận thấy phần lớn các chủ đầu tư cân đối kế hoạch số lượng sản phẩm mở bán dựa 

theo số lượng đặt chỗ mua dự án (có đặt cọc tiền mặt) trước khi thực hiện các sự kiện mở bán. 

Khi số lượng các căn hộ mở bán thường tương đương với số lượng đặt cọc, tỷ lê hấp thụ theo 

báo cáo thường ở mức cao (trên 80%). Do đó, chúng tôi tập trung theo dõi nhu cầu mua nhà và 

xem liệu kế hoạch mở bán ban đầu của chủ đầu tư có tương ứng với “tỷ lệ hấp thụ thực” của 

thị trường. Số lượng suất đặt cọc ngày càng trở thành chỉ số quan trọng để theo dõi khi không 

chỉ thể hiện sự thành công của đợt mở bán, mà còn cho thấy xu hướng của giai đoạn tiếp theo. 

Hình 6: Lượng tồn kho trên thị trường sơ cấp tại TP. HCM (căn hộ) 

 

Nguồn: CBRE, VCSC tổng hợp. Ghi chú: (*) nguồn cung được tích lũy từ năm 1999 
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Triển vọng 2020-2021: Các đô thị vùng ven duy trì đà phát triển thị trường 

Chúng tôi dự báo tổng lượng giao dịch căn hộ sơ cấp tại Hà Nội và TP. HCM sẽ tiến triển chậm 

hơn trong giai đoạn 2020/2021 – đặc biệt là tại TP. HCM do cơ sở giá bán cao hơn và việc trì 

hoãn cấp phép dự án vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo VHM sẽ duy trì đà tăng 

trưởng doanh số bán theo hợp đồng tại Hà Nội và TP. HCM nhờ kỳ vọng duy trì được doanh số 

tại các dự án đại đô thị Vinhomes (cho năm 2020/2021: doanh số bán lẻ chủ yếu đến từ các dự 

án Ocean Park/ Smart City/ Đan Phượng). 

Mặt khác, chúng tôi kỳ vọng BĐS tại các khu vực cấp 2, bao gồm Đồng Nai, Bình Dương, Long 

An, Hải Phòng, và Quảng Ninh, có thể ghi nhận lượng giao dịch gia tăng. Chúng tôi kỳ vọng đa 

số các chủ đầu tư thuộc danh mục theo dõi của chúng tôi sẽ có thể duy trì đà tăng trưởng tổng 

giá trị hợp đồng bán hàng nhờ vào việc chuyển hướng tập trung sang các đô thị vùng ven TP. 

HCM và Hà Nội. Chúng tôi quan sát thấy mức tăng trưởng nhanh chóng trong doanh số bán 

hàng từ năm 2019 cho NVL, NLG và DXG cho các dự án nằm ngoài TP. HCM.  

Một số cơ sở cho xu hướng này bao gồm mức giá cả vừa phải (so với trong thành phố) và sự 

cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng. Thời gian di chuyển giữa các khu vực vùng ven và TP. 

HCM/ Hà Nội đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua, cũng kèm với kỳ vọng về xu 

hướng phát triển hạ tầng trong tương lai gần. Trong khi đó, giá bất động sản nội đô trong TP. 

HCM và Hà Nội đã tăng trưởng ở mức 2 chữ số trong suốt 2018-2019, khiến cho mức giá của 

BĐS tại các khu vực vùng ven/ thành thị cấp 2 trở thành lựa chọn vừa túi tiền với người mua 

nhà và NĐT. 

Hình 7: Số lượng các căn hộ bán theo hợp đồng trong danh mục theo dõi của chúng tôi 

của TP. HCM và Hà Nội so với các khu vực vùng ven (lượng căn hộ)  

 

Nguồn: thông tin từ công ty, VCSC dự báo giai đoạn 2020-2022F. Ghi chú: Không tính doanh số bán 

buôn tại VHM 

Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng các chủ đầu tư với thương hiệu hàng đầu và khả năng bán 

hàng tốt sẽ tiếp tục thành công trong triển khai sản phẩm mới. Các chủ đầu tư BĐS được chúng 

tôi đánh giá cao nhất (VHM, KDH và NLG) sẽ tiếp tục giành lấy thị phần từ các công ty nhỏ hiện 

vẫn còn đang đối mặt với vấn đề như khả năng bàn giao trễ và chất lượng xây dựng kém, dịch 

vụ hậu mãi không tương xứng. Nhìn chung, xu hướng hợp nhất sẽ tiếp tục diễn ra tương tự như 

các quốc gia khác trong khu vực như Ayala Land. Inc. và Megaworld Corp tại Philippines và 

Land and Houses PCL, AP PLC, Pruksa hoặc Supalai tại Thái Lan. 
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Triển vọng dài hạn tích cực dựa trên nền tảng cơ bản vững chắc của Việt Nam 

Chúng tôi duy trì luận điểm đầu tư dài hạn cho rằng ngành BĐS nằm trong nhóm các ngành 

hấp dẫn nhất đối với các NĐT tìm kiếm cơ hội từ xu hướng tăng trưởng cơ cấu mạnh mẽ diễn 

ra tại Việt Nam cùng với sự nổi lên mạnh mẽ của tầng lớp thu nhập trên trung bình và dân số 

thành thị gia tăng. Chúng tôi cho rằng các yếu tố dẫn dắt tăng trưởng chính cho ngành BĐS nhà 

ở vẫn duy trì ổn định, bao gồm cơ sở hạ tầng cải thiện, quy mô hộ gia đình trung bình giảm và 

tỷ lệ thâm nhập của thị trường cho vay mua nhà thế chấp gia tăng trong dài hạn. 

Tình hình vĩ mô và nhân khẩu học thuận lợi cho tăng trưởng thị trường nhà ở. Không 

giống như trường hợp không ổn định đã tồn tại trong giai đoạn 2008-2013, trong các năm qua, 

Việt Nam đã là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng nhất trong khu vực với 

tình hình kinh tế vĩ mô ổn định – cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lãi suất khá thấp và ổn 

định. Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng tầng lớp thu nhập trung bình nhiều khả năng sẽ có xu 

hướng lối sống tương tự các quốc gia khác trong khu vực khi có quy mô hộ gia đình nhỏ hơn, 

thúc đẩy nhu cầu từ những người mua nhà lần đâu. Sau khi dịch COVID-19 dần được kiểm 

soát, Việt Nam sẽ duy trì trong nhóm dẫn đầu về tăng trưởng GDP đầu người thực và dân số 

có thu nhập trung bình so với các quốc gia khác tại Đông Nam Á. 

Hình 8: GDP đầu người thực (CAGR 

2019 – 2021F %) 

Hình 9: Dân số có thu nhập trung bình  

(CAGR 2019 – 2021F %) 

 
 

Nguồn: IMF, ADB's Asian Development Outlook (công bố tháng 2020), VCSC tổng hợp 

Dân số thành thị tiếp tục gia tăng dẫn dắt nhu cầu nhà ở. Trong tương lai, Việt Nam sẽ trải 

qua mức tăng trưởng nhà ở trong dài hạn tương tự các quốc gia trong khu vực. Cụ thể, chúng 

tôi cho rằng tỷ lệ đô thi hóa của Việt Nam sẽ dần dịch chuyển tương tự các quốc gia mới trong 

khu vực trong dài hạn khi chúng tôi ước tính sẽ có thêm khoảng 1,1 triệu dân số thành thị tại 

Việt Nam tính theo cơ sở hàng năm, vốn sẽ cần thêm khoảng 314.000 căn hộ mới mỗi năm. 

Hình 10: Lãi suất và CPI của Việt Nam (%) Hình 11: Dân số (triệu) * 

 

 
Ghi chú: Tỷ lệ dân số tính theo số liệu đăng ký, con số thực tế cư dân 
có thể cao hơn đáng kể (ví dụ: Hà Nội 9 triệu người; TP. HCM khoảng 
14 triệu người năm 2019). (*) VCSC dự báo  

Nguồn: TCTK, NHNN, VCSC dự báo cho năm 2020F  Nguồn: IMF, CBRE, VCSC  
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Sự gia tăng tín dụng cho vay mua nhà từ mức thâm nhập thấp hiện tại, sẽ góp phần hỗ 

trợ nhu cầu của người mua nhà. Trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ tín dụng cho vay mua nhà 

trong phần trăm GDP hiện tại của Việt Nam chỉ tăng với tốc độ khiêm tốn – thấp hơn nhiều so 

với mức tăng cùng kỳ ở Thái Lan và thấp hơn đáng kể con số tương tự tại Singapore và 

Malaysia. Chúng tôi cho rằng mức lãi suất vay cao hơn so với các quốc gia trong khu vực một 

phần tạo ra thị trường cho vay mua nhà chưa hấp dẫn, dẫn đến tỷ lệ thâm nhập thấp (Hình 13). 

Chúng tôi nhìn nhận vẫn còn dư địa rất lớn cho thị trường nhà ở sơ cấp trong tương lai khi thị 

trường tín dụng cho vay mua nhà ở Việt Nam sẽ tăng trưởng trong dài hạn. 

Chủ đầu tư BĐS hàng đầu gia tăng tích hợp các khoản vay mua nhà vào giai đoạn bán 

hàng nhằm làm giảm gánh nặng thanh toán sớm cho người mua nhà. Qua quan sát của 

chúng tôi, ngân hàng và các chủ đầu tư BĐS đang dần cải thiện dịch vụ dành cho các khách 

hàng cá nhân khi giới thiệu các gói thanh toán linh hoạt hơn. Đáng chú ý, Techcombank và 

Vinhomes đã hợp tác cung cấp gói vay mua nhà cho người mua nhà với kỳ hạn tối đa 35 năm 

(so với kỳ hạn thông thường là 20 năm), giúp số tiền chi trả hàng tháng trở nên phù hợp hơn 

với người mua nhà. VP Bank và CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng cung cấp gói cho vay 

cho sản phẩm đất nền tại dự án Gem Sky World vừa triển khai của DXG, là một ý tưởng khá 

mới khi cho vay mua nhà thường không áp dụng cho sản phẩm đất nền và nhà đất. 

Hình 12: Tổng dư nợ vay thế chấp mua 

nhà ở (% trên GDP) 

 

Nguồn: JLL, Euromonitor, các ngân hàng trung 

ương, VCSC tổng hợp 

Hình 13: Lãi suất cho vay mua nhà tại 

khu vực Đông Nam Á (2019-2020) 

 

Nguồn: thông tin công bố từ các ngân hàng về 

lãi suất vay mua nhà kỳ hạn 25 năm, VCSC 

Ước tính và tổng hợp 

Hình 14: Tăng trưởng dân số thành thị tại 

Đông Nam Á (CAGR 2019– 2026F) 

Hình 15: Dự phóng tỷ lệ đô thị hóa của 

Việt Nam trong giai đoạn 2018– 2025F (%) 

 

 

 

Nguồn: Liên hiệp quốc (UN), VCSC tổng hợp   Nguồn: Liên hiệp quốc (UN), VCSC tổng hợp   
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Các cổ phiếu lựa chọn hàng đầu   

Các cổ phiếu chúng tôi đánh giá cao – VHM, KDH và NLG – đều có khả năng hoàn thành kế 

hoạch triển khai và mở rộng đã đề ra cho năm 2020 và nắm bắt đà hồi phục về nhu cầu BĐS 

trong giai đoạn từ năm 2021 trở đi. Với quỹ đất lớn và mô hình dự án phức hợp, VHM có vị thế 

tốt để củng cố vị trí thống trị toàn quốc và giành thị phần từ các chủ đầu tư nhỏ hơn. KDH – với 

uy tín thương hiệu mạnh mẽ và vị thế dẫn đầu trong mảng nhà ở gắn với đất (nhà phố/ nhà liền 

kề) tại TP. HCM – sẽ tiếp tục thu hút khách mua nhà. Nhờ vị thế vững chắc của NLG trong thị 

trường BĐS nhà ở vừa túi tiền và chiến lược phát triển liên doanh riêng biệt, công ty có năng 

lực tận dụng nhu cầu ổn định trên thị trường BĐS nhà ở.  

 

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG)  

NLG đã luôn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong thị trường BĐS của Việt Nam. Chúng tôi 

cho rằng công ty là thương hiệu hàng đầu trong mảng nhà ở vừa túi tiền của Việt Nam. Chúng 

tôi cho rằng khi tăng trưởng thu nhập vượt mức tăng giá nhà ở và cơ sở hạ tầng dần được phát 

triển toàn diện trong dài hạn, diễn biến này sẽ giúp củng cố nhu cầu mạnh mẽ trong thị trường 

nhà ở và giúp NLG hưởng lợi trực tiếp. 

Chúng tôi dự báo CAGR 2019-2022 đạt 20% cho tổng giá trị bán hợp đồng của NLG. Khi chúng 

tôi tin rằng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thấp trong năm 2020 chỉ là diễn biến tạm thời thay 

vì đến từ các vấn đề cơ bản của công ty, chúng tôi dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS 2021 của 

NLG sẽ tăng 40% so với 2020 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ ghi nhận lợi nhuận giai 

đoạn 1 của dự án Waterpoint và Akari City. 

NLG cũng có bảng cân đối kế toán lành mạnh khi ban lãnh đạo duy trì vị thế nợ ròng/vốn CSH 

chỉ 2,5% trong quý 2/2020, giúp cổ phiếu của công ty trở nên ít rủi ro hơn so với các cổ phiếu 

cùng ngành khác và giúp công ty có sự linh hoạt hơn để có thể có các cơ hội thâu tóm quỹ đất 

khác trong tương lai. Chúng tôi kỳ vọng sau khi NLG thành lập liên doanh với với các đối tác 

trong các dự án Waterfront và Paragon trong năm 2020, công ty sẽ có khả năng để nắm bắt nhu 

cầu hồi phục trong thị trường BĐS từ năm 2021. 

Chúng tôi cho rằng định giá của NLG là khá hấp dẫn với P/E 2020/2021 đạt lần lượt 7,5/5,4 lần 

trong và PEG giai đoạn 2019-2022 đạt 0,5 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho 

rằng NLG xứng đáng được định giá lại với P/E 2020 đạt 10,6 lần theo giá mục tiêu của chúng 

tôi, khi dần phát triển thành một trong số ít các công ty phát triển mô hình khu dân cư (khoảng 

300ha/dự án) và có vị thế tốt để ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ổn định so với các công ty cùng 

ngành có vốn hóa trung bình khác.  

Rủi ro cho quan điểm tích cực của chúng tôi: tiếp tục trì hoãn các đợt mở bán cho các đợt tiếp 

theo của dự án Akari City/Mizuki Park và Waterpoint giai đoạn 1.  

 

CTCP Vinhomes (HSX: VHM)  

VHM, công ty con của Tập đoàn Vingroup (VIC), đã thiết lập vị thế dẫn đầu trong thị trường BĐS 

nhà ở của Việt Nam khi bàn giao thành công nhiều dự án với quy mô lớn. Theo công bố  thông 

tin của công ty, VHM chiếm khoảng 22% giá trị thị trường nhà ở của Việt Nam trong giai đoạn 

2016-2020. 

Dù VHM là công ty đầu ngành, chúng tôi cho rằng công ty vẫn có vị thế tốt để tận dụng xu hướng 

hợp nhất trong thời gian tới của ngành. Trong một thị trường nhà ở có tính phân mảng cao, 

chúng tôi kỳ vọng VHM sẽ có thể đối đầu với cạnh tranh gay gắt, mở rộng vị thế thống trị và 

giành thị phần từ các chủ đầu tư nhỏ hơn khi tận dụng thế mạnh cũng như mô đình đầu tư dự 

án phức hợp độc nhất với đầy đủ sản phẩm /dịch vụ bổ trợ, quỹ đất lớn nhất Việt Nam của công 

ty (chúng tôi ước tính đủ để công ty có thể đầu tư trong 15 năm tiếp theo), thương hiệu đã được 

chứng minh cũng như khả năng tiếp cận các gói vay linh hoạt hơn cho người mua nhà. 

http://www.vcsc.com.vn/
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Giá mục tiêu cho VHM tương ứng với P/E 2020/2021 đạt lần lượt 14,3/12,2 lần, mức cao hơn 

so với trung vị các công ty ngành theo Bloomberg lần lượt là 11,5/10,1 lần; tuy nhiên, VHM được 

hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng EPS và ROE cao hơn, theo quan điểm của chúng tôi. 

Yếu tố hỗ trợ chính: tiến độ tích cực đối với thủ tục pháp lý của các siêu đại dự án (quỹ đất lớn 

hơn 3.000ha), bao gồm Green Hạ Long và Cần Giờ Long Beach. 

Rủi ro cho quan điểm tích cực của chúng tôi: chu kỳ giảm của thị trường BĐS; chi phí mua đất 

và xây dựng thực tế vượt kỳ vọng của chúng tôi. 

 

CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (HSX: KDH) 

Chúng tôi cho rằng tổng quỹ đất lớn tại TP. HCM của KDH đủ để công ty phát triển trong ít nhất 

10 năm tới. Trong số các công ty niêm yết cùng ngành, chỉ có Vingroup và Novaland có quy mô 

quỹ đất lớn tại TP.HCM có thể so sánh được với KDH. 

Chúng tôi tin rằng các sản phẩm từ các chủ đầu tư kinh nghiệm có thương hiệu mạnh mẽ — 

như KDH với vị thế dẫn đầu trong mảng nhà ở gắn với đất (nhà phố/ nhà liền kề) tại TP. HCM 

— sẽ tiếp tục thu hút người mua nhà khi thị trường BĐS sơ cấp tại TP. HCM trong bối cảnh 

nguồn cung dự án mới hạn chế (chủ yếu do trì hoãn cấp phép dự án mới diễn ra từ năm 2018 

và các thách thức trong ngắn hạn đến từ dịch COVID-19). 

Tiến độ bán hàng ổn định (Verosa Park/ Lovera Vista) và tiến độ thi công tích cực (Verosa Park/ 

Lovera Vista/ Safira) sẽ hỗ trợ cho dự báo của chúng tôi cho tốc độ tăng trưởng LNST sau lợi 

ích CĐTS ở mức 23%/24% trong năm 2020/2021. Chúng tôi cũng kỳ vọng các đợt mở bán dự 

án mới (Armena/ Clarira) thúc đẩy dự báo tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 ở mức 

13%, theo dự báo của chúng tôi. 

Yếu tố hỗ trợ: dự án mở rộng KCN Lê Minh Xuân (110 ha tại huyện Bình Chánh, TP. HCM). Dự 

phóng lợi nhuận của chúng tôi hiện chưa bao gồm dự án này do thông tin chi tiết về kế hoạch 

phát triển vẫn còn khá hạn chế.  

Rủi ro cho quan điểm tích cực của chúng tôi: triển khai chậm hơn dự kiến tại các dự án quy mô 

lớn như dự án Tân Tạo (330 ha tại quận Bình Tân, TP. HCM).  

 

Vui lòng xem thêm thông tin từng công ty trong các báo cáo cập nhật hàng quý của chúng tôi. 

 

 

  

http://www.vcsc.com.vn/
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Các cổ phiếu khác trong danh mục theo dõi của chúng tôi   

 

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) 

DXG vẫn là một trong các cổ phiếu được chúng tôi đánh giá cao để tận dụng sự tăng trưởng 

của ngành BĐS của Việt Nam nhờ mảng dịch vụ môi giới BĐS hàng đầu và quỹ đất chi phí thấp.  

DXG hiện đang là công ty môi giới BĐS hàng đầu với thị phần khoảng 30% trên toàn quốc. Tuy 

nhiên, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng về diễn biến tăng trưởng của mảng môi giới trong 

năm 2020 và 2021 khi dịch COVID-19 nhiều khả năng làm giảm nhu cầu cho các sản phẩm BĐS 

tại khu vực miền Trung, vốn đang là thị trường chính cho mảng dịch vụ môi giới bán buôn của 

công ty trong vài năm qua. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng môi giới của DXG se ghi nhân tỷ 

lệ CAGR giai đoạn 2019-2022 đạt 5%. 

Mảng đầu tư BĐS của DXG đã dần được trở thành thương hiệu có tiếng cho các khách hàng 

mua nhà trung cấp với sản phẩm ở mức giá vừa phải tại TP. HCM và Bình Dương. Công ty 

cũng sở hữu quỹ đất chi phí thấp sẽ đủ để phát triển trong ít nhất 5-7 năm tới, theo ước tính của 

chúng tôi. Hiện tại, các dự án chính của DXG bao gồm Gem Sky World (92 ha tai Đồng Nai, 

~4000 căn hộ thấp tầng/đất nền), Opal Boulevard (1,500 căn hộ trung cấp tại Bình Dương) và 

Gem Riverside (3.200 căn hộ trung cấp tại quận 2, TP. HCM). Chúng tôi ước tính dự án Long 

Thành sẽ đóng góp khoảng 40% cho doanh thu dự báo 2020 của chúng tôi cho DXG.  

Trong báo cáo ngành này, DXG không phù hợp hoàn toàn với quan điểm đầu tư của chúng tôi 

trong nửa cuối 2020 khi (1) các giai đoạn đầu tiên của dự án Gem Sky World – Long Thành chủ 

yếu bao gồm các sản phẩm đầu cơ, theo qian điểm của chúng tôi; (2) sẽ có sự chững lại trong 

dịch vụ môi giới bán buôn trong trung hạn do nhu cầu giảm trong các thị trường chính; và (3) do 

lo ngại về lỗ tài chính bất thường như thoái vốn khỏi LDG. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA 

dành DXG dựa theo giá mục tiêu 14.000 đồng/CP (phương thức định giá RNAV), khi chúng tôi 

cho rằng các tài sản của DXG hiện đang có định giá hấp dẫn. 

 

CTCP Vincom Retail (HSX: VRE)  

VRE (công ty con của Tập đoàn Vingroup - VIC) là chủ đầu tư, sở hữu và vận hành trung tâm 

thương mại (TTTM) hàng đầu của Việt Nam. Công ty hiện đang sở hữu danh mục TTTM lớn 

nhất của Việt Nam với 1,6 triệu m2 tổng diện tích sàn bán lẻ vận hành dưới 4 mô hình chính: 

Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+. 

Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng VRE là công ty lớn hàng đầu có vị thế tốt để tận dụng  sự gia 

tăng của mô hình bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. VRE hiện đang gia tăng sự hiện diện tại thị trường 

khi tận dụng lợi thế cạnh tranh, bao gồm vị trí đắc địa, quy mô trên toàn quốc, khả năng tiếp cận 

quỹ đất lớn và khách hàng thuê từ VIC. Các kế hoạch mở rộng của Parkson và Lotte dường 

như đã dừng lại, do đó AEON nhiều khả năng sẽ là đối thủ cạnh tranh chính của VRE trong 

trung hạn. 

Trong năm 2020, diễn biến hoạt động kinh doanh của VRE chịu áp lực do tác động tiêu cực của 

dịch COVID-19 ảnh hưởng đến lượng khách đến các TTTM – đặc biệt trong tháng 4/2020 khi 

thực hiện áp dụng giãn cách xã hội trên toàn quốc. 

 

Tập đoàn Vingroup (HSX: VIC) 

VIC là công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam tính theo giá trị vốn hóa và doanh thu. Tập đoàn hiện 

đang hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: công nghiệp, công nghệ và dịch vụ. VIC đã phát triển trở 

thành một tập đoàn đa ngành với đa dạng các hoạt động kinh doanh, bao gồm đầu tư BĐS nhà 

ở, cho thuê BĐS bán lẻ, đầu tư và vận hành các dịch vụ khách sạn - nghỉ dưỡng, và sản xuất 

ôtô.  

http://www.vcsc.com.vn/
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Chúng tôi đánh giá cao sự phụ thuộc của VIC vào câu chuyện tăng trưởng tầng lớp có thu nhập 

trung bình cao nhờ mảng kinh doanh BĐS đa dạng và hệ sinh thái của tập đoàn – được chúng 

tôi cho rằng sẽ giúp mang lại sự tích hợp bổ sung. Chúng tôi dự báo Vinhomes (VHM) và Vincom 

Retail (VRE) sẽ duy trì là 2 công ty con tạo ra tiền mặt cao nhất của tập đoàn. Trong khi đó, 

Vinpearl – chuỗi resort và khách sạn lớn nhất Việt Nam – hiện đang là yếu tố ảnh ưởng đến lợi 

nhuận ngắn hạn do dịch COVID-19, nhưng đang sẵn sàng tận dụng đà phục hồi trong ngành du 

lịch, được dẫn dắt bởi khách du lịch trong nước. VinFast, công ty con mảng sản xuất ôtô của 

VIC, hiện đang tập trung giành thị phần và vẫn cần thêm vốn trong dài hạn để đạt điểm hòa vốn. 

 

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HSX: NVL) 

NVL là một trong những chủ đầu tư BĐS nhà ở lớn nhất Việt Nam với thương hiệu hàng đầu, 

đặc biệt là tại TP. HCM. Công ty sở hữu tổng diện tích quỹ đất 2.300ha tại TP. HCM và các khu 

vực ven biển. NVL hiện đang tập trung vào 3 sản phẩm chính: dự án BĐS nhà ở, khu độ thị vệ 

tinh Aqua City và các dự án resort nghỉ dưỡng. Chúng tôi cho rằng tác động tiêu cực từ dịch 

COVID-19 đến ngành du lịch toàn cầu có thể làm trì hoãn mở bán các dự án khách sạn - nghỉ 

dưỡng mới trong năm 2020.  

Định giá hiện tại của NVL hiện đang khà phù hợp. Dựa theo phương thức định giá RNAV và dự 

báo, tỷ lệ năng của NVL là  khá hạn chế và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong 

trung hạn với CAGR EPS pha loãng đi ngang trong giai đoạn 2019-2020. Trong khi đó, lãi tài 

chính dự kiến từ hợp nhất các khoản đầu tư đóng góp hơn 50% dự báo LNTT 2020-2021.  

 

Vui lòng xem thêm thông tin từng công ty trong các báo cáo cập nhật hàng quý của chúng tôi. 

  

http://www.vcsc.com.vn/
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Phụ lục 

Hình 16: Tổng quan thị trường  

 

Nguồn: CBRE, VCSC tổng hợp. Ghi chú: (1) Điều khoản thông thường của người mua nha, tối đa 35 

năm; (2) Tỷ lệ thông thường của người mua nhà – ngân hàng thường cho vay tối đa 70%; (3) các dự án 

cao tầng. 

 

Hình 17: Quy mô trung bình thị trường nhà ở trong giai đoạn 2016 – 2019 

VCSC ước tính quy mô trung bình của thị trường nhà ở sơ cấp tại Việt Nam  

vào khoảng 14,5 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 6%/GDP 

 

 
 

Nguồn: CBRE, Savills, Realtor Vietnam, VCSC ước tính 

 

  

Căn hộ tại Hà Nội 
và TP. HCM

BĐS nhà đất tại Hà 
Nội và TP HCM

Căn hộ khu 
vực vùng ven

BĐS nhà đất khu vực 
vùng ven

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

C
ă
n

 h
ộ

 b
á

n
 h

à
n

g
 n

ă
m

 (
'0

0
0

)

Đóng góp hàng năm cho quy mô thị trường (%)

http://www.vcsc.com.vn/


 

 Vui lòng đọc kỹ khuyến cáo ở cuối báo cáo này www.vcsc.com.vn | VCSC<GO> 14/08/2020 | 15 

 

HOLD 
Hình 18: Thị trường nhà ở mà truyền thống và hiện đại  

 Trước 2006 Sau  2006 

  

Hình ành 

 

Đặc điểm Nhà ở cá nhân  Các dự án cao tầng hoặc nhà phố 

Quy hoạch tổng 
thể 

Có Không 

Nhà thầu Chủ sở hữu đất thuê công ty xây dựng Nhà thầu chuyên nghiệp 

Giao dịch Chủ yếu là giao dịch cá nhân (thứ cấp)  
Chủ đầu tư bán cho người mua nhà 

(sơ cấp) 

Nguồn: VCSC tổng hợp 

Hình 19: Phân lại phổ biến cho nhà ở tại Việt Nam  

Căn hộ Hạng sang Cao cấp Trung cấp Vừa túi tiền 

Giá bán trung bình 
(ASP*) 
(USD/m2) 

>4,000 2,000 – 4,000 1,000 – 2,000 <1,000 

Diện tích căn hộ 
(m2) 

60 – 120 60 – 120 50 – 100 40 – 70 

ASP thông thường 
(USD/căn) 

~400,000 ~200,000 ~80,000 ~30,000 

Các chủ đầu tư lớn 
Vingroup, Son Kim Land, 
Hongkong Land, Keppel 

Land 

Vingroup, Novaland, 
Keppel Land, Capitaland, 

Fraser, Sunshine 

Đất Xanh, Nam Long, 
Khang Diền, Hưng Thịnh, 

Himlam Land 

Nam Long, Mường 
Thanh, Hoàng Quân 

Chất lượng người 
mua nhà 

Lãnh đạo DN, quản lý, 
doanh nhân, NĐT nước 

ngoài 

Người muốn  nâng cấp 
nhà, mua nhà thứ hai, vợ 

chồng trung niên, NĐT 
nước ngoài, người nước 

ngoài 

Mua nhà lần đầu, vợ chồng 
mới cưới, nhân viên văn 

phòng còn độc thân 
Công nhân, sinh viên 

Ví dụ 

    

BĐS gắn với đất  Villa/Shophouse Nhà phố Đất nền 

ASP                          
(USD/ m2 đất)                               

USD4,000 – USD25,000 USD3,000 – USD6,000 USD500 – USD2,000 

Diện tích (m2 của 
mỗi miếng đất) 

150 – 400 80 – 150 80 – 200 

ASP thông thường 
(USD/miếng đất) 

~400,000 – 10,000,000 ~200,000 ~50,000 – 150,000 

Các chủ đầu tư lớn 
Vingroup, Khang Diền, Ph1 Mỹ 

Hưng, Nam Long 
Khang Diền, Novaland, Đạii Phúc 

 
Đấtt Xanh, Hưng Thịnh, Đại Phúc, 

Long Điền, DIG 

Đối tượng người 
mua nhà 

Lãnh đạo DN, doanh nhân 
Người muốn  nâng cấp nhà, vợ 

chồng trung niên 
NĐT dài hạn, đầu cơ 

Ví dụ 

   

Nguồn: VCSC. Ghi chú: (*) Giá chào mua sơ cấp của CBRE (theo diện tích sàn ròng/m2) CBRE điều 

chình giá bán sơ cấp từ quý 1/2019 
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Hình 20:  Tổng hợp các phân khúc thị trường chính và vị thế của các chủ đầu tư BĐS 

hàng đầu  

Chủ đầu tư Mã cổ phiếu Phân khúc chính hiện tại Thị trường chính Thương hiệu chính  

Vinhomes VHM 
cận cao cấp, cao cấp, hạng 
sang, BĐS có đất 

Các thành phố lớn tại 
miền Bắc và TP. HCM 

Vinhomes 

Novaland NVL 
cao cấp, hạng sang, and BĐS 
có đất 

TP. HCM Novaland 

Keppel Land DN FDI cao cấp, hạng sang TP. HCM N/A 

Capitaland  DN FDI cao cấp, hạng sang TP. HCM N/A 

Phú Mỹ Hưng DN FDI cao cấp TP. HCM N/A 

Thảo Điền Investment Chưa niêm yết cận cao cấp, cao cấp TP. HCM Masteri, M-One 

TNR Chưa niêm yết cận cao cấp Hà Nội và  TP. HCM N/A 

Khang Điền  KDH trung cấp, BĐS có đất TP. HCM Mega series 

Đât Xanh DXG trung cấp, BĐS có đất TP. HCM Opal, Lux, Gem 

Nam Long NLG 
vừa túi tiền, trung cấp and 
BĐS có đất 

Các thành phố lớn tại 
miền Bắc và TP. HCM 

EhomeS, Flora, Valora 

Hưng Thịnh Chưa niêm yết trung cấp, BĐS có đất 
Các thành phố lớn tại 
miền Bắc và TP. HCM 

Moonlight 

Mường Thanh Chưa niêm yết vừa túi tiền Hà Nội N/A 

Nguồn: VCSC tổng hợp 

Hình 21: Thị phần trong thị trường BĐS nhà ở tại Việt Nam (quy mô giá trị 2016-2020) 

 

Nguồn: thông tin từ công ty, VCSC ước tính 

  

Vinhomes 22%
NVL 4%

DXG 2%

Hưng Thịnh 2%

Vihajico 2%

Capitaland 1%

NLG 1%
KDH 1%

Keppel land 1%

Thảo Điền, 
Investment 1%

Khác, 63%
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Hình 22:  Cơcấu thị phần tại Hà Nội và TP. TP. HCM trong các phân khúc căn hộ 

Phân khúc cao cấp và hạng sang  

(2016 – 6T 2020) 

 

Phân khúc trung cấp  

(2019 – 6T 2020) 

 

Nguồn: thông tin từ công ty, VCSC ước tính. Ghi chú: (*) VHM chỉ chào bán phân khúc trung cấp từ cuối 

năm 2018. 

 

Hình 23: Cơ cấu các căn hộ bán ra tại cả Hà Nội và TP. HCM 

  

Nguồn: CBRE, VCSC ước tính 

 

 

  

Vinhomes
38%

NVL 18%

Phú Mỹ 
Hưng 6%

CapitaLand
6%

KDH 3%

Keppel 
land
6%

Thảo Điền 
Investment 

4%
Khác 19%

Vinhomes
46%

TNR 3%
DXG 4%Hưng 

Thịnh 
4%

NLG 4%

KDH 5%

Khác 
34%
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Hình 24: Quỹ đất của các chủ đầu tư BĐS hàng đầu (ha) 

 

Nguồn: thông tin từ công ty, VCSC tổng hợp. Ghi chú: Quỹ đất tại TP. HCM và Hà Nội cho các chủ đầu 

tư BĐS trong danh mục theo dõi của chúng tôi:  VHM: ~5,000 ha: NVL: ~800 ha; KDH: ~600 ha; NLG: 

~50 ha; DXG: ~30ha. 

Hình 25: Tỷ lệ đòn bẩy ròng của các chủ đầu tư BĐS niêm yết  

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các công ty nêu trên, VCSC 

Hình 26: Phần trăm người mua nhà sử dụng sản phẩm cho vay mua nhà  

 

Nguồn: VCSC tổng hợp 

756 
640 

600

330 

125 100 38 20 7 

VHM NVL DIG NLG KDH VPI DXG SJS HDG LDG TDH

15,200

2,300

113%

36% 35%

20%

11%

-18%

12%

-6%

129%

47% 45%

38%

22%

3%

-1%
-6%

NVL DXG PDR VHM DIG NLG KBC KDH

2019 Q2 2020

64%

55% 55%
50%

35%

50%

VHM NLG DXG KDH NVL Others
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Hình 27: Luật nhà ở cho người nước ngoài 

 Luật nhà ở trước đây Luật nhà ở hiện nay 

Người được 
phép mua 

nhà 

• Phải ở Việt Nam ít nhất 12 tháng 
• Thực hiện đầu tư trực tiếp 
• Vị trí cấp quản lý trở lên 
• Có trình độ chuyên môn cần thiết tại Việt 

Nam  
• Kết hôn với công dân Việt Nam  

• Được phép nhập cảnh vào Việt Nam  
• Các công ty đầu tư 
• Chi nhành và văn phòng đại diện 
• Quỹ đầu tư và chi nhánh ngân hàng 

(được cấp phép) 

Hình thức 
sở hữu 

• Chỉ có thể mua căn hộ cho mục đích làm 
nhà ở  

• Được mua, mua hộ, cho tặng, thừa kế 
• Mua nhà ở tại các khu vực đất nền 

được cho phép 

Quyền của 
người sở 

hữu 

• Không thể cho thuê, vay mua nhà hoặc 
góp vốn 

• Nhìn chung, có quyền hạn tương tự 
người Việt Nam, bao gồm, quyền bán, 
vay mua nhà, góp vốn, cho tặng, mua 
bán tráo đổi 

Thời gian sở 
hữu 

• Tối đa 50 năm và không được gia hạn 

• Tối đa 50 năm, được gia hạn tùy theo 
yêu cầu 

• Không thời hạn đối với người kết hôn 
với người Việt Nam  

Ngày có 
hiệu lực 

• Từ ngày 01/01/2009 • Từ 01/07/2015 

Nguồn: Baker and McKenzie, VCSC tổng hợp 
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Xác nhận của chuyên viên phân tích 

Tôi, Phạm Minh Đức và Lưu Bích Hồng,  xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng 

quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty này. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, 

đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các 

chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm 

chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh 

khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.  

Phương pháp định giá và Hệ thống khuyến nghị của VCSC 

Nội dung chính trong hệ thống khuyến nghị: Khuyến nghị được đưa ra dựa trên mức tăng/giảm tuyệt đối của giá cổ phiếu 

để đạt đến giá mục tiêu, được xác định bằng công thức (giá mục tiêu - giá hiện tại)/giá hiện tại và không liên quan đến hoạt 

động thị trường. Công thức này được áp dụng từ ngày 1/1/2014.  

 

Các khuyến nghị Định nghĩa 

 MUA Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ trên 20% 

 KHẢ QUAN 
Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ dương từ 
10%-20% 

 PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG 
Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ dao động 
giữa âm 10% và dương 10% 

 KÉM KHẢ QUAN 
Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ âm từ 10-
20% 

 BÁN Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ âm trên 20% 

 KHÔNG ĐÁNH GIÁ 

Bộ phận nghiên cứu đang hoặc có thể sẽ nghiên cứu cổ phiếu này nhưng không 
đưa ra khuyến nghị hay giá mục tiêu vì lý do tự nguyện hoặc chỉ để tuân thủ các quy 
định của luật và/hoặc chính sách công ty trong trường hợp nhất định, bao gồm khi 
VCSC đang thực hiện dịch vụ tư vấn trong giao dịch sáp nhập hoặc chiến lược có 
liên quan đến công ty đó. 

KHUYẾN NGHỊ TẠM 
HOÃN 

Hình thức đánh giá này xảy ra khi chưa có đầy đủ thông tin cơ sở để xác định khuyến 
nghị đầu tư hoặc giá mục tiêu. Khuyến nghị đầu tư hoặc giá mục tiêu trước đó, nếu 
có, không còn hiệu lực đối với cổ phiếu này. 

 

Trừ khi có khuyến cáo khác, những khuyến nghị đầu tư chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng. Những biến động giá trong tương 

lai có thể làm cho các khuyến nghị tạm thời không khớp với mức chênh lệch giữa giá thị trường của cổ phiếu và giá mục tiêu 

nên việc việc diễn giải các khuyến nghị đầu tư cần được thực hiện một cách linh hoạt. 

Rủi ro: Tình hình hoạt động trong quá khứ không nhất thiết sẽ diễn ra tương tự cho các kết quả trong tương lai. Tỷ giá ngoại 

tệ có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá trị, giá hoặc lợi nhuận của bất kỳ chứng khoán hay công cụ tài chính nào có liên quan 

được nói đến trong báo cáo này. Để được tư vấn đầu tư, thực hiện giao dịch hoặc các yêu cầu khác, khách hàng nên liên 

hệ với đơn vị đại diện kinh doanh của khu vực để được giải đáp. 

http://www.vcsc.com.vn/
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Liên hệ 
 

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)  

www.vcsc.com.vn  

Trụ sở chính Chi nhánh Hà Nội   

Bitexco, Lầu 15, Số 2 Hải Triều 109 Trần Hưng Đạo 

Quận 1, Tp. HCM Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

+84 28 3914 3588 +84 24 6262 6999 

  

Phòng giao dịch Phòng giao dịch   

Số 10 Nguyễn Huệ 236 - 238 Nguyễn Công Trứ 

Quận 1, TP, HCM Quận 1, Tp, HCM 

+84 28 3914 3588 +84 28 3914 3588 

  

Phòng Nghiên cứu và Phân tích  

Phòng Nghiên cứu và Phân tích Alastair Macdonald, Giám đốc, ext 105 

+84 28 3914 3588 alastair.macdonald@vcsc.com.vn 

  

Ngân hàng, Chứng khoán và Bảo hiểm Vĩ mô 

Ngô Hoàng Long, Phó Giám đốc, ext 123 Hoàng Thúy Lương, Trưởng phòng, ext 364 

- Điền Đức Minh Nghĩa, Chuyên viên cao cấp, ext 138 - Trương Thanh Nguyên, Chuyên viên, ext 132 

- Đinh Phương Anh, Chuyên viên, ext 139  

- Ngô Thị Thanh Trúc, Chuyên viên, ext 116  

  

Hàng tiêu dùng và Dược phẩm Dầu khí và Điện 

Đặng Văn Pháp, Phó Giám đốc, ext 143 Đinh Thị Thùy Dương, Trưởng phòng cao cấp, ext 140 

- Đào Danh Long Hà, Chuyên viên cao cấp, ext 194 - Ngô Thùy Trâm, Trưởng phòng, ext 135 

- Bùi Xuân Vĩnh, Chuyên viên, ext 191 - Lê Trọng Nghĩa, Chuyên viên, ext 181 

- Trần Thái Sơn, Chuyên viên, ext 185 - Lê Phước Đức, Chuyên viên, ext 196 

  

BĐS và Vật liệu Xây dựng Công nghiệp và Vận tải 

Lưu Bích Hồng, Trưởng phòng cao cấp, ext 120 Hoàng Nam, Trưởng phòng, ext 124 

- Nguyễn Thảo Vy, Trưởng phòng, ext 147 - Thái Nhựt Đăng, Chuyên viên, ext 149 

- Phạm Minh Đức, Chuyên viên, ext 174  

  

Khách hàng cá nhân  

Vũ Minh Đức, Trưởng phòng cao cấp, ext 363  

- Nguyễn Quốc Nhật Trung, Chuyên viên, ext 129  

- Tống Hoàng Trâm Anh, Chuyên viên, ext 363  

  

Phòng Giao dịch chứng khoán khách hàng tổ chức 

& Cá nhân nước ngoài  

Nguyễn Quốc Dũng  

+84 28 3914 3588, ext 136  

dung.nguyen@vcsc.com.vn  
  

Phòng Môi giới khách hàng trong nước 

Hồ Chí Minh & Hà Nội  

Châu Thiên Trúc Quỳnh  

+84 28 3914 3588, ext 222  

quynh.chau@vcsc.com.vn  
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Khuyến cáo 
Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn 

thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt không chịu trách nhiệm về độ chính xác 

của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời 

điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và có 

thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng 

như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất 

kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và 

thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát 

hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bản Việt. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

http://www.vcsc.com.vn/

