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Báo Cáo Chuyên Đề

Thủ Thiêm - Thời điểm vàng
Dự án đô thị phức hợp lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Những điểm nổi bật
1. Thời điểm “vàng” để mua căn hộ

4. Khó khăn trong việc tiếp cận quỹ đất

Giá nhà ở tại Thủ Thiêm hiện đang được giao dịch với mức thấp
hơn quận 1 khoảng 30 đến 35 phần trăm. Hiện nay, ở Thượng
Hải, giá bán căn hộ tại Phố Đông cao hơn 43 phần trăm so với
quận Puxi – khu trung tâm hành chính kinh tế (CBD) hiện hữu.
Giá nhà ở tại thành phố Bonifacio đang đuổi kịp giá nhà ở khu
trung tâm Makati. Theo thời gian, chúng tôi mong đợi xu hướng
tương tự sẽ diễn ra ở Thủ Thiêm.

Phần lớn diện tích đất ở Thủ Thiêm đã được chuyển giao, tuy nhiên
nhiều lô đất trong đó vẫn chưa được phát triển. Theo chúng tôi, hiện
có ba cách để tiếp cận quỹ đất tại Thủ Thiểm:
Nhận chuyển nhượng lại từ chủ sở hữu hiện tại.
Hợp tác với chủ sở hữu hiện tại, chủ yếu là các công ty trong nước.
Tham gia đợt đấu thầu tiếp theo cho quỹ đất chưa được chuyển giao.

2. Thời điểm “vàng” cho phát triển văn phòng
Khu trung tâm hành chính kinh tế hiện hữu của thành phố hiện
đang thiếu hụt nguồn cung cấp văn phòng hạng A, chính điều
này đã góp phần làm tăng giá thuê. Khi cơ sở hạ tầng của Thủ
Thiêm được cải thiện, chúng tôi dự kiến các công ty lớn sẽ bắt
đầu xem Thủ Thiêm như là một giải pháp khả thi để đặt trụ sở
thay cho khu trung tâm hành chính kinh tế hiện hữu.

3. Thiếu ngân sách và các chính sách ưu đãi
Không giống như các dự án phát triển đô thị mới ở các quốc gia
khác, việc thiếu các chính sách ưu đãi là một trong những trở
ngại lớn nhất cho tốc độ phát triển của khu đô thị này. Các nhà
đầu tư/chủ đầu tư sẽ luôn cần được chính phủ hỗ trợ về các
vấn đề liên quan đến pháp luật và thuế. Việc tạo ra một môi
trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch hơn sẽ đóng vai trò
như một chất xúc tác để thúc đẩy nhanh tiến độ phát triển của
Thủ Thiêm.
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Biểu đồ 1: Giá bán căn hộ cao cấp, khu CBD hiện hữu so với khu CBD mới.
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5. Phát triển theo giai đoạn
Chúng tôi lưu ý rằng Thủ Thiêm có tổng diện tích đến 657 héc ta, quy
mô lớn với 20.426 căn hộ và 3.4 triệu m2 diện tích sàn thương mại. Các
nhà đầu tư phải hết sức quan tâm đến tình hình thị trường và sự thay
đổi cung và cầu để hạn chế nguy cơ dư nguồn cung trong tương lai.

6. Khu công trường xây dựng dài hạn
Với một dự án phát triển phức hợp lớn như Thủ Thiêm, việc khu vực
này trở thành công trường xây dựng trong vòng nhiều năm là không
thể tránh khỏi. Các nhà đầu tư và người mua bất động sản nhà ở cần
phải lưu tâm đến điều này khi đầu tư vào Thủ Thiêm.
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Quận 1
Thủ Thiêm
Việt Nam

Nguồn: Nghiên cứu JLL

7. Thời điểm “vàng” cho các nhà vận hành trường học
gia nhập thị trường

Theo quy hoạch tổng thể, mười lô đất được dành riêng để phát triển
trường học phục vụ cho nhu cầu học tập của cư dân Thủ Thiêm và các
khu vực lân cận. Do cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và cộng đồng dân cư ít
nên thị trường này vẫn chưa thu hút được sự quan tâm lớn, tuy nhiên,
đây là cơ hội tốt hơn bao giờ hết cho các nhà vận hành trường học
muốn mở rộng hệ thống của họ trong thị trường hấp dẫn này.
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Thời điểm “vàng” đầu tư vào Thủ Thiêm

1A

Thủ Đức
Gò Vấp

Sân bay
Tân Sơn Nhất

Tân Bình

657 héc ta

Tổng diện tích đất

9.784,129 m2
Tổng diện tích sàn (*)
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Thủ Thiêm sỡ hữu 657 héc ta nằm đối
diện với khu trung tâm kinh tế hành chính
hiện tại qua bờ bên kia sông Sài Gòn. Quy
mô toàn khu bao gồm 176 lô đất với
khoảng 3,2 triệu m2 sàn nhà ở, và 3,4 triệu
m2 sàn thương mại, Thủ Thiêm sẽ là nơi
sinh sống và làm việc của 145.000 cư dân
và 217.000 nhân viên. Khu trung tâm tài
chính mới sẽ là nơi có nhiều trụ sở chính
của các tập đoàn kinh tế và sẽ trở thành
một điểm đến sôi động kết hợp các khu
nhà ở, văn phòng, trung tâm mua sắm,
khách sạn và căn hộ dịch vụ.

Quận
12

Lộ

Quy hoạch tổng thể cho Thủ Thiêm sẽ
giảm bớt những áp lực phải đối mặt với
khu trung tâm hiện tại. Ngoài ra, còn góp
phần giữ gìn giá trị lịch sử của khu trung
tâm cũ vốn từng là “Hòn ngọc Viễn Đông"
nhờ vào việc hạn chế sự phá dỡ công trình
cũ và sự tái phát triển.

Có thể thừa nhận rằng việc phát triển
khu đô thị mới Thủ Thiêm bị chậm tiến
độ so với kế hoạch do vấn đề đền bù đất
đai phức tạp, điều kiện kinh tế biến đổi
khôn lường và thâm hụt ngân sách. Tuy
nhiên, với những áp lực lên khu trung
tâm hiện tại và sự cam kết của chính
phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn
thiện cơ sở hạ tầng chính tại Thủ Thiêm,
chúng tôi tin rằng kể từ khi quy hoạch
Sasaki chính thức được công bố 12 năm
trước đây, bây giờ, là thời điểm “vàng”
mà các nhà đầu tư nên nhanh tay hơn
bao giờ hết trong cuộc đua tìm kiếm cơ
hội đầu tư tại Thủ Thiêm.

Xa

Trong 30 năm qua, Thành phố Hồ Chí
Minh đã chứng kiến một sự phát triển
vượt bậc. Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh
chóng phải đối mặt với nhiều vấn đề
phát sinh. Cơ sở hạ tầng trong khu vực
trung tâm hiện tại đang bắt đầu quá tải
dưới áp lực mở rộng nhanh chóng, khó
tìm quỹ đất trống, giá trị đất đai đã đạt
đến mức làm cho việc đầu tư xây dựng
văn phòng cho thuê không còn khả thi
và giá thuê văn phòng đã đạt đến mức
đỉnh điểm kể từ năm 2008. Tình trạng
ùn tắc giao thông không ngừng tăng lên
trong 5 năm gần đây với số lượng ô tô

tăng 35 phần trăm mỗi năm từ năm
2012-2016, theo số liệu của Hiệp hội các
nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA).

1A

Thủ Thiêm, khu trung tâm tài chính và
khu đô thị mới của Thành phố Hồ Chí
Minh được xem là dự án đô thị phức
hợp lớn nhất Đông Nam Á trong những
năm tới. Một khi hoàn thành, Thủ
Thiêm sẽ góp phần nâng tầm Thành
phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị
hiện đại bậc nhất, sánh ngang với các
khu vực lân cận như Thượng Hải,
Manila, Bangkok và Jakarta.

Tổng dân số ước tính (**)
1A

(*) Tổng diện tích sàn (GFA) đã bao gồm GFA trên mặt đất và GFA dưới mặt đất
(**) Theo quy hoạch, tổng dân số bao gồm 145.393 cư dân và 217.170 người làm việc
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Vị trí chiến lược trong sự phát triển tương lai
của Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ Thiêm là cửa ngõ chiến lược từ
Thành phố Hồ Chí Minh đến các khu
phát triển trong tương lai về phía
đông, bao gồm cả sân bay quốc tế
Long Thành. Cầu Thủ Thiêm 1 và
đường hầm Thủ Thiêm hiện đang hoạt
động và bốn cây cầu khác đang trong
giai đoạn xây dựng hoặc quy hoạch,
sau khi hoàn thành, sẽ giúp cho cư
dân ở khu vực trung tâm thành phố và
các quận lân cận kết nối trực tiếp với

Thủ Thiêm. Từ Thủ Thiêm, việc di
chuyển đến quốc lộ 1A, quốc lộ 51 và
đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây
qua đại lộ Đông Tây cũng như sân bay
quốc tế Long Thành trong tương lai là
rất thuận tiện.

Quận 12

Việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm số
2 và bốn cây cầu được coi là sự quyết
tâm và cam kết của Chính phủ để
biến Thủ Thiêm thành khu đô thị
phức hợp cũng như trung tâm hành
chính kinh tế của thành phố Hồ Chí
Minh. Bằng cách cải thiện cơ sở hạ
tầng và khả năng tiếp cận đến Thủ
Thiêm, thành phố hy vọng sẽ khuyến
khích nhiều nhà đầu tư tập trung phát
triển vào các dự án bất động sản quy
mô lớn ở đây.

“

Hiệp Bình Phước

M3

Tuyến tàu điện ngầm số 2 trong tương
lai đi qua Thủ Thiêm được bắt đầu từ
quận 2 và kết thúc tại An Sương (Quận
12) với tổng chiều dài khoảng 19km.
Dự báo rằng khi hoàn thành, tuyến
tàu điện ngầm sẽ phục vụ khoảng
480.000 hành khách mỗi ngày.

Quận 9

Sân bay
Tân Sơn Nhất
Bình
Thạnh

Nhà ga trung tâm
Thủ Thiêm
(dự kiến)

Tân Phú

Sân bay quốc tế
Long Thành
(dự kiến)

CBD
Thủ
Thiêm
Quận 4
Quận 5

M2

Cảng Cát Lái

Ten

Lua

Ông Yong-Beom(Kevin) Kim
Quản lý khu vực Việt Nam
Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng GS Việt Nam

M1

Gò Vấp

Quận 11

Như chúng ta đã biết, Khu Thủ Thiêm được
xác định là khu trung tâm hành chính kinh tế mới
của Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi các
công trình hạ tầng được hoàn thành và đi vào
vận hành bao gồm tuyến tàu điện ngầm số 2,
cầu Thủ Thiêm số 2,3,4, kết nối với quận 1 và quận 7,
Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ phát triển như mong đợi.
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Bán đảo Thủ Thiêm nằm ở vị trí trung
tâm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)
và được xác định là khu trung tâm tài
chính kinh tế quan trọng nhất của
thành phố trong tương lai. Thủ Thiêm
nằm đối diện trung tâm hành chính
kinh tế quận 1 qua sông Sài Gòn cũng
như cách 5 phút lái xe từ đây qua
đường hầm Thủ Thiêm. Ngoài ra, từ
Thủ Thiêm có thể dễ dàng tiếp cận
trung tâm thành phố và các khu vực
khác thông qua cầu Thủ Thiêm 1 nối
Thủ Thiêm với quận Bình Thạnh. Nằm
cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
10km, Thủ Thiêm nằm trong khoảng
cách rất thuận tiện và dễ dàng kết nối.

Quận 8

”

Quận 7
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Chỉ tiêu quy hoạch chính tại Thủ Thiêm

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích đất (héc ta)

%

Thành phần diện tích có thể phát triển

Diện tích đất (héc ta) %

Diện tích khu đất có thể phát triển

215.8

32.9%

Nhà ở

88.5

41.0%

Công viên công cộng

113.9

17.3%

Thương mại

72.8

33.7%

Khu ngập nước

103.9

15.8%

Cơ sở hạ tầng khác

54.5

25.3%

Giao thông

159.5

24.3%

Tổng Diện Tích Có Thể Phát Triển

215.8

100%

Mặt nước

63.8

9.7%

Tổng Diện Tích Đất

657

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được chia thành 8 phân khu chính, Khu phố
còn được gọi là “khu chức năng". Mỗi khu chức năng được đặc
1
trưng bởi sự kết hợp khác nhau của chức năng sử dụng đất
cũng như kiến trúc cảnh quan và các công trình trọng điểm.

#7

#4

Nguồn: Quy hoạch Sasaki 2012 và BQL Thủ Thiêm

Đặc điểm chính

Công trình trọng điểm

• Trung tâm hành chính
kinh tế đa chức năng mật độ cao

Trung tâm hội nghị- triển lãm
Quảng trường trung tâm
Nhà hát giao hưởng
Trung tâm thông tin quy hoạch

2

• Khu phức hợp –
mật độ cao

Khu phức hợp tháp quan sát
Nhà thi đấu, sân vận động
Cơ quan hành chính địa phương

3

• Dân cư đa chức năng

Bảo tàng Thủ Thiêm

4

• Dân cư đa chức năng
• Thương mại mật độ cao
• Dân cư mật độ thấp
và công trình công cộng.

Trung tâm sinh hoạt cộng đồng
Cơ quan hành chính địa phương
Trạm xăng

5

• Công trình công cộng
• Dân cư – mật độ thấp

6

• Công viên phần mềm
Bệnh viện quốc tế
• Dân cư đa chức năng –
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng
mật độ thấp
• Thương mại đa chức năng

7

• Phức hợp bến du thuyền Khu khách sạn nghỉ dưỡng đô thị
• Dân cư hỗn hợp –
Khu phức hợp bến du thuyền
mật độ vừa và cao

8

• Khu cảnh quan
rừng ngập mặn.
• Nạo vét và làm sạch
đường sông

#3

100%

Nguồn: Quy hoạch Sasaki 2012 và BQL Thủ Thiêm

#1
#6

Chỉ tiêu quy hoạch chính
Số lô đất

Diện tích/ Số lượng
176

Đơn vị
Lô

Tổng diện tích sàn (GFA trên mặt đất)

7,563,750

m2

Tổng diện tích sàn (GFA dưới mặt đất)

2,220,379

m2

Diện tích sàn nhà ở thuần (NFA nhà ở) (*)

2,540,588

m2

Diện tích sàn thương mại thuần (NFA thương mại (*)

2,665,977

m2

Hệ số sử dụng đất thuần (Net FAR)

3.5

#5

#2b
#2c

#8

Nguồn: Quy hoạch Sasaki 2012 và BQL Thủ Thiêm

Số lượng căn hộ ở

20,426

Căn

Dân số cư trú

145,393

Người

Số người làm việc

217,470

Người

Số lượng căn hộ dịch vụ

573

Căn

Dân số ở căn hộ dịch vụ

1,719

Người

(*) Không bao gồm khu tái định cư ở khu chức năng số 7

#2a

Cung thiếu nhi
Cơ quan hành chính đô thị
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng
Cơ quan hành chính địa phương

Khách sạn nghỉ dưỡng vùng
châu thổ phía nam, Công viên nước,
Viện nghiên cứu châu thổ phía nam

“

Với quy hoạch tổng thể rõ ràng, phần lớn quỹ đất
được giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng hiện đại
và nằm cạnh khu trung tâm hành chính kinh tế hiện hữu quận 1,
Thủ Thiêm chắc chắn sẽ trở thành một khu đô thị
hiện đại bậc nhất của Thành phố Hồ Chí Minh
và là một trong những khu vực rất cần thiết
cho sự phát triển chung của thành phố.
Ông Cosimo Jencks
Trưởng văn phòng đại diện
Công Ty TNHH HongKong Land Việt Nam
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Quy hoạch tổng thể của Thủ Thiêm

13 % 11 %
trên tổng diện tích đất
có chức năng nhà ở

trên tổng diện tích đất
có chức năng thương mại

24% 43 %
trên tổng diện tích đất
dành cho giao thông

trên tổng diện tích đất
dành cho cảnh quan tự nhiên
và mặt nước

Thủ Thiêm - Một khu đô thị phức hợp hiện đại
Thủ Thiêm được thiết kế để trở thành một khu đô thị phức
hợp kiểu mới, kết hợp giữa khu dân cư và thương mại.
Trong tổng số diện tích đất có thể phát triển, 41 phần trăm
được dành cho phát triển nhà ở. Về diện tích sàn trên mặt
đất (không bao gồm khu tái định cư ở khu phố số 7), tỷ lệ
dành cho chức năng nhà ở và chức năng thương mại khá
tương đương, khoảng 49% và 51%.
Do vị trí nằm cạnh khu trung tâm hành chính kinh tế hiện
hữu, khu lõi bao gồm phân khu chức năng số 1, 2a, 2b và
2c được quy hoạch trở thành một trung tâm tài chính mới
của thành phố. Bằng cách kết hợp khái niệm “Sống – Làm
việc – Vui chơi”, chính quyền thành phố muốn giảm bớt
lưu thông và giảm mức độ ô nhiễm từ giao thông trong nội
thành cũng như tạo ra một môi trường sống và làm việc
sôi động tại đây.

Land tender process
Residential mixed-use
Residential high density
Residential low density
Commercial
Commercial mixed-use
School
Function park
Others

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch Sasaki cho Thủ Thiêm bao gồm các yếu tố
khác nhau của cảnh quan tự nhiên, liên kết với các khu
vực hiện tại của Thành phố Hồ Chí Minh cùng với một nền
tảng phát triển đô thị linh hoạt. Các công viên xanh và
không gian mở chiếm tỷ trọng lớn trong quy hoạch toàn
bán đảo, nhờ đó làm tăng giá trị của Thủ Thiêm so với khu
trung tâm hành chính kinh tế hiện tại.
Tuy nhiên, điều kiện đất yếu ở Thủ Thiêm vẫn là một trong
những mối quan tâm chính của các nhà đầu tư vì đòi hỏi
đầu tư lớn trong việc xây dựng kết cấu nền móng.
Việc sắp xếp cẩn thận các tòa nhà cùng với sự cân nhắc tỉ
mỉ đối với mật độ đô thị sẽ kiến tạo một cảnh quan ngoạn
mục cho đường chân trời Thủ Thiêm. Đây sẽ là tặng phẩm
thú vị cho cư dân thành phố và góp phần nâng cao trải
nghiệm sống cho người dân ở Thủ Thiêm.

GFA (sqm)
> 100,000

75,000

< 50,000

Mật độ phân bổ tổng diện tích sàn (GFA trên mặt đất)

M

M

M AE

M

Lưu ý: 9% tổng diện tích đất còn lại dành cho các công trình hành chính, công cộng,…
Tuyến xe buýt và các trạm dừng
Tuyến xe buýt vòng quanh và các trạm dừng
Tuyến tàu điện ngầm số 2 và các trạm dừng
Tuyến taxi thủy và các trạm dừng
Tuyến phà và các trạm dừng
AE

Nhà ga tàu điện tốc hành trên cao

M

Nhà ga tàu điện ngầm đô thị

Mạng lưới giao thông
Nguồn: Quy hoạch Sasaki 2012 và BQL Thủ Thiêm
10 | JLL
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Hình thức giao đất

Tiến độ xây dựng

Khoảng 71 phần trăm số lô đất (chiếm 67 phần trăm
tổng diện tích có thể phát triển và 81 phần trăm
tổng diện tích sàn) tại Thủ Thiêm đã được
chính thức phê duyệt

Ước tính khoảng 62% trên tổng diện tích sàn (GFA trên mặt
đất) vẫn chưa được tiến hành xây dựng do nhiều chủ đầu tư
đang gặp vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các thủ
tục hành chính xin giấy phép đầu tư.

Cách thức phổ biến nhất để tiếp cận quỹ đất tại Thủ Thiêm từ
Chính phủ là thông qua hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
(BT), các lô đất được cấp cho các nhà đầu tư để đổi lấy việc
xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu đô thị mới. 45 phần trăm
tổng diện tích có thể phát triển đã được chính thức phê duyệt
thông qua hợp đồng BT. Trong đó Đại Quang Minh (ĐQM),
nhà đầu tư tiên phong vào Thủ Thiêm, với một loạt những dự
án lớn đang triển khai cả về hạ tầng lẫn khu dân cư thông
qua hình thức BT. Về đầu tư hạ tầng, ĐQM sẽ chịu trách
nhiệm xây dựng 4 tuyến đường chính (đại lộ vòng cung,
đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn và đường
châu thổ qua khu lâm viên sinh thái phía nam, cầu Thủ
Thiêm 2 và cầu đi bộ). Dự án đầu tư xây dựng quảng trường
trung tâm (quy mô khoảng 20ha) và công viên bờ sông
(khoảng 9ha) hiện đang được nhà đầu tư triển khai lập đồ án
quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500.

Hầu hết các dự án đã xây dựng tại Thủ Thiêm hiện nay là các
dự án nhà ở. Ngoài dự án thương mại phức hợp Thaco của
Đại Quang Minh sắp được hoàn thành vào đầu năm 2018, vẫn
chưa có thêm kế hoạch phát triển dự án thương mại nào
được ghi nhận tại khu vực này.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM
(CII) đã được nhận khoảng 90.000 m2 đất sử dụng ổn định
lâu dài (để xây dựng nhà ở) và 6.000 m2 đất sử dụng 50 năm
(để xây dựng văn phòng cho thuê), trả tiền thuê đất một lần
cho toàn thời gian thuê. Đổi lại, CII sẽ đầu tư dự án xây dựng
hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường
trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường
Mai Chí Thọ) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt cũng đã được UBND
cho phép nghiên cứu đề án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4
nối khu đô thị Thủ Thiêm và đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.
Ngoài ra, có thể tiếp cận quỹ đất Thủ Thiêm thông qua hình
thức đấu thầu. Năm 2011, chính quyền thành phố bắt đầu
đấu thầu các lô đất đầu tiên. Tính đến năm 2016, 10 phần
trăm diện tích có thể phát triển đã được chuyển giao thông
qua quá trình đấu thầu cho các tập đoàn khác nhau, chủ yếu
là các nhà đầu tư quy mô lớn.
Theo thông báo từ Ban quản lý Thủ Thiêm, 16 phần trăm
trong tổng diện tích có thể phát triển sẽ được mời thầu trong
thời gian tới đây, đáng chú ý nhất trong kế hoạch mời thầu
này là 5 lô trong khu chức năng số 2a.

Completed
Under construction (*)
Under Planning
Other

Land tender process
BT
Bidding
Bidding (in the future)
City-funded
Others

Nguồn: Nghiên cứu JLL

54%

trên tổng diện tích có thể phát triển
được chủ trương giao đất
bằng hình thức BT (xây dựng – chuyển giao)

10%

trên tổng diện tích có thể phát triển
đã được phê duyệt chính thức
bằng hình thức đấu thầu

16%

trên tổng diện tích có thể phát triển
đang được lên kế hoạch đấu thầu

(*) Theo định nghĩa của JLL, các dự án được xem là “đang xây dựng”
kể từ khi bắt đầu thực hiện ép cọc.
Nguồn: Nghiên cứu JLL

11%

trên tổng diện tích sàn
đã được hoàn thành

12%

trên tổng diện tích sàn
đang được xây dựng

62%

trên tổng diện tích sàn
đang lên kế hoạch phát triển
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Những giao dịch nổi bật và giá trị đất

Dự án

Các nhà phát triển
(% vốn chủ sở hữu)

Lô đất

Quy mô
Thời gian
giao dịch (USD) giao dịch

Thời gian mở bán

Tình trạng hiện tại

Empire City

Keppel Land (40%),
Gaw Capital Partners (30%),
Cty CP Tiến Phước (15%),
Cty TNHH BĐS Trần Thái (15%)

2.14, 2.15,
2.16, 2.17,
2.18, 2.19,
2.20, 2.21

93.9 triệu

Nửa đầu
năm 2016

Linden Residences:
12/2016
Tilia Residences:
07/2017

• Quy hoạch tổng thể
1: 500 đã được phê duyệt
• Thử cọc

Eco smart
city

Lotte Asset Development,
Lotte Shopping, Lotte
Hotel and Lotte E&C

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6

Chưa công bố

Nửa đầu
năm 2017

Chưa mở bán

• Đã ký hợp đồng với
UBND TP.HCM
vào tháng 7 năm 2017
• Đang lập quy hoạch

Chưa công bố CII (36%) và Hongkong
Land (64%)

Chưa công bố Chưa công bố

Đang
thực hiện

Chưa mở bán

• Biên bản ghi nhớ
ký kết vào tháng 7
năm 2017
• Đang lập quy hoạch tổng thể

Nguồn: Nghiên cứu JLL

Giá trị đất

Empire City
Eco Smart City
Cll + Hongkong Land
Others

Nguồn: Nghiên cứu JLL

14 | JLL

Phần lớn quỹ đất ở Thủ Thiêm đã có nhà
đầu tư thông qua rất nhiều hình thức giao
đất/hợp tác khác nhau. Điều này đồng
nghĩa với thực trạng khan hiếm quỹ đất
sạch còn lại để phát triển dự án ở Thủ
Thiêm trong khi nhu cầu đầu tư vẫn đang
tăng cao.
Giá đất ở Thủ Thiêm đã tăng khoảng 30
đến 40 phần trăm trong vòng ba năm trở
lại đây. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là
mức tăng kỷ lục nhưng hợp lý dựa trên
những lý do sau: xuất phát điểm của giá
đất tại Thủ Thiêm khá thấp, cơ sở hạ tầng
của Thủ Thiêm đang dần hình thành và
hoàn chỉnh, hầu hết các dự án nhà ở mở

bán tại Thủ Thiêm được hấp thụ tốt đã
phản ánh nguồn cầu cao của thị trường và
Thủ Thiêm là quỹ đất cuối cùng còn lại của
thành phố với quy hoạch tổng thể tốt, vị trí
vô cùng đắc địa bên sông Sài Gòn và tiếp
giáp trực tiếp quận 1.
Nhìn chung, giá đất ở Thủ Thiêm hiện ở
mức khoảng một phần ba so với giá đất ở
khu vực quận 1 và tương đối thấp hơn giá
đất ở các quận liền kề quận 1 như quận 3
và quận 4. Ngoài sự tăng trưởng của giá đất
ở Thủ Thiêm, các khu vực liền kề Thủ
Thiêm ở quận 2 như khu vực Đồng Văn
Cống, An Phú, Thảo Điền cũng có sự gia
tăng. Với tốc độ đô thị hóa đang gia tăng
mạnh mẽ, sự hoàn thiện mỗi ngày của các

dự án ở Thủ Thiêm, và quan trọng
hơn hết đó là sự hoàn thiện về pháp
lý của các dự án, sẽ không phải vô lý
khi cho rằng giá đất này sẽ còn tiếp
tục tăng trong những năm tới. Đây sẽ
là phần bù lợi ích cho những nhà đầu
tư tiên phong vào Thủ Thiêm từ
những giai đoạn đầu tiên do đã chấp
nhận mức độ rủi ro cao hơn.

Time for Thu Thiem 15

Hiệu suất thị trường nhà ở

Hiệu suất thị trường căn hộ cao cấp

Liệu nguồn cung mới có gây áp lực lên giá ?

•

Đến nay, tỷ lệ bán của dự án Sala ước tính đạt từ 95
đến 100 phần trăm. Về giá bán, JLL đã ghi nhận mức
tăng giá căn hộ khoảng 30 – 35 phần trăm so với đợt
mở bán đầu tiên vào năm 2015.

•

Dự án Thành phố Đế Vương (Empire City) đã bắt đầu
mở bán thử nghiệm lần lượt vào tháng 12 năm 2016
và tháng 7 năm 2017 với hai dự án tương ứng là
Linden Residence và Tilia Residence. Cả hai tòa nhà
cung cấp cho thị trường tổng cộng khoảng gần 1.000
căn hộ và hầu như con số này đã được bán hết chỉ
trong vài tuần đầu tiên mở bán. Giá bán trung bình
của Tilia Residence đã tăng khoảng 20 đến 25 phần
trăm so với Linden Residence trong vòng 6 tháng. Sự
gia tăng này không chỉ vì lí do vị trí của Tilia gần với
sông Sài Gòn hơn cũng như chất lượng thiết kế xây
dựng tốt hơn mà còn phản ánh nguồn cầu cao của dự
án phát triển có chất lượng cao ở Thủ Thiêm.

• Dù số lượng giao dịch và giá giao dịch có gia tăng trong thời
gian gần đây, chúng tôi tin rằng chu kỳ hiện tại vẫn chưa đạt
đến đỉnh. Nguồn cung căn hộ ở khu vực Thủ Thiêm dự kiến
sẽ gia tăng trong các năm tới khi thị trường dự kiến ra mắt
các sản phẩm căn hộ thương hiệu cao cấp từ các nhà đầu tư
lớn. Tuy nhiên, nguồn cung mới này dự kiến sẽ không tạo áp
lực giảm giá, mà thêm vào đó, có thể định hình một mặt
bằng giá mới ở Thủ Thiêm khi khu đô thị được hình thành và
trở nên hoàn chỉnh hơn với các giá trị tiện ích gia tăng như
trường học, bệnh viện, trung tâm giải trí, vv…

•

Mật độ phân bổ giá bán sơ cấp căn hộ cao cấp ở Tp.HCM theo quận

Quận Bình Thạnh

• Giá bán căn hộ dự kiến vẫn tiếp tục gia tăng và chúng tôi kỳ
vọng mức tăng giá này sẽ là phần bù đắp giúp nhà đầu tư
vẫn đạt được mức sinh lợi kỳ vọng khi chi phí đất gia tăng.

Quận 2
Quận 3

• Với nền kinh tế ngày càng tăng trưởng và nhu cầu mạnh mẽ
từ khách mua nhà có khả năng chi trả bằng tiền mặt hoặc
vay vốn ngân hàng, có thể thấy rằng người mua nhà có quan
điểm đầu tư dài hạn trong quyết định đầu tư của mình và đó
là dấu hiệu tích cực cho những khu vực đang phát triển như
Thủ Thiêm.

Với sự bùng nổ ở thị trường căn hộ cao cấp và nhu
cầu cao đối với sự phát triển dự án văn phòng và bán
lẻ, quận 2 đã trở thành tâm điểm cho các dự án quy
mô lớn trong ba năm qua. Trong đó, có thể nhận thấy
Thủ Thiêm là điểm đến hấp dẫn nhất của quận 2 với
chất lượng quy hoạch tổng thể tốt và vị trí nằm cạnh
trung tâm hành chính kinh tế quận 1.

Quận 1
- CBD

Quận 10

Quận 4

Quận 5

• Hiện tại vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư
tốt tại Thủ Thiêm với giá đất hợp lý thông qua việc mua lại
hoặc liên doanh với đối tác trong nước có uy tín. Do đó,
chúng tôi hy vọng xu hướng này sẽ hỗ trợ sự phát triển bền
vững trong cho khu vực trọng điểm này của thành phố.

Thủ Thiêm

> 3,000
> 2,750

Quận 7

> 2,500
Biểu đồ 3: Số căn hộ cao cấp ở Tp.HCM được mở bán theo năm

Biểu đồ 2: Giá bán sơ cấp căn hộ cao cấp ở Tp.HCM

5,000

Căn
10,000

TT

4,000

8,000

1

3,000

6,000

2,000

4,000

4

1,000

2,000

5

0

0

USD/m2

Đại Quang Minh

Nguồn: Nghiên cứu JLL

Quận 1

Thủ Thiêm

Tp. Hồ Chí Minh

Quận 1

Thủ Thiêm

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

6
2004

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

3

Tp. Hồ Chí Minh
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2

Nhà đầu tư

Keppel Land, Gaw
Capital, Trần Thái,
Tiến Phước

Dự án

Sala
giai đoạn 1

Empire City

Tòa nhà

Số căn hộ (*)

Sarimi

368

Sadora

605

Sarica

130

Sarina

186

Linden Residences

510

Tilia Residences

472

Tỷ lệ bán (%)

Giá chào bán
mới nhất (*)

Thời gian
mở bán

đã bán hết

2,850 - 2,950

3Q15

2,200 - 2,300

2Q16

2,850 - 2,950

3Q16

2,850 - 2,950

4Q16

> 95%
đã bán hết
> 95%
đã bán hết
> 95%

4Q16

2,900 - 3,000
3,400 - 3,500

3Q17

Nguồn: Nghiên cứu JLL
(*) Giá chào bán mới nhất dựa trên giá mở bán sơ cấp được ghi nhận vào quý 3 năm 2017. Đối với các dự án đã bán hết, giá chào bán
được ghi nhận là giá bán thứ cấp vào quý 3 năm 2017.

Nguồn: Nghiên cứu JLL
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Tại sao tốc độ phát triển lại chưa tương xứng với sức hút đầu tư ?

Ngay từ những giai đoạn sơ khai khi
chính quyền thành phố bắt đầu lập quy
hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, đã có
nhiều nhà đầu tư bày tỏ mong muốn
tham gia đầu tư dự án thành phần thuộc
khu đô thị, có thể kể đến như Lotte, GS,
Sama Dubai, Bouygues, TECO, Tổng
công ty đầu tư phát triển đô thị, các đoàn
của Lãnh sự quán Singapore, Thái Lan,
New Zealand. Tuy nhiên, chúng tôi được
chia sẻ rằng, tại thời điểm đó, quy hoạch
tổng thể của dự án vẫn chưa hoàn chỉnh,
hành lang pháp lý chưa đồng bộ, và
quan trọng nhất là giá đất tương đối còn
cao so với mật độ xây dựng và hệ số sử
dụng đất tương đối thấp trong khi hạ
tầng gần như chưa hiện hình.
Một trong những rào cản lớn nhất khiến
Thủ Thiêm đã có một thời gian dài
không có nhiều chuyển biến là do vấn đề
đền bù giải tỏa. Trải qua hơn 10 năm,
đến thời điểm tháng 6/2017, 99 phần
trăm quỹ đất của khu đô thị mới Thủ
Thiêm đã hoàn tất việc đền bù, theo Ban
bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2.
Còn lại 87 hồ sơ chưa thu hồi mặt bằng
(gồm 83 hộ dân và 4 cơ sở tôn giáo).

Những yếu tố quan trọng khác ảnh
hưởng đến tốc độ phát triển của Thủ
Thiêm bao gồm hạ tầng cũng như
chính sách và ưu đãi . Với sự hoàn
thành đường hầm Thủ Thiêm, chính
quyền thành phố đã nhận thấy tầm
quan trọng của lĩnh vực tư nhân trong
việc phát triển hạ tầng cho dự án trọng
điểm này và do đó, thành phố đã
quyết định tham gia một số hợp đồng
hợp tác BT để xây dựng những phần cơ
sở hạ tầng còn lại của Thủ Thiêm. Tốc
độ phát triển hạ tầng của khu vực nhờ
đó đã được đẩy mạnh đáng kể. Tính
đến nửa đầu năm 2017, JLL ghi nhận
tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại Thủ
Thiêm như sau:

35%
Cơ sở hạ tầng chính 1

Về vấn đề chính sách và ưu đãi, sự
thiếu vắng môi trường kinh doanh hấp
dẫn cũng là một yếu tố làm giảm tính
thu hút của Thủ Thiêm. Rất nhiều nhà
đầu tư chia sẻ họ gặp khó khăn trong
việc xác định thời gian thực hiện đầu tư
cũng như đánh giá tiền khả thi dự án
do sự kém minh bạch và chậm trễ của
quy trình đầu tư chính là những yếu tố
đáng quan tâm. Các nhà đầu tư, đặc
biệt là các nhà đầu tư quan tâm đến
việc phát triển các dự án thương mại
vẫn đang chờ đợi những chính sách ưu
đãi và khuyến khích từ phía chính
quyền áp dụng cho khu vực này.

37%
Kết nối ngoại khu 2

“

Các dự án “hạ tầng cứng” đã được đầu tư và phát triển
đáng kể trong những năm qua cùng với một quy hoạch tốt được
hướng dẫn bởi chính quyền đã cho các nhà đầu tư và cộng đồng
dân cư thấy được tốc độ và tiềm năng phát triển mạnh của khu vực.
Tuy nhiên, để biến Thủ Thiêm thành một nơi đáng sống, đảm bảo
bốn yếu tố “Sống – Làm việc – Vui chơi – Học tập”, khu đô thị mới
này cũng sẽ cần sự phát triển của “hạ tầng mềm” như các trung tâm
hội nghị, trường học, cơ sở y tế, các tiện ích thể thao ngoài trời, giải trí,…
Và khi đó, Thủ Thiêm sẽ thực sự trở thành một trung tâm tài chính
dịch vụ mang tầm cỡ quốc tế mới của thành phố Hồ Chí Minh.”
Ông Nhân Võ
Tổng Giám đốc, Liên doanh Empire City

”

44%
Kết nối nội khu 3

Nguồn: Nghiên cứu JLL, Quy hoạch Sasaki 2012.

1 Theo quy hoạch, cơ sở hạ tầng chính bao gồm nhà máy nước Thủ Thiêm, nhà máy xử lý nước thải cấp 2, thoát nước mưa và san lấp, điện năng và viễn thông.
2 Theo quy hoạch, kết nối ngoại khu bao gồm đại lộ Đông Tây & hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 1, 2, 3,4, cầu đi bộ, hệ thống tàu điện ngầm, tuyến xe buýt vòng quanh và tuyến phà.
3 Theo quy hoạch, kết nối nội khu bao gồm 4 tuyến đường chính (đại lộ vòng cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn và đường châu thổ qua khu lâm viên sinh thái
phía nam), đại lộ Nam-Bắc, đường quảng trường, bốn kênh đô thị, taxi thủy và các tuyến đường nội bộ khác.
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Các ví dụ thực tiễn trong khu vực

Trung tâm tài chính - thương mại
Lujiazui, Phố Đông,
Thượng Hải, Trung Quốc

Thượng Hải được xem như là cửa ngõ
của Trung Quốc ra thế giới bên ngoài,
cả về mặt địa lý và kinh tế. Dưới áp lực
ngày càng tăng trong việc mở rộng khu
đô thị gây ra bởi sự thiếu hụt nguồn
cung nhà ở, sự sụt giảm về chất lượng
sống cũng như sự cạnh tranh toàn cầu
gay gắt, việc mở rộng trung tâm hành
chính kinh tế hiện hữu của Thượng Hải
là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết
trong thập niên 90.
Trước năm 1990, Phố Đông là nơi được
bao phủ bởi các bến cảng phục vụ công
nghiệp, nhà ở chất lượng thấp, cơ sở hạ
tầng không đầy đủ và phần lớn diện tích
đất dành cho nông nghiệp. Sự chuyển
mình của Phố Đông, từ một khu vực
nghèo và kém phát triển sang một khu
đô thị năng động, là một trong những ví
dụ điển hình của quá trình đô thị hoá
quy mô lớn ở Trung Quốc nói riêng và
trong khu vực châu Á nói chung. Là một
phần trong quy hoạch tổng thể của Phố
Đông, trung tâm tài chính- thương mại
Lujiazui (còn được gọi là Greater
Lujiazui) và khu 170 héc ta ven sông của
mình (còn gọi là Little Lujiazui) được xác

Những thông số chính
của trung tâm tài chính thương mại Lujiazui

Năm thành lập

1990

Tổng diện tích đất Phố Đông
(héc ta)

2,800

Tổng diện tích đất
khu lõi trung tâm Lujiazui
(héc ta)

định là khu vực lõi phát triển của Phố
Đông cũng như là khu vực chiến lược
để mở rộng trung tâm hiện hữu của
Thượng Hải tọa lạc phía bên kia sông
Hoàng Phố.
Với tất cả các chính sách ưu đãi và
khuyến khích được đề xuất bởi chính
phủ kết hợp với giá đất tương đối rẻ,
Phố Đông đã trở thành sự lựa chọn
hoàn hảo cho cả dự án phát triển mới
và các dự án di dời địa điểm. Thị
trường bất động sản khu vực này liên
tục tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm thị
phần ngày càng tăng trong thị trường
văn phòng, nhà ở và công nghiệp của
Thượng Hải, và đóng vai trò ngày càng
quan trọng trong thị trường bất động
sản này.
Mặc dù ban đầu Phố Đông được phát
triển nhằm khuyến khích tăng trưởng
kinh tế và là một dự án thí điểm cho
việc cải cách thị trường Thượng Hải,
không thể phủ nhận rằng sự phát triển
và sự tăng trưởng của thị trường bất
động sản đã đóng một vai trò quan
trọng trong quá trình này.

Các yếu tố thành công
• Được xem là
dự án trọng điểm
quốc gia
• Được áp dụng các chính
sách và những ưu đãi thuế
• Cơ sở hạ tầng cơ bản
được phát triển
và không ngừng
cải thiện
• Có các đặc khu
tự do thương mại

170
20 | JLL
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Những mốc phát triển của Phố Đông

1990

1995

2000

Quản lý:
• Văn phòng phát triển Phố Đông
của Ủy ban nhân dân thành phố
Thượng Hải được thành lập (1990)

Quản lý:
• Văn phòng dự bị cho sân bay
quốc tế Phố Đông Thượng Hải
thành lập(1995)

Quản lý:
• Đưa Phố Đông và Thượng Hải
trở thành trung tâm tài chính quốc tế
và trung tâm vận chuyển quốc tế (2009)

• Viện nghiên cứu quy hoạch phát triển
Phố Đông Thượng Hải thành lập
(1990)

• Hải quan Phố Đông Thượng Hải
và khu thương mại Tự do
Waigaoqiao đi vào hoạt động(1995)

giai đoạn đầu tiên

giai đoạn phát triển chính

• Uỷ ban công tác khu đô thị mới
• Dịch vụ "một cửa" về nghiệm thu
Phố Đông CCP Thượng Hải và ban
và phê duyệt dự án đầu tư
quản lý khu đô thị mới
được áp dụng (1996)
Phố Đông Thượng Hải thành lập (1993)
Cơ sở hạ tầng:
Hoàn thành cơ sở hạ tầng
trọng điểm

Cơ sở hạ tầng:
Hoàn thành cơ sở hạ tầng trọng điểm
và một số dự án xây dựng
dân dụng đã hoàn thành.

“

Với khởi điểm cao hơn, bất động sản ở Phố Đông
luôn có giá trị và tốc độ tăng trưởng cao hơn so với
các bất động sản tương tự ở khu trung tâm cũ

tiếp tục phát triển

”

Biểu đồ 4: Giá bán căn hộ Cao cấp ở Thượng Hải
RMB/m2

Cơ sở hạ tầng:
Nâng tầm phát triển cơ sở hạ tầng
ở Phố Đông. Nâng cấp và mở rộng
phát triển cơ sở hạ tầng hiện có.

200,000

43.2%
150,000

88.7%

72.5%
100,000

Những hoạt động đầu tư đáng chú ý:
Liên quan đến lĩnh vực bất động sản:
− Ký hợp đồng thuê đất đầu tiên
để xây dựng tòa nhà
Yu'an Mansion (1991)
− Đất thương mại đầu tiên được
Phố Đông Thượng Hải cấp cho
Tổng công ty 99, công ty Shanghai
Shenda và công ty quản lý và phát
triển Bất động sản Hoàng Phố
với trị giá 900 đô la Mỹ (1991)
Các hoạt động kinh tế khác:
− Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh
Phố Đông Trung Quốc thành lập,
sau đó thành lập các ngân hàng
chuyên trách khác (1990)
− Thành lập liên doanh có quy mô lớn
nhất tại Phố Đông Thượng Hải (1992)
− Công ty thương mại 100% vốn nước
ngoài đầu tiên được thành lập (1992)
− Tòa tháp Mansion Jinmao được đưa
vào xây dựng – đây là toà nhà
cao tầng đầu tiên ở Trung Quốc (1994)
− Bắt đầu xây dựng tòa tháp truyền hình
Oriental Pearl, biểu tượng của
Phố Đông (1991), dự án hoàn thành
vào năm 1995
22 | JLL

Những hoạt động đầu tư đáng chú ý:
Liên quan đến lĩnh vực bất động sản:
Bắt đầu xây dựng
− Tòa nhà Yinguan
− Trung tâm thương mại
Super Brand (300 triệu USD)
− Trung tâm Hội nghị quốc tế
Thượng Hải
− Trung tâm thể thao Yuanshen
Các hoạt động kinh tế khác:
− Ngân hàng nước ngoài đầu tiên của
Trung Quốc, ngân hàng Fuji chi
nhánh Thượng Hải, khai trương (1995)
− Sự gia nhập của các tập đoàn lớn
trên thế giới, bao gồm: Tập đoàn
Intel, công ty Thiết bị Truyền thông
Thượng Hải Siemens, công ty
Thiết bị điện gia dụng Thượng Hải
của Hitachi, (1995)
− Nhiều ngân hàng lớn mới được
chuyển đến Phố Đông và bắt đầu
dự án thí điểm kinh doanh RMB (1997)
− Trung tâm giao dịch chứng khoán
Thượng Hải
− Trụ sở của 5.000 doanh nghiệp có
vốn nước ngoài ở Phố Đông

Những hoạt động đầu tư đáng chú ý:
Liên quan đến lĩnh vực bất động sản:
Hoàn thành
− Tháp tài chính Bocom

50,000
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2H17

− Tháp Tài chính Thế giới Thượng Hải
− Tháp Thượng Hải
Các hoạt động kinh tế khác:
− Tháp Citigroup - trụ sở của
tập đoàn Citigroup.
− Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
chi nhánh Thượng Hải đã được khánh
thành, đẩy nhanh việc xây dựng
Thượng Hải trở thành trung tâm
tài chính quốc tế
− Trụ sở của hơn 10.000 doanh nghiệp
có vốn nước ngoài ở Phố Đông
− Trụ sở của khoảng 100 công ty
đa quốc gia
− Trung tâm giao dịch xăng dầu
Thượng Hải, trung tâm giao dịch
kim cương Thượng Hải, sở giao dịch
chứng khoán tương lai Trung Quốc
thành lập tại tòa Jinmao Mansion
− Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng
Hải, tòa nhà cao nhất thế giới với
chiều cao 492 mét đi vào
hoạt động (2008)

Greater Lujiazui

Puxi (Khu CBD cũ)

Biểu đồ 5: Giá thuê văn phòng Hạng A ở Thượng Hải
RMB/m2/ngày
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Puxi (Khu CBD cũ)

Nguồn: Nghiên cứu JLL
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Thành phố toàn cầu Bonifacia, Manila, Philippines
Được phát triển chính thức từ năm 1998
từ một khu vực quân sự, thành phố
toàn cầu Bonifacio (BGC) đã nhanh
chóng trở thành một trung tâm đô thị,
khu dân cư hiện đại. Sự phát triển của
BGC bắt đầu với việc tư nhân hoá một
phần lớn khu Fort Bonifacio và sự phát
triển của các tòa nhà chung cư nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về loại
hình này đến từ sự phát triển văn phòng
mạnh tại khu trung tâm hành chính
kinh tế Makati kế cạnh.
Với ý tưởng về một "thành phố đi bộ",
BGC được chia thành sáu “quận” với
một hệ thống mạng lưới đường bộ, áp
dụng mô hình của các thành phố tiên
tiến nhất trên thế giới, giúp cho việc di
chuyển trong thành phố trở nên dễ
dàng. Tại BGC, mọi người có thể dễ
dàng tiếp cận không gian xanh và các
phương tiện giao thông công cộng từ
bất kỳ vị trí nào trong thành phố. Nhờ
quy hoạch tổng thể tốt, giá trị đất đai
tại BGC luôn gia tăng đáng kể. Mỗi bất
động sản trong BGC được thiết kế để
nâng cao chất lượng cuộc sống và do
đó có giá trị không ngừng tăng trưởng.

Quận

Đặc điểm chính

Bắc Bonifacio

• Cao ốc căn hộ cao cấp
• Khu công viên/giải trí

Công viên vòng cung
phía Tây

• Tòa nhà căn hộ (Forbes Town Center)

Trung tâm Bonifacio

• Văn phòng công nghệ cao
• Cao ốc căn hộ cao cấp
• Các cửa hàng bán lẻ
• Đường dành cho người đi bộ và đường thân thiện với người đi bộ

Quảng trường
phía Đông

• Trạm chuyển tiếp và lối vào dành cho người đi bộ tới BGC
• Khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại

Năm thành lập

1995

Tổng diện tích đất (héc ta)

214

Các yếu tố thành công
• Sự phát triển dự án được giám sát bởi một đơn vị duy nhấtCông ty Phát triển Fort Bonifacio (FBDC).
• Áp dụng thuế, chính sách và ưu đãi cho doanh nghiệp
• Thiết lập các đặc khu kinh tế và phòng đặc quyền
kinh tế (PEZA), một đơn vị chính phủ, chịu trách nhiệm
trong việc tạo điều kiện, khuyến khích đầu tư bằng các
chính sách ưu đãi giảm thuế, giảm giá, vv
• Phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả, cả kết nối ngoại khu
và nội khu, chủ yếu thông qua hình thức đối tác công-tư PPP.

• Không gian bán lẻ
Khu công viên
trường Đại học

• Khuôn viên trường
• Trường quốc tế
• Trường đại học

Nam Bonifacio

• Khu nhà ở cao cấp giai đoạn I
• Trạm chuyển từ khu ngoại ô vào khu đô thị

BGC là một minh chứng cho hình thưc
hợp tác đối tác công - tư thành công tại
Philipin. Sự phát triển của dự án 214
héc ta này được giám sát bởi Công ty
Phát triển Fort Bonifacio (FBDC), là đơn
vị được hình thành dựa trên sự hợp tác
giữa chính quyền nhà nước và cơ quan
chuyển đổi và phát triển cơ sở (BCDA),
tập đoàn bất động sản Ayala Land và
tập đoàn Campos của Evergreen
Holdings.
BGC hiện vẫn đang trong giai đoạn phát
triển. Thành phố được biết đến như là
một nam châm hút vốn đầu tư, một địa
điểm thương mại hàng đầu bên cạnh
khu trung tâm hành chính kinh tế
Makati hiện hữu và là một trong những
khu vực được quan tâm nhiều nhất ở
Metro Manila cho những ai đang tìm
kiếm không gian sống và thương mại
đẳng cấp.
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Nguồn: Trang mạng của Arce South
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Những mốc phát triển của Thành phố toàn cầu Bonifacia
GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

• Phát triển phần lớn CƠ SỞ HẠ TẦNG và KHU DÂN CƯ

• Tất cả các loại hình bất động sản được phát triển
với dòng vốn mạnh

Đầu tiên

Mạnh mẽ

• Tập trung vào khu vực Công viên vòng cung phía Tây –
phía gần trung tâm Makati nhất để đón đầu nhu cầu
nhà ở và văn phòng ngày càng tăng trong khu vực này
Công ty Cổ phần
Phát triển Đô thị Bonifacio (BLDC)
lãnh đạo bởi Metro Pacific
đã thắng thầu để trở thành đối tác
của BCDA trong việc phát triển
thành phố toàn cầu Bonifacio(BGC)

Quy hoạch tổng thể mới của
thành phố toàn cầu Bonifacio
được công bố

• Các nhà đầu tư chính: Mega World và Ayala Land.

Biểu đồ 6. Giá bán căn hộ Cao cấp ở Metro Manila
PHP/m2
200,000

1992

1995

2003

2006

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000

Fort Bonifacio
đã được chuyển giao
cho cơ quan chuyển đổi
và phát triển cơ sở (BCDA) một công ty thuộc sở hữu
và kiểm soát bởi chính phủ

Tập đoàn Ayala Land và Tập đoàn Campos
của Evergreen Holdings
mua cổ phần chi phối tại BLDC từ Metro Pacific và
cùng với BCDA đã thành lập
Công ty Cổ phần Phát triển Fort Bonifacio (FBDC),
hiện đang giám sát quy hoạch tổng thể của BGC
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Biểu đồ 7: Giá thuê văn phòng Hạng A ở Metro Manila
PHP/m2/tháng
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CARG: tốc độ tăng trưởng kép
Nguồn: Nghiên cứu JLL
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2013
Bonifacio
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2011 - 2H17 CAGR
BGC

7.0%

Makati

3.8%
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Tầm nhìn 2030
2002

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mặc dù chính thức lên kế hoạch phát triển từ
2005, phải mất 2 năm để cầu Thủ Thiêm hoàn
thành, và mất thêm 4 năm nữa để thông xe
đường hầm Thủ Thiêm, kênh kết nối thứ hai
giữa Thủ Thiêm và khu vực trung tâm hiện
hữu. So với Phố Đông hay Bonifacio, không
tính đến các yếu tố thị trường, có thể thấy sự
chậm trễ trong việc phát triển Thủ Thiêm
phần lớn là do chậm tiến độ trong đền bù giải
phóng mặt bằng và trong xây dựng cơ sở hạ
tầng, cũng như thiếu các chính sách ưu
đãi/khuyến khích đầu tư vào khu vực này.

2030

Tuy nhiên, cũng nên chú ý rằng những bước đi
đầu tiên trong trong hầu hết các dự án phát
triển có quy mô lớn thường mất khá nhiều thời
gian. Chỉ khi những dấu ấn phát triển đầu tiên
được hoàn thành, dự án mới thực sự thu hút
được sự quan tâm của thị trường, các nhà đầu
tư sẽ tự tin hơn trong việc đổ vốn, khách thuê
và người mua cũng sẽ quan tâm hơn đến khu
vực tiềm năng này, từ đó đẩy nhanh tiến độ
xây dựng của toàn khu.
Là một khu đô thị ra đời sau, Thủ Thiêm có rất
nhiều lợi thế trong áp dụng các bài học kinh
nghiệm về quy hoạch được đúc kết từ các dự
án khu đô thị trước đó, cũng như khả năng áp
dụng các kỹ thuật quản lý tiên tiến trong phát
triển dự án. Và nhờ đó, Thủ Thiêm sẽ trở thành
điểm đầu tư hấp dẫn cho các dự án thương
mại và nhà ở của thành phố. Thủ Thiêm, trong
những năm gần đây, đang trong giai đoạn
tăng tốc và là thỏi nam châm hút vốn của
thành phố. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng
“đường chân trời Thủ Thiêm” sẽ xuất hiện
trong một thập kỷ tới.

Sources: Photos taken from Google Earth

“

Với khởi điểm cao hơn, bất động sản ở Phố Đông
luôn có giá trị và tốc độ tăng trưởng cao hơn so với
các bất động sản tương tự ở khu trung tâm cũ
Ông Yun, Sungjun
Trưởng văn phòng tại TP.HCM
Công ty TNHH LOTTE Asset Development

28 | JLL

”
Time for Thu Thiem 29

Liên hệ

Stephen Wyatt
Tổng Giám Đốc - ViệtNam
stephen.wyatt@ap.jll.com

Khanh Nguyễn
Giám Đốc,
Thị Trường Vốn - Việt Nam
khanh.nguyen@ap.jll.com

Trang Lê
Trưởng Phòng,
Tư Vấn và Nghiên cứu Thị Trường
trang.le@ap.jll.com

Đào Phan
Chuyên viên,
Tư Vấn và Nghiên cứu Thị Trường
dao.phan@ap.jll.com

30 | JLL

Ho Chi Minh City
26/F, Saigon Trade Center
37 Ton Duc Thang Street,
District 1, Ho Chi Minh City
Tel +84 8 3911 9399

jll.com
Jones Lang LaSalle
© 2017 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. The information contained in this document is proprietary to Jones Lang LaSalle
and shall be used solely for the purposes of evaluating this proposal. All such documentation and information remains the property of
Jones Lang LaSalle and shall be kept confidential. Reproduction of any part of this document is authorized only to the extent necessary
for its evaluation. It is not to be shown to any third party without the prior written authorization of Jones Lang LaSalle. All information
contained herein is from sources deemed reliable; however, no representation or warranty is made as to the accuracy thereof.

