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BÁN LẺ 

Tình Hình Hoạt Động 

 

 
 

Khách thuê bán 

lẻ ưa chuộng các 

trung tâm thương 

mại chuyên nghiệp 

và có danh tiếng. 

Siêu thị và cửa hàng 

ăn uống có nhiều 

hợp đồng thuê nhất 

trong quý này. 
 

Hoàng Nguyệt Minh, 

Giám đốc Cấp Cao,                                        

Bộ Phận Cho Thuê Thương Mại, 

Savills Hà Nội 
 
 

Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills 

 

TIỂU ĐIỂM 

Nguồn Cung Ổn Định 
Nguồn cung tăng trưởng trung bình đạt 5% mỗi năm trong 

5 năm vừa qua. Tuy nhiên, do không có nguồn cung mới, 

tổng nguồn cung đạt 1,7 triệu m² vẫn duy trì ổn định theo 

quý và tăng 6% theo năm.  

Kể từ năm 2020, không có trung tâm bách hóa mới gia 

nhập thị trường, nguồn cung trung tâm mua sắm tăng 2% 

mỗi năm. Khối đế bán lẻ có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 

5%/năm.  

 
Giá Thuê Khu Vực Trung Tâm Tăng Cao 
Giá thuê gộp tầng trệt đạt 977.000 VNĐ/m²/tháng, tăng 2% 

theo quý và 5% theo năm. Giá thuê tầng trệt tại khu vực 

trung tâm đạt 3,1 triệu VNĐ/m²/tháng, tăng 9% theo quý và 

23% theo năm. Các thương hiệu bán lẻ cao cấp tìm kiếm 

các mặt bằng xung quanh Nhà hát lớn và khách sạn 

Metropole đẩy giá thuê tại khu vực này tăng cao. Trong khi 

đó, giá thuê tại các khu vực khác của quận Hoàn Kiếm 

duy trì ổn định.  

Công suất thuê đạt 90%, tăng 1 điểm % theo quý nhưng 

giảm -4 điểm % theo năm. Công suất thuê trung tâm mua 

sắm giảm mạnh nhất do cạnh tranh gay gắt, các dự án 

mới ra mắt và cải tạo.  

Khu vực phía Tây có diện tích cho thuê mới cao nhất, đạt 

22.300 m². Khối đế bán lẻ có diện tích cho thuê mới cao 

nhất đạt 7.000 m², tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

 

 
Động Lực Kinh Tế Vĩ Mô 
Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 3/2022 mức tăng 
trưởng GDP của Việt Nam đạt 13,7%, GDP Hà Nội tăng 
15,7% theo năm. Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch 
vụ 176 nghìn tỷ VNĐ, tăng 0,9% theo quý và 82,9% theo 
năm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,0% theo năm chủ yếu do 
vận tải, giải trí, du lịch và thực phẩm tăng giá.  

 

Xu Hướng 
Ngành thời trang và mỹ phẩm chiếm 52% tổng số khách 

thuê, tiếp đến là ngành thực phẩm F&B (25%) và các dịch 

vụ phục vụ đời sống khác (12%). Trong khi khách thuê 

thuộc lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và ăn uống bao gồm 

cả trong nước và quốc tế, thì khách thuê lĩnh vực dịch vụ 

đời sống và giải trí chủ yếu là nội địa. Thương hiệu cao 

cấp được dự đoán sẽ gia nhập thị trường, một số sẽ là 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thị trường châu 

Á được dự báo sẽ tăng mức chi tiêu cho dịch vụ ăn uống 

lên gấp đôi từ 4 nghìn tỷ USD trong năm 2019 lên đến hơn 

8 nghìn tỷ USD trong năm 2030, đòi hỏi một khoản đầu tư 

trị giá 1,55 nghìn tỷ USD trong thập kỉ tới để đáp ứng với 

nhu cầu thị trường.  

Một số trung tâm mua sắm và mặt bằng bán lẻ đã điều 

chỉnh nhằm đưa ra các dịch vụ giải trí và trải nghiệm cho 

khách hàng trẻ tuổi.  

 
Triển Vọng 
Trong quý 4/2022, 78.600 m² từ 7 dự án được kỳ vọng sẽ 

gia nhập thị trường, bao gồm Hinode City, Thor Complex, 

và 6th Element. Khu vực nội thành có 4 dự án, tiếp theo đó 

là khu vực trung tâm, khu vực phía Tây và khu vực khác 

mỗi nơi có 1 dự án. Trung tâm mua sắm sẽ chiếm 62% và 

khối đế bán lẻ chiếm 38% tổng nguồn cung tương lai. 
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VĂN PHÒNG 

Tình hình hoạt động 

 

 
Giá thuê Hạng A 

tăng do sự gia nhập 

của các tòa nhà chất 

lượng cao mới, trong 

khi nguồn cung mới 

Hạng B vẫn còn hạn 

chế. Hầu hết các giao 

dịch trong quý này là 

từ 300 m2 đến 500 m2. 
 

Hoàng Nguyệt Minh, 

Giám đốc Cấp Cao,                                        

Bộ Phận Cho Thuê Thương Mại, 

Savills Hà Nội 

 

 
Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills  

 

TIÊU ĐIỂM 

Nguồn cung 

Tổng nguồn cung 2,13 triệu m² từ 189 dự án, giảm -1% 

theo quý sau khi hai tòa nhà ngừng cho thuê. Hạng B 

chiếm tới 50% nguồn cung. Khu vực phía Tây có thị phần 

lớn nhất với 849.000 m2, tương đương 40%, tiếp theo là 

khu vực Nội thành với 830.000 m2 tương đương 39%. 

Quận Cầu Giấy có thị phần lớn nhất với 604.000 m2, 

tương đương 28%. 

Bất chấp sự gia nhập của các dự án Hạng A mới tại khu 

vực Trung tâm, tỷ lệ trống thấp, các tòa nhà cũ và nguồn 

cung tương lai hạn chế vẫn tồn tại. Nhu cầu đối với diện 

tích thuê trong trung tâm chưa được đáp ứng sẽ là động 

lực cho phát triển văn phòng mới, vị trí đẹp ở khu vực 

ngoài trung tâm. Phát triển cơ sở hạ tầng như tuyến tàu 

điện và đường vành đai đồng thời thúc đẩy thị trường bất 

động sản, giúp người thuê có thể thành lập, dịch chuyển 

hoặc hợp nhất văn phòng ở khu vực ngoài trung tâm. 

 
Công Suất Thuê Cải Thiện 

Giá thuê gộp đạt 503.000 VNĐ/m2/tháng, tăng 2% theo 

quý. Hạng A có giá thuê cao nhất tương ứng 822.000 

VNĐ/m2/tháng, tăng 2% theo quý và 6% theo năm. Giá 

thuê hạng B tăng 1% và hạng C tăng 2% theo quý. 

Công suất thuê tăng 2 điểm % theo quý và 4 điểm % theo 

năm. Hạng C đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhất là 96%; đồng thời 

cũng có diện tích cho thuê lớn nhất 34.130 m². 

 

 

 

 

 

 

 

Xu hướng 

Thị trường văn phòng của Hà Nội đang phục hồi tốt sau đại 
dịch. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nguồn vốn FDI bền 
vững, các doanh nghiệp mới thành lập, cơ sở hạ tầng được 
cải thiện và sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp chủ 
chốt đang thúc đẩy tình hình hoạt động cũng như nguồn 
cầu cho thị trường. 

GDP của Hà Nội tăng 15,7% trong Q3/2022 và có 22.000 
doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 25% so với cùng kỳ năm 
trước. Các giao dịch dịch chuyển chiếm ưu thế trong quý 
này. Nhu cầu thuê từ khách hàng đến từ các ngành ICT, 
sản xuất, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản 
vẫn sẽ tiếp tục tăng. 

Đến năm 2025, giá thuê khu Trung tâm dự kiến sẽ tăng 5% 
mỗi năm chủ yếu từ các bất động sản cao cấp mới và các 
tòa nhà cũ được nâng cấp. Khu vực Nội thành sẽ tăng 5% 
mỗi năm theo mức tăng tại tòa Capital Place và sự gia nhập 
của các dự án mới. Giá thuê ở khu vực phía Tây được dự 
báo sẽ tăng nhẹ theo nhu cầu từ các công ty công nghệ 
thông tin và sự gia nhập của các dự án văn phòng hạng A 
mới. 

Triển vọng 

Đến cuối năm 2022, 4 dự án mới dự kiến sẽ cung cấp thêm 

113.000 m2, trong đó Hạng A chiếm 34% và Hạng B chiếm 

64%. Nguồn cung trong tương lai phản ánh nhu cầu ngày 
càng tăng đối với văn phòng chất lượng cao ở mức giá 
cạnh tranh. Từ năm 2023 đến năm 2025, dự kiến sẽ có 
699.000 m² từ 19 dự án mới, bao gồm 36 Cát Linh, Lotte 
Mall Hà Nội (Lotte Võ Chí Công), Tiến Bộ Plaza, Gelex 10 
Trần Nguyên Hãn và các dự án tại khu Starlake. Khu phía 
Tây sẽ đóng góp nhiều nhất, trong đó Starlake cung cấp tới 
430.000 m2, tương đương 28% nguồn cung tương lai. 



Các chi phí dành cho việc tham gia giải thưởng 
của Savills sẽ được chuyển hoàn toàn thành 
các hoạt động từ thiện dành cho người có hoàn 
cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Savills cam kết luôn hỗ trợ và đồng hành cùng 
cộng đồng

Đỗ Thị Thu Hằng
Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên 
cứu - Tư Vấn, Savills Hà Nội

+84 (0) 912 000 530
dthuthang@savills.com.vn

Troy Griffiths
Phó Tổng Giám đốc
Savills Việt Nam

+84 (0) 933 276 663
TGriffiths@savills.com.vn

Savills plc: Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng Khoán London. Công ty thành lập năm 1855 giàu truyền thống với sự phát triển vượt 
bậc. Chúng tôi có mạng lưới quốc tế với trên 700 văn phòng và chi nhánh trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông.
Báo cáo này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Nội dung không thể được công bố, sao chép hay trích dẫn một phần hoặc toàn bộ. Nội dung cũng không thể được sử dụng làm cơ sở 
cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, tuy nhiên Savills không chịu trách nhiệm 
gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Bản báo cáo này không được quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng 
ý bằng văn bản của Savills. © Công ty TNHH Savills Việt Nam




