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SAVILLS PROPERTY PRICE INDEX (SPPI) - HCMC
1. Residential Index
The Q1/2015 residential index was 89.2 stable quarter-on-quarter (QoQ) and year-onyear (YoY).
The overall absorption rate was 21%, decreasing -1 ppt QoQ but increasing 11 ppts YoY.
In Q1/2015, over 4,200 units were sold, up 3% QoQ and 167% YoY, the highest
transaction volume since Q4/2010.
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The residential index had decreased slightly since Q2/2013. Multiple financial support
from banks and credibility from reputable developers continued to enhance buyers’
confidence. Furthermore, diversity of products including smaller size, expanded target
markets.
The residential market has recovered over recent quarters with higher market liquidity and
price improvement. The QoQ index is expected to stabilize in coming quarters.
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2. Office Index
In Q1/2015, the market index was 76.3, up 0.5 points QoQ and stable YoY. The
improvement in the QoQ office index was a result of an increase in the average
occupancy by 1 ppt QoQ while average rent was stable. Occupancy achieved its highest
level over the last five years.
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The office index in both CBD and non-CBD was slightly up 0.5 points in each due to 1ppt
increase in their occupancies this quarter.
In Q1/2015, the total office take-up was more than 24,100m2, strongly increasing by 46%
QoQ due to the significant take-up in Grade B buildings.
The economic recovery is expected to have positive affect on office demand. However,
the performance will be under pressure from supply in the short term.
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Tài liệu này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Chúng tôi đã cẩn thận và cân nhắc khi
thực hiện tài liệu này. Nội dung có thể sẽ thay đổi và những điều này không là hoặc là một phần của thư chào
hoặc hợp đồng. Các bên quan tâm sử dụng tài liệu này không nên tin cậy hòan tòan những nhận định cũng như
các trình bày trong bản tài liệu này mà phải tự mình kiểm chứng tính chính xác. Không một nhân viên nào của
Savills có quyền trình bày hay đảm bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này và Savills không chịu
trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc gì hay bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ nội dung của 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 Vietnam.2015
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