
 

Savills Việt Nam 

Savills Việt Nam là công ty tư vấn bất động sản lớn nhất và nhiều kinh nghiệm nhất với văn phòng tại Hà Nội và 
TP.HCM. Công ty cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn diện như: Kinh doanh Bất động sản nhà ở, Cho thuê 
Thương mại, Cho thuê Bất động sản nhà ở, Nghiên cứu & Tư vấn, Định giá & Nghiên cứu khả thi, Dịch vụ Ngân 
hàng & Doanh nghiệp, Tư vấn & Môi giới Đầu tư, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng bán lẻ, Quản lý Bất động sản & 
Tài sản, Tư vấn & Đại diện Khách thuê, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng công nghiệp, Tiếp thị & Các dịch vụ sáng 
tạo. Savills Việt Nam đã vinh hạnh nhận Giải thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương 2015-2016 cho 
các hạng mục: “Công ty Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam” và “Công ty tư vấn Bất động sản xuất sắc 
nhất Việt Nam”. Năm 2015 cũng sẽ là một năm quan trọng của Savills Việt Nam khi công ty đánh dấu chặng 
đường 20 năm hoạt động và phát triển tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, công ty có hơn 1.000 nhân viên chuyên 
nghiệp và giàu kinh nghiệm trên cả nước. 
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SAVILLS PROPERTY PRICE INDEX - HANOI 

 

1. Residential Index 

Due to a price increase in more than half of the existing projects, the Q2/2015 residential 

index was 139, up 27 points quarter-on-quarter (QoQ) and 38.7 points year-on-year 

(YoY)  

The quarter-on-base (QoB) index was 94 in Q2/2015, up 1.3 points compared to 

Q1/2015. Both QoQ and QoB continued to trend upward this quarter. 

The inventory ratio increased by 9 ppts QoQ due to new supply, yet decreased -20 ppts 

YoY due to the continued strong performance of the whole market. The overall 

absorption rate decreased QoQ; however, increased YoY to 34 percent. 

The average price was VND25.4 million/m². Hoan Kiem, Ba Dinh and Tay Ho districts 

were the most expensive areas, due to their central locations and project quality. 

 

Residential QoQ Index  
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2. Office Index 

The office index was 55.8 points, down slightly -0.2 points QoQ but up sharply 5.4 points 

YoY. The QoQ change was mainly due to a decrease of -0.1 ppts QoQ in occupancy, 

whilst average rent remained stable this quarter. 

Both the CBD and non-CBD index decreased this quarter. The CBD’s QoQ office index 

was 68.6 points, down -1.0 point but up 4.2 points YoY, due to the slight decrease in rent 

and occupancy of Grade B buildings. The non-CBD index saw a decrease of -0.1 points 

QoQ but increased 7.0 points YoY to 59.5 points. 

In the next two years, limited future supply in the CBD would ease the pressure; while the 

non-CBD may have more competition due to a large amount of future supply.  

Office QoQ Index 

 

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 

-HẾT- 
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Nếu có thắc mắc hay câu hỏi, xin vui lòng liên hệ:   

Vũ Kiều Linh 

Giám đốcTiếp thị & Truyền thông 

Công ty TNHH Savills Việt Nam 

 

T:+84 8 3823 9205 Ext:153 

F:+84 8 3823 4571 

E:vkieulinh@savills.com.vn 

Võ Ngọc Thảo 

Phụ trách Truyền thông miền Nam 

Công ty TNHH Savills Việt Nam 

 

T:+84 8 3823 9205 Ext:112 

F:+84 8 3823 4571 

E:vngocthao@savills.com.vn 

Đinh Hương Linh 

Phụ trách Truyền thông miền Bắc 

Công ty TNHH Savills Việt Nam 

 

T:+84 4 3946 1300 Ext:112 

F:+84 4 3946 1302 

E:dhuonglinh@savills.com.vn 
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