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NỘI  DUNG 

1. Cập nhật thị trường 
• Sự phát triển của thị trường văn phòng Hà Nội 
• Điểm tin thị trường 

2. Làm thế nào để “Ứng phó với chu kỳ giá thuê văn phòng" 
• Xu hướng khách thuê 
• Kế hoạch & Chiến lược – Những vấn đề cần quan tâm 

3. Triển vọng và dự báo thị trường 2014 + 
• Triển vọng 
• Dự báo thị trường 

4. VCCI Tower 
• Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Hà Nội 
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Các tin chính 

Nguồn lao động giá rẻ của Việt Nam có thể gặp khó 
khăn ở  đầu ra 

Việt Nam cho biết nợ xấu ở  mức 9%, thấp hơn 
dự báo của Moody 

Khách du lịch chuyển điểm đến từ Thái Lan tới Việt Nam 

VIETNAM PRESS – Mức lạm phát của Hà Nội 
trong tháng 2 thấp nhất trong 10 năm 

Dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 7% trong 
năm 2016 
Rose Rock Group đầu tư 2.5 tỷ Đô La vào khu nghỉ 
dưỡng Việt Nam 

Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn yếu, theo báo cáo của HSBC 
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2009 – 2013  các  con  số  và  thực  tế 
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Tỷ  lệ  lạm  phát 

Chỉ số tại Tp. Hà Nội và Hồ Chí Minh  ở  mức tăng nhẹ - ở  mức 0.49% 
và 0.24%, mức tăng thấp nhất kể từ 1976 – theo thông tin công bố 
của Văn  phòng cục Thống kê. 

Nguồn: phòng Nghiên cứu thị trường CBRE 
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Các  tòa  nhà  hạng  A  và  hang  B  tại  Hà  Nội 

� Từ 35 tòa nhà trong năm 2009 lên 76 tòa nhà trong năm 2013: tăng 
117% 

� Tỷ lệ tăng chủ yếu đến từ các tòa nhà hạng B  
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Nguồn: phòng Nghiên cứu thị trường CBRE 
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Nguồn  cung  của  các  tòa  nhà  hạng  A  và  hạng  B 

� Tổng nguồn cung thị trường tăng gần gấp 3 lần từ 330,000sqm lên 1,000,000 sqm 
� Nguồn cung tại khu vực phía Tây tăng mạnh 
� Xu hướng tăng tiếp tục với tòa nhà Lotte Center Hanoi dự kiến hoàn thành trong 

năm nay 

Nguồn: phòng Nghiên cứu thị trường CBRE 



CBRE  |  Page 8 

Giá  chào  thuê  trung  bình  tòa  nhà  hạng  A,  hạng  B 

Hạng A 
� Tiếp tục giảm từ 2009: 

� Khu trung tâm -28% 
� Khu Đống Đa, Ba Đình -16% 
� Khu phía Tây -20% (từ Q3 

2010) 

Hạng B 
� Xu hướng giảm kéo dài trong 

toàn thị trường 
� Tiếp tục giảm từ 2009: 

� Khu trung tâm -29% 
� Khu Đống Đa, Ba Đình -40% 
� Khu phía Tây -48% 
� Khác -47% 

Câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải 
“Đâu là đáy của thị trường” Source: CBRE Research 
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TỔNG  DIỆN  TÍCH  ĐƯỢC  THUÊ 

Tổng diện tích được thuê giảm trong năm 2013: 
� 2009 – 2013 : 84,000 sqm 
� 2010 – 2013 : 90,000 sqm (+7%) 
� 2011 – 2013 : 96,000 sqm (+7%) 
� 2012 – 2013 : 91,000 sqm (-5%) 
� 2013             : 81,000 sqm (-11%) 

Source: CBRE Research 
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DIỆN  TÍCH  TRỐNG 
Hạng A 
� Giảm từ 80% tại khu vực phía Tây 

trong năm 2009 xuống 27% trong 
năm 2013 

� Diện tích trống tại khu vực trung 
tâm từ Q4 2012, không có dự án 
mới tại khu vực này trong tương lai 

� Diện tích trống tại khu vực Đống 
Đa, Ba Đình sẽ tăng đột biến khi 
Lotte Center Hanoi hoàn thành 

Hạng B 
� Trong năm 2013, diện tích trống 

trên toàn bộ thị trường đều tăng 
� Khu vực Trung tâm có diện tích 
trống thấp nhất, khoảng 20% 

� Các khu vực khác có diện tích 
trống vào khoảng 50% 

Thị  trường văn phòng hạng B đang bị thừa 
ở  thời điểm hiện tại và cả trong tương lai – 

đây là cơ hội tốt cho các khách thuê.  Source: CBRE Research 
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Làm  thế  nào  để“Đối  phó  với  chu  kỳ  giá  thuê  văn  phòng” 
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PHÂN  TÍCH  THỊ  TRƯỜNG 

Asia Pacific, Office rental cycle, Grade A&B, Q4 2013 
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Chủ đầu tư 
Khách thuê 

� Tỷ lệ trống hạng A và hạng B (tính theo 
năm): giảm 

� Giá thuê hạng A và hạng B: tăng nhẹ, 
chủ yếu ở  phân khúc hạng B 

 

HANOI 

Khách thuê 
Chủ đầu tư 

� Tỷ lệ trống hạng A: È  
� Tỷ lệ trống hạng B: Ç 
� Giá thuê hạng A và hạng B (tính theo 
năm): giảm 

CHU KỲ THUÊ 
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5% 

95% 

Phân loại khách thuê 2013 

Ngân sách khách thuê 2013 (US$/sqm/month) Phân loại khách thuê theo ngành hàng 2013 

29% 

71% 
New entrant 

Renewal/relocation/
expansion 

� Ngân sách của khách thuê được 
giữ ổn định trong năm 2013 

� 5 nhóm khách thuê nhiều nhất 
gồm: CNTT/Công nghệ, sản xuất, 
tài chính, giáo dục và bán lẻ 

� Các giao dịch lớn (trên 500m2) tập 
trung chủ yếu ở  nhóm khách hàng 
công nghệ 

� Diện tích khách thuê trung bình: từ 
250 – 300 sqm 
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ĐÁNH GIÁ LẠI NĂM 2013 

PHÂN  TÍCH  THỊ  TRƯỜNG 

Thuê mới 
 
Gia hạn/di 
chuyển/ mở rộng 

Công nghệ 

Sản xuất 

Tài chính 

Giáo dục 

Bán lẻ 

Dược phẩm 

Khác 
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Xu  hướng  khách    thuê 

1. LĨNH VỰC KINH DOANH 
• Lĩnh vực kinh doanh có thể ảnh hưởng tới 

khu vực chọn lựa 

2. THỜI HẠN THUÊ • Thời hạn thuê hiện tại 

 3. LÝ DO DI CHUYỂN • Mở rộng? Hợp nhất? Cắt giảm chi phí  

5. YÊU CẦU TRONG TƯƠNG LAI 
• Số lượng nhân viên, vị trí, diện tích, hạng 

tòa nhà mong muốn, ngày hoạt động, giờ 
làm việc , nhà cung cấp IT, etc 

6. ĐỖ XE • Số lượng ô tô và xe máy 

7. NGÂN SÁCH • $/m2/tháng 

8. CÁC YẾU TỐ KHÁC 
• An ninh, Điện dự phòng, IT, Hệ thống phòng 

cháy chữa cháy, Biển hiệu 

CÁC  YẾU  TỐ    CHÍNH  CẦN  XEM  XÉT  TRƯỚC  KHI  CHUYỂN  VĂN  PHÒNG 

4.  YÊU CẦU HIỆN TẠI 

• Nắm bắt được các nhu cầu hiện tại và đánh 
giá liệu diện tích/văn phòng hiện tại có phù 
hợp hay không 

• Vị trí hiện tại, diện tích, nhân viên, ngày hết 
hạn hợp đồng thuê hiện tại… 
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Xu  hướng  khách    thuê 

1. CHI PHÍ THI CÔNG NỘI THẤT • $150-$400/m2 

2. HOÀN TRẢ MẶT BẰNG • $25-$35 

3.  PHÍ  DỊCH  VỤ 
• Hạng A : $5.5 - $9      Hạng C: $3+ 
• Hạng B : $5 - $7 
• Hạng C : $3+ 

4. CÁCH XÁC  ĐỊNH  DIỆN  TÍCH 
    (Diện tích thuần hay Tổng diện tích) 

• Diện tích tổng: hầu hết các khu vực chung 
được bao quanh bởi tường bên ngoài 

• Diện tích thuần: Diện tích trong khu vực thuê tại 
mỗi tầng được xác định khi hoàn thiện 

5.  ĐẶT CỌC  BẢO  LÃNH  HỢP  ĐỒNG 
• 3 tháng tiền thuê +phí dịch vụ được giữ lại 

trong suốt thời hạn thuê, được hoàn trả vào 
ngày hết hạn hợp đồng  

6.  PHƯƠNG  THỨC  THANH  TOÁN 

• Thanh toán tiền thuê và phí dịch vụ trước theo 
quý 

• Thời hạn thanh toán dài hơn= tiền thuê thấp 
hơn 

7. THỜI HẠN THUÊ • 2-5 năm (có thể thương lượng) 

8. PHÍ ĐỖ  XE 
• Ô tô: $80 - $150/ô/tháng 
• Motorbikes: $4 - $12/ô/tháng 

9.  GIỜ  LÀM  VIỆC  TIÊU  CHUẨN 
• Thứ Hai – Thứ Sáu : 8.00am to 6.00pm 
• Thứ Bảy : 8.00am to 1.00pm 

10.  ĐƠN  VỊ  TIỀN  TỆ  SỬ  DỤNG • Việt Nam đồng – theo quy định của pháp luật 

CÁC  YẾU  TỐ    CHÍNH  CẦN  XEM  XÉT  TRƯỚC  KHI  CHUYỂN  VĂN  PHÒNG 
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Triển  vọng  &  Dự  đoán  2014  + 
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Nguồn  cung  2013  – HCMC  &  Hà  Nội 

President Place, D1 

HCMC HÀ  NỘI 

Lim Tower, D1 

Saigon Airport Plaza,  
Tan Binh 

Corner Stone, Hoan Kiem PVI Tower, Cau Giay 

Eurowindow Multicomplex,  
Cau Giay 

Empress Tower, D1 

Times Square, D1 

Pico Saigon Plaza,  
Tan Binh 

Song Hong Park View,  
Dong Da 

Hong Ha, Hoan Kiem 319 Tower, Cau Giay 

Hapulico Complex,  
Cau Giay VCCI Tower, Dong Da 

Royal City, Thanh Xuan 

CÁC TÒA NHÀ HOÀN THÀNH NĂM 2013 
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Nguồn cung văn phòng hạng A&B năm 2014 

2015: 340,000 sqm 

Tòa nhà Khu vực Hạng 
Tổng diện 

tích 
Intracom 2 West B        18,000   
Eurowindow Multi Complex West B         8,000   
147 Hoang Quoc Viet West B        39,419   
MD Complex Tower West B        24,682   
Star City Le Van Luong Other B         5,835   
Ho Guom Plaza Other B        12,000   
Hoang Thanh Tower CBD B         4,935   
Gelex Tower CBD B        13,000   
Lucky Tower 1 Midtown B        15,000   
139 Cau Giay West B        15,000   
Sakura Tower Other B         4,444   
5 Dien Bien Phu Midtown B         7,841   
Trico Tower Other B        12,280   
EVN Tower Midtown B        18,194   
APEX Tower West B        21,000   
Handico Tower West B        29,040   
Mo Market Midtown B        46,657   
Lotte Center Hanoi Midtown A        65,000   
Nam Do Complex Others B         6,400   
Diamond Flower Tower Others B        20,000   
Thang Long Garden Others B        22,076   
Total 2014          403,503   
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Phòng Dịch vụ Cho thuê Văn phòng CBRE sẽ giúp khách thuê 
tiết kiệm chi phí: 

� Gia hạn, chuyển văn phòng, thu hẹp diện tích, chấm 
dứt hợp đồng trước thời hạn 

� Thời gian miễn phí tiền thuê 

� Giá thuê cố định/giá thuê bậc thang 

� Điều khoản thanh toán 

� Phí đỗ xe miễn phí/ giảm 

� Thời gian thi công nội thất dài hơn 

� Biển hiệu hấp dẫn 

� Thời hạn thuê 

� Quyền từ chối đầu tiên 

 

Mục tiêu hướng đến giá thuê thực tế tốt nhất sau khi 
trừ tất cả các ưu đãi 

 

Dịch  vụ  cho  thuê  văn  phòng– Cơ  hội  cắt  giảm  chi  phí 
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Thị  trường  văn  phòng  tương  lai?  Triển  vọng.. 

Source:  CBRE 

9 Dự đoán rằng năm 2014, thị trường sẽ 

không đón nhận nguồn cung văn phòng 

hạng A nào trong khu vực trung tâm, tỷ lệ 

trống trong khu vực này sẽ giảm. 

9 Các chủ đầu tư các khu vực khác sẽ tiếp tục 

cạnh tranh căng thẳng do nguồn cung mới 

tăng lên liên tục 

9 Dự đoán sức ép cho giá thuê tại các Tòa 

hạng A và B sẽ tiếp tục tăng bởi nguồn cung 

từ các tòa hạng A và B mới tiếp tục hoàn 

thiện và đưa ra thị trường 
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TÒA THÁP VCCI 
9  Đào  Duy  Anh,  Quận  Đống  Đa 

 ĐIỀU  GÌ  TẠO  NÊN  SỰ  KHÁC  BIỆT? 
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Những giá trị mà Tòa tháp VCCI mang lại… 

Diện tích sử dụng_ Tòa nhà hạng B 
có diện tích sàn điển hình lớn nhất trong 
quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng 
1,300 m2 mỗi sàn 
• Tổng diện tích cho thuê 28,000m2 
• Mặt bằng không cột 

Tầng hầm_ Diện tích tầng hầm đỗ xe lớn 
nhất trong quận Đống Đa và quận Hai Bà 
Trưng 
•  4 tầng hầm cung cấp 10,000 m2 diện tích đỗ xe 
• Trang bị Hệ thống đỗ xe thông minh 

Vị trí _ Dễ dàng tiếp cận từ mọi hướng 
 
•Vị trí chiến lược, vừa là đầu mối giao nhau của 
quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng (khu trung 
tâm), vừa là cửa ngõ đi vào khu giữa và khu 
trung tâm mới 
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Các đặc trưng độc đáo và Lợi ích của khách thuê 

 
 

 
 
 
 

Đặc điểm Chi tiết Lợi ích So sánh 

100%  ĐIỆN  DỰ  
PHÒNG 
 

¾3 máy phát điện 
Mitsubishi với tổng 
công suất 6000 KVA  
¾Tỷ lệ điện dự phòng 
là 180W/m2 và có thể 
phát điện trong vòng  
15 giây thông qua Hệ 
thống chuyển nguồn 
tự động 
 

¾Đảm bảo không bao 
giờ mất điện, với 
nguồn điện dự phòng 
đáng tin cậy, cho cả hệ 
thống ổ  điện trong văn 
phòng 
¾Cung cấp nguồn điện 
trong suốt hơn 24 giờ 
 

Mức điện dự phòng 
tiêu chuẩn của các tòa 
nhà trong khu vực 
trung tâm là từ 
2,000kVA cho tới 
3,500kVA  

HỆ  THỐNG  TRẦN  
NHÔM  

Tấm trần nhôm  với 
lớp than hoạt tính 
 

¾Hệ thống trần nhôm 
cung cấp rất nhiều tiện 
ích bao gồm chống 
lửa, chống ẩm, hấp thụ 
âm thanh, độ bền cao 
và thân thiện với môi 
trường 
¾Không giống trần 
thạch cao, hệ thống 
trần nhôm không có 
hại cho sức khỏe của 
người sử dụng 
 

Dưới 10% các tòa nhà 
ở  Hà Nội sử dụng hệ 
thống trần nhôm  
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Các  đặc  trưng  độc  đáo  và  Lợi  ích  của  khách  thuê 

Đặc điểm Chi tiết Lợi ích So sánh 

HỆ  THỐNG  KÍNH  
PHẢN  CHIẾU   
 
 
 
 
 

Kính 2 lớp với lớp khí 
trơ ở  giữa tạo thành 
một lớp cách nhiệt 
hoàn hảo 
 

Giúp giảm sự mất 
nhiệt 12%, phản quang 
60%, cách âm và 
chống tia UV 
Đồng thời vẫn có hệ 
thống cửa sổ có thể 
mở để lấy khí tươi 

- Cách âm hiệu quả 
hơn 

- Nhiều ánh sáng tự 
nhiên 

ĐÁ  MARBLE  TỰ  
NHIÊN 
 
 
 
 
 
 
 

Đá Marble và Granit tự 
nhiên bên, dễ dàng 
làm sạch và có tuổi thọ 
dài hơn. 
 
 

Mang tới hình ảnh 
sang trọng góp phần 
tăng hình ảnh thương 
hiệu công ty bạn 

Sảnh văn phòng lớn 
khác biệt với các tòa 
nhà văn phòng khác – 
thường tận dụng tối đa 
sảnh tầng trệt để cho 
thuê.  

THANG MÁY 
 
 
 
 
 
 

8 thang máy tốc độ cao 
với tải trọng 1600kg 
(24 người) 
 

Khả năng vận chuyển 
190 người mỗi lượt tại 
tòa nhà 
 

Tỷ lệ tầng/thang máy 
rất cao (2.875), cao 
hơn cả một số tòa nhà 
hạng A khác (mức 
thông thường vào 
khoảng 2 – 3.8) và cao 
hơn hầu hết các tòa 
nhà hạng B 
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Các  đặc  trưng  độc  đáo  và  Lợi  ích  của  khách  thuê 

Đặc điểm Chi tiết Lợi ích So sánh 

HỆ  THỐNG  ĐIỀU  HÒA 
 
 
 
 
 

Hệ thống làm lạnh biến 
tần của Toshiba. 
  

- Không khí trong lành 
hơn, tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi 
trường và hiệu quả. 

- Bảng điều khiển 
riêng biệt cho mỗi 
50m2. 

- Đảm bảo không gian 
làm việc thuận tiện và 
thoải mái; không cần 
phải yêu cầu BQL tòa 
nhà mỗi khi muốn thay 
đổi nhiệt độ  

GIÁ  TRỊ  GIA  TĂNG 
 
 

- Nhà ăn 500 chỗ ngồi, 
cung cấp bữa ăn 
đảm bảo chất lượng 
với giá hợp lý dành 
riêng cho khách hàng 
trong tòa nhà. 

- 2 quán café 
- 2 tầng tổ chức sự 

kiện và hội thảo 
- Khu vực không gian 

ngoài trời trên tầng 
nóc 

- Dịch vụ ngân hàng 
tại tầng trệt 

Tất cả các dịch vụ cần 
thiết cho khách thuê đều 
có sẵn tại tòa nhà và 
được điều hành và quản 
lý bởi Chủ Đầu Tư có 
kinh nghiệm. 
 

Không có nhiều tòa nhà 
có thể cung cấp phòng 
hội thảo cao cấp như 
VCCI Tower 
 

VCCI  TOWER  ĐEM  TỚI  KHÔNG  GIAN  VĂN  PHÒNG  THEO  TIÊU  CHUẨN  HẠNG  
A  QUỐC  TẾ 
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MẶT  BẰNG  ĐIỂN  HÌNH 

Đáp ứng mọi 
yêu cầu về diện 
tích của bạn!!! 
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QUÝ  VỊ  ĐANG  CHỜ  ĐỢI  ĐIỀU  GÌ? 

HÃY  GỌI  CHO  CHÚNG  TÔI  - 0904 79 49 29 
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CẢM  ƠN   

© 2012 CBRE Group, Inc.  
We obtained the information above from sources we believe to be reliable. However, we have not verified its accuracy and make no guarantee, warranty or representation about it. It is submitted 
subject to the possibility of errors, omissions, change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or financing, or withdrawal without notice. We include projections, opinions, assumptions or 
estimates for example only, and they may not represent current or future performance of the property. You and your tax and legal advisors should conduct your own investigation of the property and 
transaction. 


