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Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng của châu Á trong 
năm 2020 ở mức âm 1,6%, thấp hơn so với mức 0% mà tổ 
chức này đưa ra vào tháng Tư, trong bối cảnh kinh tế toàn 
cầu tiếp tục suy yếu và các nền kinh tế mới nổi tăng cường 
các biện pháp ứng phó với đại dịch. Nếu không xảy ra làn 
sóng lây nhiễm lần thứ hai và triển khai thành công các 
chính sách kích thích kinh tế chưa từng có tiền lệ để hỗ trợ 
quá trình phục hồi, tăng trưởng ở châu Á được dự báo sẽ 
trở lại mạnh mẽ ở mức 6,6% vào năm 2021. Nhưng dù hoạt 
động kinh tế phục hồi nhanh chóng, những thiệt hại do đại 
dịch Covid-19 gây ra sẽ vẫn còn dai dẳng. Theo đó, IMF dự 
kiến tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm 2022 sẽ thấp 
hơn khoảng 5% so với mức dự đoán trước khủng hoảng, 
và sự chênh lệch này sẽ còn lớn hơn nhiều nếu không tính 
đến Trung Quốc, nơi hoạt động kinh tế đã bắt đầu phục hồi.

• Bộ Xây dựng Việt Nam đã đề xuất sửa đổi Luật Nhà 
ở và Luật Kinh doanh Bất động sản hiện hành. Theo 
đó, Bộ đề nghị cho phép các cá nhân và tổ chức nước 
ngoài được mua bất động sản du lịch, đồng thời sở 
hữu nhiều hơn số lượng căn hộ trong một tòa nhà 
chung cư so với mức 30% của quy định hiện tại.
• Nội các Thái Lan đã phê chuẩn việc cắt giảm 90% thuế 
đất đai và công trình trị giá tới 1,26 tỷ USD trong năm tài 
chính này. Đây là động thái mới nhất của Thái Lan để 
giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Thuế 
đất và công trình mới của Thái Lan có hiệu lực từ đầu 
năm nay và việc thu thuế theo kế hoạch đã bắt đầu từ 
tháng Tư. Tuy nhiên, chính phủ đã trì hoãn thu thuế đến 
tháng Tám để chính quyền địa phương và người nộp 
thuế có thêm thời gian chuẩn bị.
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Tầng lớp giàu có tại Trung Quốc đang ráo riết tìm mua những căn nhà xa xỉ ở khắp 
châu Á, đa phần là để bảo vệ tài sản của họ trước nguy cơ lạm phát và việc đồng 
Nhân dân tệ suy yếu. Cuộc săn lùng này đã làm giá nhà thuộc phân khúc cao cấp ở 
Trung Quốc tăng vọt, đồng thời góp phần thúc đẩy các thị trường bất động sản khác 
tại châu Á vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Trong làn sóng này, 
nhiều người Trung Quốc giàu có đã chuyển hướng đầu tư sang Singapore thay vì 
Hồng Kông, do tác động của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại đặc khu hành 
chính này. Trong một bối cảnh khác, thị trường bất động sản công nghiệp ở khu vực 
ASEAN được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ khi nhiều công ty tìm cách rời khỏi Trung 
Quốc để tránh căng thẳng từ cuộc chiến thương mại cũng như đại dịch Covid-19.

Nhiều tập đoàn khách sạn lớn đã buộc phải sa thải và cho nhân sự nghỉ việc không 
lương trong cuộc vật lộn với đại dịch Covid-19. Cụ thể, Hilton đã công bố thêm nhiều 
biện pháp để cắt giảm chi phí, bao gồm sa thải khoảng 2.100 nhân viên trên toàn cầu, 
đồng thời kéo dài thời gian nghỉ không lương, giảm giờ làm, và giảm lương thêm 90 
ngày nữa. Trong khi đó, Hyatt đã thực hiện việc sa thải và tái cấu trúc nhân sự có tác 
động đến khoảng 1.300 nhân viên tại các cơ sở hoạt động trên toàn thế giới. Trong 
bối cảnh này, Marriott cũng buộc phải cho nghỉ không lương và cắt giảm thời gian làm 
việc theo tuần đối với hàng chục nghìn nhân viên cho đến ngày 02/10/2020; trong khi 
Accor đã cho nghỉ không lương đối với ba phần tư nhân sự, tương đương khoảng 
220.000 người lao động, sau khi phải đóng cửa hàng loạt khách sạn do đại dịch.

Thị trường Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực
Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam. Điều này sẽ đóng góp 
mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của thị trường bất động sản công nghiệp, đặc biệt là khi Việt Nam đang có lợi thế hơn hẳn các quốc gia khác trong 
việc thu hút các nhà sản xuất tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở ngoài Trung Quốc. Trong thị trường khách sạn, đảo Cát Bà thuộc thành phố 
Hải Phòng đã chào đón thêm khu nghỉ dưỡng Flamingo Cat Ba Beach Resort và khách sạn Hôtel Perle d'Orient Cat Ba - MGallery. Trong đó, 
Flamingo Cat Ba Beach Resort là một phần của tổ hợp nghỉ dưỡng có 1.002 phòng, bao gồm cả Flamingo Wyndham Grand Cat Ba và Flamingo 
Luxury Resort. Trước đó tại khu vực miền trung, Alma Cam Ranh Resort với 384 phòng hạng suite và 196 phòng nghỉ theo phong cách lều trại đã 
mở cửa đón khách trong tháng Năm, và Shilla Monogram Quangnam Danang gồm 309 phòng đã bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng Sáu.

 

Thị trường nhà riêng tại Singapore sụt giảm cả về giá và nguồn cung
Giá nhà riêng tại Singapore đã giảm trong quý thứ hai liên tiếp do nhu cầu đi xuống sau gần hai tháng thực hiện giãn cách xã 
hội. Theo ước tính nhanh của Cơ quan Tái phát triển Đô thị Singapore, chỉ số giá nhà riêng của đảo quốc này trong Q2/2020 
đã giảm 1,1% so với quý trước đó. Trong bối cảnh này, Singapore cũng đã cắt giảm nguồn cung nhà riêng thuộc Chương trình 
Bán đất của Chính phủ để giảm thiệt hại do đại dịch Covid-19. Theo đó, số lượng nhà riêng từ ba khu đất được chương trình 
này thông qua là 1.370 đơn vị, giảm 23% so với 1.775 căn đã cấp phép trong nửa đầu năm 2020. Đây cũng là con số thấp 
nhất kể từ nửa cuối năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra và Singapore không công bố danh sách bất 
kỳ khu đất nào trong chương trình.

Thị trường khách sạn và bất động sản Thái Lan tiếp tục chiều hướng đi xuống
Tại Phuket, thị trường bất động sản được dự báo sẽ mất ít nhất hai năm để phục hồi bởi ảnh hưởng quá lớn của đại dịch Covid-19 lên một 
trong những điểm đến hàng đầu thế giới này. Tại các tỉnh phía Bắc như Chiang Mai, thị trường nhà ở sẽ chứng kiến sự sụt giảm trong năm 
2020, do dịch bệnh đã làm suy yếu các động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng và hệ thống ngân hàng đã áp đặt nhiều quy tắc chặt chẽ hơn 
đối với các khoản vay mua nhà. Tại ba tỉnh miền Đông bao gồm Chon Buri, Rayong và Chachoengsao, thị trường bất động sản công nghiệp 
dự kiến sẽ hồi phục nhờ sự trở lại của thị trường du lịch và sự phát triển của Hành lang Kinh tế phía Đông - được coi là dự án cơ sở hạ tầng 
hàng đầu của chính phủ. Trong khi đó, Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết hầu hết các khách sạn tại quốc gia này đã phải tạm thời đóng cửa 
khi dịch bệnh bùng phát khiến tỷ lệ lấp đầy giảm xuống gần 0% ở các khu vực có nguy cơ, và chỉ có một vài cơ sở lưu trú còn hoạt động có lãi.

Doanh thu thị trường bất động sản tại Indonesia giảm 70%
Hiệp hội Phát triển Nhà ở Indonesia cho biết doanh thu của thị trường bất động sản đã giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 
ngoái do đại dịch Covid-19. Báo cáo mới nhất từ hiệp hội này cho thấy nhu cầu về nhà ở thuộc phân khúc cao cấp đã giảm 
khoảng 40-70% so với năm 2019, trong khi nhu cầu về nhà ở bình dân giảm khoảng 20-25%. Tuy vậy, các nhà phát triển bất 
động sản vẫn kỳ vọng rằng sự phục hồi của phân khúc nhà ở bình dân sẽ góp phần giải cứu thị trường. Để đối phó với dịch 
bệnh, nhiều nhà phát triển tại Indonesia đã chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến và đưa ra nhiều chương trình khuyến 
mại cho khách hàng. Trong khi đó, các ngân hàng cũng đã cung cấp những khoản vay ưu đãi cho người mua có thu nhập thấp 
để giúp họ dễ dàng tiếp cận thị trường hơn.

Thị trường bất động sản Cambodia đối mặt với nhiều thách thức
Đại dịch Covid-19 đã làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Cambodia, và lĩnh vực bất động sản cũng không phải là 
ngoại lệ. Cụ thể, giá nhà chung cư tại quốc gia này có thể giảm khoảng 0,5-1,5%; trong khi thị trường bán lẻ trở thành nơi 
chịu nhiều áp lực nhất do hàng loạt sự kiện lớn bị hủy bỏ vì đại dịch; và thị trường văn phòng cạnh tranh ngày càng khốc 
liệt. Trong đó, giá thuê văn phòng tại thủ đô Phnom Penh trong năm nay sẽ xuống thấp do nguồn cung mới tăng nhanh, bao 
gồm cả các văn phòng theo mô hình đa sở hữu và không gian làm việc chung. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thị 
trường bất động sản Cambodia sẽ chỉ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi dịch bệnh 
chấm dứt.

Thị trường khách sạn châu Á - Thái Bình Dương
5 tháng đầu năm 2020
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