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Về khảo sát: 
Giới thiệu chung
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§ Mục đích: Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS xây 
dựng các chỉ số đo lường cảm nhận về thị trường của 
những người mua/bán bất động sản và kỳ vọng của họ 
về triển vọng thị trường trong tương lai

§ Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến

§ Số mẫu: 1.000 người
§ Tần suất: 6 tháng 1 lần



Về khảo sát: 
Nhân khẩu học của đáp viên
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Phân bổ theo độ tuổi của đáp viên
%

26%

27%
24%

14%

9% <30 tuổi

30-39

40-49

50-59

>= 60 tuổi

Phân bổ theo khu vực sống của đáp 
viên, %

29%

60%

11% Hà Nội

TP. HCMC

Khác

Phân bổ theo thu nhập hàng tháng 
của đáp viên, %

21%

56%

20%
3% <20 triệu VNĐ

20-40 triệu

41-70 triệu

>70 triệu

Phân bổ nghề nghiệp của đáp viên
%

40%

21%

11%
7%
5%
4%

12%

Tự doanh

Công chức nhà 
nước
Nhân viên văn
phòng
Môi giới BĐS

Nghỉ hưu

Công nhân

Khác

Phân bổ theo giới tính của 
đáp viên, %

50%

50%
Nữ

Nam





Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Đa số người Việt Nam sở hữu ít nhất 1 BĐS
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Số lượng BĐS đang sở hữu theo mức thu nhập
% phản hồi

23% 9% 6%

67%
69%

26%

8% 16%

23%

2% 6%
45%

<40 VNDm/ tháng 40-70 VNDm/
tháng

>70 VNDm/ tháng

Từ 3 BĐS trở lên

2 BĐS

1 BĐS

Không sở hữu 
BĐS nào

Nhóm thu nhập cao (>70 VNDm/ tháng) thường sở hữu nhiều BĐS hơn với 
mục đích đầu tư



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Tỷ lệ người trẻ ở chung cư cao hơn, dù phần lớn vẫn sống ở nhà đất
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Tỷ lệ sống ở chung cư theo độ tuổi
% phản hồi sống ở chung cư theo nhóm tuổi

Loại hình BĐS đang sống
% phản hồi

65%20%

12%

13% Nhà đất

Chung cư

Nhà phố

Biệt thự

7%

17%17%
22%

29%

> 60 tuổi50-59 tuổi40-49 tuổi30-39 tuổi<30 tuổi



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: Khoảng 25% đáp viên có ý định mua BĐS 
trong 1 năm tới, với tỷ lệ muốn mua sơ cấp và thứ cấp xấp xỉ nhau
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Loại hình BĐS định mua
% phản hồi sẽ mua BĐS

Phản hồi về ý định mua/thuê BĐS trong 1 năm tới
% phản hồi

25
5

70

Mua 1 BĐS Thuê 1 BĐS Không, tôi không 
định mua/thuê BĐS

47 48

5

BĐS sơ cấp BĐS thứ cấp BĐS được đem 
đấu giá



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Người mua nhà tiềm năng có xu hướng đầu tư ở khu vực hoặc gần khu vực đang sống
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Địa điểm dự định mua BĐS
% phản hồi sẽ mua nhà

Hà Nội TP.HCM Đà Nẵng Các tỉnh 
miền Bắc

Các tỉnh 
miền Trung 

Các tỉnh 
miền Nam 

Hà Nội 75 8 2 9 6 -
TP.HCM 2 85 1 - 1 10
Đà Nẵng 13 19 50 - 19 -
Các tỉnh miền Bắc 19 6 - 75 0 -
Các tỉnh miền Trung 5 10 15 5 60 5
Các tỉnh miền Nam - 8 - - - 92

Nơi dự định mua BĐS

Nơi đang 
sinh sống



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Lý do mua BĐS là để đầu tư hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống
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Lý do mua 
BĐS trong 1 
năm tới
% phản hồi 
sẽ mua nhà

12
24

21
43

23
13

12
8

13
11

Kết hôn
Cần thêm không gian cho con …
Cần thêm không gian cá nhân

Mua để đầu tư
Mua để sống thuận tiện hơn

Đang thuê nhà và muốn sở hữu nhà
Bán nhà/đất hiện tại vì được giá

Muốn mua một BĐS nhỏ hơn
Tận dụng lãi suất vay mua nhà …

Cần thêm không gian để làm việc …



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Tuy nhiên, giá bán cao vẫn là rào cản lớn nhất
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3 22 21 10 18 6 5 2 37
25 14 23 6 11 11 0

78 3 5 2 2 5 2
2 2

Giá BĐS
quá cao

Lãi suất 
mua nhà

Lo lắng về 
suy thoái 
kinh tế

Không đủ 
khả năng 
vay ngân 

hàng

Mất thu 
nhập do 

COVID-19

Giá BĐS có 
thể giảm 

trong tương 
lai

Tiền đặt cọc Lo ngại về 
số ca 

COVID-19 
gia tăng

Thị trường 
BĐS vẫn 

chưa phục 
hồi từ dịch

Rào cản lớn nhất

Rào cản lớn thứ 2

Rào cản lớn thứ 3

Hành động thấy thoải mái để thực hiện khi mua/bán BĐS trong thời kỳ hậu dịch
% phản hồi



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: Nhóm đã có BĐS mua thêm để đầu tư và để dành 
cho con cái; đa số có thể mua mà không cần bán BĐS hiện tại
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Dự định nguồn tiền dùng để mua thêm BĐS
% phản hồi có ít nhất 1 BĐS và sẽ mua nhà

Top-5 lý do mua thêm BĐS
% phản hồi có ít nhất 1 BĐS và sẽ mua nhà

41

38

16

15

23

Triển vọng tăng giá trong tương lai

Để dành cho con cái

Để nghỉ hưu

Sử dụng như một ngôi nhà nghỉ dưỡng

Để ở gần gia đình tôi
80%

20% Dự định giữ BĐS 
hiện tại và mua 
thêm 1 BĐS khác

Dự định bán BĐS 
hiện tại để mua 
thêm BĐS khác



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Nhóm này sẽ tìm BĐS trong bán kính 50km với giá thường từ 2,5 tới 5 tỷ đồng
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Mức chi tiêu dự kiến
% phản hồi có ít nhất 1 BĐS và sẽ mua nhà

Khoảng cách mong muốn tới ngôi nhà thứ 2
% phản hồi có ít nhất 1 BĐS và sẽ mua nhà

2

4

11

14

26

43

Cách hơn 500 km

Cách 200 - 500 km

Cách 100 - 200 km

Cách 50 - 100 km

Cách 10 - 50 km

Cách chưa đầy 10 km

19

71

6

5

<2,5 tỷ đồng

Hơn 2,5 tỷ đồng - 5 tỷ đồng

Hơn 5 tỷ đồng - 10 tỷ đồng

>10 tỷ đồng



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: Đa số vẫn quan tâm tới nhà biệt lập và đất, 
đồng thời chưa quan tâm lắm tới BĐS nghỉ dưỡng
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Loại hình BĐS dự kiến sẽ mua
% phản hồi có ít nhất 1 BĐS và sẽ mua nhà

Mức độ quan tâm tới Condotel/ Biệt thự biển
% phản hồi có ít nhất 1 BĐS và sẽ mua nhà

4
4
5

14
14

25
35

Nhà song lập
BĐS trong các dự án phức …

BĐS thương mại (ki-ốt, mặt …
Nhà mặt phố

Chung cư
Đất

Nhà biệt lập

60%
10%

7%

23%
Không quan tâm

Quan tâm tới Biệt 
thự biển
Quan tâm tới 
Condotel
Quan tâm tới cả 2 
loại hình



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: Không gian xanh đang và sẽ tiếp tục là 1 xu 
hướng thiết yếu trong tương lai
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Top-3 quan điểm về xu hướng BĐS trong tương lai
% phản hồi

50% 45% 41%

Nhu cầu về không 
gian xanh

Xu hướng thích khu 
vực ít đông đúc/ xa 

trung tâm

Nhu cầu mua nhà 
rộng hơn

Top-3 yếu tố quan trọng về BĐS ở thời điểm hiện tại
% phản hồi

73% 63% 59%

Có khu vui chơi/ 
học tập cho trẻ

Gần tiện ích 
giao thông công 

cộng

Gần 
không gian xanh



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: Tùy tình huống cụ thể, người Việt Nam sẽ lựa 
chọn giao dịch BĐS với các nhóm đối tượng khác nhau
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Đối tượng muốn thực hiện giao dịch 
BĐS nếu được chọn, % phản hồi

16%

8%
5%

71%

Chính chủ

Môi giới

Chủ đầu tư

Tùy tình huống 
cụ thể

Top-3 lý do muốn giao dịch qua chính 
chủ, % phản hồi chọn chính chủ

66% 59% 54%

Tiết kiệm
phí môi giới

Thương lượng 
giá tốt hơn
với chủ nhà

Không có 
chi phí
ngầm

Top-3 lý do muốn giao dịch qua môi 
giới, % phản hồi chọn môi giới

86%

38% 37%

Tiết kiệm 
thời gian

Thỏa thuận 
giá tốt hơn

Chốt giao 
dịch nhanh 

hơn



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: Hậu dịch COVID-19, người Việt Nam đã quen 
thuộc với 1 vài công đoạn trực tuyến trong quá trình mua/ bán BĐS
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Hành động thấy thoải mái để thực hiện khi mua/bán BĐS trong thời kỳ hậu dịch
% phản hồi

6%
60%

62%

15%
72%

16%

Ký hợp đồng mua BĐS online
Thương lượng giá qua mạng

Tương tác với người mua/ người bán/ môi giới qua Zoom, Skype…

Xem BĐS qua công nghệ thực tế ảo
Lựa chọn BĐS qua mạng

Tham gia triển lãm BĐS trực tuyến



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: Dù nhiều công nghệ mới có khả năng ứng dụng 
cao, kênh thông tin BĐS vẫn đóng vai trò quan trọng nhất với người mua

Công nghệ sẽ hỗ trợ người mua trong quá trình sở hữu BĐS
% phản hồi

5%
10%
12%

19%
20%

36%
78%

Fintech
AR/VR

Tiền mã hóa
Blockchain

Nền kinh tế chia sẻ và cộng …
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Kênh thông tin BĐS

Thị phần các kênh thông tin BĐS lớn tại Việt Nam1

% thị phần tương tác trực tuyến

1 Dữ liệu từ Similarweb 18

72%

28%

0%
Batdongsan.com.vn

Đối thủ số 2

Còn lại



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Metaverse là 1 khái niệm mới nổi và còn xa lạ với đa phần người Việt Nam
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Bạn có đầu tư hoặc mua BĐS trên 
Metaverse* không?, % phản hồi

73%

12%

15% Không

Có

Không 
chắc

Top 3 lý do chọn có
% phản hồi có

Xu hướng đang thịnh 
hành 48%

Tôi thích trải nghiệm 
người dùng 41%

Đó là khoản đầu tư có 
thể sinh lời tốt 33%

Top 3 lý do chọn không
% phản hồi không

Tôi chưa biết gì về nó 95%

Đó không phải là BĐS 
thật 23%

Đó không phải khoản 
đầu tư sinh lời tốt 10%

* Metaverse là thế giới kỹ thuật số cho phép mọi người tụ tập, làm việc, vui chơi và giao lưu. Đây là những không gian ảo trực tuyến có thể nhập vai, cho phép 
bạn hiện diện và thực hiện những hoạt động thường ngày của cuộc sống thực trong thế giới ảo.



Nhu cầu và hành vi mua BĐS: 
Các điểm chính
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§ Đa số người Việt đã sở hữu ít nhất 1 BĐS, với tỷ lệ sở hữu thấp nhất ở nhóm <40 triệu VNĐ (77%). Tỷ lệ người trẻ sống ở chung 
cư cao hơn, dù xét trên tổng thể đa số vẫn sống ở nhà đất

§ ~25% số người được hỏi có ý định mua BĐS trong 1 năm tới. Họ thường mua BĐS trong cùng tỉnh thành hoặc khu vực lân cận, 
với lý do đầu tư hoặc nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, giá bán vẫn là rào cản lớn nhất.

§ Nhóm đã có BĐS muốn mua thêm để đầu tư và dành cho con cái, đồng thời sẽ mua mà không cần bán BĐS hiện tại. Họ thường 
tìm BĐS trong bán kính 50km với giá từ 2,5 tới 5 tỷ đồng. Đa số quan tâm tới đất / nhà biệt lập, nhưng không phải BĐS nghỉ dưỡng

§ Không gian xanh đang và sẽ tiếp tục là 1 xu hướng thiết yếu trong tương lai

§ Tùy tình huống cụ thể, người Việt Nam chọn các đối tượng khác nhau để giao dịch: Chọn chính chủ để tiết kiệm phí môi giới, 
và chọn môi giới để tiết kiệm thời gian

§ Hậu dịch COVID-19, người Việt Nam đang dần quen thao tác trực tuyến trong quá trình mua/ bán BĐS. Dù nhiều công nghệ 
mới có khả năng ứng dụng cao, kênh thông tin BĐS hiện vẫn đóng vai trò quan trọng nhất với người mua nhà

§ Metaverse do là 1 khái niệm mới và còn xa lạ với đa phần người Việt



1 slide thank you 

21


