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DIỄN BIẾN TH Ị  TRƯỜNG 
BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM



NGUỒN: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/van-de-nha-o-va-dien-tich-nha-o-149188675

https://tphcm.chinhphu.vn/13-trieu-nguoi-luu-tru-tphcm-dang-gong-minh-truoc-nhieu-

ap-luc-10118919.htm

• Theo thống kê năm 2019, toàn TP.

HCM có: gần 13 triệu dân;

nhưng chỉ có khoảng 1.9 triệu

căn nhà (nhà riêng chiếm 88%,

còn lại là chung cư);

• Trung bình mỗi 5 năm, dân số

thành phố sẽ tăng thêm 1 triệu

người

è Gần 3 triệu gia đình (tương

đương gần 9 triệu người) chưa sở

hữu nhà trong vòng 5 năm kế

tiếp.

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/van-de-nha-o-va-dien-tich-nha-o-149188675


6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Dự án24
• 5 dự án mới
• 19 dự án giai đoạn 

tiếp theo

12,699
2,3 2,5

11,212

VỚI TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HIỆN TẠI THÌ MỖI NĂM CHỈ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU 

CẦU NHÀ Ở CHO 1% DÂN SỐ ĐANG SINH SỐNG & LÀM VIỆC TẠI TP. HCM



• Hạng C: dưới 35 triệu/m2

• Hạng B: 35-60 triệu/m2

• Hạng A: 60-100 triệu/m2
• Hạng sang: Trên 100 triệu/m2

Nguồn: https://cand.com.vn/dia-oc/dkra-vietnam-nam-2022-la-thoi-diem-phu-hop-de-dinh-vi-lai-thi-truong-bat-dong-san-i640724/B

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

https://cand.com.vn/dia-oc/dkra-vietnam-nam-2022-la-thoi-diem-phu-hop-de-dinh-vi-lai-thi-truong-bat-dong-san-i640724/B


TẠI SAO BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÂM 
LUÔN HẤP DẪN 



NGUỒN CUNG CBD KHAN HIẾM TRONG TƯƠNG LAI

Source: Cushman & Wakefield



- Thị trường BĐS trung tâm

2022 ghi nhận nguồn cung

mới bị giới hạn; chủ yếu là

sản phẩm tồn trên thị trường

- Giá BĐS trung tâm giao

động: 100 triệu – 650 triệu



TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ + SỰ KHAN HIẾM

= BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÂM



Thị trường bđs Quận 11 đi cùng xu hướng về thị

trường bđs trung tâm: khan hiếm & tiềm năng

tăng giá.

§ TP.HCM sẽ hạn chế chấp thuận chủ trương

thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

mới, chung cư cao tầng tương ứng với các

quận 1, 3, 4, 5, 6, 11, Phú Nhuận.

§ Không có dự án mới được triển khai tại quận

11 trong suốt những năm qua.

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/van-de-nha-o-va-dien-tich-
nha-o-1491886756

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/van-de-nha-o-va-dien-tich-nha-o-1491886756


Quận 11 được định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

xã hội sang chức năng:

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – DU LỊCH 

GIẢI TRÍ – VĂN HOÁ – THỂ THAO
của thành phố

Quận 11



Quận 11 sở  hữu vớ i  v ị  trí  chiến lược vô 

cùng quan trọng trong giao thương và 

mạch phát triển kinh tế  của thành phố .  

Kết nớ i  vớ i  các quận trọng đ iểm:

• Phía Bắc giáp Quận Tân Bình.

• Phía Nam giáp Quận 5 và Quận 6.

• Phía Đông giáp Quận 10.

• Phía Tây và Tây Bắc giáp Quận Tân 

Phú.

Q.11 - TRUNG TÂM THỨ 2 CỦA TPHCM
GIAO THƯƠNG LIỀN MẠCH VÀ THÔNG SUỐT



ĐƯỜNG 3/2
TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH

• Đây là tuyến đường huyết mạch lâu đờ i nhất

thành phố ,  kết nố i về Bến Xe Miền Tây và cao

tốc TP. HCM – Trung Lương để đ i về các t ỉnh

miền Tây Nam Bộ .

• Đây còn là tuyến đường chính kết nố i từ Đông

sang Tây; giúp giao thương đến trung tâm

thuận lợ i .



MỘT BƯỚC 
KẾT NỐI SÂN 
BAY TÂN SƠN 
NHẤT

Chỉ di chuyển khoảng 7km để đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là nơi sinh sống lý tưởng cho

những ai có nhu cầu di chuyển thường xuyên bằng đường hàng không hoặc đội ngũ làm việc xung

quanh khu vực sân bay.



Hạ tầng
hoàn thiện

Nguồn cung
hạn chế

Cộng đồng cư
dân hiện hữu

Tiện ích lân cận
phong phú

Quỹ đất có hạn & 

việc hạn chế cấp

phép xây dựng dự

án mới

Kho tiện ích ngoại 

khu khổng lồ từ Y tế, 

Giáo dục, Thương 

mại, Thể dục thể 

thao…

Hệ thống cơ sở hạ 

tầng đặc biệt là 

giao thông được 

đầu tư và phát triển 

đề kết nối đến các 

quận trọng điểm

Mật độ dân cư cao

với nhiều cộng đồng

dân cư đa dạng và

hoàn thiện như cộng 

đồng người Hoa, 

cộng đồng tiểu 

thương kinh doanh 

lâu đời tại Sài Gòn



02
Ý  TƯỞNG CONCEPT 

DỰ  ÁN



• Trong thị trường bất động sản,

yếu tố “hiếm” góp

phần rất lớn định hình giá trị

của dự án trong tương lai.

• Chính yếu tố này sẽ thúc đẩy

và tạo ra mong muốn sở hữu

dự án từ ngay những ngày

đầu tiên.



TỪ GÓC NHÌN CỦA THE PARK AVENUE

The Park Avenue là dự án trong nội

thành TPHCM mang lại những giá

trị hiếm có về lợi nhuận và trải

nghiệm sống



YẾU TỐ LÀM NÊN SỰ “HIẾM” CỦA THE PARK AVENUE :

3. Không gian
sống xanh giữa
lòng thành phố

2. Trung tâm của tất cả những gì
dành cho cuộc sống và hơn thế nữa
(mall; trường học, vui chơi & giải trí....)

1. Tâm điểm trục
đường chính, dễ dàng
giao thương 





















“FEEL” trọn nhịp sống

tại tâm điểm GIAO THƯƠNG

HIẾM FEEL
• Feel Nhịp điệu thành thị sôi động

• Feel Nhịp điệu thiên nhiên gần gũi

• Feel Nhịp điệu gia đình ấm áp

• Feel Nhịp điệu công viêc năng 

động

Toạ độ vàng hiếm có, 

nơi kết nối mọi tinh 

hoa giao thương



Tên gọi The Park Avenue có sự kết hợp của mảng 

xanh (Park) và sự sôi động của các đại lộ 

(Avenue). Nơi đây là tâm điểm giao thoa của lối 

sống xanh cùng sự nhộn nhịp của đô thị hiện đại

tạo nên giá trị khác biệt trong tên gọi của dự án

CẢM TÍNH

Theo CONDES, ngôn ngữ thiết kế được 

nhấn nhá bằng các đường phin đứng màu 

cam và các lam ngang có nhịp điệu như 

những phím đàn piano hòa lên những âm 

thanh vui tươi

LÝ TÍNH

CẢM HỨNG THIẾT KẾ



CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG

MUA ĐỂ Ở

Tuổi: 35-45 

Người trẻ thành công

thích cuộc sống tiện nghi

gần trung tâm, đa phần là 

các cặp vợ chồng trẻ

MUA CHO CON CÁI

Tuổi: 45 +

Tiểu thương, các chủ

doanh nghiệp ở khu vực 

người Hoa mua để làm tài

sản cho con cái, yêu cầu

yêu tố cân bằng cuộc sống

MUA ĐỂ ĐẦU TƯ

Tuổi: 40+

Các doanh nhân thành 

công, quan tâm đầu tư, 

có thể là người Miền 

Bắc hoặc Việt Kiều

INTELLIGENCE + PRIVATE + WELLNESS…

Nhu cầu khách hàng kết hợp các yếu tố



KV draft (TBU)



03
TỔNG QUAN 

DỰ  ÁN



• Diện tích ~9,000m2 

~4,100 m2 TMDV

• Mật độ xây dựng 30% 

• Quy mô: 2 Tháp

TỔNG QUAN 

Căn hộ ~ 80% 702 căn

Thương mại dịch

vụ và văn phòng
~ 20% 163 căn



Tầng 6 – 32: Căn hộ

Tầng 5: Tiện ích

Tầng 2-4: Office

Tầng trệt: Shophouse
3 tầng hầm 



GIÁO DỤC

• Trường Đại Học Bách Khoa

• Trường dân lập quốc tế Việt Úc

• Trường Quốc tế APU

• Trường đại học Kinh Tế

• Trường Cao Đẳng Sư Phạm TPHCM

Y TẾ
• Bệnh viện Chợ Rẫy

• Bệnh viện ĐH Y Dược

• Bệnh viên Trưng Vương

• Bệnh viện Thống Nhất

VUI CHƠI 
GIẢI TRÍ

• Lotte Mart

• Coop Mart

• Parkson Hùng Vương

• Đầm Sen

THỂ DỤC 
THỂ THAO

• Sân vận động Phú Thọ

• Sân Vận động Thống Nhất

Tiếp giáp kho tiện ích ngoại khu “khổng lồ”

TOẠ ĐỘ VÀNG TRÊN CUNG ĐƯỜNG TỈ ĐÔ



MẶT BẰNG SHOPHOUSE (TẦNG 1)



MẶT BẰNG OFFICE (TẦNG 2 – TẦNG 4)



MẶT BẰNG OFFICE (TẦNG 2 – TẦNG 4)

VĂN PHÒNG 
DỊCH VỤ



ĐẶC 
QUYỀN 
CƯ DÂN 



MẶT BẰNG TIỆN ÍCH (TẦNG 5)

1. Yoga/ Fitness Center

2. Shopping Center/ Khu 

mua sắm

3. BBQ Area/ Khu BBQ

4. Sky Garden/ Vườn trên 

không

5. Sky Swimming pool

~400m2

6. Jacuzzi Pool

7. Kid adventure play pool/ 

Hồ bơi trẻ em

8. Kid playground/ Khu vui 

chơi trẻ em

9. Multifunction Room

/Phòng đa chức năng

1 2
3 2

2

2
24

5
6

7
8

9



HỆ THỐNG 
PHÒNG TẬP 
HIỆN ĐẠI

Với thiết kế xanh cùng các

thiết bị hiện đại, phòng tập tại

The Park Avenue hứa hẹn là 

một địa điểm hot cho những 

tín đồ của gym

**Hình ảnh mang tính tham khảo

TIỆN ÍCH 01.



KHU MUA SẮM NHỘN NHỊP

Nơi mangđến trải nghiệm đa

dạng từhệ thống nhà hàng, 

dịch vụ sang trọng đến từ hệ

sinh thái NovaGroup. 

TIỆN ÍCH 02.

**Hình ảnh mang tính tham khảo



KHU VỰC BBQ 
TIỆN ÍCH 03.

Cư dân có thể vừa tận 

hưởng bầu không khí trong 

lành, với view ôm trọn thành 

phố; vừa xum quầy bên gia

đình tận hưởng bữa tiệc

sum vầy tại The Park 

Avenue.

**Hình ảnh mang tính tham khảo



TIỆN ÍCH 02.

SKY GARDEN
TIỆN ÍCH 04.

**Hình ảnh mang tính

tham khảo

Mọi góc cạnh trong “khu

vườn trên không” đều có thể

mang đến không gian trong

lành, bình yên để các thành

viên trong gia đình tận

hưởng trọn niềm vui bên

nhau.



**Hình ảnh mang tính tham khảo

HỒ BƠI TRÊN
KHÔNG ~400m2
TIỆN ÍCH 05-07.

Đắm mình trong làn nước trong

lành, thưởng ngoạn view thành phố

là đặc quyền chỉ dành riêng cho

chính cư dân của The Park Avenue  



KHU VUI CHƠI TRẺ EM
TIỆN ÍCH 08.

Các hoạt động vui chơi, giải trí dành riêng

cho các bé là một trong những tiện ích nổi

bật tại The Park Avenue.

**Hình ảnh mang tính tham khảo



1. Vị trí chiến lược: nằm trên tuyến đường 3/2 tuyến huyết

mạch kết nối với khu trung tâm và các quận 3-5-6-10-11-Tân

Bình-Tân Phú….

2. Tiện ích ngoại khu đa dạng: Từ trường học, công viên, trung

tâm thương mại đến các bệnh viện trung ương

3. Tiện ích nội khu: Hệ sinh thái của Novaland

4.Thiết kế: Kết hợp yếu tố INTELLIGENT và WELLNESS

5.Tính khan hiếm: không có sản phẩm mới trong cùng khu vực

6.Tỷ suất đầu tư: Chính sách bán hàng hấp dẫn phù hợp với cả

nhà đầu tư và mua để ở (bài toán cho thuê/ đầu tư/ sở hữu)

7.Nhà phát triển dự án Novaland: tạo được niềm tin cho khách

hàng

KSPs CỦA SẢN PHẨM:





MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

ĐƯỜNG 3/2

SÂN VẬN ĐỘNG PHÚ THỌ 
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MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH – CĂN 1PN

Diện tích
tim tường: 

*(Các thông tin mang tính chất tương đối, thông tin chính xác thể hiện trong HĐ mua bán)

51,17-51,64 m2

55,96–55,97 m2

Diện tích
lọt lòng: 

THÁP PA1 THÁP PA2



65,62 - 77,59 m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH – CĂN 2PN

Diện tích
tim tường: 

Diện tích
lọt lòng: 

THÁP PA1 THÁP PA2

71,30 – 83,07 m2



MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH – CĂN 3PN

86.23 - 102,67 m2

THÁP PA1 THÁP PA2

Diện tích
tim tường: 

Diện tích
lọt lòng: 

93,52 – 108,89 m2



HỆ THỐNG SMARTHOME

Hệ thống smarthome đến từ thương hiệu Châu Âu mang đến không gian sống thông

minh, tiện nghi, hiện đại và đảm bảo an ninh tối đa cho cư dân tại The Park Avenue



TIÊU CHUẨN BÀN GIAO
(DỰ KIẾN)



25
năm

100+

hoạt động tại Việt Nam

dự án tại Việt Nam tập trung tại 3 
thành phố: Hà Nội, Tp.HCm và Đà 
Nẵng

36

18

2,5 
triệu 
m2

Tòa nhà tại TP.HCM đang quản lý

Tòa nhà tại Hà Nội đang quản lý

Tổng diện tích sàn đang quản lý

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH (DỰ KIẾN)



THANK YOU


