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Năm 2021: Thị trường bất động sản sẽ đón nhiều sóng M&A

Reatimes.vn  Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) được dự
báo là mảng màu sáng trên thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2021 - 2022.

Nhà đầu tư nước ngoài lạc quan vào thị trường bất động sản Việt Nam

Giai đoạn 2019 - 2020 được đánh giá là đầy thách thức với sự biến động và khủng hoảng thị trường toàn
cầu. Đối với Việt Nam cũng như những nước khác, đại dịch Covid-19 tạo ra hàng loạt áp lực cho cả nền kinh
tế nói chung và từng ngành nghề, lĩnh vực nói riêng.

Tuy nhiên, tại thị trường bất động sản, hoạt động M&A vẫn chứng kiến những thương vụ đáng chú ý như việc
mua lại hoặc tái cấu trúc của những tập đoàn tư nhân. 

Quy mô các thương vụ giao dịch chuyển nhượng ngày càng gia tăng giá trị, có sự xuất hiện của những nhà
đầu tư có tên tuổi rất lớn trên thị trường quốc tế với giá trị danh mục quản lý nhiều tỷ đô la. Giới chuyên gia
nhận định, Việt Nam có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài bởi tính quy mô của dòng tiền đầu tư,
hiệu suất sinh lợi cao, tiềm năng tăng trưởng của thị trường bất động sản còn non trẻ và đang phát triển. Dù
các giao dịch này vẫn đang trong giai đoạn được đàm phán và rà soát pháp lý, đây vẫn được đánh giá là yếu
tố tích cực của thị trường bất động sản Việt Nam bởi các nhà đầu tư nước ngoài có niềm tin về sự phục hồi
của thị trường và sức mua của người dân sẽ được cải thiện trong những quý kế tiếp.

Dự báo giai đoạn 2021 - 2022, thị trường bất động sản sẽ phục hồi; trong đó khối ngoại, nhất là nhà đầu tư
đến từ các quốc gia như Singapore, Nhật Bản... tiếp tục tích cực tham gia hoạt động M&A tại Việt Nam.
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Các nhà đầu tư đang lạc quan vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu, tư vấn phát triển và thẩm định giá của CBRE Việt
Nam tại Hà Nội, M&A là xu hướng diễn ra mạnh trong lĩnh vực bất động sản thời gian qua. Điều này thể hiện
qua việc các nhà đầu tư ngoại thường xuyên mua lại hoặc tham gia để trở thành cổ đông tại các dự án bất
động sản. Sản phẩm được nhà đầu tư quan tâm cũng rất đa dạng, bao gồm cả quỹ đất thương mại, bất động
sản du lịch nghỉ dưỡng...

Trước khó khăn của thị trường bất động sản do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhiều chủ đầu tư dự án
rơi vào tình trạng khó khăn trong dài hạn về tiềm lực tài chính cũng như thanh khoản nên buộc phải bán
trao tay dự án hoặc chấp nhận chuyển nhượng, san sẻ bớt cổ phần... Theo bà An, đây cũng chính là cơ hội
mua bán sáp nhập các dự án bất động sản cho cả nhà đầu tư nội và ngoại - những người có tiềm lực mạnh
về tài chính.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Giám đốc Cấp cao bộ phận Thị trường vốn tại Việt Nam của JLL cũng cho biết:
“Dịch Covid-19 khiến các chuyến bay đến Việt Nam bị hoãn sẽ làm chậm các giao dịch đang triển khai của các
nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng các cuộc họp trực tuyến sẽ giúp dỡ bỏ phần
nào những trở ngại trong việc hoàn tất giao dịch”.

Đối với nhà đầu tư nội địa, quá trình phê
duyệt bị trì hoãn cùng với chính sách thắt
chặt tín dụng và ảnh hưởng từ dịch bệnh
đã tạo áp lực ngắn hạn lên dòng tiền và
thanh khoản của nhà đầu tư. Do đó, một
số nhà phát triển trong nước tích cực huy
động vốn thông qua hình thức tài trợ nợ,
điển hình như: phát hành trái phiếu doanh
nghiệp hoặc tìm kiếm đối tác vốn.

“Nhiều nhà đầu tư mà chúng tôi làm việc
vẫn giữ bình tĩnh và lạc quan, họ cũng cam
kết sẽ tiếp tục tham gia vào thị trường bất
động sản Việt Nam trong dài hạn. Các nhà
đầu tư hiện đang chờ đợi thời cơ mới.

Tuy nhiên, do dịch bệnh được kiểm soát
tương đối tốt ở Việt Nam, nhiều doanh
nghiệp đang chuẩn bị cho các hoạt động
kinh doanh trở lại bình thường. Vị trí đàm
phán giữa người bán và người mua ngày
càng trở nên cân bằng hơn. Do đó, chúng
tôi kỳ vọng sẽ có nhiều giao dịch thành



2/18/2021 Năm 2021: Thị trường bất động sản sẽ đón nhiều sóng M&A

https://reatimes.vn/nam-2021-thi-truong-bat-dong-san-se-don-nhieu-song-ma-20201224000001018.html 3/5

công hơn trong năm 2021”, bà Khanh nhận
định.

M&A tạo đà cho doanh nghiệp bật dậy

Colliers International Việt Nam vừa phát
hành báo cáo tiềm năng của thị trường
M&A bất động sản năm 2021 với dự báo
khá lạc quan. Bà Kim Ngọc, Giám đốc bộ
phận Tư vấn và Thẩm định giá Colliers cho
biết, những sửa đổi, cập nhật trong Luật
Đầu tư, Luật Chứng khoán và Luật Doanh
Nghiệp có thể giúp hoạt động M&A trở nên
sôi động hơn sau khi nhiều quy định
không phù hợp đã được bãi bỏ.

Bà Ngọc nhận định, với thành công trong
năm 2020 là kiểm soát tốt dịch Covid-19 và
ổn định kinh tế, Việt Nam có nền tảng tốt
để khởi động các hoạt động M&A, giúp thị
trường mua bán sáp nhập nhanh chóng
hồi phục. Lãnh đạo Colliers International
dự báo, các lĩnh vực có thể thu hút nhiều
thương vụ M&A là bất động sản, bán lẻ hay
hàng tiêu dùng.

Trong khi đó, JLL Việt Nam cũng đánh giá
thị trường M&A năm nay có thể bùng nổ ở
phân khúc bất động sản công nghiệp khi

dòng vốn đầu tư vào thị trường này đứng trước cơ hội tăng cao, đặc biệt đối với vốn FDI và các thương vụ
M&A.

Cơ sở để JLL đưa ra nhận định này là hàng loạt FTA như Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên
minh châu Âu (EVFTA); Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA); Hiệp định
Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) giữa các thành viên ASEAN và 5 nền kinh tế lớn bao gồm Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand sẽ kéo nhiều nhà đầu tư mới đến thị trường Việt Nam.

Việt Nam có nền tảng tốt để khởi động các hoạt động M&A.

Theo JLL, những hiệp định thương mại và sự dịch chuyển sản xuất của nhiều tập đoàn đa quốc gia là các lực
đỡ tích cực, sẽ đóng vai trò rất quan trọng với thị trường mua bán sáp nhập trong năm 2021. Đơn cử, Apple
mới đây chọn Việt Nam là nơi sản xuất Ipad và Macbook đầu tiên ngoài Trung Quốc. Diễn biến này cho thấy
dòng vốn FDI chất lượng cao đang ngày càng đổ vào Việt Nam nhiều hơn, có thể kéo theo các cơ hội mua
bán sáp nhập cho bất động sản công nghiệp, hậu cần, kho bãi và dịch vụ phụ trợ đi kèm.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Giám đốc Cấp cao bộ phận Thị trường
vốn tại Việt Nam của JLL.
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Gửi bình luận Bạn còn 500/500 ký tự

Ngoài ra, trong khảo sát mới đây, một số đơn vị nghiên cứu đều nói về sự hồi phục của thị trường M&A tại
Việt Nam năm 2021. 42% dự đoán giá trị thị trường ở mức 3 - 4 tỷ USD, 26% lạc quan hơn khi dự đoán ở mức
4 - 5 tỷ USD, trong khi 24% thận trọng hơn với dự đoán giá trị M&A chỉ ở mức 3 tỷ USD, 8% tin tưởng giá trị
M&A sẽ vượt mốc 5 tỷ USD.

Tại Diễn đàn M&A tổ chức cuối năm 2020, ông Masataka Sam Yoshida, Giám đốc toàn cầu Dịch vụ mua bán -
sáp nhập xuyên quốc gia RECOF Corporation cho biết, xu hướng công ty Nhật M&A vào Việt Nam sẽ sôi động
trong giai đoạn hậu Covid-19, có thể kỳ vọng diễn ra sớm nhất trong năm 2021 hoặc chậm nhất là các năm
kế tiếp. Trước tiên, thay đổi dễ dàng nhận thấy sẽ là làn sóng các công ty Nhật tiến hành thủ tục đầu tư tại
Việt Nam có thể tăng mạnh khi rào cản cách ly được dỡ bỏ.

Theo vị chuyên gia này, sự quan tâm từ nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam là rất lớn ngay cả trong đại dịch.
Việc chậm lại trong hoạt động đầu tư hoàn toàn chỉ là vấn đề về thời gian và thị trường M&A sẽ sôi động trở
lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

Riêng thị trường M&A bất động sản nhà ở, các chuyên gia dự báo năm 2021 sẽ nở rộ các thương vụ mua bán
sáp nhập quỹ đất tại khu vực các quận huyện vùng ven TP.HCM, Hà Nội. Đặc biệt, các tỉnh lân cận có kết nối
tốt với TP.HCM và Hà Nội vẫn còn dư địa quỹ đất phát triển các khu đô thị, thậm chí đại đô thị cũng có thể trở
thành tâm điểm của M&A./.

An An »

Bạn đang đọc bài viết Năm 2021: Thị trường bất động sản sẽ đón nhiều sóng M&A tại chuyên mục Chuyển động thị
trường của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư
batdongsantapchi@gmail.com
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