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IMF ước tính tăng trưởng toàn cầu sẽ đạt 5,9% vào năm 
2021, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 7, 
và 4,9% vào năm 2022. Trong đó, kinh tế của nhóm 
ASEAN-5 gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan 
và Việt Nam có thể tăng 2,9% và 5,8% vào năm 2021 và 
2022. Việc hạ dự báo tăng trưởng của năm 2021 phản 
ánh sự đi xuống của các nền kinh tế tiên tiến - một phần do 
gián đoạn chuỗi cung ứng, và các nước đang phát triển có 
thu nhập thấp - chủ yếu do tác động nghiêm trọng của đại 
dịch. IMF cũng cảnh báo về các mối đe dọa ngày càng lớn 
đối với tăng trưởng, bao gồm biến thể Delta, chuỗi cung 
ứng đình trệ, tốc độ lạm phát nhanh hơn, và chi phí lương 
thực và nhiên liệu cao hơn. Dự báo tăng trưởng của một 
số nền kinh tế đã giảm mạnh, đặc biệt là các nước có thu 
nhập thấp và khả năng tiếp cận vắc-xin hạn chế.

Singapore chuẩn bị mở thêm các hành lang du lịch 
cho du khách đã tiêm đủ liều vắc-xin đến từ Hàn 
Quốc, Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây 
Ban Nha, Anh và Mỹ. Trước đó vào tháng 09/2021, 
quốc đảo này đã bắt đầu thiết lập hành lang du lịch 
cho khách đến từ Đức và Brunei. Sáng kiến trên cho 
phép du khách đã tiêm chủng không phải cách ly khi 
đến Singapore, tuy nhiên họ vẫn phải thực hiện xét 
nghiệm trước khi nhập cảnh để đảm bảo không mắc 
Covid-19. Singapore cho biết sẽ xem xét các thỏa 
thuận du lịch tương tự với Úc, New Zealand, Nhật 
Bản và các quốc gia khác trong khu vực. Việc ra mắt 
hàng lang này là một phần trong nỗ lực tái khẳng 
định vị thế trung tâm hàng không quốc tế của 
Singapore.
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Giá nhà tăng vọt trên khắp các thành phố ở châu Á - Thái Bình Dương trong năm 
nay do lãi suất thấp kỷ lục. Tâm lý thị trường cũng lạc quan hơn khi tỷ lệ tiêm chủng 
tăng và một số quốc gia bước vào quá trình phục hồi hậu Covid-19. Ngoài ra, do 
các công ty chuyển sang mô hình làm việc kết hợp tại nhà và tại văn phòng, nhu 
cầu sở hữu những ngôi nhà rộng rãi hơn đang tăng lên. Sự phát triển quá nóng này 
tại một số thành phố châu Á có thể khiến các chính phủ phải can thiệp bằng những 
biện pháp kiềm chế thị trường nhà ở hoặc thông qua chính sách tài khóa hoặc tiền 
tệ. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng thanh khoản với nợ phải trả lên đến 300 tỷ USD 
tại Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc, đã làm rung 
chuyển thị trường chứng khoán thế giới và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Quỹ đầu tư Cascade Investment của Bill Gates đã nắm quyền kiểm soát Four 
Seasons Hotels and Resorts sau khi mua lại số cổ phần trị giá 2,21 tỷ USD từ 
Kingdom Holding. Thương vụ giúp Cascade sở hữu 71,25% cổ phần tại chuỗi khách 
sạn trị giá 10 tỷ USD này. Trong khi đó, Hyatt đã ký hợp đồng mua Apple Leisure 
Group, tập đoàn quản lý các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và du lịch hạng sang, với 
giá 2,7 tỷ USD trả bằng tiền mặt. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn thành vào Q4/2021, 
giúp Hyatt tăng cường hiện diện trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng sang trọng. Trong 
bối cảnh này, các tập đoàn và chủ đầu tư khách sạn tiếp tục hạn chế sự phụ thuộc 
vào các nền tảng như Expedia và Booking.com trong hoạt động kinh doanh trực 
tuyến, đồng thời khuyến khích khách hàng đặt phòng trực tiếp để cắt giảm chi phí.

Thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19 thứ tư
Làn sóng Covid-19 gần nhất đã phủ bóng mờ lên triển vọng của thị trường khách sạn và bất động sản Việt Nam. Tình hình khó 
khăn buộc các chủ đầu tư phải rao bán khách sạn với giá rẻ để tránh phá sản. Trong khi đó, hoạt động đầu tư vào bất động sản 
công nghiệp - từng được coi là ngôi sao sáng của ngành - đã bị trì hoãn, đặc biệt là ở khu vực phía Nam. Tuy vậy, Việt Nam 
vẫn ghi nhận một số tín hiệu tích cực trong Q3/2021 với việc khai trương các dự án như Best Western Premier Sapphire Ha 
Long gồm 1.008 phòng, Fairfield by Marriott South Binh Duong gồm 181 phòng, và khu nghỉ dưỡng phức hợp Centara Mirage 
gồm 984 phòng. Trong giai đoạn 2022 - 2023, Việt Nam dự kiến sẽ chào đón ParkRoyal Serviced Suites Hanoi gồm 126 căn 
hộ dịch vụ, Holiday Inn Resort Halong Bay gồm 208 phòng, và La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton gồm 197 phòng.

 

Giá nhà tại Indonesia sẽ tăng mạnh vào năm 2022 và 2023
Chỉ số giá nhà của quốc gia này được dự báo sẽ tăng 5% vào năm 2022 và 6% vào năm 2023 sau một thời gian dài trầm lắng, 
một phần do các tác động của đại dịch Covid-19. Giá nhà sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu bị dồn nén và các chính sách đầu tư bất 
động sản thuận lợi, bao gồm lãi suất thấp, ưu đãi thuế và hạn chế đối với chủ sở hữu nước ngoài được nới lỏng. Đối với thị 
trường khách sạn, The Langham Jakarta gồm 223 phòng đã mở cửa vào tháng 09/2021, bổ sung thêm một khách sạn siêu sang 
và một điểm đến hàng đầu về phong cách sống tại thủ đô của Indonesia. Trong vòng ba năm tới, Indonesia dự kiến sẽ chào đón 
Anantara Ubud Bali Resort gồm 100 phòng, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar gồm 275 phòng, và một cụm khách sạn tại Jakarta 
do Pan Pacific Hotels Group quản lý gồm ParkRoyal Jakarta, ParkRoyal Serviced Suites Jakarta và Pan Pacific Jakarta.

Thị trường Singapore tiếp tục đà tăng
Thị trường văn phòng Singapore sẽ được cải thiện mạnh mẽ nhờ triển vọng kinh tế trong nước tích cực và Singapore vẫn là môi trường kinh 
doanh hấp dẫn đối với các dịch vụ tài chính và công nghệ, doanh nghiệp Trung Quốc, quỹ quản lý tài sản của các gia đình siêu giàu, cũng như 
các công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống. Trong khi đó, giá nhà riêng tại đây đã tăng quý thứ sáu liên tiếp vào 
Q3/2021 nhưng với tốc độ vừa phải, phần lớn là do nhà ở mặt đất tăng giá. Trong bối cảnh này, Holiday Inn Singapore Little India gồm 300 
phòng được chuyển đổi thương hiệu từ Park Hotel Farrer Park, và Oasia Resort Sentosa gồm 191 phòng đã đi vào vận hành. Trong năm 2022, 
Singapore dự kiến sẽ chào đón Hilton Singapore Orchard gồm 1.080 phòng là khách sạn lớn nhất của Hilton ở châu Á - Thái Bình Dương, 
Pullman Singapore Orchard gồm 308 phòng được chuyển đổi thương hiệu từ Grand Park Orchard, và Pan Pacific Orchard gồm 350 phòng.

Thị trường Thái Lan vẫn tê liệt do Covid-19
Thị trường nhà ở tại Bangkok được dự đoán sẽ phục hồi vào năm 2022 khi nguồn cung và nhu cầu cân bằng hơn. Điều này được thúc đẩy 
một phần bởi sự phục hồi của nhu cầu trong nước và việc tái định cư của khách quốc tế, đặc biệt là người mua đến từ Trung Quốc, người 
lao động tự do, và dân du mục kỹ thuật số khi xu hướng làm việc từ xa ngày càng phát triển. Trong khi đó, các đợt phong tỏa do Covid-19 
đã khiến nhiều khách sạn tại Thái Lan phải đóng cửa, và buộc một số chủ đầu tư phải chuyển đổi khách sạn thành nơi cách ly có tính phí 
để tồn tại khi lượng khách du lịch giảm mạnh. Trong bối cảnh này, Outrigger Hospitality Group đã mua lại ba bất động sản gồm Manathai 
Koh Samui, Manathai Khao Lak và Manathai Surin Phuket với tổng cộng 372 phòng. Ngoài ra, một số khách sạn đáng chú ý đã đi vào hoạt 
động như dusitD2 Hua Hin gồm 152 phòng, Centara Reserve Samui gồm 184 phòng, và Grand Mercure Khaolak gồm 195 phòng.

Philippines, Malaysia và Cambodia đối mặt với nhiều thách thức
Philippines đã chào đón khách sạn Park Inn by Radisson Bacolod gồm 150 phòng, trong khi Malaysia mở cửa DoubleTree by 
Hilton Putrajaya Lakeside gồm 290 phòng và Sunway Hotel Big Box gồm 284 phòng. Đối với thị trường văn phòng, vùng thủ 
đô của Philippines có thể chứng kiến tỷ lệ trống ở phân khúc hạng A tăng lên gần 20% trong năm tới, khiến giá thuê giảm 
khoảng 15-20%. Trong khi đó, nhu cầu văn phòng của Malaysia được dự báo sẽ hạ thấp trong ngắn hạn nhưng phục hồi trong 
dài hạn nhờ nhu cầu tăng lên đối với các không gian cao cấp và có diện tích lớn hơn. Tại Cambodia, thị trường căn hộ dịch 
vụ của Phnom Penh chứng kiến giá thuê giảm dần do đại dịch Covid-19, đồng thời có thể phải đối mặt với áp lực cạnh tranh 
lớn hơn trong năm 2022 khi nhiều dự án chung cư đi vào hoạt động.

Tăng trưởng GDP của các nước ASEAN-5
Giai đoạn 2020 - 2022
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