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TIN THỊ TRƯỜNG
Hiện nay, trong thị trường Khu căn hộ cho thuê, tỷ lệ trống trên toàn quốc tăng 0.1% lên 4.3% trong quý 1, 
2017. Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty khảo sát thị trường uy tín Yardi Matrix cho biết, mặt bằng giá thuê 
nhà tại Mỹ tăng trung bình $6 lên $1,312/tháng, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Khu căn hộ 
cho thuê được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Yardi Matrix dự báo những khu vực có nền 
kinh tế mạnh và các thành phố trung tâm sẽ có thêm nhiều sản phẩm được tung ra thị trường, tuy nhiên nhu 
cầu thuê nhà vẫn sẽ tăng nhẹ.  Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến những biến động của kênh 
bất động sản này là những thay đổi trong kế hoạch kinh tế vĩ mô của Mỹ.

Với Tổng thống mới và đảng Cộng hòa chiếm đa số 
Quốc hội, nền kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng 
trưởng và có nhiều thay đổi lớn như các gói kích thích? 
kinh tế với dạng cắt giảm thuế, các gói đầu tư cơ sở hạ 
tầng công, nới lỏng luật kinh doanh. Điều đó đem lại 
triển vọng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục 
phát triển theo chiều hướng vừa phải so với vài năm 
qua, hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc 
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siết chặt chính sách nhập khẩu và chính sách nhập cư cứng rắn của tổng thống Trump là một số vấn đề có 
thể ảnh hưởng đến mức phát triển kinh tế của Mỹ. Cục dữ trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn vào 
tháng 3 vừa qua, tuy nhiên, nền kinh tế tiếp tục tạo ra hơn 200,000 việc làm mỗi tháng, và chỉ số giá tiêu dùng 
sau một thời kỳ tăng chậm đã vượt quá 2%. Đầu năm 2017, tăng trưởng việc làm có một khởi đầu mạnh mẽ, 
hơn 450,000 việc làm được tạo trong tháng 1 và tháng 2. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hiện tại khá thấp ở mức 4.7%, 
và có đến 63% dân số trong thị trường lao động là bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang đi vào giai 
đoạn toàn dụng ( full employment). Việc đầu tư xây dựng bất động sản tăng nhu cầu xây dựng đáng kể, cụ thể 
tháng 2/2017, ngành xây dựng bất động sản đã tạo ra 58,000 việc làm, chiếm 25% tổng số việc làm mới.
 
Nhu cầu thuê nhà tại Mỹ tăng cao vì lượng dân số thế hệ Thiên Niên Kỷ (Milennials) đang bước vào độ tuổi 
lao động ngày càng tăng, mặt khác thế hệ Người lớn tuổi ( Baby Boomers) đã và đang nghỉ hưu tăng nhu 
cầu bỏ nhà ở sang nhà thuê. Bằng chứng là việc tỷ lệ sở hữu nhà tiếp tục giảm 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái 
xuống 63.5%. Vì những lý do trên, Kênh đầu tư khu căn hộ cho thuê và mặt bằng tiền thuê được nhiều chuyên 
gia dự đoán sẽ tiếp tăng trong năm 2017. 

KHU CĂN HỘ SINH VIÊN

Dịch vụ ngân hàng nước ngoài – Offshore Banking- là một 
công cụ bảo vệ tài sản an toàn, đa dạng và thông dụng trên 
thế giới. Offshore banking là việc sử dụng một hệ thống ngân 
hàng ở một quốc gia khác với quốc gia đang cư trú. Đây là 
một trong những công cụ cơ bản cho mục đích bảo vệ tài sản 
và hưởng lợi ích tài chính tại các quốc gia có điều luật bảo vệ 
tài sản và tính bảo mật cao, nổi bật là Thụy Sĩ, đảo quốc Nev-
is, Cook, hoặc Belize. Hơn 26.2 triệu công dân Mỹ được báo 
cáo có tài khoản ở nước ngoài. Tương tự như những dịch vụ 
ngân hàng nội địa, người mở ngân hàng offshore có thể quản 
lý, kiểm soát và thực hiện các giao dịch tại ngân hàng hoặc 
trực tuyến (online banking).    
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Khu Căn hộ sinh viên được đánh giá là một trong 
những kênh đầu tư an toàn và có thu nhập ổn định 
nhất của ngành Bất động sản thương mại. Năm 2016, 
các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ chứng có 20.5 
triệu sinh viên mới nhập học. Tình trạng thị trường 
Khu căn hộ sinh viên luôn nằm ở mức độ “hot”, đặc 
biệt tại những thành phố có những đại học lớn như 
Austin (Texas), Athens (Georgia), Berkeley, Los Ange-
les (California), Las Vegas (Nevada) vì nhiều lý do. Lý 
do đầu tiên do số lượng ký túc xá giới hạn và đắt đỏ, 

khiến rất nhiều sinh viên chọn giảipháp thuê nhà ở tại 
khu vực, thành phố xung quanh các trường đại học. 
Lý do thứ hai vì số lượng mới được xây dựng nhỏ giọt 
trong thời gian qua, tạo nên thị trường cung ít hơn 
cầu giúp cho giá nhà thuê ngày càng tăng cao. Theo 
Axiometrics, hãng thống kê bất động sản lớn nhất Mỹ, 
tỷ lệ lấp đầy trung bình ( Average Occupancy Rate) đạt 
ngưỡng 95%. Cũng theo Axiometrics năm 2016, mặt 
bằng tiền thuê tăng trung bình 2%, một số khu vực 
như vùng Đông Bắc tăng hơn 6%.
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