
Những con quỷ tài sản của Trung Quốc 

đang rình rập Việt Nam 

Quản trị kém chất lượng, lừa đảo bất động sản và giá 

đất tăng cao gieo mầm rắc rối. 

 

Nhà ở ven sông dự kiến sẽ bị phá hủy trong cuộc đua phát triển của Thành 

phố Hồ Chí Minh. Nhiếp ảnh gia: KAO NGUYEN/AFP 

Một người có thể kiếm được mức lương cao, nhưng chỉ bất động sản mới 

có thể xây dựng sự giàu có - trong nhiều thập kỷ, đó là tâm lý của người 

Trung Quốc. Bất động sản chiếm khoảng 70% tài sản hộ gia đình của 

Trung Quốc và tới 30% nền kinh tế nước này. Nhưng sự bùng nổ nợ của 

Tập đoàn Evergrande Trung Quốc, với giá nhà giảm và các cuộc tẩy chay 

thế chấp sau đó, đã đẩy nền kinh tế vào vòng xoáy sâu nhất kể từ cuộc 

Cách mạng Văn hóa. Người Trung Quốc đang thay đổi ý kiến. 
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Cú ngã ngoạn mục của Evergrande cũng sẽ là lời cảnh báo cho Việt Nam. 

Từ tình yêu bất động sản, đến thực tiễn trước khi bán hàng, đến quản trị 

doanh nghiệp của các nhà phát triển Việt Nam có quá nhiều điểm tương 

đồng với Trung Quốc. 

Hiện tại, Việt Nam đang tràn ngập những vụ bê bối của nhà phát triển. 

Tháng Ba, chính phủ câu lưu Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, 

vì tội thao túng thị trường chứng khoán. Ông Quyết đã chỉ đạo người thân 

của mình mở 450 tài khoản chứng khoán; họ giao dịch thường xuyên, khối 

lượng giao dịch được tạo ra một cách giả tạo và thúc đẩy giá cổ phiếu cho 

các công ty trong danh mục đầu tư của ông. Tháng tiếp theo, ông Đỗ Anh 

Dũng, chủ tịch của một nhà phát triển khác, bị bắt vì dụ dỗ các nhà đầu tư 

bằng thông tin tài chính sai lệch. Dũng đã huy động được hơn 10 nghìn tỷ 

đồng (427 triệu USD) từ việc bán trái phiếu tư nhân. 

Biên giới cuối cùng 

Cuộc trấn áp các nhà phát triển bất động sản Việt Nam đã gây ra sự sụt 

giảm của thị trường chứng khoán vào mùa xuân. 

 

Nguồn: Bloomberg 

Đây là những chiến thuật quen thuộc được triển khai bởi các nhà phát triển 

Trung Quốc. Những người như Evergrande luôn tìm cách vay mượn, để mở 

rộng kinh doanh. Để vượt qua sự giám sát của cơ quan quản lý Bắc Kinh, 

các nhà phát triển đã huy động tiền từ việc bán trái phiếu tư nhân được cấu 

trúc để ngoại bảng trong mùa kiểm toán. Giá cổ phiếu của các công ty trong 
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danh mục đầu tư của họ cũng có thể tăng vọt và lao dốc một cách bí ẩn. 

Điều đó đã không có kết thúc tốt đẹp. Trong năm qua, 28 trong số 100 nhà 

phát triển hàng đầu đã vỡ nợ hoặc yêu cầu các chủ nợ gia hạn. 

Nhưng mấu chốt của tất cả các vụ bê bối là một trong những cam kết của 

Alibaba - không liên quan gì đến gã khổng lồ thương mại điện tử Trung 

Quốc - mà là Alibaba Real Estate Corp., có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Alibaba của Việt Nam đã bán những mảnh đất trống nhỏ, họ nói với 

hàng nghìn người mua rằng công ty đang nhận được một phần của một 

địa điểm phát triển lớn gần trung tâm thương mại. Alibaba Việt Nam đã lừa 

đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu đô la. 

Đó là một dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản có thể hỗn loạn và 

không được kiểm soát như thế nào - những gì Alibaba Việt Nam bán là đất 

nông nghiệp không thể được sử dụng cho nhà ở - nhưng cũng phản ánh 

tư duy văn hóa đánh giá cao đất đai hơn tất cả các tài sản khác. 

Bất chấp vụ bê bối Alibaba năm 2019, người Việt Nam vẫn không hề nao 

núng. Đất đai vẫn là hạng mục đầu tư bất động sản đã cho thấy mức tăng 

vốn lớn nhất, tiếp theo là các bất động sản có đất như biệt thự và nhà phố, 

sau đó là chung cư. Tính đến quý II, các bất động sản về đất tại Thành phố 

Hồ Chí Minh trị giá 6.913 USD mỗi mét vuông, tăng 48% so với năm ngoái, 

theo dữ liệu được cung cấp bởi CBRE, một nhà môi giới bất động sản. 

Mức gia tăng 

Chỉ trong hơn 5 năm, giá chung cư cao cấp của TPHCM đã tăng hơn 20%. 

Nhưng điều đó chẳng là gì so với mức tăng vốn của các bất động sản trên 

đất liền như biệt thự và nhà phố. 
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Nguồn: CBRE 

Cũng giống như Trung Quốc, bán trước khi xây cất (pre-sales), nơi các căn 

hộ được mua từ lâu trước khi chúng được xây dựng, là hình thức thống trị 

thị trường nhà ở chính của Việt Nam. Tại công ty con Vinhomes JSC của 

VinGroup JSC, nhà phát triển nhà ở lớn nhất quốc gia, hầu hết các căn hộ 

được bán ngay sau khi chính phủ hoàn tất thủ tục giấy tờ sử dụng đất 

thương mại và xây dựng dự án đã động thổ, với người mua phải trả ít nhất 

30% tổng giá mua. Phần còn lại được trả khi việc xây dựng bắt đầu. 

Bán hàng trước có thể cùng có lợi, đặc biệt là trong một thị trường đang 

phát triển như Việt Nam. Nó giúp các nhà phát triển nhận được lợi nhuận 

tiền mặt nhanh hơn, trong khi người mua nhà có thể khóa giá hiện tại trước 

khi các căn hộ được hoàn thành, thường là hai năm sau đó. Tuy nhiên, khi 

người tiêu dùng ở Trung Quốc đang phát hiện ra, họ chấp nhận rủi ro đáng 

kể. Các cuộc tẩy chay thế chấp gần đây bắt nguồn từ sự thất vọng của 

người mua rằng các nhà phát triển đã lấy tiền của họ nhưng không thể hoàn 

thành việc xây dựng. 

Cách tiếp cận này đã gây đau đầu tại Việt Nam. Năm 2019, một dự án nhà 

ở hạng sang do Công ty Cổ phần Đầu tư Novaland, một trong những nhà 

xây dựng lớn nhất quốc gia, hợp tác phát triển, cho biết họ không thể bàn 

giao 187 căn hộ tại TP. Khu đất đã bị chính phủ thu giữ vì các cuộc điều tra 

chống tham nhũng. 
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Năm ngoái, dự án Palm Garden của thành phố, do Keppel Land Ltd. của 

Singapore đồng phát triển, đã hoàn trả 10% tiền đặt cọc mà họ đã thu 

được từ hơn 600 người mua. Các nhà phát triển "vẫn chưa nhận được sự 

chấp thuận để bắt đầu xây dựng" hai năm sau khi ra mắt và "không thể xác 

định khi nào" họ có thể động thổ, theo một lá thư chấm dứt hợp đồng được 

gửi cho người mua và được Bloomberg Opinion nhìn thấy. Những người 

mua Palm Garden đã may mắn - nhà phát triển của họ là một trong số ít 

người đã nhanh chóng hoàn lại tiền đặt cọc. 

Chính phủ Việt Nam rõ ràng đang lo lắng. Để ngăn chặn bong bóng bất 

động sản, ngân hàng trung ương đã yêu cầu các tổ chức cho vay thương 

mại thắt chặt tín dụng. Tính đến tháng 6, dư nợ cho vay đối với thị trường 

bất động sản, chiếm khoảng 20% tổng sổ cho vay, đã tăng 14% so với một 

năm trước đó, nhanh hơn mức tăng trưởng tín dụng trung bình của nền 

kinh tế là 9,4%. 

Người tiêu dùng hiện đang phải vật lộn để các khoản vay thế chấp được 

chấp thuận. Ngày nay, chỉ có 20% -30% người mua có thể vay mua nhà, 

so với 50% -60% trong quá khứ, các nhà môi giới bất động sản ở Thành 

phố Hồ Chí Minh tính toán. Nhưng phán quyết vẫn chưa được đưa ra về 

việc liệu việc thắt chặt tín dụng này có thể làm giảm suy đoán hay không. 

Họ nói rằng các nhà đầu cơ hiếm khi đến các ngân hàng để thế chấp. 

Cũng giống như Trung Quốc trong quá khứ, Việt Nam đang rất vội vàng. 

Ngay sau khi họ hoàn thành tầng hầm, các nhà phát triển muốn bán hết tất 

cả các căn hộ theo kế hoạch và chuyển sang một dự án khác. Người tiêu 

dùng cũng muốn nhanh chóng leo lên nấc thang trung lưu, và trở thành 

chủ sở hữu đáng tự hào trước khi ngôi nhà trở nên quá đắt đỏ. Doanh thu 

nhanh này gieo hạt giống cho rắc rối trong tương lai. Trong khi nền kinh tế 

Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, thị trường bất động sản 

của nó đã cảm thấy sôi động. 
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