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Thông điệp từ Ban Giám Đốc

Kính gửi Quý khách hàng!

Năm 2015 đã chứng kiến những chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản. Bước sang 2016 với nhiều 

yếu tố thuận lợi như nền kinh tế trên đà phục hồi, lãi suất thấp, chính sách hỗ trợ của Nhà Nước, những thay đổi 

lớn trong Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản…, thị trường bất động sản hứa hẹn sẽ khởi sắc mạnh mẽ. 

Từ đó, niềm tin của người mua nhà càng được củng cố vững chắc.

Với bức tranh thị trường tươi sáng cùng sự tin cậy của Quý khách hàng, thương hiệu Masteri cùng các đối tác 

chiến lược đang nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dự án theo đúng mục tiêu đề ra nhằm đem đến những 

sản phẩm bất động sản đẳng cấp, chăm chút đến lợi ích cũng như không gian sống của khách hàng. Điều này 

minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản của thương hiệu. 

Đối với tiến độ của Khu dân cư cao cấp Masteri Thảo Điền, đến thời điểm hiện tại, dự án đã đi đến giai đoạn hoàn 

thiện bao gồm hoàn thiện ngoại thất các căn hộ, hoàn thiện giai đoạn hai của hệ thống hạ tầng nội khu. Đặc biệt, 

chương trình tham quan căn hộ mẫu thực tế quy mô đầu tiên do Masteri phối hợp với Coteccons tổ chức dành 

riêng cho những cư dân tương lai trong tháng 4/2016 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đội ngũ phát triển 

hy vọng qua chương trình này, Quý khách hàng được trải nghiệm thực tế những chất lượng về đẳng cấp mà dự 

án đem lại nói riêng cũng như thương hiệu Masteri nói chung.

Thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền xin cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ thương 

hiệu bất động sản Masteri trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin chúc Quý khách hàng sức khỏe và nhiều 

thành công.

Trân trọng,

Phan Thị Ánh Tuyết
Quyền Tổng Giám Đốc

M-One Nam Sài Gòn

Dear Valued Customers,

In 2015, the national real estate industry witnessed positive improvements across the entire sector. So far in 

2016, the growth continues and there are direct signals for a better, brighter market. These include economic 

recovery, low interest rates, Government-led subsidiary policies and major changes in both residential and 

real estate law. There is renewed faith amongst purchasers in real estate projects, and with good reason too.

Due to positive market forecasts and the strong support from our customers, we at Masteri, along with our 

partners, are confident in the future of our upcoming projects. We are tirelessly working to ensure all our goals 

are met, including sustainable development and timely handovers at our properties. 

Presently, the construction progress at Masteri Thao Dien has come to the completion state, including exterior 

paint and the second phase of internal infrastructure. Masteri and Coteccons co-organized a number of mock-

up units that could be visited by Masteri purchasers. There was overwhelmingly positive feedback on the units 

from viewers. The development team believed that in experiencing one’s future home, the project’s quality 

would be affirmed and trust could further blossom in our brand.

On behalf of Thao Dien Investment, I would like to express my sincerest thanks to all our valued customers. 

We would not have our level of achievement without your huge support and encouragement. We all wish you 

good health and success.

Sincerely yours,

Phan Thi Anh Tuyet
Acting CEO

Message from the Board of Management
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DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Construction Progress

Hoàn thiện cơ bản
Sơn nước mặt ngoài
từ tầng mái xuống tầng 17

Hoàn thiện cơ bản
Sơn nước mặt ngoài
từ tầng mái xuống tầng 18

Basic finishing
Exterior emulsified painting 
from rooftop down
to 17   floor

Basic finishing
Exterior emulsified painting
from rooftop down
to 18   floor

TÒA CĂN HỘ
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
THE APARTMENT
SERVICE - COMMERCIAL TOWER

Thi công đến tầng 38
Construction completed  to 38   floor

MASTERI THAO DIEN

Hoàn thiện cơ bản
Sơn nước mặt ngoài
từ tầng mái xuống tầng 15

Hoàn thiện cơ bản
Sơn nước mặt ngoài
từ tầng mái xuống tầng 16

Basic finishing
Exterior emulsified painting
from rooftop down
to 15   floor

Basic finishing
Exterior emulsified painting 
from rooftop down
to 16   floor
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Hoàn thiện các phòng căn hộHoàn thiện hành lang căn hộ
Rooms completion Corridor completion

DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN

Hoàn thiện phòng khách căn hộ

Hoàn thiện sảnh thang máy

Hoàn thiện thang máy

Hoàn thiện căn hộ
Living Room completion

Elevator Lobby completion 

Elevator completion

Apartment completion

MASTERI THAO DIEN
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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

CĂN HỘ MẪU THỰC TẾ
Mock-up unit visits for Masteri purchasers

Với mong muốn nhận được ý kiến đánh giá của khách 
hàng để hoàn thiện sản phẩm căn hộ theo đúng chất 
lượng như đã cam kết, Masteri đã tổ chức Chương 
trình tham quan căn hộ mẫu thực tế tại tầng 9 - Tòa 
tháp T4 trong tháng 4, được chia làm 4 đợt vào mỗi 
thứ 5 hàng tuần.

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho 
cư dân tương lai của Masteri Thảo Điền. Chỉ sau một 
ngày thông tin về chương trình được gửi ra, số lượng 
khách tham quan đăng ký đã đủ số lượng cho cả 4 
đợt. Điều này có thể thấy sự quan tâm rất lớn của 
những cư dân tương lai đối với dự án.

4 đợt tham quan đã nhận được nhiều phản hồi tích 
cực từ khách hàng tham dự. Đa số khách hàng đều 
tỏ ra hài lòng với sản phẩm căn hộ mẫu thực tế đúng 
như cam kết của Masteri. Đặc biệt hơn nữa, cách thức 
tổ chức chương trình chuyên nghiệp từ khâu tiếp đón 
đến việc tiếp nhận ý kiến khách hàng tại buổi tham 
quan của đội ngũ nhân viên Masteri thật sự đã để lại 
ấn tượng tốt trong lòng tất cả khách hàng.

SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA MASTERI THẢO ĐIỀN

With an aim to receive customers’ feedback to ensure 

committed apartment quality, Masteri has organized 

the Mock-up unit visit tours which take places on 9th   

floor every Thurday of four weeks in April.

This program is especially designed for Masteri Thao 

Dien residents. Just one day after the program was 

announced, the tours have been fully booked for the 

entire month. This demonstrates residents’ great 

interest in the project.

The tours have received positive feedback from 

visitors. A majority of customers are content with the 

quality of mock-up units as committed by Masteri. 

Particularly, the professional organization of the 

program - from reception to getting customers’ 

feedback - offered by Masteri’s staff has left a good 

impression on all customers.

MASTERI THAO DIEN’S KEY HIGHLIGHTS
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“Tôi rất may mắn là một trong những khách hàng được 

tham gia chương trình tham quan căn hộ mẫu thực 

tế của dự án Masteri Thảo Điền vừa diễn ra vào ngày 

07/04/2016. Tận mắt chứng kiến căn hộ thực tế được 

hoàn thiện theo đúng chất lượng như chủ đầu tư cam kết, 

tôi cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại, thương hiệu Masteri đã 

tạo được ấn tượng tốt và lòng tin trong khách hàng qua 

dự án đầu tay Masteri Thảo Điền”.

“Quyết định sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Mas-

teri Thảo Điền bởi tôi rất thích các tiện ích vượt trội mà 

dự án đem lại như: TTTM Vincom Mega Mall, nhà trẻ, 

trường học, công viên cây xanh, khu BBQ,…. Đặc biệt, 

dự án được kết nối trực tiếp với ga số 7 – An Phú, tuyến 

Metro số 1, dự kiến vận hành vào 2018, sẽ là một thuận 

lợi rất lớn trong tương lai khi di chuyển đến trung tâm 

quận 1 và các quận lân cận. Điều này càng làm tăng 

thêm giá trị tương lai của căn hộ tôi sở hữu tại đây”.

“I am happy to be one of the first visitors to see the mock-

up units at Masteri Thao Dien. The quality is as good as 

developers originally commited to - I am totally satisfied. 

I believe the market has really taken notice of what Mas-

teri has been able to accomplish with their first project.” 

“The reasons that drove me to choose a 2-bedroom 

apartment at Masteri Thao Dien were: top-notch facilities 

such as Vincom Mega Mall, a kindergarten and a school 

as well as a wonderful park which also has a BBQ area. 

Moreover, the direct connection to the upcoming Metro 

No. 7 Ben Thanh – Suoi Tien gives the location a huge 

advantage. When the metro is opened, it’ll ease the traffic 

to District 1 and neighboring districts. I’m happy with all 

the upsides of the property.”

NÓI GÌ VỀ MASTERI
THẢO ĐIỀN

KHÁCH HÀNG

Testimonials

Anh / Mr Trần Trung Nam
Quận Bình Thạnh / Binh Thanh District

Chị / Ms Trần Hà Nhi
Quận Gò Vấp / Go Vap District

DỰ ÁN MASTERI THẢO ĐIỀN

“Gia đình tôi có kế hoạch sinh sống lâu dài tại TP.HCM. 

Chúng tôi đã tìm hiểu nhiều dự án và rất nhanh chóng 

quyết định chọn mua căn hộ Masteri Thảo Điền. Đây là 

dự án có quá nhiều điểm thuận tiện cho gia đình với rất 

nhiều tiện ích khu vực xung quanh và nội khu. Không 

những thế, điều gây ấn tượng đối với vợ chồng tôi còn 

ở việc chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà đúng hẹn. Vợ 

chồng tôi luôn theo dõi tiến độ công trình được cập nhật 

hàng tháng trên website của dự án và thấy rõ cam kết 

này của chủ đầu tư hoàn toàn có cơ sở”. 

“My family has planned to settle down in HCMC. After 

researching several projects, we decided to invest in 

Masteri Thao Dien. With the variety of internal facilities 

and surrounding amenities, the project can satisfy all 

our needs. Also, we are impressed with the commitment 

to timely hand-over. This promise is being proved, as 

we can see the construction progress monthly on the 

official website.”

Mr & Ms Lee Kin Soo
Quốc tịch Hàn Quốc / Korean

MASTERI THAO DIEN
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DỰ ÁN M-ONE NAM SÀI GÒN

SÔI ĐỘNG TRONG NGÀY RA MẮT
M-ONE NAM SÀI GÒN

M-ONE NAM SAI GON ATTRACTED HUNDREDS 
POTENTIAL HOME-BUYERS AT THE LAUNCH DAY

án; Savills Việt Nam - tập đoàn cung cấp dịch vụ bất 
động sản hàng đầu thế giới quản lý dịch vụ khu dân cư 
& Artelia - tập đoàn lớn đến từ Pháp tư vấn và giám sát 
thi công. Dự án Khu dân cư M-One Nam Sài Gòn được 
triển khai trên diện tích hơn 1,3 ha toạ lạc ở đường Bế 
Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM, bao 
gồm 1 tòa tháp đôi và 1 tòa tháp đơn căn hộ cao 25 
tầng với gần 1,000 căn hộ có diện tích từ 57- 94m²,  
Với vị trí thuận lợi, cư dân của dự án M-One Nam Sài 
Gòn có thể tiếp cận mọi tiện nghi chỉ trong 10 phút, 
cụ thể cư dân chỉ cần mất 10 phút chạy xe là tới trung 
tâm thành phố, 5 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. 
Các tiện ích xã hội khác như bệnh viện, chợ truyền 
thống, hệ thống trường học, khu vui chơi giải trí…cũng 
chỉ trong vòng bán kính 02km. 

Về tiện ích nội khu, dự án M-One Nam Sài Gòn được 
thiết kế đầy đủ tiện ích cao cấp hàng đầu, cư dân 
của dự án có thể tận hưởng trọn vẹn và thỏa mãn mọi 
tiện nghi của cuộc sống gồm hệ thống nhà hàng phục 
vụ mỗi ngày, phòng gym, hồ bơi, khu công viên cây 
xanh, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời … 
Và đặc biệt siêu thị Vinmart rộng 200m² với mô hình 
“One-stop shop” sẽ mang đến sự thuận tiện trong 
mua sắm đồng thời giúp cư dân yên tâm lựa chọn các 
sản phẩm được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ 
những thương hiệu uy tín trên thị trường, như thương 
hiệu thực phẩm sạch VinEco.

Dự án M-One Nam Sài Gòn đã chính 
thức ra mắt vào ngày 09/01/2016. 
Rất nhiều khách hàng đã đến tham 
dự và thể hiện sự quan tâm tới dự 
án. Đây là dự án thứ hai của thương 
hiệu bất động sản Masteri sau dự án 
nổi tiếng Masteri Thảo Điền.

M-One Nam Sai Gon caught the
immediate interest from potential
customers on its Jan 9    2016 debut. 
This is the second project by the real 
estate brand Masteri.

Nằm trong chiến lược phát triển của Masteri, thuộc 
phân khúc Dự án hiện đại, M-One Nam Sài Gòn là 
kết quả của sự hợp tác đầu tư giữa thương hiệu BĐS 
Masteri thuộc Công ty CP Đầu Tư Thảo Điền (Thảo 
Điền Investment) và Công ty CP Đầu Tư TCO Việt Nam 
(TCO Development) cùng với các đối tác uy tín gồm 
Coteccons - đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam cam 
kết chất lượng và tiến độ thi công vượt trội; Ngân hàng 
Techcombank tài trợ, bảo lãnh, quản lý tài chính dự 

M-ONE NAM SAI GON



16 17www.masteri.com.vn www.masteri.com.vn

M-One Nam Sai Gon is a modern project being 

developed by a number of prestigious partners. 

These include Masteri by Thao Dien Investment, TCO 

Development, Coteccons (known for its quality and 

quick progress), Techcombank (providing financial 

guarantee and management), Savills Vietnam (a 

famous property management service provider) 

and Artelia (a leading consultancy and construction 

supervision corporation from France).

The scale of the project exceeds 1.3ha and is located 

at Be Van Cam Street in District 7, HCM. There will 

be 25-floor high single and twin towers that provide 

1,000 units, varying from 57-94sqm.

Thanks to its central location, M-One Nam Sai Gon 

will allow residents to access many amenities within 

DỰ ÁN M-ONE NAM SÀI GÒN

10 minutes. It takes only 10 min to the CBD, 5 min 

to Phu My Hung and 2 min to the nearest hospital, a 

market, a number of schools and a recreational center.

M-One Nam Sai Gon offers a diverse range of high-

quality facilities to satisfy all of one’s needs. It 

includes restaurants, a gymnasium, a swimming 

pool, a park and both indoor and outdoor children 

playgrounds. Located within the project is a 200sqm 

Vinmart supermarket. Both convenient and carrying a 

diverse range of quality products, the supermarket is 

sure to be a destination within itself. One excellent 

brand they will carry is the strictly controlled VinEco’s 

organic food.

M-ONE NAM SAI GON
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

“Ngay lần đầu tham quan dự án M-One Nam Sài Gòn, vợ 

chồng tôi đã thật sự rất ấn tượng bởi dịch vụ chăm sóc 

khách hàng của chủ đầu tư dành cho khách hàng rất tốt. 

Chúng tôi được chào đón niềm nở từ những bước chân 

đầu tiên đến tham quan dự án và cho đến sau khi đã đặt 

mua căn hộ tại đây, những thắc mắc xung quanh dự án 

của chúng tôi luôn được giải đáp ngay từ đội ngũ chăm 

sóc khách hàng”.  

“Với gói vay hỗ trợ mua nhà từ Ngân hàng Techcombank, 

tôi đã tự tin xuống tiền đặt cọc mua căn hộ 3 phòng ngủ 

tại dự án M-One Nam Sài Gòn. Ngoài ra, ngân hàng còn 

cam kết sẽ thay mặt chủ đầu tư thực hiện cam kết bảo 

lãnh các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với người mua nhà”.

“When I and my wife first visited the sales gallery, we were 

already impressed by the professional services. We went 

from consultancy to making a deal. The customer service 

was always spot on when we had concerns. They han-

dled our enquiries with a professional attitude and offered 

skillful solutions.”

“Supported by the special loan package from Techcomb-

ank, I could afford a 3-bedroom apartment at M-One Nam 

Sai Gon. The bank also guaranteed all rights for purchas-

ers, which made me confident in my decision”

KHÁCH HÀNG
NÓI GÌ VỀ M-ONE NAM SÀI GÒN
Testimonials

Anh / Mr Nguyễn Thanh Nam
Hà Nội / Hanoi

Chị / Ms Dương Thu Oanh
Quận 4 / District 4

“Khi biết chủ đầu tư của dự án Masteri Thảo Điền ra mắt 

dự án M-One Nam Sài Gòn, tôi rất quan tâm bởi đội ngũ 

phát triển Masteri Thảo Điền toàn là những tên tuổi có 

uy tín như ngân hàng Techcombank, tập đoàn xây dựng 

Coteccons, công ty quản lý dịch vụ căn hộ Savills. Vì vậy, 

khi đang tìm kiếm dự án căn hộ 3 phòng ngủ cho gia đình 

có thêm thành viên mới, tôi đã quyết định ghé ngay nhà 

mẫu tại M-One Nam Sài Gòn để tham quan cũng như tìm 

hiểu thêm thông tin của dự án”.

“It caught my interest when I heard that the development 

team of M-One Nam Sai Gon comprised of established 

names like Masteri Thao Dien, Techcombank, Coteccons 

and Savills. It was a quick decision to buy a 3-bedroom 

apartment for my extended family.”

Anh / Mr Thái Bách Hoàng
Quận 7 / District 7
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THE MASTER OF SYMPHONY
ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC

CỐNG HIẾN 2016
“THE MASTER OF SYMPHONY” NOMINATED FOR DEVOTION 

MUSIC AWARDS 2016

phony không chỉ dừng lại ở đó. Trong danh sách đề cử 

của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2016 được công 

bố ngày 24/3 vừa qua , chương trình đã được chính thức 

đề cử ở hạng mục chương trình âm nhạc của năm. Giải 

thưởng Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng âm nhạc uy tín 

nhất hiện nay, được ví như “Grammy Việt Nam” nhằm tôn 

vinh những nghệ sỹ, những chương trình nghệ thuật âm 

nhạc đích thực.

Qua đề cử này có thể thấy những nỗ lực xây dựng giá trị 

sống đích thực cho cư dân tại các dự án của thương hiệu 

Masteri qua những món quà tri ân khách hàng như chương 

trình nghệ thuật The Master of Symphony đã được không 

chỉ cư dân mà còn cả cộng đồng đánh giá cao.

Lần đầu tiên ra mắt thị trường âm nhạc vào cuối tháng 

11/2015, “The Master of Symphony” đã hoàn toàn chinh 

phục được người yêu nhạc Việt Nam. Đây là chương trình 

nghệ thuật thường niên do Masteri thực hiện dành tặng 

công chúng yêu nhạc và đặc biệt để tri ân cư dân của các 

dự án bất động sản thuộc thương hiệu.

Chương trình đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đẹp cho 

khán thính giả với sự kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu 

của 5 nữ danh ca hàng đầu Việt Nam: Thanh Lam, Hồng 

Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Với 3 đêm 

diễn, chương trình đã thật sự làm thỏa mãn khán giả cả về 

thị giác lẫn cảm xúc trong không gian âm nhạc đỉnh cao. 

Và thành công cùng dư âm đẹp của The Master of Sym-

Making a stunning debut on stage at the end of Novem-

ber 2015, The Master of Symphony was a spectacle un-

like Vietnam had ever seen before. It won both the hearts 

and minds of the lucky audiences that got to see the 

performances. The concert will become an annual event 

organized by Masteri as a way to extend the company’s 

gratitude to its residents. At the show in November, for 

the first time, five of Vietnam’s top divas, Thanh Lam, 

Hong Nhung, Thu Phuong, My Linh, and Tran Thu Ha 

performed on the same stage. Running over three nights, 

the divas’ beautiful melodies created numerous memora-

ble moments, captivating all in attendance. 

The ‘echo’ of the show lasted long after it finished. So 

KEY HIGHLIGHTS OF MASTERI BRAND

much so, that on March 24   , the program was listed 

amongst the Devotion Music Awards nominees for “Best 

Show of The Year.” The award night is considered the 

‘Grammys’ of Vietnam and is subsequently the country’s 

most prestigious music award, honoring genuine artists 

and musical programs.

This recognition is a great honor to those who worked 

so diligently at Masteri to bring something of substan-

tial value to the project’s residents.  Programs such as 

Master of Symphony are not only highly appreciated by 

customers but also by the community at large.
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1000 SINH VIÊN
ĐÓN TẾT XA NHÀ

TRAO QUÀ CHO

1000 meaningful gifts for underprivileged
students to celebrate home-away Tet

Chiều 29/1/2016, thương hiệu bất động sản Masteri đồng 

hành cùng Nhà văn hóa Thanh Niên đã đem đến cho sinh 

viên xa nhà một không khí Tết ấm áp thông qua chương 

trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”.  Theo đó, 1000 

sinh viên đang học tập tại các trường ĐH-CĐ trên địa 

bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận quà 

Tết. Ngoài những phần quà, sinh viên còn được giao lưu, 

lắng nghe chia sẻ từ các doanh nhân thành đạt, người nổi 

tiếng tại chương trình.

On January 29   2016, Masteri co-hosted an event with 

the Youth & Culture center. The event, titled “Student’s 

away from home during Tet,” was held for over a thou-

sand underprivileged students from colleges and univer-

sities around HCMC. The attendees received gifts as well 

as joined in a talk show with successful executives and 

various celebrities.
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CHĂM LO TẾT CHO
CÔNG NHÂN COTECCONS

HOẠT ĐỘNG

Tet gifts for Coteccons’s workers

Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, ngày 22/1/2016, Masteri 

đã trao hơn 2000 phần quà cho công nhân Cotecons tại 

công trường của dự án Masteri Thảo Điền. Đây là hoạt 

động trong chương trình “ Xuân ấm áp – Tết sum vầy” 

do Masteri tổ chức nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần cho công nhân Coteccons trong dịp Tết. Tham gia 

tại buổi trao quà, anh Trần Quốc Hoài - PTGĐ - đại diện 

thương hiệu bất động sản Masteri, đã gửi lời chúc mừng 

năm mới và sức khỏe đến toàn thể công nhân Cotec-

cons, hy vọng những phần quà này sẽ góp phần đem lại 

một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn cho công nhân.

On January 22      2016, Masteri gave 2,000 gifts to Co-

teccons’ workers at the Masteri Thao Dien construction 

site. This New Year campaign “Tet celebrating – Home 

gathering” was an annual event that Masteri put on to 

bring a bit of holiday joy to the workforce. Mr. Tran Quoc 

Hoai – Vice President of Masteri shared his best wishes to 

all the workers and hoped the gifts would be a signal for a 

good beginning to the new year.
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CHUYẾN DU LỊCH
ĐẦU NĂM CỦA
TẬP THỂ CBCNV
MASTERI
New year’s oversea trip awarded
for Masteri’s staff

Đầu năm mới 2016, tập thể CBCNV của Masteri đã có 

một chuyến du lịch Singapore – Malaysia từ ngày 16/02 

– 20/02/2016. Chuyến đi 5 ngày đã để lại nhiều niềm vui, 

ấn tượng cho toàn bộ nhân viên. Các hoạt động thăm 

quan, vui chơi giải trí đã diễn ra rất sôi nổi với sự tham 

gia nhiệt tình của các thành viên Masteri. Với chuyến du 

lịch nước ngoài được tổ chức hàng năm như thế này, BLĐ 

Masteri mong muốn tạo thêm động lực cho nhân viên 

để không ngừng cố gắng phát huy năng lực của cá nhân 

cũng như chung tay xây dựng thành công thương hiệu 

Masteri.
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Masteri’s staff were sent on 

a 5 day trip through Singa-

pore and Malaysia from Feb-

ruary 16th to February 20th. 

The group spent the days 

sightseeing, witnessing local 

entertainment and joining in 

team building activities. Board 

of Directors uses this annual 

outbound trip as an incentive 

to motivate the employees. 

Clearly it pays off consider-

ing the staff’s hard work and 

devotion they have displayed 

throughout the year. 
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THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ TP.HCM 

TRIỂN VỌNG
THỊ TRƯỜNG 
2016
Market opportunities for 2016

Trong Quý I/2016, diễn biến thị trường BĐS tại TP.HCM 
khá sôi động, đặc biệt tại khu vực phía Đông TP.HCM 
với hàng loạt dự án căn hộ được chào bán ra thị trường. 
Tại khu vực này, hạ tầng giao thông được quan tâm 
đồng bộ kéo theo sự phát triển của nhiều dự án, nhất 
là loại hình nhà ở chung cư. Căn hộ chung cư luôn có 
sức hấp dẫn với người mua tại các đô thị lớn với những 
ưu điểm nổi trội như hệ thống tiện ích nội khu đầy 
đủ, an ninh đảm bảo, trả tiền theo tiến độ kéo dài, đa 

Với những tín hiệu tích cực từ thị 
trường năm 2015, năm 2016 được kỳ 
vọng sẽ tạo nên một chu kỳ phát triển 
mới với nhiều triển vọng khả quan. 
Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường 
BĐS tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng, 
trong đó phân khúc căn hộ vẫn là phân 
khúc dẫn dắt thị trường. 

Given the positive signs 2015 had in 
the property market, 2016 is expected 
to kickstart a new cycle of potential 
development. According to economists, 
the real estate market will pick up 
its momentum, and the apartment 
segment, in particular, looks to be one of 
the liveliest ones.

dạng kích cỡ và chủng loại, thuận tiện để ở, dễ bán, 
cho thuê...Theo thống kê của Cục Quản lý nhà và thị 
trường bất động sản – Bộ Xây dựng, tại Thành phố 
Hồ Chí Minh trong tháng 1/2016 đã có khoảng 1.600 
giao dịch bất động sản thành công, tăng khoảng 3% 
so với tháng 12/2015. Tính thanh khoản của thị trường 
tăng cao, phân khúc căn hộ quy mô vừa và nhỏ (1 - 2 
phòng ngủ) được giao dịch nhiều nhất.

Sự quan tâm đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao 
thông cũng là động lực thiết yếu đem lại kết quả tích 
cực cho thị trường BĐS trong năm nay. Điển hình là 
nhiều cơ sở hạ tầng lớn đang được xây dựng tại Bình 
Thạnh, Quận 2, Quận 7 và các khu vực khác. Các dự 
án bao gồm Vành đai 2 và Tuyến Metro 1- kết nối các 
quận ngoài trung tâm; dự án giảm ùn tắc giao thông 
tại cửa ngõ từ Quận 7 đến trung tâm TP, xây dựng 
đường hầm tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn 
Linh và mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ. Trong đó, 
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nổi bật nhất là hệ thống tàu điện Metro đang được 
thực hiện, sẽ là yếu tố quan trọng làm gia tăng nhu 
cầu đối với các dự án xung quanh.

Dự báo năm 2016 đến năm 2018, khoảng 67.200 căn 
hộ mới từ 104 các dự án hiện hữu và tương lai dự kiến 
sẽ gia nhập thị trường. Tổng lượng cung tương lai dự 
kiến rải rác khắp thành phố, quận 9 đứng đầu với 14% 
thị phần, tiếp theo là quận 2 và quận 8. 
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deals in HCMC in January alone, an increase of 3% 
over December 2015. Liquidity in HCMC’s real estate 
market has improved as well with more transactions 
for medium and small-sized apartments (one and two 
bedroom).

The development of transport infrastructure is also a 
key driving force that brings about positive outcomes 
in the real estate market. A number of large-scale in-
frastructure works are being built in Binh Thanh 
District, District 2, 7 and other areas. Key transpor-
tation projects include the Circle 2 and Metro Rail 
System which will connect districts outside the city 

In the first quarter of 2016, HCMC’s real estate market 
has had an exciting time, especially in the east of the 
city, with a series of apartment projects opening up 
for sale. Transport infrastructure has been upgraded in 
this area too, giving rise to the development of many 
real estate projects, particularly condominiums. Condo 
apartments are typically attractive to urban residents 
as they provide a range of high advantages, including 
full amenities, high level of security, flexible payment, 
highly diversified sizes and types and are easy to sell 
or rent. According to the Housing and Real Estate 
Management Department under the Ministry of Con-
struction, there were around 1.600 successful home 
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center. Traffic congestion should be eased consider-
ably between these districts to the CBD.  There are 
plans to build an underpass at the Nguyen Huu Tho – 
Nguyen Van Linh crossroad and Nguyen Huu Tho will 
be expanded.  The Metro Rail System is expected to 
play a key role in increasing demand for other nearby 
projects.

It is forecasted that by 2018, about 67,200 new 
apartments from 104 existing and future projects will 
be introduced into the market. These will be located 
across the city, mostly in District 9 with 14% market 
share, followed by District 2 and District 8.
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NGUỒN CUNG
2016 - 2018 CĂN HỘ MỚI

DỰ ÁN HIỆN HỮU
VÀ TƯƠNG LAI

TỔNG LƯỢNG
CUNG CAO
District 2, 8 and 9
have high market supply

Market supply New apartment

Existing and future
projects
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