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PHẦN 1. THÔNG TIN ĐÁP VIÊN 

50.0 50.0 

Tỉnh thành 

Hà Nội (n=100) 

Hồ Chí Minh (n=100) 

42.0 

58.0 

Giới tính 

Nam (n=84) 

Nữ (n=116) 

62.5 

37.5 

25 - 30 tuổi 
(n=125) 

31 - 40 tuổi 
(n=75) 

Độ tuổi 

32.5 33.0 34.5 

7.500.000 - 
14.999.999 VNĐ 

(n=65) 

15.000.000 - 
19.999.999 VNĐ 

(n=66) 

20.000.000 - 
30.000.000 VNĐ 

(n=69) 

Thu nhập gia đình 

ĐVT (%) 



Copyright © W&S Company Limited - 2013 

 Phương pháp  khảo sát : Nghiên cứu định lượng – Trực tuyến 

 Thời gian khảo sát : 01.10.2013 – 15.10.2013 

 Số mẫu khảo sát  : 200 

 Địa điểm khảo sát  : Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh 

 Phương pháp chọn mẫu : Trực tuyến 

 Đối tượng khảo sát  

 Thu nhập hộ gia đình 7.500.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng 

 Độ tuổi: 25 – 40 tuổi 

 Dự định mua nhà để ở trong vòng 2 năm tới 

 Mục tiêu khảo sát   

 Tìm hiểu đặc trưng của một ngôi nhà dự định mua 

 Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà 

 Phân khúc nhà ở theo đặc trưng tâm lý 

PHẦN 2. THÔNG TIN NGHIÊN CỨU 
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[1] 71.0% đáp viên dự định mua nhà trong khoảng thời gian từ 1 - 2 năm sắp tới 

Trong đó, nhiều nhất là từ 1.5 – 2 năm tới không phân biệt khu vực sống và thu nhập (41.0%). 

Các địa điểm được đáp viên tại Hà Nội và Hồ Chí Minh lựa chọn mua nhà trong vòng 2 năm tới nhiều nhất bao gồm: 

 Hà Nội: Quận Cầu Giấy (22.0%), Quận Hà Đông (15.0%), Quận Thanh Xuân (10.0%). 

 Tp. HCM: Quận Gò Vấp (11.0%), Quận Thủ Đức và Quận 7 (cùng tỉ lệ 9.0%). 

[2] Hơn một nửa đáp viên dự định mua Nhà liên kế (57.5%) 

 Theo thành phần kinh tế: tất cả các nhóm thu nhập đều ưu tiên Nhà liên kế trong danh sách dự định mua nhà của 

mình trong vòng 2 năm tới.  

 Theo khu vực: Nhóm đáp viên Hà Nội lựa chọn mua kiểu nhà Chung cư (54.0%), trong khi tại khu vực Tp. Hồ Chí 

Minh, Nhà liên kế được ưa chuộng hơn với tỷ lệ 72.0%. 

[3] Phần lớn người mua nhà khá chuộng phương thức Thanh toán trực tiếp giữa bên bán và bên mua 

Xấp xỉ 60% đáp viên lựa chọn phương thức thanh toán này nếu tiến hành mua nhà trong 2 năm tới, không phân biệt khu 

vực sinh sống, giới tính, độ tuổi hay thu nhập. 

[4] Cứ 10 người mua nhà, thì có 8 người lựa chọn hình thức Vay vốn để mua nhà trong tương lai (1) 

Trong đó, vay từ gia đình, người thân (65.0%) và ngân hàng (62.5%) được lựa chọn nhiều nhất so với các hình thức vay 

còn lại.  

Ngoài hình thức vay vốn, 21.0% những người tham gia khảo sát còn lựa chọn Hỗ trợ không hoàn lại từ gia đình, người 

thân và 14.5% sẽ mua nhà khi Tiết kiệm được khoản tiền có thể mua nhà trong 2 năm tới. 

PHẦN 3. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
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[4] Cứ 10 người mua nhà, thì có 8 người lựa chọn hình thức Vay vốn để mua nhà trong tương lai (2) 

Khi xét về khu vực sinh sống và thu nhập, thì hình thức Vay ngân hàng được ưa chuộng hơn bởi nhóm đáp viên sống tại 

Tp.HCM và nhóm có thu nhập từ 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ / tháng. Trong khi đó, hình thức Vay từ gia đình / 

người thân lại được đánh giá cao bởi nhóm đáp viên sinh sống tại Hà Nội, nhóm có thu nhập từ 7.500.000 – 19.999.999 

VNĐ / tháng. 

[5] Việc lựa chọn các mức hỗ trợ / vay vốn khi mua nhà không giống nhau giữa các nhóm đối tượng 

Cụ thể, đối với nhóm nhận được nguồn vốn Hỗ trợ không hoàn lại từ gia đình, người thân, thì mức hỗ trợ cao nhất 

trong khoảng 10% - 20% trị giá ngôi nhà sẽ mua (26.2%). Đối với nhóm lựa chọn hình thức Vay vốn, thì mức vay thường 

nẳm trong khoảng 31% - 50% trị giá ngôi nhà (33.8%). 

[6] 46.5% ý kiến cho biết sẽ mua nhà với diện tích nền từ 40 – 60m2 để sinh sống trong 2 năm tới 

Với Nhà liên kế, diện tích nền được chọn nhiều nhất là 40 – 50m2 (29.1%), so với 51 – 60m2 cho nhà Chung cư (23.2%). 

Ngoài ra,  tại Hà Nội có đến 40% đáp viên mua Nhà liên kế dự định diện tích nhà từ 40 – 50m2 và từ 81 – 100m2 cho 

Chung cư (24.1%). Trong khi đó, các đáp viên tại Hồ Chí Minh lại có xu hướng mua Nhà liên kế  và Chung cư với diện 

tích trung bình từ 51 – 60m2. 

Tại các mức thu nhập thì Nhà liên kế với diện tích từ 40 – 60m2 khá được ưa chuộng. Tuy nhiên, đối với Chung cư thì có 

nhiều biến động về diện tích sẽ mua theo thu nhập hộ gia đình. 

[7] 2/5 đáp viên tại Hà Nội và Hồ Chí Minh có dự định mua nhà trong mức giá từ 500 triệu – dưới 1 tỷ  đồng (1) 

Tiêu biểu, trong 2 năm tới, 21.5% đáp viên sẽ mua nhà với trị giá từ 500 – dưới 800 triệu và 19.0% dự định mua từ 800 

triệu – dưới 1 tỷ đồng. 

Đối với kiểu nhà, 20.5% đáp viên dự định mua Nhà liên kế với mức giá từ 500 – dưới 800 triệu / căn trong khi Chung 

cư là từ 800 triệu – dưới 1 tỷ đồng / căn (24.4%). 

PHẦN 3. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
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[7] 2/5 đáp viên tại Hà Nội và Tp.HCM có dự định mua nhà trong mức giá từ 500 triệu – dưới 1 tỷ  đồng (2) 

Giá trị ngôi nhà dự định mua cũng thay đổi theo diện tích nền. Cụ thể, đối với Nhà liên kế,  diện tích nền dưới 100m2 được 

dự định mua  với mức giá từ 500 – dưới 800 triệu đồng và từ 1.5 – dưới 2 tỷ cho diện tích trên 100m2. Ngược lại đối 

với Chung cư, trị giá ngôi nhà mua tăng theo diện tích mua. 

Trị giá ngôi nhà định mua giữa 2 khu vực Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh hơi khác biệt. Trong khi Nhà liên kế được dư định 

mua với trị giá nhà từ 1.5 – dưới 2 tỷ đồng (24.4%) và từ 800 triệu – dưới 1tỷ đồng (24.1%) cho Chung cư theo các đáp 

viên tại Hà Nội thì cả 2 loại nhà này đều được cân nhắc mua với mức giá từ 500 – dưới 800 triệu tại Tp. HCM. 

Bên cạnh đó, nhóm đáp viên có thu nhập hộ gia đình hàng tháng từ 7.500.000 – 14.999.999 VNĐ dự định mua Nhà liên 

kế hoặc Chung cư với mức giá dưới 1 tỷ đồng và mức giá trên 1 tỷ đồng / căn nhà đối với các nhóm thu nhập còn lại. 

[8] Kênh truyền miệng và website bất động sản là hai kênh thông dụng để tìm kiếm thông tin khi mua nhà 

Có đến 80.0% đáp viên tìm hiểu thông tin về nhà ở từ Gia đình / người thân và 72.0% hỏi thăm Bạn bè / đồng nghiệp 

khi mua nhà để ở. Tiếp theo, khoảng 3/4 đáp viên có dự định sẽ tìm hiểu thông tin về nhà ở qua Website chuyên về mua 

bán bất động sản (67.0%) hoặc là Website của công ty bất động sản (61.5%). 

Tuy nhiên, khi nhắc đến Nguồn thông tin tin tưởng nhất khi mua nhà, 35.5% đáp viên chọn Giới thiệu từ gia đình / 

người thân và tiếp theo là Website chính của các công ty bất động sản (19.5%). 

[9]  Một trong những yếu tố được cân nhắc nhiều nhất khi mua nhà là Muốn có một nơi ở ổn định (65.5%) 

Ba lý do tiếp theo cũng khá được xem trọng khi mua nhà là Muốn có gia đình riêng (53.3%); Có nhiều không gian hơn 

cho bản thân (49.0%) hay đã Tích lũy được khoản tiền có thể mua nhà (42.0%). 

PHẦN 3. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
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[10] Những yếu tố cần có của Nhà liên kế và Chung cư riêng:  

1. Giá cả / Pháp lý (4.30/5 điểm): Người mua khá quan tâm đến các yếu tố Giá cả nói chung, hình thức thanh toán và 

đảm bảo được tính pháp lý của ngôi nhà 

2. Kết cấu / Tiện nghi (4.09/5 điểm): Ngôi nhà cần đảm bảo được kết cấu và các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống liên 

lạc, vấn đề an ninh chung,… 

3. Vị trí nhà (3.89/5 điểm): Ngôi nhà cần đáp ứng các yêu cầu như: Gần chợ / cửa hàng tạp hóa / cửa hàng thực phẩm / 

Siêu thị / Trung tâm thương mại / Trường học / …  

Riêng về Chung cư, cần đảm bảo về Hợp đồng mua bán căn hộ (4.62 điểm), Thời gian sở hữu căn hộ chung cư (4.35 

điểm), Diện tích thật sử dụng (4.35 điểm), Hệ thống an ninh (4.34 điểm) và Hệ thống hạ tầng kĩ thuật chung (4.33 

điểm)… 

[11] Theo phân tích cụm, có 4 nhóm tâm lý đặc trưng trong xã hội ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngôi nhà như sau: 

1. Nhóm dễ thay đổi cảm xúc 

2. Nhóm dễ chịu 

3. Nhóm nguyên tắc 

4. Nhóm hướng ngoại & hiểu biết 

‘Giá cả / Pháp lý’, đặc biệt là ‘Đảm bảo được vấn đề pháp lý khi mua nhà’ là yếu tố được đánh giá cao nhất khi mua nhà 

theo cả 4 nhóm tâm lý.  Tiếp theo, đối với ‘Kết cấu / Tiện nghi”, cả 4 nhóm đều rất quan tâm đến việc ‘Khu vực xung 

quanh nhà đảm bảo an ninh’ . Cuối cùng, với “Vị trí nhà”, mỗi nhóm tâm lý có các lựa chọn khác nhau về địa điểm và tiện 

ích xung quanh. 
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PHẦN 4: BÁO CÁO CHI TIẾT 
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1. THỜI GIAN 

Trong đó, có đến 41.0% đáp viên lên đã lên kế hoạch mua nhà trong vòng 1,5 – 2 năm tới. 

Q. Vui lòng cho biết bạn dự định mua nhà trong thời gian nào sắp đến? [SA] n=200 

Cứ 100 người nghiên cứu thì có trên 70 người có dự định mua nhà từ 1 – 2 năm sắp tới 
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Hình 1.1. Thời gian dự định mua nhà 
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Ngoài khoảng thời gian dự tính mua nhà nhiều nhất tại cả 2 khu vực là từ 1.5  - 2 năm tới , tỉ lệ dự định mua nhà 
trong vòng 1 năm tới của các đáp viên tại Tp.HCM cao hơn khu vực Hà Nội, tương ứng với 31.0% và 29.0%. 

Q. Vui lòng cho biết bạn dự định mua nhà trong thời gian nào sắp đến? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] n=200 

Có sự khác biệt về thời gian dự định mua nhà giữa khu vực Tp.HCM và Hà Nội 
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Hình 1.2. Thời gian dự định mua nhà – Theo khu vực 
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Tỉ lệ người dự định mua nhà tại hai quận kể trên lần lượt là 11.0% (Tp.HCM) và 22.0% (Hà Nội). Các khu vực tiếp 
theo cũng khá được chú ý khi mua nhà là: Quận Thủ Đức, Quận 7 (Tp.HCM) và Quận Hà Đông, Quận Thanh 
Xuân (Hà Nội). 

Q. Vui lòng cho biết khu vực bạn dự định mua nhà tại Tp.HCM? [SA] n=100 

1.0 
1.0 

2.0 

2.0 
2.0 

3.0 
3.0 
3.0 

3.0 
4.0 

4.0 
5.0 

5.0 
5.0 

6.0 

6.0 
8.0 
8.0 

9.0 

9.0 

11.0 

Quận 11 

Quận Phú Nhuận 

Quận 5 

Quận 6 

Quận 8 

Quận 3 

Quận 4 

Quận 10 

Quận Hóc Môn 

Quận 2 

Quận Bình Tân 

Quận Bình Thạnh 

Quận Bình Chánh 

Quận Nhà Bè 

Quận 9 

Quận Tân Bình 

Quận 12 

Quận Tân Phú 

Quận 7 

Quận Thủ Đức 

Quận Gò Vấp 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

4.0 

6.0 

7.0 

8.0 

8.0 

9.0 

10.0 

15.0 

22.0 

Quận Ba Đình 

Quận Hoàn Kiếm 

Huyện Đông Anh 

Huyện Sóc Sơn 

Huyện Ba Vì 

Huyện Mỹ Đức 

Huyện Thường Tín 

Quận Tây Hồ 
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Hình 1.3. Khu vực dự định mua nhà – Theo khu vực 

Gò Vấp và Cầu Giấy là hai quận chiếm tỉ lệ đáp viên dự định mua nhà nhiều nhất trong tương lai 

1. THỜI GIAN 

Tp.HCM (n=100) Hà Nội (n=100) 

Q. Vui lòng cho biết khu vực bạn dự định mua nhà tại Hà Nội? [SA] n=100 ĐVT (%) 
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Ngoài Nhà liên kế thì Chung cư cũng là loại căn hộ được cân nhắc khá nhiều ở thời điểm hiện tại với 41.0% người  
lựa chọn. 

Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=200 

Hơn một nửa ý kiến đáp viên có dự định sẽ mua Nhà liên kế để ở trong thời gian tới (58.5%)  

Nhà liên kế (58.5%) 

1 

Hình 2.1. Loại nhà dự định mua 

2. LOẠI NHÀ 

Chung cư (41.0%) 

2 

Biệt thự (0.5%)  

3 
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Nếu như Nhà liên kế được ưa chuộng nhiều tại Tp.HCM(72.0%) thì Chung cư là loại nhà được cân nhắc mua 
nhiều nhất tại Hà Nội (54.0%). 

Có sự khác biệt rõ rệt về loại nhà dự định mua  giữa 2 khu vực 

Nhà liên kế 

• 72.0% 

Chung cư 

• 28.0% 

Chung cư 

• 54.0% 

Nhà liên kế 

• 45.0% 

Biệt thự 

• 1.0% 

Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] n=200 

Hình 2.2. Loại nhà dự định mua – Theo khu vực 

Tp.HCM (n=100) Hà Nội (n=100) 

2. LOẠI NHÀ 

ĐVT (%) 
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Nhà liên kế Chung cư Biệt thự 

7.500.000 - 14.999.999 VND 
(n=65) 

56.9 43.1 0.0 

15.000.000 - 19.999.999 VND 
(n=66) 

60.6 39.4 0.0 

20.000.000 - 30.0000.000 VND 
(n=69) 

58.0 40.6 1.4 

Tỉ lệ lựa chọn Nhà liên kế đối với các mức thu nhập 7.500.000 – 14.999.000 VND, 15.000.000 – 19.999.999 
VND và 20.000.000 – 30.000.000 VND lần lượt đạt tỷ lệ: 56.9%, 60.6% và 58.0%.  

Cả ba phân khúc thu nhập đều có dự định mua Nhà liên kế để ở trong tương lai  

Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng sau thuế cả hộ gia đình bạn? [SA] n=200 

Hình 2.3. Loại nhà dự định mua – Theo thu nhập 

2. LOẠI NHÀ 

ĐVT (%) 
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Q. Vui lòng cho biết phương thức thanh toán nào bạn sẽ sử dụng khi mua nhà? [SA] n=200 

Hình 3.1. Phương thức thanh toán 

Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng ít được lựa chọn sử dụng hơn với 40.0%.  

Phần lớn người mua nhà muốn sử dụng phương thức Thanh toán trực tiếp giữa bên bán và 
bên mua (59.5%) 

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN  

59.5 

40.0 

0.5 

Thanh toán trực tiếp giữa 
bên bán và bên mua 

Sử dụng dịch vụ thanh toán 
qua ngân hàng 

Phương thức thanh toán 
khác 

ĐVT (%) 
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0.0 1.0 

41.0 39.0 

59.0 60.0 

Hà Nội Tp.HCM 

Phương thức thanh toán khác 

Sử dụng dịch vụ thanh toán qua 
ngân hàng 

Thanh toán trực tiếp giữa bên bán 
và bên mua 

Q. Vui lòng cho biết phương thức thanh toán nào bạn sẽ sử dụng khi mua nhà? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] n=200 

Phương thức Thanh toán trực tiếp giữa bên bán và bên mua vẫn được ưu tiên lựa chọn cả ở Tp.HCM và Hà Nội. 

Việc lựa chọn phương thức thanh toán không quá khác biệt giữa hai khu vực 

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN  

Hình 3.2. Phương thức thanh toán – Theo khu vực 

ĐVT (%) 
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Q. Vui lòng cho biết nguồn hỗ trợ tài chính / nguồn vốn vay nào bản thân bạn sẽ sử dụng để mua nhà? [MA] n=200 

0.6 
6.3 

28.1 

62.5 65.0 

Nguồn khác Vay từ các quĩ 
khác: Qũy phụ 
nữ / cựu chiến 

binh/ công ty /... 

Vay từ bạn bè / 
đồng nghiệp 

Vay vốn ngân 
hàng 

Vay từ gia đình / 
người thân 

※ Nguồn vốn vay 
Hỗ trợ không hoàn lại từ gia đình / 

người thân 
(21.0%) 

Vay vốn 
(80.0%) 

Tôi chỉ mua nhà bằng tiền tiết kiệm 
của bản thân 

(14.5%) 

Hình 4.1. Hình thức tài chính sử dụng khi mua nhà 

Trong hình thức Vay vốn thì nguồn Vay từ gia đình / người thân (65.0%) và Vay vốn ngân hàng (62.5%) là hai 
kênh được lựa chọn nhiều nhất. 

80.0% người được hỏi cho biết có dự định Vay vốn khi mua nhà  

4. HÌNH THỨC TÀI CHÍNH  

(n=160) 

ĐVT (%) 
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Thanh toán trực tiếp giữa bên 
bán và bên mua 

Sử dụng dịch vụ thanh toán 
qua ngân hàng 

Phương thức thanh toán khác 

7.500.000 - 14.999.999 VND 61.5 38.5 0 

15.000.000 - 19.999.999 VND 60.6 39.4 0 

20.000.000 - 30.0000.000 VND 56.5 42.0 1.4 

Q. Vui lòng cho biết phương thức thanh toán nào bạn sẽ sử dụng khi mua nhà? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng sau thuế cả hộ gia đình bạn? [SA] n=200 

Hình 3.3. Phương thức thanh toán – Theo thu nhập 

Tỉ lệ tương ứng giữa 3 nhóm thu nhập 7.500.000 – 14.999.999 VND, 15.000.000 – 19.999.999 VND, 20.000.000 – 
30.000.000 VND cho phương thức thanh toán này lần lượt là 61.6%, 60.6% và 56.5%. 

Cả ba nhóm thu nhập đều đánh giá cao phương thức Thanh toán trực tiếp 

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN  

ĐVT (%) 
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Tỉ lệ lựa chọn hình thức Vay vốn tương ứng với 2 khu vực lần lượt là 82.0% và 78.0%. Trong đó, nhóm ở khu vực 
Hà Nội dự định Vay từ gia đình / người thân nhiều nhất (67.1%) và ở Tp. HCM là Vay vốn ngân hàng (66.7%). 

13.0 

82.0 

23.0 

16.0 

78.0 

19.0 

Tp.HCM Hà Nội 

Hỗ trợ không hoàn lại 
từ gia đình / người 
thân 

Vay vốn 

Tôi chỉ mua nhà bằng 
tiền tiết kiệm của bản 
thân 

67.1 
62.8 

58.5 
66.7 

Hà Nội Tp.HCM 

※ Nguồn vốn vay theo khu vực 

Vay từ gia đình / người thân 

Vay vốn ngân hàng 

Vay từ bạn bè / đồng nghiệp 

Vay từ các quĩ khác: Qũy phụ nữ / cựu chiến binh/ công ty 

Nguồn khác 

Q. Vui lòng cho biết nguồn hỗ trợ tài chính / nguồn vốn vay nào bản thân bạn sẽ sử dụng để mua nhà? [MA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] n=200 

Hình 4.2. Hình thức tài chính sử dụng khi mua nhà – Theo khu vực 

Nhóm mua nhà tại Hà Nội có xu hướng lựa chọn hình thức Vay vốn nhiều hơn Tp. HCM 

4. HÌNH THỨC TÀI CHÍNH  

(n=160) 

ĐVT (%) 
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Ngoài Vay vốn, nhóm TN 7.500.000 – 14.999.999 VNĐ có xu hướng nhận Hỗ trợ không hoàn lại từ người thân / 
gia đình (18.5%) trong khi 2 nhóm thu nhập còn lại chọn mua nhà bằng Tiền tiết kiệm của bản thân. 

Trong hình thức vay vốn, Vay từ gia đình / người thân được nhóm TN từ 7.500.000 – 19.999.999 VNĐ quan tâm 
nhất, và Vay vốn ngân hàng (77.2%) được lựa chọn nhiều nhất bởi nhóm TN 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ. 

75.0 

62.7 
57.9 

50.0 

58.8 

77.2 

30.8 

19.6 

33.3 

5.8 5.9 7.0 

7.500.000 - 14.999.999 
VND 

15.000.000 - 19.999.999 
VND 

20.000.000 - 30.0000.000 
VND 

※ Nguồn vốn vay theo nhóm thu nhập 

Vay từ gia đình / người thân 

Vay vốn ngân hàng 

Vay từ bạn bè / đồng nghiệp 

Vay từ các quĩ khác: Qũy phụ nữ / cựu chiến binh/ công ty 

Nguồn khác 

16.9 

80.0 

18.5 

7.500.000 – 
14.999.999 VND 

15.000.000 – 
19.999.999 VND 

20.000.000 – 
30.000.000 VND 

Q. Vui lòng cho biết nguồn hỗ trợ tài chính / nguồn vốn vay nào bản thân bạn sẽ sử dụng để mua nhà? [MA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng sau thuế cả hộ gia đình bạn? [SA] n=200 

Vay vốn để mua nhà được lựa chọn nhiều nhất bởi các nhóm thu nhập 

4. HÌNH THỨC TÀI CHÍNH  

Hình 4.3. Hình thức tài chính sử dụng khi mua nhà – Theo thu nhập 

Hỗ trợ không hoàn lại từ gia đình / người thân 

Vay vốn 

Tôi chỉ mua nhà bằng tiền tiết kiệm của bản thân 

25.8 

77.3 

15.2 

18.8 

82.6 

11.6 

(n=160) 

ĐVT (%) 
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Đối với nhóm nhận Hỗ trợ không hoàn lại từ gia đình / người thân, 26.2% cho biết có thể nhận được từ 10 – 20% 
mức hỗ trợ giá trị ngôi nhà.  Đối với nhóm chọn Vay vốn, mức vay trung bình cao hơn, nằm trong khoảng 31 – 50% 
giá trị ngôi nhà (33.8%). 

Q. Vui lòng cho biết mức hỗ trợ về tài chính từ gia đình / người thân đối với trị giá ngôi nhà định mua? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết khi vay vốn bạn sẽ vay bao nhiêu phần trăm giá trị ngôi nhà? [SA] n=200 

Hình 5. Mức hỗ trợ / nguồn vốn vay khi mua nhà 

Nhìn chung, mức hỗ trợ / vay vốn từ các nguồn khi mua nhà có sự khác biệt 

5. MỨC HỖ TRỢ / NGUỒN VỐN VAY  

(33.8) 

Dưới 10% 

10% - 20% 

21% - 30% 

31% - 50% 51% - 70% 

71% - dưới 100% 

Toàn bộ giá trị ngôi 
nhà 

Vay vốn 

(26.2) 

Dưới 10% 

10% - 20% 

21% - 30% 

31% - 50% 51% - 70% 

71% - dưới 100% 

Toàn bộ giá trị ngôi 
nhà 

Hỗ trợ không hoàn lại từ gia đình / người thân 

ĐVT (%) 
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51 – 60m2 là diện tích nền được lựa chọn nhiều tiếp theo với 21.5% ý kiến. 

Q. Vui lòng cho biết diện tích ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=200 

1/4 đáp viên có dự định mua nhà với diện tích nền từ 40 – 50m2 trong 2 năm tới 

6. DIỆN TÍCH NỀN NHÀ 

Hình 6.1. Diện tích nền nhà  sẽ mua 

6.5 25.0 21.5 12.0 12.5 12.0 6.0 3.5 1.0 

Dưới 40m2 40 – 50m2 51 – 60m2 61 – 70m2 71 – 80m2 81 - 100m2 101 – 120m2 Trên 120m2 Chưa biết / 
chưa xác định 
được diện tích 

sẽ mua 

ĐVT (%) 
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1.7 

3.4 

6.0 

9.4 

11.1 

8.5 

20.5 

29.1 

10.3 

Chưa xác định diện tích 

Trên 120m2 

101 – 120m2 

81 - 100m2 

71 – 80m2 

61 – 70m2 

51 – 60m2 

40 – 50m2 

Dưới 40m2 

0.0 

2.4 

6.1 

15.9 

14.6 

17.1 

23.2 

19.5 

1.2 

Chưa xác định diện tích 

Trên 120m2 

101 – 120m2 

81 - 100m2 

71 – 80m2 

61 – 70m2 

51 – 60m2 

40 – 50m2 

Dưới 40 m2 

Q. Vui lòng cho biết diện tích ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=199 

Có khác biệt trong việc lựa chọn diện tích nền tương ứng với từng kiểu nhà 

6. DIỆN TÍCH NỀN NHÀ 

Diện tích nền từ 40 – 50 m2 được cân nhắc nhiều cho loại Nhà liên kế (29.1%) thì diện tích 51 – 60m2 khá được 
cân nhắc đối với kiểu Chung cư (23.2%).  

Hình 6.2. Diện tích nền nhà  sẽ mua – Theo kiểu nhà 

Nhà liên kế (n=117) Chung cư (n=82) 

ĐVT (%) 
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Có khác biệt trong việc lựa chọn diện tích nền tương ứng với kiểu nhà theo từng khu vực 

6. DIỆN TÍCH NỀN NHÀ 

Đối với kiểu Nhà liên kế: Có đến 40.0% đáp viên Hà Nội lựa chọn diện tích nhà từ 40 – 50m2 trong khi đó tại Hồ 
Chí Minh là từ 40 – 60m2 (chiếm 44.4%). 
Đối với Chung cư: Đáp viên Hà Nội chọn nhà với diện tích từ 81 – 100m2 (24.1%) trong khi người Hồ Chí Minh 
chọn từ 51 – 60m2 (35.6%). 

Hình 6.2. Diện tích nền nhà  sẽ mua – Theo khu vực 

ĐVT (%) 

2.8 

4.2 

8.3 

11.1 

12.5 

11.1 

22.2 

22.2 

5.6 

Chưa xác định 
diện tích 

Trên 120m2 

101 – 120m2 

81 - 100m2 

71 – 80m2 

61 – 70m2 

51 – 60m2 

40 – 50m2 

Dưới 40m2 

Nhà liên kế 
 (n=45) 

Chung cư 
 (n=54) 

0 

3.6 

3.6 

0 

21.4 

21.4 

35.7 

14.3 

0 

Hồ Chí Minh (n=99) 

0 

2.2 

2.2 

6.7 

8.9 

4.4 

17.8 

40.0 

17.8 

Chưa xác định 
diện tích 

Trên 120m2 

101 – 120m2 

81 - 100m2 

71 – 80m2 

61 – 70m2 

51 – 60m2 

40 – 50m2 

Dưới 40m2 

0.0 

1.9 

7.4 

24.1 

11.1 

14.8 

16.7 

22.2 

1.9 

Nhà liên kế 
 (n=72) 

Chung cư 
 (n=28) 

Hà Nội (n=100) 

Q. Vui lòng cho biết diện tích ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] n=199 
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Cụ thể, tại các mức thu nhập thì Nhà liên kế với diện tích từ 40 – 60m2 khá được ưa chuộng. Tuy nhiên, đối với 
Chung cư thì có nhiều biến động về diện tích sẽ mua theo thu nhập hộ gia đình. 

Q. Vui lòng cho biết diện tích ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng sau thuế cả hộ gia đình bạn? [SA] n=199 
 

Hình 6.4. Diện tích nền nhà dự định mua – Theo thu nhập 

Diện tích nền nhà có một ít thay đổi theo kiểu nhà và thu nhập 

6. DIỆN TÍCH NỀN NHÀ 

ĐVT (%) 

0 

5.4 

5.4 

5.4 

16.2 

8.1 

13.5 

37.8 

8.1 

Chưa xác định 

Trên 120m2 

101 – 120m2 

81 - 100m2 

71 – 80m2 

61 – 70m2 

51 – 60m2 

40 – 50m2 

Dưới 40m2 

0 

0 

3.6 

14.3 

7.1 

14.3 

39.3 

17.9 

3.6 

2.5 

0 

2.5 

15 

10 

10 

22.5 

27.5 

10 

0 

3.8 

7.7 

23.1 

15.4 

19.2 

11.5 

19.2 

0 

2.5 

5.0 

10.0 

7.5 

7.5 

7.5 

25.0 

22.5 

12.5 

0 

3.6 

7.1 

10.7 

21.4 

17.9 

17.9 

21.4 

0 

7.500.000 – 14.999.999 VND 

Nhà liên kế 
 (n=37) 

Chung cư 
 (n=28) 

15.000.000 – 19.999.999 VND 

Nhà liên kế 
 (n=40) 

Chung cư 
 (n=26) 

20.000.000 – 30.000.000 VND 

Nhà liên kế 
 (n=40) 

Chung cư 
 (n=28) 
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800 triệu – dưới 1 tỷ đồng là mức giá dự định mua được cân nhắc nhiều thứ hai với tỷ lệ 19.0%. 

Q. Vui lòng cho biết trị giá ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=200 

Hình 7.1. Giá trị ngôi nhà 

21.5% đáp viên dự định mua nhà trong khoảng từ 500 – dưới 800 triệu 

7. GIÁ TRỊ NGÔI NHÀ 

4.5 

21.5 

19.0 

13.0 

15.5 

12.5 

9.5 

3.0 1.5 

Dưới 500 triệu 
đồng 

500 - dưới 800 
triệu đồng 

800 triệu  - dưới 
1 tỷ đồng 

1 tỷ -  dưới 1.2 tỷ 1.2 tỷ - dưới 1.5 
tỷ 

1.5 tỷ - dưới 2 tỷ 2 tỷ - dưới 3 tỷ 3 tỷ trở lên Chưa biết / Chưa 
xác định trị giá 

ngôi nhà sẽ mua 

ĐVT (%) 
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1.2 

1.2 

11.0 

11.0 

15.9 

12.2 

24.4 

23.2 

0.0 

Chưa xác định trị giá ngôi nhà 

3 tỷ trở lên 

2 tỷ - dưới 3 tỷ 

1.5 tỷ - dưới 2 tỷ 

1.2 tỷ - dưới 1.5 tỷ 

1 tỷ -  dưới 1.2 tỷ 

800 triệu  - dưới 1 tỷ đồng 

500 - dưới 800 triệu đồng 

Dưới 500 triệu đồng 

Đối với Nhà liên kế, mức giá được cân nhắc tiếp theo dao động trong khoảng từ 800 triệu – dưới 2 tỷ. Tuy nhiên, 
đối với Chung cư là từ 500 – dưới 800 triệu đồng (23.2%). 

Q. Vui lòng cho biết trị giá ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=199 

Hình 7.2. Giá trị ngôi nhà – Loại nhà 

20.5% xem xét mua Nhà liên kế với trị giá từ 500 – dưới 800 triệu và 24.4% cân nhắc mua 
Chung cư với mức giá từ 800 triệu – dưới 1 tỷ đồng 

7. GIÁ TRỊ NGÔI NHÀ 

Nhà liên kế (n=117) 

1.7 

3.4 

8.5 

13.7 

15.4 

13.7 

15.4 

20.5 

7.7 

Chưa xác định trị giá ngôi nhà 

3 tỷ trở lên 

2 tỷ - dưới 3 tỷ 

1.5 tỷ - dưới 2 tỷ 

1.2 tỷ - dưới 1.5 tỷ 

1 tỷ -  dưới 1.2 tỷ 

800 triệu  - dưới 1 tỷ đồng 

500 - dưới 800 triệu đồng 

Dưới 500 triệu đồng 

Chung cư (n=82) 

ĐVT (%) 
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Cụ thể, đối với Nhà liên kế, diện tích dưới 100m2 được cân nhắc nhiều tại mức giá 500 – dưới 800 triệu đồng 
trong khi diện tích trên 100m2 được cân nhắc nhiều tại mức từ 1.5 – dưới 2 tỷ đồng (27.3%). 
Ngoài ra, đối với Chung cư thì trị giá nhà có xu hướng tăng theo diện tích dự định mua. 

Q. Vui lòng cho biết trị giá ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=197 
Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=197 
Q. Vui lòng cho biết diện tích ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=197 

Hình 7.3. Giá trị ngôi nhà – Theo diện tích 

Trị giá ngôi nhà dự định mua thay đổi theo diện tích nhà và kiểu nhà  

7. GIÁ TRỊ NGÔI NHÀ 

Dưới 500 triệu 

500 – dưới 800 triệu 

800 triệu – dưới 1 tỷ  

1 – dưới 1.2 tỷ 

ĐVT (%) 

Dưới 71m2 

Nhà liên kế 
 (n=80) 

Chung cư 
 (n=50) 

71 – 100m2 

Nhà liên kế 
 (n=24) 

Chung cư 
 (n=25) 

Trên 100m2 

Nhà liên kế 
 (n=11) 

Chung cư 
 (n=7) 

10.0 0.0 

22.5 36.0 

17.5 30.0 

12.5 14.0 

15.0 14.0 

13.8 4.0 

5.0 2.0 

2.5 0.0 

1.3 0.0 

2 – dưới 3 tỷ 

1.5 – dưới 2 tỷ 

Từ 3 tỷ trở lên 

1.2 – dưới 1.5 tỷ 

Chưa xác định 

4.2           0.0 

20.8 4.0 

12.5 16.0 

12.5 8.0 

16.7 24.0 

8.3 28.0 

16.7 16.0 

8.3 0.0 

0.0 4.0 

0.0 0.0 

9.1 0.0 

9.1 14.3 

18.2 14.3 

18.2 0.0 

27.3 0.0 

18.2 57.1 

0.0 14.3 

0.0 0.0 
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Cụ thể, tại Hà Nội, đáp viên có dự mua Nhà liên kế với trị giá từ 1.5 tỷ - dưới 2 tỷ đồng / căn (24.4%) trong khi 
trị giá đối với Chung cư là từ 800 triệu – dưới 1 tỷ đồng (24.1%). 
Ngược lại, đối với các đáp viên tại Hồ Chí Minh thường chọn lựa căn nhà từ 500 – dưới 800 triệu, không kể loại 
nhà.  

Q. Vui lòng cho biết trị giá ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] n=199 

Hình 7.4. Giá trị ngôi nhà – Theo khu vực 

Trị giá ngôi nhà dự định mua có phần khác nhau giữa 2 khu vực Hà Nội và Tp.HCM 

7. GIÁ TRỊ NGÔI NHÀ 

Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 

Trị giá ngôi nhà 
Nhà liên 

kế 
Chung 

cư 
Nhà liên 

kế 
Chung 

cư 

n=199 n=45 n=54 n=72 n=28 

< 1 tỷ đồng 22.2 44.4 56.9 53.6 

1 tỷ đồng trở lên 
75.6 55.6 41.7 42.9 

Chưa xác định 
2.2 0 1.4 3.6 

ĐVT (%) 

Dưới 
500 
triệu 
đồng 

500 - 
dưới 
800 
triệu 
đồng 

800 
triệu  - 
dưới 1 
tỷ đồng 

1 tỷ -  
dưới 
1,2 tỷ 

1,2 tỷ - 
dưới 
1,5 tỷ 

1,5 tỷ - 
dưới 2 

tỷ 

2 tỷ - 
dưới 3 

tỷ 

3 tỷ trở 
lên 

Chưa 
xác 

định 

Hà Nội (n=45) 
Nhà liên kế 

2.2 13.3 6.7 11.1 22.2 24.4 11.1 6.7 2.2 

Hà Nội (n=54) 
Chung cư 

0.0 20.4 24.1 11.1 13.0 16.7 13.0 1.9 0.0 

Hồ Chí Minh (n=72) 
Nhà liên kế 

11.1 25.0 20.8 15.3 11.1 6.9 6.9 1.4 1.4 

Hồ Chí Minh (n=28) 
Chung cư 

0.0 28.6 25.0 14.3 21.4 0.0 7.1 0.0 3.6 
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Theo kết quả phân tích, người dự định mua nhà có thu nhập từ 7.500.000 – 14.999.999 VNĐ có dự định mua nhà 
với trị giá dưới 1 tỷ đồng cho Nhà liên kế và Chung cư. Trong khi đó, các nhóm thu nhập còn lại xu hướng sẽ chọn 
mua nhà trên 1 tỷ đồng cho cả 2 kiểu nhà kể trên. 

Q. Vui lòng cho biết diện tích ngôi nhà bạn dự định mua? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết loại nhà bạn cân nhắc mua trong vòng 2 năm tới? [SA] n=199 
Q. Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng sau thuế cả hộ gia đình bạn? [SA] n=199 

Hình 6.4. Diện tích nền nhà – Theo thu nhập 

Diện tích nền nhà có một ít thay đổi theo kiểu nhà và thu nhập 

7. GIÁ TRỊ NGÔI NHÀ 

ĐVT (%) 

7.500.000 - 
14.999.999 
VNĐ (n=37) 
Nhà liên kế 

7.500.000 - 
14.999.999 
VNĐ (n=28) 

Chung cư 

15.000.000 - 
19.999.999 
VNĐ (n=40) 
Nhà liên kế 

15.000.000 - 
19.999.999 
VNĐ (n=26) 

Chung cư 

20.000.000 - 
30.000.000 
VNĐ (n=40) 
Nhà liên kế 

20.000.000 - 
30.000.000 
VNĐ (n=28) 

Chung cư 

Dưới 1 tỷ đồng 62.2 67.9 45.0 26.9 25.0 46.4 

Từ 1 tỷ đồng trở lên 37.8 32.1 50.0 69.2 75.0 53.6 

Không biết 0.0 0.0 5.0 3.8 0.0 0.0 
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1 
TỔNG QUAN VỀ NGÔI NHÀ 

ĐỊNH MUA 

2 NGUỒN THÔNG TIN TÌM HIỂU VÀ YẾU 
TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VỆC MUA NHÀ  
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Có đến 80.0% cho biết sẽ tìm kiếm thông tin về nhà ở từ Gia đình / người thân, và 72.0% sẽ hỏi Bạn bè / đồng 
nghiệp. Ngoài ra, Website chuyên về mua bán bất động sản (67.0%) hay Website chính của công ty bất động 
sản (61.5%) là các nguồn đem lại thông tin tham khảo phổ biến tiếp theo. 

Q. Vui lòng cho biết nguồn thông tin bạn sẽ tìm hiểu khi mua nhà? [Matrix MA, SA] n=200 

Hình 8. 1. Nguồn thông tin tham khảo nhiều nhất khi mua nhà 

Kênh truyền miệng và các trang web bất động sản là hai nguồn được tham khảo nhiều nhất 

8. NGUỒN THÔNG TIN TÌM HIỂU 

40.5 42.5 47.5 52.0 53.5 54.0 61.5 67.0 72.0 80.0 

Quảng cáo trên 
tivi 

Website rao 
vặt 

Sự kiện / Hội 
chợ triển lãm 

về nhà ở 

Quảng cáo in 
(Báo / Tạp chí) 

Sàn giao dịch 
bất động sản 

Quảng cáo trên 
các trang báo 

điện tử 

Website chính 
của công ty bất 

động sản 

Website 
chuyên về mua 
bán bất động 

sản 

Giới thiệu từ 
bạn bè / đồng 

nghiệp 

Giới thiệu từ 
gia đình / 

người thân 

ĐVT (%) 
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35.5% người mua nhà cho biết họ tin tưởng nhất thông tin được Giới thiệu từ gia đình / người thân trong tất cả 
các nguồn tham khảo. Các website chính của công ty bất động sản đứng ở vị trí thứ hai (19.5%). 

Q. Vui lòng cho biết nguồn thông tin bạn sẽ tìm hiểu khi mua nhà? [Matrix MA, SA] n=200 

Hình 8.2. Nguồn thông tin tin tưởng nhất khi mua nhà 

Thông tin Giới thiệu từ gia đình / người thân là nguồn tham khảo đáng tin nhất 

8. NGUỒN THÔNG TIN TÌM HIỂU 

35.5 19.5 13.5 11.0 8.0 12.5 

Giới thiệu từ 
gia đình / 

người thân 

Website chính 
của các công 
ty bất động 

sản 

Website 
chuyên về 

mua bán bất 
động sản 

Giới thiệu từ 
bạn bè / đồng 

nghiệp 

Sàn giao dịch 
bất động sản 

Khác 

ĐVT (%) 
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Q. Vui lòng cho biết những nguyên nhân tác động đến quyết định mua nhà trong thời gian sắp tới của bạn? [MA] n=200 

32.0 33.0 33.0 33.5 36.0 38.0 42.0 

Được hỗ trợ tài 
chính từ gia đình 

/ người thân 

Dựa vào tình hình 
bất động sản 

chung hiện nay 

Gần với nơi làm 
việc / công tác 

hiện nay 

Muốn thực hiện 
được kế hoạch đã 

dự trù sẵn 

Không muốn 
sống cùng với 
bạn bè / người 

thân 

Có thể thiết kế / 
trang trí ngôi nhà 
theo ý muốn của 

mình 

Tích lũy được 
khoản tiền / tài 

chính có thể mua 
nhà 

Hình 9: Yếu tố tác động đến quyết định mua nhà 

Lý do tiếp theo là Muốn có một gia đình riêng (53.0%), và Có nhiều không gian hơn cho bản thân (49.0%). Đặc 
biệt, yếu tố về tài chính cũng đóng vai trò khá quan trọng trong việc quyết định mua nhà để ở (42.0%). 

Muốn có một nơi ở ổn định là lý do hàng đầu của 65.5% đáp viên 

9. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ 

Muốn có một 
nơi ở ổn định 

65.5 

Muốn có 
một gia đình 

riêng 

53.0 

Có nhiều 
không gian 

hơn cho 
bản thân 

49.0 

ĐVT (%) 
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1 
TỔNG QUAN VỀ NGÔI NHÀ 

ĐỊNH MUA 

3 YẾU TỐ CẦN CÓ CỦA MỘT NGÔI NHÀ 
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*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 

Hình 10.1.1. Mười yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua nhà 

Pháp lý và an ninh là 2 yếu tố quan trọng nhất khi xem xét mua Nhà liên kế và Chung cư riêng 

10.1 YẾU TỐ CHUNG 

Song song với 2 vấn đề trên, các yếu tố tiếp theo như Đất nền vững chắc (4.35 điểm), Giá cả phù hợp với túi tiền 
(4.33 điểm), Nhà có hệ thống cấp thoát nước tốt (4.32 điểm) cũng rất được cân nhắc khi ra quyết định mua nhà. 

4.32 

4.33 

4.35 

4.44 

4.44 

Nhà có hệ thống cấp thoát 
nước tốt 

Giá cả phù hợp với túi 
tiền 

Đất nền vững chắc 

Khu vực xung quanh nhà 
đảm bảo an ninh 

Đảm bảo được vấn đề 
pháp lý khi mua nhà 

5 yếu tố hàng đầu 

4.2 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

Giá hợp lý so với vị trí 
ngôi nhà 

Giá cả hợp lý so với chất 
lượng ngôi nhà 

Nguyên vật liệu xây nhà 
có chất lượng tốt 

Tường chống thấm tốt 
khi trời mưa 

Môi trường xung quanh 
ngôi nhà không ô nhiễm 

5 yếu tố tiếp theo 

ĐVT (Mean) 
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Trong đó, Giá cả & Pháp lý được người tiêu dùng đánh giá quan trọng nhất, với 4.30 / 5điểm. Tiếp theo là Kết cấu 
& Tiện nghi (4.09 điểm) và cuối cùng là Vị trí ngôi nhà (3.89 điểm).  

1. Kết cấu & Tiện nghi 

4.09 điểm 

Gần chợ / cửa hàng tạp hóa / thực phẩm 

Gần siêu thị / trung tâm thương mại 

Gần trường học 

Gần trung tâm thể dục thể thao 

Gần trục đường chính / đại lộ có xe bus 

Gần bệnh viện / trạm y tế 

Gần cơ quan làm việc 

Nằm trong khu đông dân cư 

Đường xá xung quanh nhà tốt 

2. Vị trí ngôi nhà 

3.89 điểm 

3. Giá cả & Pháp lý  

4.30 điểm 

Giá hợp lý so với vị trí ngôi nhà 

Giá cả hợp lý so với chất lượng ngôi nhà 

Giá cả hợp túi tiền 

Đảm bảo vấn đề pháp lý khi mua nhà 

Hình thức thanh toán đơn giản 

Nhà có hệ thống cấp thoát nước tốt 

Trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng 

Nhà có hệ thống liên lạc đầy đủ 

Thiết bị phòng tắm chất lượng cao 

Trang bị hệ thống báo cháy 

Tường chống thấm tốt khi trời mưa 

Trang bị đầy đủ thiết bị / tiện nghi 

Nguyên vật liệu chất lượng tốt 

Nhà có thiết kế đẹp 

Nhà mới xây hoàn toàn 

Đất nền vững chắc 

Khu vực quanh nhà đảm bảo an ninh 

Kết quả phân tích nhân tố cho thấy: ‘Kết cấu & tiện nghi’, ‘Vị trí ngôi nhà’ và ‘Giá cả & pháp lý’ là 3 
nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến quyết định mua nhà 

10.1. YẾU TỐ CHUNG 

Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ:  

1- Rất không đồng ý 
2-Không đồng ý 
3-Bình thường 
4-Đồng ý 
5-Rất đồng ý 

ĐVT (Mean) 
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7.500.000 - 
14.999.999 

VND 

15.000.000 - 
19.999.999 

VND 

20.000.000 - 
30.0000.000 

VND 

Nhân tố 1: Kết cấu & Tiện nghi 4.01 4.17 4.15 

Nhân tố 2: Vị trí nhà 3.85 3.97 3.87 

Nhân tố 3: Giá cả & Pháp lý 4.30 4.36 4.27 

Hình 10.1.2. Yếu tố chung – Theo khu vực 

Nhóm Hà Nội đánh giá yếu tố này 4.38 điểm, cao hơn 4.24 điểm của nhóm đáp viên tại Tp.HCM. Tương tự, Giá cả & Pháp 
lý cũng được nhóm thu nhập 15.000.000 – 19.999.999 VNĐ / tháng đánh giá cao hơn các nhóm còn lại. 

Hình 10.1.3. Yếu tố chung – Theo thu nhập 

Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 
Q. Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng sau thuế cả hộ gia đình bạn? [SA] n=200 

Nhân tố ‘Giá cả & Pháp lý’ được xem trọng nhất khi mua nhà, không kể tỉnh thành hay thu nhập 

10.1. YẾU TỐ CHUNG 

Hà Nội 
 
 
 

Tp.HCM 
 
 
 Nhân tố 1: Kết cấu & Tiện nghi 4.21 3.97 

Nhân tố 2: Vị trí nhà 3.97 3.82 

Nhân tố 3: Giá cả & Pháp lý 4.38 4.24 

3.25 

3.50 

3.75 

4.00 

4.25 

4.50 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

ĐVT (Mean) 
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Thời gian sở hữu căn hộ chung cư và Diện tích thật sử dụng (4.35 điểm) là các yếu tố được quan tâm tiếp theo. 
Đặc biệt, người mua cũng đánh giá cao các yếu tố về an ninh, cơ sở hạ tầng, kĩ thuật khi cân nhắc căn hộ chung cư. 

Q. Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng với các yếu tố sau đây khi mua nhà chung cư để ở ?[Matrix SA] n=82 

Nhóm có ý định mua nhà chung cư quan tâm nhiều đến Hợp đồng mua bán căn hộ (4.62 điểm) 

10.2. YẾU TỐ CẦN CÓ CỦA CĂN HỘ CHUNG CƯ 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

Hình 10.2. Mười yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua căn hộ chung cư 

4.33 

4.34 

4.35 

4.35 

4.62 

Hệ thống hạ tầng kĩ thuật 
của chung cư 

Hệ thống an ninh (bảo vệ / 
camera) 

Diện tích thật sử dụng 

Thời gian sử hữu căn hộ 
chung cư 

Hợp đồng mua bán căn hộ 

5 yếu tố hàng đầu 

4.20 

4.22 

4.23 

4.24 

4.27 

Đơn vị quản lý hoạt động 
tòa nhà 

Thang máy 

Nhà để xe 

Công ty bảo dưỡng thiết bị 

Điều kiện vệ sinh 

5 yếu tố tiếp theo 

ĐVT (Mean) 
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1 
TỔNG QUAN VỀ NGÔI NHÀ 

ĐỊNH MUA 4 ĐẶC TRƯNG VỀ NGÔI NHÀ ĐỊNH MUA 
THEO TÂM LÝ 
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19.0% 

29.5% 34.0% 

17.5% 

1: Nhóm dễ thay đổi cảm xúc (n=38) 

2: Nhóm dễ chịu (n=59) 

3: Nhóm nguyên tắc (n=68) 

4: Nhóm hướng ngoại và hiểu biết (n=35) 

Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 

Hình 11. Phân khúc người mua nhà – Theo nhóm tâm lý 

Bảng 1. Kiểm định ANOVA (Cluster) 

*Kiểm định F (Kiểm định sự khác biệt giữa các cụm 
trong mô hình) với từng biến của các cụm được 
trình bày trong bảng 1. 
*Theo kết quả thu được, có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa các cụm với mức ý nghĩa sig (p-value) 
= 0.00 < 0.05. 

Theo kết quả phân tích cụm, có 4 nhóm đối tượng có đặc trưng tâm lý khác nhau khi mua nhà: 

11. PHÂN KHÚC TÂM LÝ NHÓM ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ  
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Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 

11. PHÂN KHÚC TÂM LÝ NHÓM ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ  

Đặc trưng các nhóm qua phân tích cụm được diễn giải như hình sau: 

Nhóm 
dễ thay 
đổi cảm 

xúc 
(nhóm 1) 

Nhóm 
nguyên tắc 

(nhóm 3) 

Nhóm 
hướng 

ngoại  & 
hiểu biết 
(nhóm 4) 
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Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? [SA] N=200 
Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? [SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết thu nhập trung bình hàng tháng sau thuế cả hộ gia đình bạn? [SA] n=200 

Thông tin đáp viên theo các nhóm tâm lý: 

11. PHÂN KHÚC TÂM LÝ NHÓM ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ  

ĐVT (%) 

57.9 

42.1 

55.3 

44.7 

26.3 

73.7 

36.8 

28.9 

34.2 

Hồ Chí Minh 

Hà Nội 

Nữ 

Nam 

31 - 40 tuổi 

25 - 30 tuổi 

20,000,000 - 30,0000,000 
VNĐ 

15,000,000 - 19,999,999 VNĐ 

7,500,000 - 14,999,999 VNĐ 

K
h

u
 v

ự
c 

số
n

g 
G

iớ
i t

ín
h

 
Đ

ộ
 t

u
ổ

i 
T

h
u

 n
h

ập
 

Nhóm dễ thay đổi cảm xúc (n=38) 

44.1 

55.9 

76.3 

23.7 

40.7 

59.3 

28.8 

33.9 

37.3 

Nhóm dễ chịu 
(n=59) 

47.1 

52.9 

50.0 

50.0 

39.7 

60.3 

38.2 

30.9 

30.9 

Nhóm nguyên tắc 
(n=68) 

57.1 

42.9 

45.7 

54.3 

40.0 

60.0 

34.3 

40.0 

25.7 

Nhóm hướng ngoại và 
hiểu biết (n=35) 
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Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 

Hình 12.1. Đặc trưng ngôi nhà định mua theo tâm lý 

4.13 4.15 4.12 

3.89 

4.04 

3.81 

3.97 

3.74 

4.20 

4.42 

4.31 

3.92 

Nhóm dễ thay đổi cảm xúc 
(n=38) 

Nhóm dễ chịu (n=59) Nhóm nguyên tắc (n=68) Nhóm hướng ngoại và hiểu biết 
(n=35) 

Kết cấu & Tiện nghi Vị trí nhà Giá cả & Pháp lý 

Khảo sát cũng cho thấy Giá cả & Pháp lý cũng như Kết cấu & Tiện nghi được Nhóm dễ chịu đánh giá cao hơn các 
nhóm còn lại. Trong khi đó, Vị trí ngôi nhà lại được Nhóm dễ thay đổi cảm xúc đề cao hơn, với 4.04 điểm. 

‘Giá cả & Pháp lý’ tiếp tục là yếu tố được đánh giá cao nhất khi mua nhà theo cả 4 nhóm 

12. ĐẶC TRƯNG VỀ NGÔI NHÀ ĐỊNH MUA THEO TÂM LÝ 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

ĐVT (Mean) 
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Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 

Hình 12.2. Đặc trưng một ngôi nhà định mua theo tâm lý (Nhóm 1)  

Nhóm dễ thay đổi cảm xúc đánh giá cao nhất 3 yếu tố sau: ‘Đảm bảo được vấn đề pháp lý khi mua nhà’, ‘Khu 
vực xung quanh nhà đảm bảo an ninh’ và ‘Gần bệnh viện / trạm y tế’. 

1. Nhóm dễ thay đổi cảm xúc 

12. ĐẶC TRƯNG VỀ NGÔI NHÀ THEO NHÓM TÂM LÝ 

Đảm bảo được vấn đề pháp lý khi 
mua nhà (Mean= 4.29) 

Giá cả phù hợp với túi tiền 
(Mean=4.29) 

Giá cả hợp lý so với chất lượng 
ngôi nhà (Mean=4.21) 

1. Giá cả & Pháp lý  

4.20 điểm 

2. Kết cấu & Tiện nghi 

4.13 điểm 

3. Vị trí ngôi nhà 

4.04 điểm 

Khu vực xung quanh nhà đảm bảo 
an ninh (Mean= 4.50) 

Đất nền vững chắc (Mean=4.34) 

Nhà có hệ thống cấp thoát nước 
tốt (Mean=4.24) 

Tường chống thấm tốt khi trời 
mưa (Mean=4.24) 

Nguyên vật liệu xây nhà có chất 
lượng tốt (Mean=4.18) 

Gần bệnh viện / trạm y tế  
(Mean= 4.13) 

Đường xá khu vực xung quanh 
nhà tốt (Mean=4.13) 

Gần chợ / cửa hàng tạp hóa / cửa 
hàng thực phẩm (Mean=4.11) 

Gần trung tâm thể dục thể thao 
(Mean=4.08) 

Gần trường học  
(Mean=4.05) 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

Nhóm dễ 
thay đổi 
cảm xúc 

ĐVT (Mean) 
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Nhóm dễ chịu quan tâm nhất 3 yếu tố sau: ‘Đảm bảo được vấn đề pháp lý khi mua nhà’, ‘Khu vực xung quanh 
nhà đảm bảo an ninh’ và ‘Đường xá khu vực xung quanh nhà tốt’. 

2. Nhóm dễ chịu 

12. ĐẶC TRƯNG VỀ NGÔI NHÀ THEO NHÓM TÂM LÝ 

Hình 12.2. Đặc trưng một ngôi nhà định mua theo tâm lý (Nhóm 2)  

Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 

Đảm bảo được vấn đề pháp lý khi 
mua nhà (Mean= 4.64) 

Giá cả hợp lý so với chất lượng 
ngôi nhà (Mean=4.42) 

Giá cả phù hợp với túi tiền 
(Mean=4.53) 

1. Giá cả & Pháp lý  

4.42 điểm 

2. Kết cấu & Tiện nghi 

4.15 điểm 

3. Vị trí ngôi nhà 

3.81 điểm 

Khu vực xung quanh nhà đảm bảo 
an ninh (Mean= 4.61) 

Nhà có hệ thống cấp thoát nước 
tốt (Mean=4.53) 

Tường chống thấm tốt khi trời 
mưa (Mean=4.44) 

Đất nền vững chắc (Mean=4.44) 

Nguyên vật liệu xây nhà có chất 
lượng tốt (Mean=4.42) 

Đường xá khu vực xung quanh 
nhà tốt (Mean= 4.07) 

Gần chợ / cửa hàng tạp hóa / cửa 
hàng thực phẩm (Mean=3.93) 

Gần trường học  
(Mean=3.92) 

Gần bệnh viện / trạm y tế 
(Mean=3.90) 

Gần cơ quan làm việc 
(Mean=3.88) 

Nhóm dễ 
chịu 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

ĐVT (Mean) 
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Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 

Nhóm nguyên tắc quan tâm nhất các yếu tố sau: ‘Đảm bảo vấn đề pháp lý khi mua nhà’, ‘Đất nền vững chắc’ - 
‘Khu vực xung quanh nhà đảm bảo an ninh’ và ‘Đường xá khu vực xung quanh nhà tốt’. 

Hình 12.2. Đặc trưng một ngôi nhà định mua theo tâm lý (Nhóm 3)  

3. Nhóm nguyên tắc 

12. ĐẶC TRƯNG VỀ NGÔI NHÀ THEO NHÓM TÂM LÝ 

Đảm bảo được vấn đề pháp lý khi 
mua nhà (Mean= 4.53) 

Giá cả hợp lý so với chất lượng 
ngôi nhà (Mean=4.35) 

Giá cả phù hợp với túi tiền 
(Mean=4.32) 

1. Giá cả & Pháp lý  

4.31 điểm 

2. Kết cấu & Tiện nghi 

4.12 điểm 

3. Vị trí ngôi nhà 

3.97 điểm 

Đất nền vững chắc (Mean=4.38) 

Khu vực xung quanh nhà đảm bảo 
an ninh (Mean= 4.38) 

 

Nhà có hệ thống cấp thoát nước 
tốt (Mean=4.34) 

Tường chống thấm tốt khi trời 
mưa (Mean=4.29) 

Nguyên vật liệu xây nhà có chất 
lượng tốt (Mean=4.24) 

Đường xá khu vực xung quanh 
nhà tốt (Mean= 4.32) 

Gần chợ / cửa hàng tạp hóa / cửa 
hàng thực phẩm (Mean=4.10) 

Gần trường học (Mean=4.06) 

Gần bệnh viện / trạm y tế 
(Mean=4.03) 

Gần siêu thị / trung tâm thương 
mại (Mean=3.99) 

Nhóm 
nguyên tắc 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

ĐVT (Mean) 
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Nhóm hướng ngoại và hiểu biết quan tâm nhất các yếu tố sau: ‘Giá cả hợp lý so với túi tiền’, ‘Nguyên vật liệu 
xây nhà tốt’ -  ‘Khu vực xung quanh nhà đảm bảo an ninh’ và ‘Gần chợ / cửa hàng tạp hóa / cửa hàng thực 
phẩm’. 

Hình 12.2. Đặc trưng một ngôi nhà định mua theo tâm lý (Nhóm 4)  

Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bạn về các yếu tố liên quan đến ngôi nhà dự định mua sau đây? [Matrix SA] n=200 

4. Nhóm hướng ngoại và hiểu biết 

12. ĐẶC TRƯNG VỀ NGÔI NHÀ THEO NHÓM TÂM LÝ 

Giá cả phù hợp với túi tiền 
(Mean= 4.06) 

Đảm bảo được vấn đề pháp lý khi 
mua nhà (Mean=4.06) 

Giá hợp lý so với vị trí ngôi nhà 
(Mean=3.94) 

1. Giá cả & Pháp lý  

3.92 điểm 

2. Kết cấu & Tiện nghi 

3.89 điểm 

3. Vị trí ngôi nhà 

3.74 điểm 

Nguyên vật liệu xây nhà tốt 
(Mean=4.17) 

Khu vực xung quanh nhà đảm bảo 
an ninh (Mean=4.17) 

Tường chống thấm tốt khi trời 
mưa (Mean=4.14) 

Đất nền vững chắc 
(Mean=4.14) 

Nhà có hệ thống cấp thoát nước 
tốt (Mean=4.06) 

Gần chợ / cửa hàng tạp hóa / cửa 
hàng thực phẩm(Mean= 3.97) 

Đường xá khu vực xung quanh 
nhà tốt (Mean=3.04) 

Gần siêu thị / trung tâm thương 
mại (Mean=3.86) 

Gần bệnh viện / trạm y tế 
(Mean=3.80) 

Gần các trục đường chính / đại lộ 
có xe bus ngang qua (Mean=3.77) 

Nhóm 
hướng 
ngoại và 
hiểu biết 

*Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý 

ĐVT (Mean) 
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Q. Vui lòng cho biết mức độ chính xác của mỗi cụm từ sau đối với bản thân bạn? [Matrix SA] n=200 
Q. Vui lòng cho biết nguồn thông tin bạn tin cậy nhất khi mua nhà? [SA] n=200 

Hình 13. 10 nguồn thông tin tham khảo tin cậy nhất theo nhóm tâm lý 

Ngoài nguồn thông tin kể trên, thì Nhóm dễ chịu đánh giá cao về việc tìm hiểu thông tin nhà ở từ Website chính 
của các công ty bất động sản hơn các nhóm còn lại với tỉ lệ 23.5%. 

Hầu như cả 4 nhóm tâm lý đều đánh giá cao thông tin được Giới thiệu từ gia đình / người thân 

13. NGUỒN THÔNG TIN TÌM HIỂU THEO NHÓM TÂM LÝ 

Giới thiệu 
từ gia 
đình / 
người 
thân 

Website 
chính của 
các công 
ty BĐS 

Website 
chuyên về 
mua bán 

BĐS 

Giới thiệu 
từ bạn bè 

/ đồng 
nghiệp 

Sàn giao 
dịch bất 
động sản 

Quảng 
cáo trên 

tivi 

Quảng 
cáo trên 

LCD 

Quảng 
cáo in 
(Báo / 

Tạp chí) 

Sự kiện / 
Hội chợ 

triển lãm 
về nhà ở 

Nhân viên 
kinh 

doanh 
BĐS 

Nhóm dễ thay đổi cảm xúc (n=38) 34.2 15.8 2.6 13.2 10.5 2.6 7.9 2.6 2.6 2.6 

Nhóm dễ chịu (n=59) 37.3 16.9 20.3 16.9 5.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nhóm nguyên tắc (n=68) 30.9 23.5 14.7 8.8 11.8 0.0 1.5 2.9 0.0 1.5 

Nhóm hướng ngoại và hiểu biết (n=35) 42.9 20.0 11.4 2.9 2.9 5.7 0.0 0.0 5.7 0.0 

ĐVT (%) 



Công ty TNHH W&S  được đầu tư 100% vốn của Nhật. Chúng tôi chuyên về ‘Nghiên cứu thị trường trực tuyến’, 
‘Thiết kế website’, và ‘Tiếp thị website’. Nghiên cứu thị trường trực tuyến được thực hiện dựa trên trang 
Vinaresearch.net – trực thuộc quyền quản lý của chúng tôi với hơn 140,000 thành viên khắp cả nước Việt Nam. 

MỌI CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ: 
 

Công ty TNHH W&S 
» Địa chỉ: Tầng 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
» Điện thoại: 84 – 8 - 38 223 215     Fax: 84 – 8 – 38 223 216 
» Email: info@vinaresearch.jp 
» Website: http://vinaresearch.jp 

Bản quyền báo cáo này thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH W&S. Tất cả kết quả (phân tích, kết luận, dữ liệu, bảng biểu và biểu đồ) trong báo cáo khảo sát này 
 có thể sử dụng công khai, nhưng phải ghi rõ nguồn trích dẫn từ Công ty TNHH W&S (bao gồm cả website của Công ty: http://vinaresearch.jp). 


