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Những Lưu Ý Khi Đầu Tư Vào Condotel Tại 

Phú Quốc 

Thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ với hàng loạt 

dự án mà mỗi dự án đều có những ưu nhược điểm. 

Trước tình hình đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư dự án vì 

không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn nhận đúng bản chất thị trường. 

 

I. Cơ hội đầu tư condotel Phú Quốc 

1. Tiềm năng tăng giá 

Sau nhiều “cơn sốt giá đất”, nhiều nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường 

bất động sản Phú Quốc. 

Tiềm năng du lịch lớn và tăng trưởng mạnh trong tương lai đòi hỏi các dịch vụ khách 

sạn, nghỉ dưỡng cũng tăng cao. 



Ankhangreal.com 
Những Lưu Ý Khi Đầu Tư Vào Condotel Tại Phú Quốc 

2 

 

 

Bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc sẽ còn tăng trưởng mạnh, nhất khi khi trở thành 

đặc khu kinh tế quốc gia với nhiều chính sách ưu đãi. 

2. Vốn đầu tư 

Mức giá condotel tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn còn thấp, hứa hẹn 

đòn bẩy tăng giá vượt trội. 

Được hỗ trợ thanh toán từ ngân hàng và chủ đầu tư. 

Condotel là giải pháp đầu tư an toàn và hợp lý hơn so với biệt thự biển có mức giá 

hàng chục tỷ đồng. 

Giải pháp đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng phù hợp với những nhà đầu tư có số vốn 

mỏng. 

3. Nghỉ dưỡng chủ động 

Sẽ thật tuyệt vời khi sở hữu một căn hộ khách sạn ngay tại thiên đường du lịch đẹp 

nhất Việt Nam. 

Không cần phải lo lắng về việc book phòng cho mỗi đợt nghỉ dưỡng hay băn khoăn về 

chất lượng dịch vụ. 

Sở hữu condotel đồng nghĩa với cơ hội được trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng tại nhiều 

hệ thống khách sạn resort đẳng cấp ở nhiều nơi trên thế giới. 
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4. Nguồn đầu tư sinh lời thụ động, an nhàn 

Nguồn đầu tư thụ động và hiệu quả hơn khi so sánh với lãi suất ngân hàng hay đầu tư 

chứng khoán. 

Nguồn lợi nhuận trong tương lai khi dự án đi vào hoạt động được đảm bảo nếu lựa 

chọn đúng chủ đầu tư và đơn vị vận hành. 

5. Đầu tư thời thượng 

Condotel được xem là tài sản bất động sản cao cấp, vừa mang lại khả năng sinh lời 

vừa nhắm đến giá trị cuộc sống. 

Đầu tư condotel đang là xu thế đầu tư thời thượng của giới thượng lưu và trung lưu cao 

cấp. 

Giá trị condotel là một cách để khẳng định giá trị và đẳng cấp của chủ sở hữu.  

6. Địa điểm đầu tư an toàn 

Lợi thế khi Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế quốc gia. 
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Phú Quốc hội tụ nhiều sản phẩm du lịch như các bãi biển đẹp, rừng quốc gia Safari lớn 

nhất Đông Nam Á với đa dạng các loài sinh vật… 

Phú Quốc sở hữu tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nằm trong hệ thống thống 

Sun World- thương hiệu vui chơi giải trí của Tập đoàn Sun Group. 

Sức bật lớn từ Casino đầu tiên cho phép người Việt vào chơi đã đi vào hoạt động cùng 

các tiện ích cao cấp. Hứa hẹn là điểm cộng lớn thu hút du khách cả trong và ngoài 

nước. 

 

II. Rủi ro khi đầu tư condotel Phú Quốc 

1. Khai thác kém (đơn vị vận hành) 

Đơn vị vận hành quyết định 80% đến chất lượng hoạt động và khả năng khai thác lợi 

nhuận của condotel. 

Nhà đầu tư nên lựa chọn đúng đơn vị quản lý vận hành uy tín và chất lượng để đảm 

bảo tính hiệu quả khi dự án đi vào hoạt động. 
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2. Uy tín chủ đầu tư trong việc cam kết lợi nhuận, kiểm toán 

Giá trị condotel lớn, vì thế nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trong việc lựa chọn chủ 

đầu tư uy tín. 

Hợp đồng cam kết và chia sẻ lợi nhuận cần rõ ràng, minh bạch về tính khả thi của khai 

thác kinh doanh và nên có đơn vị kiểm toán riêng. 

Nhà đầu tư cân nhắc các vấn đề thanh toán lợi nhuận, quyền hạn và lợi ích của nhà 

đầu tư khi sử dụng condotel… 

 

3. Sử dụng đòn bẩy quá lớn 

Condotel là kênh đầu tư tích lũy tài sản với chi phí bỏ ra không quá lớn như đối với biệt 

thự nghỉ nghỉ dưỡng. 

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên sử dụng đòn bẩy hợp lý để dòng tiền có thể trả được cả 

gốc lẫn lãi cho ngân hàng. 

Nên sử dụng đòn bẩy ở mức 40-60 là hợp lý nhất. 
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4. Tính thanh khoản 

Nguồn cung lớn dẫn đến tỷ lệ cạnh tranh trong tương lai sẽ cao cũng như sự hình 

thành của rất nhiều dự án mới. 

Nhà đầu tư nên chọn dự án khai thác tốt, chủ đầu tư có uy tín và tầm nhìn để có thể 

đẩy giá trị thương hiệu condotel tốt hơn. 

Đánh giá tính thanh khoản dự án dựa trên kinh nghiệm và kết quả hoạt động của các 

dự án cùng khu vực, dự án tương đương đã đi vào hoạt động của chủ đầu tư… 

5. Vấn đề pháp lý 

Condotel tại Việt Nam hiện nay có nhiều biến tướng mà chưa có văn bản pháp luật quy 

định về loại hình mới này. 

Dự kiến khung pháp lý cho loại hình condotel tại Việt Nam sẽ được đưa ra vào năm 

2020. 

Khi có khung pháp lý rõ ràng, nhà đầu tư sẽ được đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình, cũng như trả condotel về đúng bản chất của nó. 
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III. Một số vấn đề trong việc phát triển condotel Phú Quốc 

Sự mất cân bằng tự nhiên và xã hội của huyện đảo Phú Quốc. Tốc độ bê tông hóa ven 

biển nhanh và không có quy hoạch đồng bộ. 

Các vấn đề môi trường, cấp thoát nước nội khu và rác thải chưa được quy hoạch đúng 

mức. 

Chú trọng phát triển lao động địa phương và đào tạo nhân lực cao cấp chưa thực sự 

được chú trọng. Sự phân hóa xã hội tại địa phương diễn ra mạnh mẽ dễ dẫn đến các tệ 

nạn xã hội. 

 

Sự phát triển ồ ạt của các dự án condotel hiện nay dễ dẫn đến nguy cơ bong bóng 

condotel trong tương lai. 

Nhu cầu condotel chưa có số liệu cụ thể cũng như chưa có quy hoạch hay báo cáo dự 

đoán nhu cầu khiến cho condotel tại Phú Quốc gặp nhiều rủi ro. 

Tính pháp lý của condotel chưa thực sự rõ ràng là bất động sản nhà ở hay loại hình 

kinh doanh thương mại. 



Ankhangreal.com 
Những Lưu Ý Khi Đầu Tư Vào Condotel Tại Phú Quốc 

8 

 

 

Vì thế, việc cấp sổ hồng, sổ đỏ sẽ gặp nhiều mâu thuẫn cũng như khó khăn trong việc 

thực hiện giao dịch. 

Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và đồng bộ vì thế sự gia tăng của condotel sẽ khiến cơ 

sở hạ tầng đô thị, môi trường Phú Quốc chịu nhiều ảnh hưởng. 

Mặc dù Condotel vẫn được phát triển nhiều dự án mới thế nhưng các vấn đề pháp lý 

khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu e dè loại hình đầu tư này. 

 

  

 


