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Biệt thự biển Đà Nẵng – Những điều 

nhà đầu tư cần lưu ý 

1. Ưu điểm của Biệt thự biển Đà Nẵng: 

• Các dự án biệt thự biển được nghiên cứu và phân tích kỹ về vị trí, quy mô, mặt 

bằng, pháp lý, chính sách, bảng giá. 

• Hiện nay Biệt thự biển ở Đà Nẵng đều được chủ đầu tư trực tiếp quản lý có thể 

hạn chế được các rủi ro không cần thiết. 

• Nhà đầu tư khi mua Biệt thự đảm bảo được thu nhập bởi chính sách của chủ đầu 

tư. 

• Nhà đầu tư có thể sử dụng Biệt thự của mình để tự nghỉ dưỡng miễn phí hoặc cho 

thuê để kiếm thêm thu nhập. 

• Nguồn cung biệt thự tại Đà nẵng hiện đang khá hạn chế. Điều này góp phần thúc 

đẩy tiềm năng tăng giá của dòng biệt thự nghỉ dưỡng. 

• Năm 2015, giá bán biệt thự hoàn thiện với đầy đủ nội thất có giá từ 1.000 USD/m2 

– 1.700 USD/m2.  

• Và năm 2019, các dự án mới được chủ đầu tư chào bán với giá từ 1.800 USD/m2 

– 3.800 USD/m2. 

• Biệt thự biển có độ ổn định về dòng tiền khai thác trong dài hạn. 

• Có tính an toàn cao với mức cam kết lợi nhuận tối thiểu 9% đến 10%/năm trong 

10 năm cùng hợp đồng khai thác lên tới 50 năm. 

• Đầu tư biệt thự biển có mức độ an nhàn thành thơi cao bằng việc cho trả lợi nhuận 

khai thác cho thuê là hoàn toàn tự động trong 6 tháng 1 lần. 

• Bên cạnh đó còn có những ưu điểm như: Tiềm năng tăng giá trong tương lai, 

khoản đầu tư cho thế hệ mai sau của nhà đầu tư. 
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2. Nhược điểm của Biệt thự biển Đà Nẵng: 

• Lợi nhuận phụ thuộc vào biến động của thị trường du lịch. 

• Vốn đầu tư vào biệt thự biển cao chỉ phù hợp với nhà đầu tư thượng lưu. 

• Sự uy tín và tiềm lực kinh tế của chủ đầu tư không đảm bảo. 

• Tính thanh khoản thấp. 

3. Vị trí dự án 

• Vị trí dự án là điều đầu tiên mà các nhà đầu tư quan tâm đến. 

• Yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu và tạo sự tiện nghi 

cho du khách 

• Để dự án “được lòng” nhà đầu tư thì vị trí hội tụ các yếu tố: đẹp, tiện nghi, đẳng 

cấp và giàu tiềm năng phát triển.  

• Vị trí đẹp: là những biệt thự có view biển đẹp. 

• Tiện nghi: liên kết vùng mạnh, giao thông thuận tiện để kết nối với các khu vực 

tiện ích xung quanh mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách. 

• Đẳng cấp là yếu tố chỉ “vị trí đắc địa” và có khả năng tăng giá trị bất động sản cao. 

• Tiềm năng phát triển vị trí dự án: đối với biệt thự biển, tiềm năng phát triển là điểm 

thu hút với nhà đầu tư khi sở hữu dự án. 
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4. Pháp lý Biệt thự biển Đà Nẵng 

• Nhà đầu tư khi quyết định đầu tư đều rất quan tâm đến vấn đề pháp lý của dự án. 

• Hầu hết khi đầu tư vào biệt thự biển nhà đầu tư sẽ được nhận sổ đỏ - sổ hồng – 

sở hữu lâu dài. 

• Biệt thự biển có thể được cấp sổ đỏ lâu dài nếu chủ đầu tư chuyển đổi từ đất 

thương mại dịch vụ sang đất ở không hình thành đơn vị ở. 

• Thời hạn 50 năm hay 70 năm hay lâu dài phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất và 

vị trí vùng.  

5. Chủ đầu tư 

• Sự uy tín của chủ đầu tư luôn là yếu tố khiến các nhà đầu tư quan tâm khi tìm hiểu 

về một dự án. 

• Hiện nay ở Đà Nẵng đang có những ông lớn đang “thống trị” như: VinGroup, 

Sungroup, Vinacapital, Hoàng Anh Gia Lai…  

• Những chủ đầu tư này đang sở hữu nhiều dự án biệt thự đẳng cấp ở Đà Nẵng 

như:Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Premier Village Đà Nẵng, Fusion Đà Nẵng Resort... 
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6. Chính sách bán hàng phổ biến của các dự án Biệt thự biển Đà Nẵng 

• Chính sách bán hàng là đặc quyền mà nhà đầu tư nhận được từ chủ đầu tư 

• Chính sách bán hàng phổ biến như: 

• Cam kết thu nhập từ chương trình cho thuê. 

• Cam kết lợi nhuận và chia sẻ lợi nhuận. 

• Tặng đêm nghỉ dưỡng khi mua Biệt thự biển. 

7. Tiềm năng tăng giá của Biệt thự biển Đà Nẵng 

• Biệt thự biển Đà Nẵng sở hữu kỳ vọng tăng giá lớn nhờ vào các ưu thế: vị trí đẹp, 

sản phẩm đẳng cấp, tiện ích & dịch vụ đẳng cấp. 

• Kế thừa lợi thế từ thành phố du dịch “đáng sống” bậc nhất tại Việt Nam. 

• Với lối thiết kế mới, hiện đại sang trọng nắm bắt được thị hiếu của nhiều nhà đầu 

tư và trải nghiệm du lịch của du khách. 

• Hệ thống dịch vụ đẳng cấp và tiện ích cộng hưởng với liên kết vùng mạnh mẽ của 

Đà Nẵng. 

• Khi lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ngày càng nhiều nhu cầu lưu trú tăng cao, 

hứa hẹn về tiềm năng tăng giá của Biệt thự biển Đà Nẵng. 
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8. Tổng quan giá cả và vốn đầu tư vào Biệt thự biển ở Đà Nẵng: 

• Thị trường bất động sản ở Đà Nẵng đã phát triển khoảng gần 20 năm nhưng đầu 

tư Biệt thự biển chỉ mới nở rộ vào vài năm gần đây. 

• Trong khoảng thời gian đó, thị trường bất động sản ở Đà Nẵng chưa hề giảm nhiệt 

bởi những gì mà Đà Nẵng đang sở hữu. 

• Vào 6 tháng đầu năm 2019 Đà Nẵng đã đón khoảng 4,3 triệu lượt khách du lịch.  

• Trong đó phần lớn khách đều có nhu cầu lưu trú ít nhất 3 ngày.  

• Đây là lợi thế mà hiếm địa phương nào trên cả nước có được.  

• Giá dao động từ 12 – 57 tỷ/căn biệt thự. 

9. Rủi ro khi đầu tư vào Biệt thự biển Đà Nẵng 

• Hạ tầng giao thông: Các dự án nằm ở vị trí đẹp, trung tâm thành phố, sát sông, 

gần biển, khu vực đông dân cư, từ đó luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây lên áp lực 

cho hệ thống hạ tầng giao thông. 

• Pháp lý: Một số dự án biệt thự chưa đưa ra được pháp lý rõ ràng, mỗi nơi mỗi 

kiểu. 

• Đơn vị quản lý: xung quanh những dự án khai thác tốt thì vẫn còn khá nhiều dự 

án khai thác chưa tốt.  

• Tính thanh khoản thấp. 
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• Chủ đầu tư: Nhiều chủ đầu tư không có nguồn vốn mạnh khiến dự án bị chậm tiến 

độ. 

• Không uy tín trong việc trả cam kết và kiểm toán. 

10. Lưu ý  

• Vì biệt thự biển là loại hình đầu tư đòi hỏi số vốn cao. Do đó, nhà đầu tư cần lưu 

ý thật kỹ một số vấn đề. 

• Cẩn trọng với cái chủ đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất 

động sản nói chung và biệt thự biển nói riêng. 

• Đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng nên ưu tiên đầu tư vào các dự án có 

hướng biển. Tiềm năng tăng giá sẽ rất cao so với những vị trí khác. 

• Yếu tố tiện ích cũng là một phần khẳng định đẳng cấp của dự án. 

• Nên chọn các dự án có tính pháp lý minh bạch. 

 

 


