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bản tin RWS

TIN THỊ TRƯỜNG

BẢN TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CỦA 
REDWOODS CAPITAL

Thân chào các nhà đầu tư đến với “Bản tin 
tháng 3” của Redwoods Capital

Hiện nay tại Mỹ, thị trường bất động sản có nhiều 
chuyển biến tích cực tại một số khu vực phía Nam 
và Đông Nam. Nổi bật là các tiểu bang như Texas, 
Georgia và Florida tiếp tục có những phát triển mạnh 
về kinh tế và việc làm, đang là nơi thu hút lượng vốn 
đầu tư khổng lồ. Với nền kinh tế sôi động, thị trường 
bất động sản tại 3 tiểu bang trên luôn nằm trong tình 
trạng “sốt”, đặc biệt là phân khúc “Khu căn hộ cho 
thuê” tại 3 thị trường thứ cấp là San Antonio, Atlanta 
và Tampa Bay. 

Theo phân tích của Redwoods Capital, hiện tại có 13 
thị trường không thu hút. Trong đó thị trường Califor-
nia và New York là 2 thị trường đang trong tình trạng 

quá tải. Việc đầu tư vào 2 thị trường này mang tính 
an toàn cao, tuy nhiên thời gian thu hồi vốn khá lâu, 
và đòi hỏi lượng vốn rất lớn. Ngoài ra, 11 thị trường 
còn lại được đánh giá sẽ tiếp tục phát triển nhưng 
rất chậm trong vòng 5 năm tới, nổi bật là Arkansas, 
Mississipi, Alaska và Hawaii. 

Đặc biệt, theo phân tích của quỹ đầu tư bất động sản 
hàng đầu Lindahl Group, 3 thị trường đang có tiềm 
năng rất cao cần được quan tâm đặc biệt là South 
Carolina, North Carolina, và Michigan, dự đoán sẽ 
cạnh tranh mạnh mẽ với Texas, Georgia và Florida 
trong thời gian tới.

TIN NỔI BẬT

động kinh doanh của khu bất động sản này đã đi vào quỹ đạo. Theo đánh giá của 2 sàn bất động sản uy tín 
tại Atlanta, việc hiệu quả kinh doanh tăng cao đã giúp tăng giá trị dự án lên 40% so với giá mua. Hiện nay, 
dự án Parkside Crossing đang đi vào giai đoạn cuối trong kế hoạch đầu tư, và các nhà đầu tư dự kiến sẽ 
thoái vốn đầu tư vào đầu năm 2018.

Tháng 2 vừa qua, sau khi cùng Redwoods Capital 
đầu tư thành công vào dự án Parkside Crossing với 
250 căn hộ, một nhóm nhà đầu tư đã cùng chúng 
tôi đi khảo sát thực tế dự án tại thành phố Atlanta, 
một trong những thị trường sôi động nhất hiện nay 
tại Mỹ. Dự án Parkside Crossing được các chuyên 
viên thẩm định cũng như các nhà đầu tư đánh giá 
rất cao. Với đội ngũ quản lý dự án giàu kinh nghiệm 
và chuyên nghiệp, hoạt động kinh doanh của khu 

dự án mới - castaways

Khi nói đến đầu tư bất động sản tại Mỹ, đa số các nhà đầu 
tư thường nghĩ đến việc đầu tư vào thị trường nhà ở theo 
dạng lướt sóng. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư kỳ 
cựu, thị trường Bất động sản thương mại là một giải pháp 
đầu tư an toàn và đem lại hiệu quả hơn.

“

Hãy liên hệ với chúng tôi tại

để biết thêm chi tiết về các dự án cũng như giải 
pháp bảo vệ tài sản.

info@rwscapital.com


