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Các dự án bất động sản gần trạm metro đang ngày càng có sự cạnh tranh lớn về số lượng.
Đi tắt đón đầu và nắm vững về thông tin phải kể đến công ty SSG 2 với dự án khu phức hợp
Thảo Điền Pearl nằm trên Đường Quốc Hương quận 2. Dự án ngay khi khởi công đã thu hút
được sự chú ý lớn bởi lẽ nó nằm trên trạm số 6 của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên với 450
căn hộ, dự án nay chỉ còn lại 1 vài căn chưa có khách mà thôi, sự phản hồi của khách về
những căn hộ cho thuê  hay biệt thự bán là vô cùng tốt.

      

  

Có thể nói dự án metro là 1 bước ngoặt lớn cho thế giới bất động sản Sài Gòn, với những chiêu
đón đầu và thu hút khách hàng, không ít các công ty đã ăn lên làm ra đưa thị trường bất động
sản TP khởi sắc hơn.
Ngoài SSG 2 còn có Thảo Điền Investment với dự án Masteri Thảo Điền với hơn 3000 căn vừa
xây móng. Không chịu kém cạnh dự án này cũng nằm trên ga số 7 tuyến metro với địa thế
thuận lợi cho khách hàng khi ở đây, thấy được sự chiến lược của dự án Vingroup đã bắt tay cùng
Thảo Điền Investment đầu tư khu trung tâm thương mại cao cấp ngay tại dự án, đó lại là 1 lợi
thế để thu hút cư dân tại dự án.
Khảo sát của các đơn vị tư vấn bất động sản tại TP HCM, tại khu vực gần tuyến Metro Bến
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Thành - Suối Tiên đã bắt đầu có chuyển biến tích cực. Theo CBRE Việt Nam, trong quý
III/2014, giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp tăng 1-4% so với quý trước và tăng 1,2-5,4% so
với cùng kỳ. Tại quận 2, giá bán sơ cấp của một vài dự án đã nhích nhẹ 2-5%. Còn báo cáo quý
III/2014 của Savills Việt Nam cho thấy chỉ số giá nhà chung cư toàn thị trường TP HCM tăng
0,7% so với cùng kỳ, chủ yếu rơi vào khu vực quận 2, gần tuyến metro.

  

  

Hi vọng tuyến metro này có thể sẽ thay đổi quan điểm rằng trung tâm Sài Gòn chỉ có quận 1,
tuyến metro sẽ làm thị trường bất động sản ở thành phố trở nên nhộn nhịp hơn.
Đây còn là cơ hội cải thiện sự làm dụng xe máy của người dân, sắp tới đây họ sẽ phải tập dần
với thói quen đi bộ để tới tuyến metro, giúp cải thiện sức khỏe, tiết kiệm chi phí.
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