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Tóm tắt: 
 

Bài nghiên cứu kiểm định tác động của các yếu tố tài chính đến thị trường nhà ở tại thành phố Hồ 

Chí Minh, dữ liệu được thu thập trong giai đoạn từ quý 1 năm 2009 đến quý 2 năm 2017. Với việc 

sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy, thị trường nhà ở tại thành 

phố Hồ Chí Minh bị tác động bởi các yếu tố tài chính như: tăng trưởng kinh tế, cung tiền (M2), lãi 

suất cho vay và chỉ số chứng khoán, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian. Thị trường nhà ở 

còn bị tác động bởi các cú sốc của chính yếu tố này trong quá khứ. Kết quả nghiên cứu là bằng 

chứng thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, do đó mang lại giá trị thiết thực và ý nghĩa.  
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Abstract: 
 

The paper examines the impact of financial factors on the housing market in Ho Chi Minh City 

with data collected in the period from the first quarter of 2009 to the second quarter of 2017. With 

the use of the Vector Auto Regression (VAR) model, the research shows that the housing market 

in Ho Chi Minh City is affected by financial factors such as economic growth, money supply (M2), 

lending interest rate and stock indexes, with the trend of change over time. The housing market is 

also affected by the shocks of this very element in the past. The research results are empirical 

evidence in Ho Chi Minh City, thus bringing practical value and meaning.  
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