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GIỚI THIỆU VỀ BIG INVEST GROUP
Công ty Cổ phần Big Invest Group (BIG) hoạt động theo mô hình cộng đồng đầu tư,
xoay quanh lĩnh vực mua bán và cho thuê bất động sản. Đến nay, BIG đã có hơn 500
nhà đầu tư và cổ đông trên cả nước.
BIG đã xây dựng được khối tài sản lên tới 300 tỷ đồng với nhiều tòa nhà cho thuê ở
nhiều tỉnh/thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai… và hệ thống văn phòng
trên khắp 3 miền đất nước.
Ngoài việc tổ chức cộng đồng đầu tư theo nhóm, BIG còn có tham vọng lớn hơn khi
muốn trở thành một chủ đầu tư dự án. BIG sẽ liên minh với các chủ đầu tư thiếu năng
lực gọi vốn, để trở thành người làm chủ các cuộc chơi bất động sản.

Tầm nhìn

Giá trị cốt lõi

Trở thành tập đoàn quốc tế đa ngành xoay
quanh lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất
động sản – Công ty đại chúng niêm yết cổ
phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

1. Dám nghĩ lớn

Trở thành nhà phát triển bất động sản
được niêm yết trên sàn chứng khoán
TP.HCM (HOSE).
Trở thành tập đoàn công nghệ & bất động
sản quốc tế niêm yết trên sàn chứng
khoán New York.

2. Thực hiện giấc mơ lập nghiệp
3. Tạo ra của cải
4. Chung hưởng của cải
5. Không bao giờ bỏ cuộc
6. Tập trung vào giải pháp và hành động
7. Thay đổi thế giới

Sứ mệnh
Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng bằng đầu tư và kinh doanh bất động sản.
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khởi đầu khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trong

trong tương lai.

suốt 12 năm khởi nghiệp (2010-2022), tôi
luôn nỗ lực kiên trì vượt khó, không chịu bỏ

Trên thế giới, hai mô hình này được nhận

cuộc dù gặp bao chông gai thử thách.

biết qua các Quỹ Tín thác Bất động sản

Ngoài khát vọng và ước mơ lớn, nhờ có sự

(REIT) với giá trị vốn hoá hàng chục tỷ đô la

đồng hành giúp đỡ hỗ trợ liên tục của các

hay các doanh nghiệp công nghệ bất động

anh em trong HĐQT và Ban Cố vấn, Ban

sản (Proptech) với giá trị định giá hàng trăm

Giám đốc, đội ngũ nhân sự và hàng trăm cổ

tỷ đô la. Đó là những minh chứng cho thấy

đông thiên thần, Big Invest Group đã đặt

khả năng mở rộng không biên giới và tiềm

được một viên gạch đáng tự hào trên

năng to lớn mà BIG còn có thể vươn đến

chặng đường chinh phục những mục tiêu

trong tương lai.

đã đề ra trước đó.
Như tôi đã từng chia sẻ: “Ước mơ lớn, bắt

THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HĐQT

mạnh. Đó là cộng đồng gồm các nhà đầu tư
cùng tầm nhìn, tư duy và kiến thức để cùng

Xin chào quý nhà đầu tư và các cổ đông của

tạo ra sự thành công và thịnh vượng cho

Big Invest Group! Lời đầu tiên, xin cảm ơn sự

mọi thành viên thông qua hoạt động kinh

tin tưởng và yêu quý mà quý vị đã dành cho

doanh và đầu tư bất động sản. Tôi hiểu được

đội ngũ Big Invest Group trong suốt quá

sức mạnh to lớn của một liên minh đầu tư

trình đồng hành vừa qua và chặng đường

cũng như tiềm năng tuyệt vời trong việc

tuyệt vời tiếp theo.

đưa doanh nghiệp trở thành một công ty
đại chúng. Cộng với các kiến thức tài chính

Big Invest Group là doanh nghiệp được khai

tuyệt vời là “Cơ chế vốn” do Tiến sĩ Wong Jeh

sinh từ một ý tưởng vào năm 2016 sau khi tôi

Shyan giảng dạy, tôi đã mơ đến việc xây

trở về từ các chuyến du học với những người

dựng và đưa doanh nghiệp Big Invest

thầy là các tỷ phú như Richard Brandson,

Group vươn tầm đến sàn chứng khoán New

Robert Kiyosaki, Blair Singer, T. Harv Eker,

York trong tương lai từ những ngày đầu

Tony Robin, Wong Jeh Shyan, Mary Buffett…

tiên.

Chính việc được gặp gỡ những người thầy
với tầm nhìn vĩ đại, đã cho tôi thấy được sức

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với mô

mạnh của việc xây dựng một liên minh hùng

hình nhà cho thuê ban đầu, tôi đã có một

Việc chính thức giao dịch trên sàn Upcom

đầu nhỏ, học hỏi nhanh” - Đó là ba phương

là một dấu ấn quan trọng và đáng nhớ của

châm mà đội ngũ BIG sẽ liên tục nỗ lực và

BIG. Đây là kết quả xứng đáng cho mọi nỗ

kiên trì theo đuổi để chinh phục ước mơ của

lực, mọi tin tưởng đồng hành của hàng

mình từ những kết quả nhỏ bé đầu tiên đến

trăm cổ đông trong suốt gần 06 năm thành

sau này. Xin trích lại câu nói nổi tiếng của

lập và phát triển vừa qua. Tôi xin một lần

người thầy Tỷ phú Robert Kiyosaki thay cho

nữa gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh chị em

lời kết: “Thay vì giới hạn ước mơ, hãy phát

Ban lãnh đạo, Ban giám đốc, đội ngũ nhân

triển và nâng cao tầm vóc của bạn!". Một lần

sự và hàng trăm cổ đông thiên thần –

nữa xin cảm ơn và chúc cho chúng ta sẽ

những người đã tin tưởng tôi từ những

cùng nhau có một chặng đường tuyệt vời

ngày đầu tiên đến hôm nay. Và tất nhiên,

trên hành trình đưa Big Invest Group chinh

hành trình chinh phục các sân chơi tài

phục các đỉnh cao mới.

chính chứng khoán của BIG chỉ mới bắt
đầu, phía trước còn rất nhiều việc phải làm

Trân Trọng!

và nhiều điều cần phải nỗ lực cho các mục

Chủ tịch HĐQT Võ Phi Nhật Huy

tiêu lớn phía trước.
Nếu như trước đây, với mô hình cũ là kinh
doanh nhà cho thuê thì việc đến New York
với BIG là bất khả thi. Tuy nhiên với sự thích
nghi và chuyển đổi liên tục cũng như học
hỏi những công nghệ ưu việt của nền kinh
thế 4.0, ngày hôm nay BIG đã khác. Không
chỉ sở hữu nhiều bất động sản cho thuê mà
BIG còn là một doanh nghiệp đi theo hai xu
hướng tiên phong trên thị trường, là liên
minh đầu tư với một cộng đồng lớn và ứng
dụng công nghệ 4.0 để trở thành một
doanh nghiệp công nghệ bất động sản
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BDS INVEST - Nền tảng số hóa bất động sản chạy trên nền
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Bước 2: Hoán đổi BNB lấy token BDS
BDS Token là trái tim của nền tảng
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GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU VỀ BAN GIÁM ĐỐC

Ông Võ Phi Nhật Huy

Ông Võ Phi Nhật Quang

Bà Trần Thị Mưa Thao

Ông Võ Phi Nhật Quang

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản

Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Kinh Doanh

Big Invest Group

trị Điều hành Big Invest

(C.E.O) Big Invest Group

(C.C.O) Kiêm Phó Tổng

Group

Miền Nam

- Tốt Nghiệp Thủ Khoa Kiến Trúc của Đại Học

- Nhà đồng sáng lập hệ thống nhà cho thuê

- Tốt nghiệp Giám đốc Kinh Doanh từ Học Viên

- Nhà đồng sáng lập hệ thống Nhà cho Thuê

Kiến Trúc TP.HCM

Bigland và cộng đồng đầu tư Big Invest Group.

Quản Lý PACE

Bigland và cộng đồng đầu tư Big Invest Group

- Theo học từ các Triệu Phú và Tỷ Phú thế giới: T

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán từ ĐH Công

- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh

Harv Eker, Blair Singer, Robert Kiyosaki, Tony

doanh bất động sản

Thương

doanh bất động sản. Đào tạo ra hơn hàng trăm

Robbins...

- Đào tạo ra hơn hàng trăm “vua bán hàng” và tư

- Hơn 05 năm kinh nghiệm điều hành doanh

“vua bán hàng” và nắm được nhiều kỹ năng

- Tác giả cuốn sách Tự Do Tài Chính Bằng Bất

vấn cho hàng trăm nhà đầu tư thành công với các

nghiệp tổ chức hơn 200 sự kiện lớn nhỏ cho hơn

kinh doanh bất động sản thực chiến hiệu quả.

Động Sản được xuất bản ra hai thứ tiếng Việt,

thương vụ cho thuê, mua bán bất động sản.

5000 khách hàng trên cả nước.

- Nhà tư vấn cho hàng trăm nhà đầu tư thành

Anh.

công với các thương vụ cho thuê, mua bán bất

- Gần 15 năm kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư

động sản

bất động sản, nhà sáng lập Big Invest Group.
Ông Kiều Văn Khoa
Thành viên Hội đồng Quản
trị Điều hành Big Invest
Group
Kiêm Phó Tổng miền Bắc
Big Invest Group
- Nguyên Đại Tá Công An, Trưởng phòng Học
Viện Cảnh Sát Nhân Dân.
- Chuyên gia 40 năm kinh nghiệm triển khai
nhiều dự án xây dựng với quy mô lớn.
- Cố vấn cao cấp cho nhiều Công Ty, Tập đoàn.

Ông Lý Ngọc Sơn

Ông Nguyễn Nhật Sơn

Thành viên Hội đồng Quản

Giám Đốc Công Nghệ

trị Độc lập Big Invest Group

(C.T.O)

- Nguyên Thẩm Phán và Chánh Văn Phòng Toà

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT tại trường Đại

Án Nhân Dân Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

học Khoa Học Huế.

- Chuyên gia 20 năm kinh nghiệm công tác trong

- Tốt nghiệp khoá lập trình viên quốc tế Aptech

ngành toà án, xét xử hàng ngàn vụ án tranh chấp

- Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công

đất đai, tài sản.

nghệ, ứng dụng công nghệ blockchain trong

- Nhà Đầu Tư Bất Động Sản hơn 20 kinh nghiệm

Bất động sản.

tại nhiều thị trường. Cố Vấn Cao Cấp cho nhiều
Công Ty, Tập Đoàn.

Bà Lê Thị Huyền
Kế toán trường

- Tốt nghiệp chuyên ngành : Kế toán –Kiểm toán
tại trường Đại học Quản Trị Kinh doanh và Học
viện Tài chính
- Được Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực trên Kế
toán – Kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế
Quốc Dân và Trung ương Hội Kiểm toán Việt
Nam
- 20 năm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản,
Thương mại dịch vụ…

Ông Trần Đình Tú
Thành viên Hội đồng Quản
trị Big Invest Group

- Làm việc tại các Công ty có quy mô nhân sự
trên 100 người và hệ thống chuỗi cửa hàng bán
lẻ
- Quản lý và Phát triển Dự án Bất động sản tại TP
HCM và Hà Nội

- Chuyên gia 20 năm kinh nghiệm tư vấn về
chiến lược và tái cấu trúc, tự động hoá doanh
nghiệp.
- Nhà tư vấn cho nhiều tập đoàn lớn trong và
ngoài nước như TH True Milk, Cao Su Việt Nam,
Inax, Hoacheng..
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BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

Tòa Văn Phòng Cho Thuê Big Tp.HCM

Tòa Căn Hộ Cho Thuê Big Đà Nẵng

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Tòa Văn Phòng Cho Thuê Big Hà Nội

Tòa Căn Hộ Cho Thuê Big TP.HCM

Tòa Nhà Khách Sạn Văn Phòng Big Lào Cai

10

Khu nhà ở Big Bình Phước

Khu nhà ở Big Tây Ninh

11

SỰ KIỆN

12

Hơn 05 năm với hơn 100 chương trình lớn nhỏ với hơn 5000 khách hàng tham dự cùng các chuyên gia, doanh nhân, tỷ phú thành công trong và ngoài nước
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CÔNG NGHỆ

14

ĐẦU TƯ DỰ ÁN
QUY ĐỔI SẢN PHẨM

BIG TÂY NINH

15

XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG

16

Hợp tác chiến lược cùng các đối tác thi công xây dựng tại nhiều thành phố kết hợp với việc cung cấp vật liệu xây dựng, máy móc, sắt thép trở thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh

THÔNG TIN BIG INVEST GROUP TRÊN BÁO CHÍ
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Chủ tịch công ty Big Invest Group sắp chào sàn
chứng khoán: "Tôi mơ lớn và bắt đầu nhỏ"
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kinh doanh từ thuê các bất động sản
trở thành một doanh nghiệp sở hữu
nhiều bất động sản cho thuê ở các
thành phố lớn với quy mô tài sản gần
300 tỷ đồng vừa được chấp thuận lên
sàn Upcom với mã niêm yết BIG.
Từ sở hữu một vài căn nhà thuê
cho thuê, quy mô đầu tư vài chục
triệu đồng, hiện công ty đã sở hữu
những tòa nhà, khu nhà ở, tòa khách
sạn, văn phòng của riêng mình với
quy mô đầu tư hàng trăm tỷ. BIG đã
minh chứng cho việc tuy bước đầu
khởi đầu khiêm tốn vẫn có thể đạt
được những kết quả lớn lao. "Tôi mơ

Sở giao dịch chứng khoán Hà
Nội (HNX) công bố chấp thuận cho
công ty Big Invest Group lên sàn với
mã chứng khoán BIG tại Upcom vào
ngày 10/01/2022. BIG gây xôn xao dư
luận với vị chủ tịch trẻ 34 tuổi Võ Phi
Nhật Huy là người từng có ước mơ lớn
đưa công ty niêm yết tại New York

lớn, bắt đầu nhỏ và sẽ nỗ lực học hỏi
không ngừng. Hướng đến các vì sao
thì ít nhất bạn sẽ chinh phục được
các tầng mây" - Chủ tịch Big Invest
Group chia sẻ.

Mô hình cộng đồng đầu
tư khác biệt
Nhận thức được bất động
sản là cuộc chơi của nhiều yếu tố
không chỉ mỗi vấn đề vốn liếng mà
còn cả kinh nghiệm, kiến thức, thông
tin pháp lý, quy hoạch, quan hệ địa
phương,… mà một cá nhân không thể

Ước mơ lớn, khởi đầu nhỏ
Năm 2008, khởi nghiệp từ hai
bàn tay trắng với mô hình thuê cho
thuê lại, thủ khoa đại học kiến trúc
TP.HCM, Võ Phi Nhật Huy đã nỗ lực
học hỏi để đưa một doanh nghiệp

Hình ảnh các thành viên HĐQT và Ban cố vấn của BIG
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một mình xoay sở. BIG đã lựa chọn
mô hình khác biệt so với các công ty
bất động sản khác là doanh nghiệp
cộng đồng quy tụ các nhà đầu tư trên
cả nước với sự hỗ trợ cố vấn của các
chuyên gia uy tín, nhiều kinh nghiệm.
Với nội lực đang có BIG đã tổ
chức các dự án xây các tòa nhà cho
thuê, các khu dân cư chia sẻ lợi nhuận
cho cộng đồng giúp nhiều nhà đầu tư
với số vốn nhỏ thu được lợi nhuận khi
tham gia cùng. Đại diện của Big
Invest Group miền Nam cho biết: "Sứ

mệnh của BIG là trao cơ hội đầu tư
bất động sản cho mọi người."

Tiên phong ứng dụng
công nghệ để vươn xa
Là doanh nghiệp bất động sản
trẻ chủ động tham gia vào cuộc cách
mạng chuyển đổi số. Năm 2021, Big
Invest Group đã hợp tác với một số
doanh nghiệp công nghệ nước ngoài
để ứng dụng công nghệ Blockchain

Hình ảnh khu nhà ở của Big ở Tây Ninh vừa khai trương

vào việc số hóa các dự án bất động
sản. Do đó, dịch Covid-19 vừa qua, BIG
vẫn tạo ra doanh thu và hoàn thành
được các dự án đã đề ra.

Đối tác và khách hàng
lớn của các doanh nghiệp
bất động sản khác
Ước mơ lớn, bắt đầu nhỏ lựa
chọn hướng đi trở thành một cộng
đồng quy tụ các nhà đầu tư, BIG trở

thành một đối tác thân thiết của
nhiều chủ đầu tư trong việc góp vốn,
năng lực cùng thực hiện các dự án
bất động sản lớn với các doanh
nghiệp cùng khác. Bên cạnh đó, BIG
giúp các chủ dự án có thể bán hàng
và gọi vốn từ cộng đồng khi ứng
dụng thành công công nghệ vào lĩnh
vực BĐS. Tới đây Big Invest Group sắp
chào sàn Upcom với mã chứng khoán
BIG. Hy vọng những tiềm năng trong
tương lai của Big Invest Group doanh nghiệp cộng đồng bất động
sản sẽ tiến nhanh theo xu thế số hóa
toàn cầu.

Tòa nhà văn phòng khách sạn sắp hoàn thành của BIG
tại trung tâm TP Lào Cai đang được ứng dụng công nghệ số hóa
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Cổ phiếu Big Invest Group (BIG) chào sàn UPCOM
có gì khác biệt ?
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo chấp thuận cho cổ
phiếu công ty Big Invest Group lên sàn với mã chứng khoán BIG tại Upcom vào
ngày 10/1/2022. Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này có giá tham chiếu
10.900 đồng một cổ phiếu không chênh lệch nhiều so với mệnh giá. Theo đó với
5 triệu cổ phiếu sẽ lên sàn Upcom, vốn hoá của Big Invest Group đạt gần 55 tỷ
đồng.

BIG được thành lập năm 2017 bởi thủ
khoa ĐH Kiến trúc TP.HCM, Võ Phi
Nhật Huy, hoạt động kinh doanh
chính xoay quanh lĩnh vực mua bán
và cho thuê bất động sản, sự kiện, xây
dựng với vốn điều lệ tại thời điểm
thành lập là 10 tỷ đồng. Sau hai lần
tăng vốn, hiện nay vốn điều lệ của BIG
đã đạt con số 50 tỷ đồng.
Tính đến tháng 9/2021, tổng nguồn
vốn của BIG hơn 117 tỷ đồng, gấp rưỡi

Trụ sở Big Invest Group tại TP.HCM

ngày đầu năm. Trong đó, tổng nợ đi
vay tăng từ 2 tỷ (năm 2019) đến 14 tỷ
đồng (năm 2020) và đạt 27 tỷ đồng
vào cuối tháng 9/2021, chủ yếu vay từ
ngân hàng. So với các doanh nghiệp
ngành bất động sản, tỷ lệ vay của BIG
đang khá thấp, chỉ chiếm 23% tổng
nguồn vốn. Điều này vẫn đảm bảo tỷ
lệ an toàn về đòn bẩy tài chính trên
khối lượng tài sản cho doanh nghiệp.
Theo chia sẻ của đại diện doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm gần đây (đơn vị: đồng)
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nghiệp, ngoài các con số tài sản trên
Báo cáo tài chính, Big Invest Group
đang triển khai và hoàn thiện một
loạt các dự án khác với quy mô gần
200 tỷ đồng với toà nhà khách sạn,
văn phòng ở Lào Cai, toà nhà văn
phòng ở TP.HCM, khu nhà ở Bình
Phước dự kiến sẽ được đưa vào doanh
nghiệp để gia tăng quy mô trong
năm 2022 này.
Về tình hình kinh doanh, doanh thu
thuần năm 2020 của BIG hơn 101 tỷ
đồng, tăng 19% so với năm trước.
Cùng năm 2019, lợi nhuận đạt 1 tỷ
đồng và 3,6 tỷ (năm 2020). Riêng

trong 9 tháng 2021, doanh thu của
công ty đã đạt trên 100 tỷ, lợi nhuận
sau thuế gần 3 tỷ đồng. Với kết quả
này, BIG đã thực hiện được lần lượt
80% kế hoạch doanh thu và 70% chỉ
tiêu lợi nhuận sau thuế năm.
Trong bối cảnh dịch bệnh năm 2020 –
2021, khá nhiều các doanh nghiệp
bất động sản khác đang gánh chịu
các khoảng lỗ lớn trên BCTC, BIG có
lãi và tăng trưởng là một tín hiệu tích
cực.
Theo đại diện doanh nghiệp, việc ứng
dụng công nghệ 4.0 vào chuyển đổi
số trong bất động sản đã giúp BIG tạo
Kết quả kinh doanh của BIG

ra được doanh thu và hoàn thành các
dự án đúng tiến độ dưới tình hình
căng thẳng của dịch bệnh. Cùng với
đó là việc lựa chọn phát triển theo mô
hình cộng đồng đầu tư bất động sản,
BIG luôn có sẵn lực lượng các nhà đầu
tư cùng triển khai nhiều dự án mới
hoặc mua sĩ nhiều sản phẩm lớn từ
các chủ đầu tư khác.

Toà nhà khách sạn, văn phòng của Big Invest Group ở Lào Cai đang hoàn thiện xây dựng.

Với mô hình doanh nghiệp cộng
đồng bất động sản khá mới mẻ và
tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0
số hoá bất động sản, BIG được xem là
một tân binh đầy tiềm năng sẽ chào
sàn Upcom vào ngày 10/01/2022.
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Chủ tịch Big Group - Võ Phi Nhật Huy : “Đầu tư đất
nền theo mô hình cộng đồng 4.0 giúp nhà đầu tư
tránh rủi ro”
(Dân trí) - Đất nền là mảng đầu tư đang khá “sốt” trên thị trường bất động sản
hiện nay. Tuy nhiên, đầu tư riêng lẻ dễ gặp nhiều rủi ro. Cộng đồng các nhà
đầu tư bất động sản với thương hiệu Big Group theo mô hình kinh tế chia sẻ
4.0, giúp các nhà đầu tư cùng nhau nắm bắt các cuộc chơi đầu tư an toàn về
pháp lý và thu được lợi nhuận cao hơn khi đi một mình.

Đầu tư đất nền theo
nhóm với sức mạnh của
cộng đồng

nhỏ lẻ trên cả nước. Sau đó cùng
nhau tìm kiếm các dự án bất động
sản có yếu tố pháp lý an toàn và tỷ
suất sinh lời cao, rồi cùng góp vốn
góp sức triển khai.

Những ngày đầu năm 2019, một chủ
đầu tư bất động sản lớn ở tỉnh Tây
Ninh tiếp cùng lúc gần 50 nhà đầu tư
từ Hà Nội và TP.HCM đến xem đất.
Sau một lúc trao đổi thông tin, vị này
“choáng váng” khi 40 lô đất nền được
bán hết veo trong tích tắc. Nhóm
người này sau đó tiết lộ, họ nằm trong
cộng đồng 300 nhà đầu tư của cộng
đồng Big Group.

Big Group với gần 3 năm phát triển
đã xây dựng thành công cộng đồng
với 300 nhà đầu tư trên cả nước và
hoạt động với nhiều mảng kinh
doanh bổ trợ cho cộng đồng nhà đầu
tư từ tổ chức sự kiện, môi giới các dự
án bất động sản, kiến trúc xây dựng,
tư vấn đầu tư và sản xuất các phần
mềm ứng dụng công nghệ 4.0 làm
công cụ quản lý đầu tư cho cộng
đồng với website www.BigInvest.vn

Theo các chuyên gia bất động sản,
hình thức đầu tư đất nền theo nhóm
không mới mà có từ khoảng 3 năm
trở lại đây. Khi quỹ đất trong nội
thành dần khan hiếm, nhiều nhà đầu
tư dạt ra vùng ngoại ô và các tỉnh lân
cận, rủ nhau đầu tư theo nhóm. Đầu
tư bất động sản theo nhóm có nhiều
cái lợi, lớn nhất là mua được các bất
động sản pháp lý tốt do có nhiều
chuyên gia trong cộng đồng thẩm
định và mức giá hấp dẫn nhờ mua số
lượng lớn.

Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch Big Group diễn thuyết cùng
Shark Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch Cen Group trong hội nghị Property Expo 2019

Doanh nhân Võ Phi Nhật Huy – Người
từng tốt nghiệp Thủ Khoa ĐH Kiến
Trúc TP.HCM cho biết, đây ông đang
xây dựng mô hình đầu tư bất động
sản theo hình thức cộng đồng của
nền kinh tế chia sẻ 4.0. Công ty Cổ
phần Big Group là doanh nghiệp
đứng ra tập hợp và quy tụ một cộng
đồng các nhà đầu tư bất động sản

Chủ tịch Big Group – ông Võ Phi Nhật
Huy chia sẻ, đầu tư theo nhóm mang
lại cho nhà đầu tư rất nhiều lợi ích so
với khi đầu tư một mình. Ngoài
chuyện tác động đến mặt bằng giá,
mỗi nhà đầu tư còn được chủ đầu tư
khu đất giảm giá bán. “Hơn nữa,
trong khi mô hình sở hữu-cho thuê
bất động sản giúp mang lại lợi nhuận
20-30% mỗi năm, thì mô hình mới có
thể mang về cho cộng đồng nhà đầu
tư mức lợi nhuận đến 50% - 100% một
năm”, ông Huy đánh giá.

Tiên phong với mô hình
cộng đồng đầu tư: từ sở
hữu các toà nhà cho thuê
đến đầu tư đất nền.
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Cộng đồng các nhà đầu tư của Big Group tại TP. HCM

Ông Võ Phi Nhật Huy chia sẻ trong hội nghị Property Expo 2019 với 1000 nhà đầu tư

Big Group từng được biết là doanh
nghiệp tiên phong trong việc tổ chức
mô hình đầu tư cộng đồng theo
nhóm. Mô hình này giúp các nhà đầu
tư nhỏ với số vốn ít nhưng có thể sở
hữu hàng loạt toà nhà cho thuê với
giá trị cao, theo hình thức cổ phần.
Đến nay, Big Group đang có 3 tòa nhà
cho thuê theo hình thức sở hữu-cho
thuê. Tập đoàn có 2 tòa nhà ở TP.HCM
(Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè và
Huỳnh Tấn Phát, Q.7) và một ở Đà
Nẵng (Phan Huy Thực, Q. Sơn Trà).
Bên cạnh mô hình sở hữu cho thuê,
Big Group cũng đang triển khai mô
hình đầu tư theo nhóm với các dự án
đất nền ven đô, hứa hẹn mang lại lợi

nhuận cao cho nhà đầu tư trong cộng
đồng. Lợi ích lớn nhất của việc đầu tư
đất nền theo nhóm, theo chủ tịch Big
Group, là được chiết khấu cao, được
quyền ưu tiên đàm phán với nhiều lợi
ích khi mua đất.
Ông Võ Phi Nhật Huy chia sẻ, nếu đầu
tư một mình, nhà đầu tư có thể phải
vay tiền ngân hàng với nhiều áp lực và
rủi ro. Bằng việc cùng góp vốn với
nhau, không ai phải vay mà có thể
mua được số lượng lớn với nhiều ưu
thế, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho
tất cả thành viên.
Theo ông Huy, Big Group chọn mảng
đất nền vì phân khúc này có thanh

khoản cao, mỗi lô có diện tích vừa
phải (100-200m2) và giá dưới 1 tỷ
đồng. Big Group sẽ khảo sát kĩ về
tiềm năng đầu tư, nhất là tính pháp lý,
bảo đảm an toàn cao nhất cho nhà
đầu tư trong cộng đồng.

Tập hợp ban lãnh đạo và
cố vấn dày dặn kinh
nghiệm cho kế hoạch trở
thành chủ đầu tư.
Ngoài việc tổ chức cộng đồng đầu tư
theo nhóm, Big Group còn có tham
vọng lớn hơn khi muốn trở thành một
chủ đầu tư dự án. Bằng việc tìm kiếm
những đối tác là các chủ đầu tư có
năng lực nhưng lại thiếu năng lực về
gọi vốn, Big Group đã liên minh trở
thành cổ đông của các chủ đầu tư
này để trở thành người làm chủ các

cuộc chơi bất động sản.
Thương vụ gần nhất mà cộng đồng
Big Group đang triển khai đó là tham
gia góp vốn làm chủ đầu tư một dự
án đất nền ở Bắc Giang, dự án đã
được chính quyền địa phương duyệt
chủ trương và đang thực hiện bản đồ
quy hoạch chi tiết 1/500. Với quy mô
6,3 ha, khu đất dự kiến được triển khai
thành khu dân cư với 400 lô đất. Chủ
tịch Big Group ước tính, thương vụ
này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư
trong cộng đồng khoản lợi nhuận
25-50% trong một năm, tùy từng giai
đoạn tham gia góp vốn.
Hiệu quả của tính cộng hưởng ngoài
yếu tố vốn, còn nằm ở kiến thức của
những thành viên nhiều năm kinh
nghiệm. Cuối tháng 6/2019, Big Group
đã chính thức ra mắt các cổ đông hai
miền Nam Bắc những nhân sự chủ
chốt. Đây là những lãnh đạo cũng
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từng là Phó tổng Giám đốc của Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS),
Giám đốc Sở Giao dịch Công ty Chứng khoán Quân đội (MBS).
Với một ê kíp ban lãnh đạo và ban cố vấn đủ tâm và tầm, Big Group trở thành
một sân chơi đầu tư cộng đồng an toàn với các cuộc chơi đầu tư bất động sản
hấp dẫn với những nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường. Đó cũng là lý do mà cộng
đồng này không ngừng lớn mạnh và đã sẵn sàng nguồn lực cho những dự án
với quy mô lớn hơn trong thời gian tới.
Minh Quân.
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như cố vấn đắc lực cho chủ tịch Big
Group, nhằm tạo ra những bước đột
phá để đưa tập đoàn lên sàn vào năm
2020.
Đáng chú ý nhất là Phó Chủ tịch Kiều
Văn Khoa. Ông có 40 năm kinh
nghiệm làm vị trí lãnh đạo cấp cao tại
các cơ quan nhà nước. Với vai trò hỗ
trợ pháp lý cho Tập đoàn, ông Khoa là
người rất am hiểu luật, có kinh
nghiệm về kinh doanh và đầu tư bất
động sản.
Big Group cũng muốn định hướng lại
chiến lược dài hạn. Theo đó, tập đoàn
đã mời ông Trần Đình Tú – người có

hơn 20 năm kinh nghiệm tái cấu trúc
cho các doanh nghiệp lớn trên cả
nước như TH True Milk, Tập đoàn Cao
Su Việt Nam và các tập đoàn khác về
làm cố vấn chiến lược.
Về pháp lý, Big Group có sự tư vấn và
hỗ trợ của ông Lý Ngọc Sơn nguyên là
Thẩm phán của Toà Án tỉnh Bình
Dương với nhiều năm kinh nghiệm
trong các hoạt động thẩm định pháp
lý về các dự án bất động sản.
Để chuẩn bị cho bước lên sàn chứng
khoán vào năm 2020, Big Group đã
nhờ đến sự hợp tác của ông Trần Hữu
Chung – Chủ tịch SMD Holding. Ông
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Ứng dụng BDS Invest hỗ trợ số hoá lĩnh vực bất
động sản

phương pháp quy đổi các token trên
các sàn quy đổi điện tử quốc tế giúp
các nhà đầu tư giao dịch dễ dàng.

Với giao diện đơn giản tích hợp nền tảng công nghệ 4.0, BDS Invest cho
phép thực hiện các hoạt động đầu tư bất động sản minh bạch.
Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn
Giới chuyên gia cho rằng, trên nền
bất động sản toàn cầu (JLL), ứng
tảng blockchain, có bốn ứng dụng
dụng công nghệ trong bất động sản
công nghệ được xem là giải pháp 4.0
(Proptech) đang trở thành xu hướng
cho ngành bất động sản. Trong đó, sổ
tất yếu theo dòng tăng trưởng của thị
cái phân tán DLT (Distributed Edger
trường. Như vậy, sau các ứng dụng
Technology), giúp minh bạch thông
như gọi xe, đặt phòng, ví điện tử..., thị
tin không thể thay đổi hay sửa xoá.
trường sẽ tiếp tục được khuấy động
Thanh khoản theo yêu cầu ODL
bởi những ứng dụng công nghệ
(On-Demand Liquidity) sẽ tạo ra các
dành cho lĩnh vực bất động sản.
token tiện ích kỹ thuật số, sử dụng

Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là giao kết được quy định bởi
công nghệ, đảm bảo giao dịch thực

hiện ngay sau khi ký kết mà không bị
tác động hay điều chỉnh từ bên ngoài.
Cuối cùng là ứng dụng Tokenize (chia
nhỏ kỹ thuật số), giúp chia nhỏ các tài
sản lớn ra thành những token kỹ
thuật số một cách minh bạch, rõ
ràng. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể
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Giao diện ứng dụng BDS Invest.

Văn phòng của Tập đoàn Big Group tại TP HCM.
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tiếp cận các dự án với số vốn bất kỳ,
tối ưu hóa nguồn vốn theo từng nhu
cầu khác nhau.
Dựa trên những công nghệ đó, Công
ty BDS Holding LLC có trụ sở tại Mỹ đã
phát triển ứng dụng BDS Invest
nhằm số hóa thị trường bất động sản
trên nền tảng blockchain của token
tiện ích (Utility Token) có tên là Big
Digital Shares, tạm hiểu là sự chia sẻ
kỹ thuật số các tài sản lớn, gọi tắt là
BDS Token trên nền tảng KRC20 với
hợp đồng thông minh.
Tại Việt Nam, BDS Holding LLC hợp

tác với Tập đoàn Big Group, một
doanh nghiệp đi theo mô hình cộng
đồng bất động sản dưới sự cố vấn của
các chuyên gia am hiểu thị trường
bất động sản trong nước, từ đó triển
khai ứng dụng thí điểm trong hệ
thống sinh thái bất động sản của Big
Group. Mục tiêu đưa ứng dụng này
đến các công ty, tập đoàn bất động
sản khác trong tương lai.
Đại diện BDS Holding LLC cho biết,
ứng dụng BDS Invest sử dụng công
nghệ blockchain trong quản lý, vận
hành các dự án bất động sản đồng
thời kế thừa những công nghệ ưu việt
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Thành viên ban cố vấn BDS Holding LLC.

đã có trở thành một nền tảng kết nối
hiệu quả trong lĩnh vực địa ốc.
BDS Invest giải quyết hiệu quả các
vấn đề thường gặp cho các nhóm
tham gia đầu tư vào thị trường bất
động sản. Nhà đầu tư dễ dàng tham
gia các dự án bất động sản với việc
quy đổi các token tiện ích ra các sản
phẩm bất động sản thực tế. Việc sở
hữu các token tiện ích giúp nhà đầu
tư có thể dễ dàng tham gia các dự án
bất động sản với nguồn lực nhỏ
nhưng lại được hưởng nhiều lợi ích
với những ưu đãi trên các sản phẩm,
dịch vụ của chủ đầu tư.
Trong khi đó, chủ đầu tư các dự án
bất động sản được hỗ trợ sử dụng
công nghệ điểm thưởng tiện ích vào
các dự án để dễ dàng quảng bá và
thu hút người dùng trong và ngoài
nước. Từ đó, xây dựng tập khách hàng
sẵn có cho dự án. Việc quy đổi token
tiện ích qua những sản phẩm bất
động sản thực tế hay những dịch vụ
mang lại nhiều giá trị khách hàng từ
đó thu hút được sự quan tâm và
nguồn lực từ cộng đồng.
Với nhà môi giới, BDS Invest dùng
công nghệ tiếp thị liên kết, thông tin
rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền
lợi cho nhà môi thông qua việc trả
hoa hồng ngày khi giao dịch hoàn tất
bằng hợp đồng thông minh. Công
nghệ này giải quyết các vấn nạn

trong việc tranh dành khách hàng và
chậm trả chi phí hoa hồng đang tồn
đọng trên thị trường.
Theo đại diện BDS Holding LLC, công
nghệ blockchain giúp thông tin về
các sản phẩm bất động sản ngày
càng minh bạch, rõ ràng hơn. Từ đó,
hỗ trợ cho công tác quản lý của các
ban ngành, giúp thị trường bất động
sản Việt Nam sớm có sự phát triển
mạnh mẽ theo kịp các nước tiến bộ
trên thế giới.
Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn
đang trên đà tăng trưởng, sự gia tăng
nhanh chóng của số lượng người sử
dụng điện thoại thông minh đang
góp dần thay đổi hành vi đầu tư bất
động sản từ offline sang online của
nhiều nhà đầu tư. Chính những yếu tố
này được xem là động lực cho sự phát
triển trong tương lai của BDS Invest.
Tâm Anh
Xem thêm thông tin liên quan đến
đầu tư bất động sản tại
bigbds.io/zoom

