Hãy tng tng tt c nhng iu cn làm bn mua mt ngôi nhà mi. Nu ã có nhà, bn có th
cn mt ngi môi gii bán nó. Bn cng có th cn mt ngi môi gii tìm cho bn mt ch mi.
Bn cng có th cn mt hãng cho vay th chp tài tr cho v mua bán. Bn s phi mua bo
him quyn s hu và bo him nhà, ri tìm mt hãng chuyn nhà ch tt c c ca bn n ngôi
nhà mi.
Bây gi hãy hình dung bn có th nhn tt c dch v này t ch mt công ty duy nht. Và
còn tuyt hn th, hãy hình dung công ty này s iu phi thi gian ca tng giai on ca
giao dch vic di chuyn t ni này sang ni khác c gn nh lin mch. Mt s công ty công
ngh bt ng sn ang chy ua bin “gic m” này thành hin thc.
Liu nhng th lc “t phá” ca ngành công ngh cui cùng ã n vi th gii rm rà ca ngành
mua bán nhà ca? Các hãng mua bán nhà da trên thut toán nh Opendoor cùng
vi s thay i chin lc ca nhng công ty ln nh Zvel và các v hp nht (consolidation)
trong toàn ngành mua bán bt ng sn dng nh u nói “Có”.
Nhiu ngi ang c gng xây dng h sinh thái tiêu dùng u-cui này, ni ngi tiêu dùng có
th làm mi th ch trong mt không gian, theo chuyên gia t vn công ngh hc thut & bt
ng sn Mike DelPittle. Bn nhìn vào nhng i din nh Opendoor và hiu rng, ó ch là
vn gim “ma sát” (n gin hóa) cho toàn b quá trình.
Startup công ngh giúp thay i toàn b ngành mua bán nhà ca

Mt trong nhng khía cnh bt tin nht ca vic mua mt cn nhà mi (và dn khi mt cn nhà
c) là sp xp ngày chuyn i và ngày chuyn n. Thông thng, mi ngi cn bán nhà c trc
khi mua nhà mi vì n gin h cn tin t nhà hin ti tr tin cho nhà mi. Nhng làm nh vy
có th dn n mt khong trng gia các ngày di chuyn, dn n nhu cu ch tm thi.
Trong nm nm qua, nhiu startup công ngh c tài tr vn u t mo him nh Opendoor và
Offerpad ã ra mt vi mc tiêu gii quyt im nghn này trong quá trình mua nhà.
Chúng hot ng nh sau: Nhng startup này – c gi là “iBuyers” – s trc tip cp tin mt
cho ngôi nhà hin ti ca bn vi giá th trng c nh giá theo thut toán, cho phép bn cm
tin, mua cn nhà tip theo và chuyn i vào bt c lúc nào tin nht cho bn. Giao dch kt
thúc ch sau vài ngày.
Ri các công ty này dn dp và sa sang ngôi nhà c ca bn và em bán trên th trng
m, thu phí t ngi bán. Và bi giá mà nhng iBuyers mua ngôi nhà thng không phi
mc ti a mà ngôi nhà s c mua nu bán theo li truyn thng, h có th kim c mt khon li
nh khi bán li cn nhà.
Nhng iBuyers không mun b xem là mt công ty “lt sóng” nhà truyn thng (home
flipping) vì ý ngha tiêu cc ca nó (thc t ã chng minh vic này làm gim i tr lng nhà
giá phi chng ca thành ph). Và nh nhà t vn bt ng sn Victor Lund lu ý, dch v mà
iBuyers cung cp suy cho cùng ch là mt công c tài chính. V c bn, các công ty
này m rng hn mc tín dng cho khách mua nhà bng cách s dng tài sn hin có làm
tài sn th chp. Khách hàng sau ó s dng khon vay này mua nhà.
“ó là cách mt hãng môi gii th chp làm vic vào ngày nay,” Lund nói. “Chng qua
là c tip th khác i thôi.”
Khác bit ch yu là vic iBuyers không thu tin cho vay thông qua tin tr th chp hng
tháng hoc bng cách bán khon vay. Thay vào ó, h thu tin cho vay sau khi ch
nhà ã dn i bng cách thanh lý tài sn th chp (cn nhà c) nhiu hn s tin h ã tr cho nó.
Nhng startup khác ã xut hin vi quy trình ca riêng h trong quá trình này.

Chng hn, Knock, tr s ti Atlanta, mua cho bn mt ngôi nhà mi và sau ó bán ngôi
nhà c ca bn trên th trng m. H gi ó là mt chng trình “trao i.” iu này giúp ngi bán
cho phép ngi mua tr giá nhà nh h thng làm, và do ó nhn c toàn b giá tr trên cn
nhà hin ti ca h. Nhng u ãi ca Opendoor và Offerpad thng dng mt khon gim giá
nh trên tng giá bán cn nhà trên th trng m, công khai.
Công ty khi nghip Ribbon có tr s ti Charlotte cng mua nhà mi cho bn và bn có
th chuyn n và tr tin thuê nhà cho n khi ngôi nhà c ca bn c bán.
Khi khái nim tr nên chính thng hn, nhiu bin th ca “iBuyers” có th s xut hin thêm.
Tác ng cha ln, song “cán cân” ã bt u chuyn?
Vi chin lc tip th bóng by, các chin dch PR rm r và hàng t tin mt u t mo him rót
vào, nhng iBuyers ã c m rng u n. K t khi ra mt vào nm 2014, Opendoor ã lan
rng ti 20 th trng bt ng sn ln ti Hoa K. Offerpad ã tham gia vào th trng th 13 và
14 ca h là San Antonio và Austin ch trong vòng mt tun.
Tuy nhiên, các giao dch iBuyers hin ch chim mt phn rt nh trong tt c doanh s
bán nhà. Các ngun tin b hn ch c tính rng khong 5% doanh s ti các th trng ni
iBuyers hot ng là c hoàn thành thông qua h.
Opendoor, hãng ln nht trong s này, ã mua i bán li 10.130 cn nhà vào nm 2018,
theo nhà cung cp d liu bt ng sn ATTOM Data Solutions. Có 5,3 triu v bán nhà
hin có vào nm 2018 và 622 ngàn v bán nhà mi.

Số lượng nhà giao dịch qua các nền tảng công nghệ Offerpad, Opendoor và Zillow (Nguồn: Curbed).

Tt nhiên, các nhà môi gii truyn thng ã bt u tr li các câu hi t nhng ngi bán nhà
mun bit thêm v Opendoor và Offerpad. H lp lun rng vic mua nhà thông qua
iBuyers có nguy c lãng phí do mua t so vi vic ngi mua tim nng tr giá thông qua
các nhà môi gii.
Hn na, mô hình kinh doanh iBuyers, vn ã tri qua na thp k, vn cha có c hi chng
minh rng nó có th vt qua s thay i trong th trng nhà t, cha nói ti suy thoái, vì giá
nhà và doanh s bán nhà ã tng u n cùng vi s hi phc ca nn kinh t sau cuc khng
hong nm 2008.
Song iu này có th ang thay i. K t hè nm 2018, tc tng giá nhà ã chng li áng k, c
bit b Tây, và doanh s bán nhà – c nhng cn hin ti ln nhng cn mi – cng gim theo.
Vi mc lng tng chm hn áng k so vi giá nhà trong 10 nm qua, doanh s bán nhà
hin ti dng nh ã bão hòa. ây là vn nu mô hình kinh doanh ca bn là bán nhà vi
giá cao hn chút nh so vi mc bn tr mua chúng.
Ngay c nhng thay i trong th trng nhà t cng có th t ra thách thc cho iBuyers. Giá
tr ca iBuyers nm trong vic y nhanh quá trình bán nhà. Nu s ngày trung bình
các ngôi nhà li trên th trng b thu hp áng k, thì ngi ta s bt cn bán chúng nhanh
hn. Ngc li, nu nhà bt u mt nhiu thi gian hn bán, iBuyers phi gi nhà lâu hn và iu
ó dn n vic h phi tr nhiu thu hn, phí hip hi ch nhà và các chi phí lu gi khác.

Mc dù khi lng hot ng tng i nh và s không chc chn xung quanh mô hình kinh
doanh ca h, iBuyers ã huy ng c rt nhiu tin và thu hút s chú ý n ni mt s tên tui ln
nht ngành bt ng sn ã bt u cm thy b thúc y hoc b buc phi i theo.
Hãng niêm yt Zillow ra mt dch v mua bán nhà mang tên Zillow Offer vào tháng
4.2018, và Redfin thì bt u th nghim Redfin Now vào tháng 6.2017. Zillow hin
ang ln mnh hn và ang vn hàng Zillow Offers ti 8 th trng. Redfin t ra thn trng hn,
hin ch hot ng ti Qun Cam, San Diego, khu vc Inland Empire phía nam
California và gn ây nht là Dallas.
Nhng ni iBuyers ang hot ng
Có l bng chng ni bt nht v nh hng ca iBuyers i vi ngành bt ng sn n t Giám c iu
hành ca Keller Williams, Gary Keller vào tháng 1 nm nay. Khi tho lun v ý nh ca
công ty ông v vic ra mt mt dch v iBuyer vào cui nm nay, Keller nói vi Inman rng
ông cm thy “nh tôi không còn la chn nào khác.”
“Tôi không th cho phép Opendoor hoc Zillow tr thành nhng tay chi duy nht
trong ngành iBuyer ri bt u nh ra nhng iu khon và xây dng thng hiu quanh vic
mua bán nhà,” ông nói.

Trừ Alaska và Hawaii, các iBuyers đang hoạt động tại khắp các bang ở Mỹ (Nguồn: Curbed).

Zillow, Redfin và cuc chin “cung ng mi dch v ti mt im”
Ngoài vic ra mt Zillow Offers, Zillow ã nhy vào mng kinh doanh th chp vào
tháng 11 nm 2018 vi vic mua li Mortgage Lenders of America. Redfin, công ty
môi gii giá r cnh tranh vi Zillow thì bt u lng l th nghim chng trình mua nhà vào u
nm 2017, và t ó ra mt b phn th chp ca riêng mình là Redfin Mortthing. Bn thân
Redfin t lâu cng ã bán dch v bo him ch quyn ngi mua nhà thông qua công ty
con Title Forward.
Trong lúc ó, Opendoor cng thc hin nhiu bc i cung cp tt c dch v ti mt im. Tháng
8.2017, h ra mt nhng công ty con kinh doanh dch v th chp và bo him, và mt nm
sau ó thì mua li trang niêm yt OpenListings.
Ai s thng?
Khi có quá nhiu i th cùng nhy vào mt sân chi và th trng ã bão hòa vi quá nhiu

nn tng cnh tranh khác nhau, t sut li nhun vn ã mng nay càng mng hn. Zillow nói
h kim c 1.723 ôla M cho mi phi v bán nhà vi mc lãi 0,6%, khin ngi ta t hi nn tng
này liu có áng tham gia nu bn không có nhiu la chn kim tin.
Và ây là lúc khái nim mt công ty cung cp tt-c-trong-mt trong lnh vc mua và bán
nhà tr nên c bit hp dn. Nu mt công ty có th tích hp trn tru tng thành phn riêng l
ca giao dch bt ng sn (mua nhà – sang sa nhà – bo him nhà – bán nhà ra th
trng), thì h có kh nng tr thành mt th lc thng tr trong ngành bt ng sn.
Theo Curbed
(Theo: Báo điện tử Nhà Quản lý – Ngày đưa tin: 07/10/2019)

