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Doanh thu ngành bán lẻ tại Việt Nam có thể tăng 3-4% trong năm nay 
  Báo cáo gần đây của Bộ Công Thương cho biết, tăng trưởng doanh thu trong ngành bán lẻ ở nước ta năm nay sẽ ở mức 

từ 3 - 4%, thấp hơn so với con số 8% như kỳ vọng vào đầu năm nay. Kể từ đầu quý IV, việc đi lại và lưu thông hàng hóa 
đã trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía Nam. Bước vào giai đoạn đầu mùa đông ở Bắc Bộ, nhu cầu về 
quần áo ấm tăng mạnh vào tháng 10 vừa qua, ghi nhận mức tăng 18,5% so với tháng 9 trước đó. Báo cáo của Bộ Công 
Thương cũng cho biết, về cơ cấu mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến hết năm 2021, doanh thu bán lẻ chiếm 
tỷ trọng lớn nhất với 82,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 8,3%; du lịch chỉ 0,1% và các dịch vụ khác chiếm 8,8%.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

THƯƠNG MẠI HÀNG TIÊU DÙNG
*  Mới đây, Publicis Sapient - một công ty tư vấn hàng đầu của Mỹ đã công bố báo 
cáo về thị trường bán lẻ năm 2022, trong đó nêu bật 5 vấn đề mà các nhà bán lẻ của 
châu Á cần đối mặt và lưu ý trong năm tới để bắt kịp với xu hướng mua sắm toàn cầu 
sau đại dịch. Dưới đây là 5 vấn đề được nêu ra trong báo cáo này:
1. Thống nhất nền tảng mua sắm cho khách hàng: dựa theo những nghiên cứu của 

Sapient, những nhà bán lẻ thành công trong tương lai là những doanh nghiệp tạo 
dựng được một hệ sinh thái mua sắm thống nhất cho khách hàng của mình, nâng cao 
giá trị cung cấp hàng hóa từ những danh mục sẵn có của mình và nỗ lực trở thành 
một “cửa hàng tiện lợi” cho người tiêu dùng. Nghiên cứu này dựa vào số liệu 65% 
người dùng ở châu Á đã mua các mặt hàng không thiết yếu trong năm 2020.
2. Gia tăng độ ưu tiên khi mua sắm trực tuyến: điều này là vô cùng quan trọng khi 

trong 2 năm qua, các đợt giãn cách ở nhiều nơi trên thế giới đã khiến cho người dân 
không thể đi mua sắm trực tiếp mà thay vào đó, thói quen mua hàng qua thương mại 
điện tử gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là các ngành hàng thực phẩm.
3. Tăng tương tác với khách hàng để có cái nhìn rõ hơn vào nhu cầu của người tiêu 

dùng tại các khu vực khác nhau.
4. Kết hợp hoặc chuyển đổi sang lĩnh vực Fintech: đây là xu hướng đã, đang và sẽ 

nở rộ hơn nữa trong tương lai khi các nhà bán lẻ tích hợp các tính năng dịch vụ tài 
chính kỹ thuật số, gia tăng hệ sinh thái mua sắm, dễ dàng thanh toán hàng hóa trong 
bối cảnh nhiều quốc gia như Việt Nam đang khuyến khích thanh toán không dùng 
tiền mặt.
5. Tối ưu hóa lợi nhuận bằng chính trải nghiệm của khách hàng: bằng cách hiểu nhu 

cầu khách hàng, nhà bán lẻ có thể bán nhiều hơn một sản phẩm mà người tiêu dùng 
đang tìm đến họ. Đây là cách tiếp cận thông minh và đầy tham vọng mà nhiều nhà 
bán lẻ ở châu Á và Việt Nam đang hướng đến.
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