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FOREWORD

For the first nine months of 2018, Vietnam economy recorded a positive growth rate of
6.98% year on year, an 8-year high. Along with the positive economic growth, the
Vietnam consumer confidence index in quarter II of 2018 was also high, making Vietnam

emerge as the fifth most optimistic country in the world. The economy is forecasted to remain
positive in the coming years despite facing a lot of challenges from the international side such
as trade war; tightened monetary policy; tendency for dumping of local currencies of countries
and geopolitical tensions. On the domestic side, stable macroeconomic conditions, the growth
of the banking sector, the rate of profit to fall of the real estate sector are key factors sup-
porting the market in 2018. 

In that context, Vietnam Report has researched and published the bilingual Vietnam
Earnings Insight Report 2018 on the occasion of announcing Top 500 Most Profitable
Companies in 2018 - PROFIT500. Besides assessments on the situation and business perform-
ance of Vietnamese enterprises in the past time; Vietnam Earnings Insight also provides in-
depth analysis and forecasts on some key industries with high potentials for profit growth in
the coming period. Moreover, Vietnam Report also conducted a survey to gather feedbacks
from enterprises who have achieved remarkable business performance to understand the fac-
tors that affect the profitability of the company as well as their strategies for increasing prof-
its in the future.

Vietnam Report’s Editorial Board hopes that Vietnam Earnings Insight Report 2018 titled,
"Profitability Trends in Economic Sectors 2018-2019", published in November 2018 will
be a useful reference for the Vietnamese business community as well as for all audiences.

We would like to give thanks to all Sponsors: Masan Consumer Corporation, Vincommerce JSC,
Kien Vuong Co., Ltd, Vedan Vietnam Enterprise Corp., Ltd for the cooperation in publishing
this report successfully.

We hope to receive your comments and feedback to perfect the report.

Yours sincerely,

Vu Dang Vinh
cEO of Vietnam Report JSc

BÁO CÁO VIETNAM EARNINGS INSIGHT 2018             
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LỜI NÓI ĐẦU 

9tháng đầu năm 2018, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, đạt
6,98% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Đi cùng với
sự khả quan của tăng trưởng kinh tế, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Việt Nam đứng vị trí

thứ 5 lạc quan nhất toàn cầu. Trong các năm tới, triển vọng nền kinh tế vẫn được đánh giá
tích cực mặc dù các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trên phương diện quốc
tế như chiến tranh thương mại, chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt, xu hướng phá giá
của các đồng nội tệ các nước và căng thẳng địa chính trị. Trên phương diện trong nước, tình
hình vĩ mô ổn định, sự tăng trưởng của nhóm ngân hàng, điểm rơi lợi nhuận của nhóm ngành
bất động sản là những yếu tố nền tảng hỗ trợ thị trường trong năm 2018. 

Trong bối cảnh đó, Vietnam Report đã nghiên cứu và xuất bản cuốn Báo cáo song ngữ
Vietnam Earnings Insight 2018 nhân sự kiện công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh
nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2018 – PROFIT500. Bên cạnh những nhận xét, đánh giá về tình
hình, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt trong thời gian qua; ẩn phẩm Vietnam
Earnings Insight còn đưa ra những phân tích chuyên sâu, dự báo về một số ngành tiêu biểu
có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn tới. Đồng thời, Vietnam Report cũng tiến
hành điều tra ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp đạt kết quả hoạt động xuất sắc nhằm tìm
hiểu yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cùng những định
hướng sinh lời trong tương lai. 

Ban biên tập Vietnam Report hy vọng rằng, cuốn Báo cáo Vietnam Earnings Insight 2018
với chủ đề “các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế năm 2018-2019”, xuất bản
tháng 11/2018, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói
riêng và toàn thể độc giả nói chung.

Ban biên tập cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Nhà tài trợ: Công ty CP Hàng tiêu
dùng Masan, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce, Công ty TNHH Kiến
Vương, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã đồng hành cùng chúng tôi để xuất bản thành công
cuốn Báo cáo này.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và nhận xét của Quý vị để Báo cáo ngày càng hoàn
thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn.

Vũ Đăng Vinh
cEO - Vietnam Report
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cHAllENGES AND PROFITABIlITY OPPORTUNITIES:     
UNDER PROFIT500 ENTERPRISES' VIEWPOINT

GÓc NHÌN cỘNG ĐỒNG
DOANH NGHIỆP

tHÁCH tHỨC VÀ CƠ HỘi SinH LỜi nĂm 2018: 

1Vietnam RepoRt  / Vietnam RepoRt

Within the framework of publishing the
Profit500 Ranking, Vietnam Report conduct-
ed a research on enterprises with good busi-

ness performance to understand the business situation
of enterprises, fluctuations affecting the profitability of
the enterprises in recent years along with forecasts for
the next period. 

ENTERPRISES HIGHlY APPREcIATE THE MAcRO-
EcONOMIc MANAGEMENT OF THE GOVERNMENT
AND EXPEcT FAVORABlE BUSINESS RESUlTS IN
2018

According to the survey of enterprises, it is note-
worthy that most of the enterprises assessed positive-

Trong khuôn khổ công bố Bảng xếp hạng
Profit500, Vietnam Report đã tiến hành nghiên
cứu khảo sát các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh

doanh tốt nhằm tìm hiểu thực trạng kinh doanh của
doanh nghiệp, những biến động ảnh hưởng đến khả
năng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong
thời gian qua cùng những dự báo cho giai đoạn tới.

DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ cAO VIỆc ĐIềU
HÀNH KINH TẾ Vĩ Mô củA cHíNH PHủ VÀ Kỳ
VọNG KẾT QUẢ KINH DOANH THUậN lợI
TRONG NĂM 2018

Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp, một điểm
đáng ghi nhận là phần lớn các doanh nghiệp đánh giá

PROFIT500
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tích cực về hiệu quả quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà
nước trong việc kiềm chế lạm phát, điều chỉnh tỷ giá
và tiếp cận thông tin, văn bản luật pháp. 

Có 97,1% doanh nghiệp nhận định từ tốt đến rất
tốt về việc duy trì ổn định kinh tế và cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam 9 tháng năm
2018. Ba vấn đề chưa nhận được sự hài lòng của
nhiều doanh nghiệp là hiệu quả của dịch vụ hành
chính, cơ sở hạ tầng và tiếp cận đất đai. (Hình 1)

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn tỏ ra lạc quan với kết
quả hoạt động trong năm 2018, 90% doanh nghiệp
nhận định doanh thu sẽ tăng lên so với năm ngoái,
80% phản hồi lợi nhuận dã tăng lên và 8,6% cho biết
lợi nhuận ổn định, không thay đổi.

Bên cạnh những thuận lợi tích cực và xu hướng
phát triển tốt trong 3 quý đầu năm 2018, các doanh
nghiệp cũng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách
thức tiềm ẩn. 

Theo Tổng cục thống kê, 9 tháng năm 2018, số
doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 73.103 doanh

ly the effectiveness of macroeconomic management of
the State in curbing inflation, adjusting exchange rates
and accessing information, legal documents. 

97.1% of enterprises rated maintaining economic
stability and improving the investment and business envi-
ronment in Vietnam in the last 9 months of 2018 “good
and excellent”. The three issues that have been unsatis-
fied by many enterprises are the effectiveness of admin-
istrative services, infrastructure and access to land.
(Figure 1)

However, enterprises are still optimistic about their
performance in 2018. Specifically, 90% enterprises
expect that their revenue will grow from last year, 80%
enterprises inform that their profit have been higher and
8.6% enterprises feedback about the profit stability.

Besides the positive advantages and good develop-
ment trend in the first 3 quarters of 2018, enterprises
are also facing with a lot of potential risks and chal-
lenges.

According to the General Statistics Office, in the

Kém / Poor

Quản lý kinh tế vĩ mô (kiềm chế lạm phát, điều hành tỷ giá…) /
Macroeconomic management (curbing in0ation, managing exchange rates, etc.)

Tiếp cận thông tin, văn bản luật pháp, kế hoạch của nhà nước liên quan đến công việc kinh doanh /
Access to information, legal documents, government plans related to the business

Khả năng tiếp cập ngoại tệ / Access to foreign currency

Môi trường pháp lý / Regulatory environment

Hệ thống thuế và quản lý thuế / Taxation and tax administration

Tiếp cận vốn / Access to capital

Các yếu tố liên quan đến thị trường lao động / Factors related to labor market 

Tiếp cận đất đai / Access to land

Cơ sở hạ tầng / Infrastructure

Hiệu quả của dịch vụ hành chính / EGciency of administrative services

Tốt / Good Rất tốt / Very good

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2018
Source: Survey of enterprises in Profit500 Ranking Lists conducted by Vietnam Report in Oct 2018

Hình 1: NHẬN ĐỊNH CủA DOANH NGHIỆP VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH ở VIỆT NAM TRONG 3 QUÝ
ĐẦU NăM 2018 (ĐƠN VỊ: %)
Figure 1: ASSESSMENTS OF ENTERPRISES ON INVESTMENT AND BUSINESS ENVIRONMENT IN VIETNAM IN THE
FIRST THREE QUARTERS OF 2018 (UNIT: %)
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nghiệp, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, trong
đó số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không
đăng ký hoặc chờ giải thể là 50.050 với mức tăng lên
tới 62,3%. Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh ở
mức cao, giá cả các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu,
sắt thép… tăng lên gây ra sức ép lạm phát lớn cùng
căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và những thay đổi
trong chính sách thương mại của Mỹ đang đặt ra
nhiều nhiều rào cản đối với hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.  

Trong phỏng vấn độc quyền với Vietnam Report,
GS. Jason Furman, Đại học Harvard, nguyên là thành
viên nội các Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội đồng cố vấn của cựu
Tổng thống Obama, Giáo sư đã cảnh báo cuộc chiến
tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc được khởi đầu
trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang phát triển rất khởi sắc,
FED phải tăng lãi suất để kinh tế Mỹ phát triển không
quá nóng. Do vậy, rất có thể các tranh chấp thương
mại Mỹ – Trung quốc có những nguyên nhân sâu xa
ngoài thương mại và có thể kéo dài ngoài dự đoán.
Tuy nhiên khả năng Mỹ mở rộng tranh chấp thương
mại với các đối tác thương mại khác, trong đó có Việt
Nam, là không quá lớn trong ngắn hạn. 

Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp trong nước
đang chịu nhiều trước sức ép cạnh tranh về biến động
tỷ giá và gánh nặng về thuế, bao gồm cả thuế nhập
khẩu của các đối tác thương mại lớn. 51,4% doanh
nghiệp đã đánh giá “biến động tỷ giá hối đoái” là khó
khăn lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp trong năm nay, kế đến là thuế với
42,9% lựa chọn của doanh nghiệp. (Hình 2)

first 9 months of 2018, 73,103 enterprises stopped
operation, an increase of 48.1% against the identical
period last year, including 50,050 enterprises tem-
porarily suspended operation without registering or
waiting for dissolution, increasing by 62.3%. A high
level of enterprises that halt trading, the increasing
price of essential commodities such as petroleum,
iron and steel results in high inflationary pressure.
Moreover, US-China trade tension and changes in US
trade policy are putting up many barriers to business
operations.  

In exclusive interview with Vietnam Report, Prof.
Jason Furman, Former President Obama's Chief
Economist and a Member of the Cabinet, warned that
the US-China trade war was initiated in the econom-
ic context that the economic development of the
United States began to flourish, the Fed must raise
interest rates to prevent the U.S economy from "run-
ning hot". Thus, it is likely that US-China trade dis-
putes have far-reaching causes outside of trade and
may extend beyond prediction. However, the possi-
bility that the US will expand trade disputes with
other trading partners, including Vietnam, is not high
in the short term.

In this context, local firms are suffering from com-
petitive pressures on exchange rate volatility and tax
burden, including import tariffs of major trading part-
ners. 51.4% of enterprises rated “volatile exchange
rate” as the biggest difficulty, affecting the business
performance of enterprises this year, followed by tax-
ation with 42.9% enterprises selected. (Figure 2)
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GIAI ĐOạN 2018 - 2019: cẮT GIẢM cHI PHí VÀ
PHÁT TRIỂN NHâN lực ĐANG lÀ TRọNG TâM
ƯU TIêN củA DOANH NGHIỆP 

Các doanh nghiệp hiện nay đang đẩy mạnh đầu tư,
đặt trọng tâm chiến lược vào xây dựng nguồn nhân
lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thời
đại. “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” nằm
trong top 3 chiến lược ưu tiên của các doanh nghiệp
nhằm tăng trưởng lợi nhuận trong 12 tháng tới. (Hình
3). Trong đó, mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp là
tăng năng suất lao động của nhân viên, gián tiếp tăng

IN THE 2018 – 2019 PERIOD: cUTTING cOSTS
AND DEVElOPING HUMAN RESOURcES ARE
THE PRIORITIES OF THE ENTERPRISES

Enterprises are now pushing up investment, plac-
ing a strategic focus on developing high-quality human
resources to meet the urgent needs of the times.
“Developing high-quality human resources” is among
the top 3 priority strategies of enterprises for the prof-
it growth in the next 12 months. (Figure 3). In partic-
ular, the biggest goal of the enterprises is to increase
the productivity of employees, indirectly raising the

Biến động tỷ giá hối đoái 

Thủ tục hành chính phức tạp 

Tăng trưởng kinh tế không ổn định 

Biến đổi khí hậu, thảm họa
môi trường

Tăng gánh nặng về thuế

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2018
Source: Survey of enterprises in Profit500 Ranking Lists conducted by Vietnam Report in Oct 2018

Hình 2: TOP 5 RÀO CẢN, THÁCH THứC CHÍNH ẢNH HƯởNG ĐẾN KHẢ NăNG SINH LỜI TRONG NăM 2018 THEO
NHẬN ĐỊNH CủA DOANH NGHIỆP (ĐƠN VỊ: %)
Figure 2: TOP 5 KEY BARRIERS, CHALLENGES AFFECTING THE PROFITABILITY IN 2018 AS RATED BY ENTERPRIS-
ES (UNIT: %)
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revenue of the enterprises. Nearly 65% of enterprises
said that they had allocated resources to human
resources and this is also a channel bringing in high
efficiency over the past time.

TEcHNOlOGY cONTINUES TO ATTRAcT
INVESTMENT

Regarding sectors with high profitability in the
coming period, technology remains the leader as
expected by enterprises (51.4% of respondents), fol-
lowed by construction, real estate (40%) and retail
sales (34.3%). (Figure 4). In the Profit500 Ranking,
the leader of Top 10 with the highest average profit
before tax are Telecommunication, informatics and
technology. Although the number of enterprises of this
sector only accounts for 3.6%, this is still a potential
sector with stable growth profit indicators.

Currently, while the world is moving towards the
fourth industrial era, the application of technology in
Vietnamese enterprises in particular and in many sec-
tors of Vietnam in general is still in the initial stage due
to lack of capital, information, skills, infrastructure,

doanh thu của doanh nghiệp. Gần 65% doanh nghiệp
cho biết đã phân bổ nguồn lực cho nhân sự và đây
cũng là kênh đem lại hiệu quả cao trong thời gian qua.

côNG NGHỆ VẫN lÀ NGÀNH TIẾP Tục THU HúT
ĐẦU TƯ

Nhận định về những ngành có tiềm năng tăng
trưởng lợi nhuận cao trong giai đoạn tới, công nghệ
vẫn là ngành top đầu trong kì vọng của các doanh
nghiệp (51,4% phản hồi), kế đến là ngành xây
dựng, bất động sản (40%) và bán lẻ (34,3%). (Hình
4). Trong bảng xếp hạng Profit500, đứng đầu Top
10 ngành có lợi nhuận trước thuế bình quân lớn nhất
là ngành Viễn thông, tin học, công nghệ. Tuy số
lượng doanh nghiệp chỉ chiếm 3,6%, đây vẫn luôn là
ngành tiềm năng với các chỉ số lợi nhuận tăng
trưởng ổn định.

Hiện nay, trong khi thế giới đang tiến đến kỷ
nguyên công nghiệp 4.0, thì trình độ áp dụng công
nghệ trong doanh nghiệp Việt nói riêng và trong nhiều
ngành của Việt Nam nói chung mới đang ở giai đoạn
đầu do thiếu hụt nguồn vốn, thông tin, kỹ năng, cơ sở
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Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2018
Source: Survey of enterprises in Profit500 Ranking Lists conducted by Vietnam Report in Oct 2018

Hình 3: CHIẾN LƯỢC ƯU TIÊN CủA DOANH NGHIỆP NHằM TăNG TRƯởNG LỢI NHUẬN TRONG 12 THÁNG TỚI. (ĐƠN VỊ: %)
Figure 3: PRIORITY STRATEGIES OF ENTERPRISES FOR THE PROFIT GROWTH IN THE NEXT 12 MONTHS (UNIT: %)
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Công nghệ /
Technology

Xây dựng,
bất động sản /

Construction, real estate

Bán lẻ, kinh doanh
siêu thị, trung tâm

thương mại /
Retail, supermarket

business, trade center

Tài chính, ngân hàng /
Finance, banking

Thực phẩm, đồ uống /
Food & Beverages

51.4%

40.0%

34.3%

28.6%

20.0%

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2018 
Source: Survey of enterprises in Profit500 Ranking Lists conducted by Vietnam Report in Oct 2018

Hình 4: TOP 5 NGÀNH VỚI TIỀM NăNG SINH LỜI LỚN NHẤT GIAI ĐOẠN TỚI (ĐƠN VỊ: %)
Figure 4: TOP 5 SECTORS WITH THE HIGHEST PROFITABILITY IN THE COMING PERIOD (UNIT: %)
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Hình 5: MụC TIÊU CHủ YẾU CủA DOANH NGHIỆP KHI ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2019 (ĐƠN VỊ: %)
Figure 5: MAIN OBJECTIVES OF ENTERPRISES WHEN INVESTING IN TECHNOLOGY IN THE 2018-2019 PERIOD (UNIT: %)

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2018  
Source: Survey of enterprises in Profit500 Ranking Lists conducted by Vietnam Report in Oct 2018
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human resources, etc. Many Vietnamese enterprises
have strong demand but do not have enough poten-
tial and strategic orientation in the investment
process. In the 2018-2019 period, about 57% of
enterprises surveyed said that they are speeding up
the investment in technology, 37.1% of enterprises
are gradually investing, changing step by step and
8.6% of enterprises are still in preparation. The
biggest objective expected by enterprises when the
fourth industrial revolution is applied to the current
business production process focuses on cost savings
and optimizing work efficiency (making up 80%) and
increasing market share (77.1%). (Figure 5).n

hạ tầng, nhân lực… Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có
nhu cầu lớn nhưng chưa có đủ tiềm lực và định hướng
chiến lược trong quá trình đầu tư này. Trong giai đoạn
2018-2019, khoảng 57% doanh nghiệp tham gia khảo
sát cho biết đang đẩy mạnh quá trình đầu tư cho công
nghệ, 37,1% doanh nghiệp hiện đang đầu tư từ từ,
thay đổi từng bước và 8,6% vẫn trong quá trình chuẩn
bị. Mục tiêu lớn nhất doanh nghiệp mong đợi khi đưa
CMCN 4.0 vào quy trình sản xuất kinh doanh hiện tại
tập trung chủ yếu vào tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa
hiệu suất làm việc (chiếm 80%) và tăng cường thị
phần (77,1%). (Hình 5).n
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mỘt Số ngÀnH tRÊn tHỊ tRưỜng CHỨng kHoÁn

1pHan QuốC Bửu - eQuity anaLySt, Công ty Cổ pHần CHỨng kHoÁn ngân HÀng Đầu tư VÀ pHÁt tRiển Việt nam (BSC) /
pHan QuoC Buu - eQuity anaLySt, BiDV SeCuRitieS Joint StoCk Company (BSC)
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1. OVERVIEW OF VIETNAM MARKET FOR THE
FIRST THREE QUARTERS OF 2018

For the first nine months of 2018, Vietnam
economy still recorded a positive growth rate of
6.98% year on year, an 8-year high. After reach-
ing high growth rates of 7.65% and 7.45% in quarter
IV of 2017 and quarter I of 2018, respectively (special-
ly, quarter I of 2018 experienced the highest GDP
growth rate thanks to the contribution of Samsung
and Fomosa), the growth rate started to slow down,
the growth rates in quarter II and quarter III this year
were 6.73% and 6.88%, but remained high compared
to the previous period. Along with the positive eco-
nomic growth in Vietnam, the consumer confidence
index in quarter II of 2018 of our country was 120 per-
centage points, making Vietnam emerge as the fifth
most optimistic country in the world, maintaining a
year-on-year growth rate of 58.4%. (Figure 6)

Vietnam security market witnessed quite
lots of fluctuations for the first 9 months of
2018 with various levels of emotions. After sur-
passing the peak of 1,170 points in 2007, Vietnam
security market made significant changes. For the first
nine months of 2018, VN-Index recorded a slight
increase of +3.3% compared to the beginning of the
year to 1,017.3 points. 2018 is also the first year expe-
riencing the lowest profitability ratio since 2012
because Vietnam security market is greatly affected by
factors as follows (1) The US-China trade war; (2)

1. TổNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 3 QUÝ
ĐẦU NĂM 2018

lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, nền kinh tế
Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khả
quan, đạt 6,98% so với cùng kỳ, là mức tăng
cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Sau hai
Quý 4/2017 và Quý  1/2018 đạt mức tăng tăng trưởng
cao, lần lượt đạt 7,65% và 7,45% (trong đó Quý
1/2018 ghi nhận mức tăng trưởng GDP cao nhất nhờ
sự đóng góp từ Samsung và Formosa), tốc độ tăng
trưởng bắt đầu có dấu hiệu chậm lại, tăng trưởng Quý
2 và Quý 3 năm nay lần lượt đạt 6,73% và 6,88%,
nhưng vẫn duy trì mức cao so với giai đoạn trước đó.
Đi cùng với sự khả quan của tăng trưởng kinh tế Việt
Nam, chỉ số niềm tin tiêu dùng Q2/2018 của nước ta
đạt 120 điểm phần trăm, đứng vị trí thứ 5 lạc quan
nhất toàn cầu, duy trì đà tăng từ mức 58,4% so với
cùng kỳ năm 2017. (Hình 6).

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng
kiến khá nhiều biến động trong 9 tháng đầu
năm 2018 với nhiều cung bậc cảm xúc. Sau khi
vượt đỉnh lịch sử 1.170 điểm năm 2007, thị trường
chứng khoán Việt Nam đã có những điều chỉnh đáng
kể, lũy kế 9 tháng đầu năm, VN-Index ghi nhận mức
tăng nhẹ +3,3% so với đầu năm, đạt 1.017,3 điểm -
đây cũng là năm đầu tiên ghi nhận mức hiệu suất sinh
lời thấp nhất từ năm 2012. (Hình 7). Nguyên nhân do
thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang chịu các
tác động mạnh từ việc (1) Chiến tranh thương mại Mỹ
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North Korea-Iran geopolitical tensions; (3) The appre-
ciation of the US dollar as the FED raised interest
rates; (4) The upward trend of US government bonds.
In addition, for internal factors, P/E and P/B of
Vietnam market were higher than the regional average
because many stocks with a high market cap account-
ed for a large proportion were priced at a high level.
(Figure 7)

After being revised quite sharply, VN-Index
recovered significantly thanks to the improve-
ment of the blue chips, then resulting in recov-
ery of the Mid-cap and Penny stocks. Specifically,
of the 15 stocks making the biggest contribution to the
increased points of the VN-Index (40.41 points) for
the first 9 months of 2018, there were mainly stocks
belonging to Financial sector and Real Estate sector

- Trung; (2) Căng thẳng địa chính trị Bắc Triều Tiên,
Iran; (3) Sự tăng giá của đồng USD do FED tăng lãi
suất; (4) Xu hướng tăng của trái phiếu chỉnh phủ Mỹ.
Ngoài ra, đối với các yếu tố nội tại, có thể kể đến P/E
và P/B thị trường Việt Nam nằm ở mức cao hơn so với
trung bình khu vực do nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn
chiếm tỷ trọng lớn đang được định giá ở mức cao. 

Sau khi trải qua đợt điều chỉnh khá mạnh,
diễn biến VN-Index đã có sự phục hồi đáng kể
nhờ sự cải thiện từ nhóm cổ phiêu Blue-chip,
sau đó lan tỏa đến các cổ phiếu Mid-cap và
Penny. Cụ thể, trong 15 cổ phiếu đóng góp nhiều
nhất vào sự tăng điểm (40,41 điểm) của VN-Index
trong 9T/2018 tập trung chủ yếu ở nhóm ngành Tài
chính, Bất động sản bao gồm VIC, GAS, BID, VCB,
HPG, BVH, MSN, VJC, CTG, NVL, VPB, HNG, PNJ, DXG,
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including VIC, GAS, BID, VCB, HPG, BVH, MSN, VJC,
CTG, NVL, VPB, HNG, PNJ, DXG and MBB (equivalent
to 115 points). In contrast, the major stocks with
decreased points were ROS, VNM, TCB, SAB, VHM,
VRE, BHN, CTD, etc. (equivalent to 69.3 points).
(Figure 8)

The growth of the banking sector, the rate of
profit to fall of the real estate sector and stable
macroeconomic conditions are key factors sup-
porting the market for the first nine months of
2018.

Firstly, the possibility that GDP in 2018 will surpass
6.7% as planned is logical, the total GDP for the first 9
months of 2018 was 6.98% compared to the same
period last year. Major contributions include: (1) The

MBB (tương đương 115 điểm). Về chiều ngược lại, các
cổ phiếu giảm điểm chủ yếu bao gồm ROS, VNM, TCB,
SAB, VHM, VRE, BHN, CTD… (tương đương 69,3
điểm). (Hình 8).

Sự tăng trưởng của nhóm ngân hàng, điểm
rơi lợi nhuận của nhóm ngành bất động và tình
hình vĩ mô ổn định là những yếu tố nền tảng hỗ
trợ thị trường trong 9 tháng đầu năm 2018. 

Thứ nhất, khả năng vượt mức 6,7% đặt ra theo
kế hoạch là có cơ sở, tổng GDP 9 tháng năm 2018 đạt
6,98% so với cùng kỳ. Các đóng góp chính bao gồm:
(1) Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng duy trì mức
tăng trưởng khá khoảng 8,98%, trong đó nổi bật là
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì mức tăng
trưởng 2 con số 12,65%; (2) Khu vực nông, lâm
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industry and construction sector maintained a relative-
ly high growth rate of about 8.98%, of which the pro-
cessing and manufacturing sectors maintained a dou-
ble-digit growth rate of 12.65%; (2) The agriculture,
forestry and fishery sector showed a sharp recovery of
2.78% - the highest in the 2012-2018 period; (3) The
service sector increased by 6.89%, but the growth rate
was slower than the same period last year.

Secondly, the inflation rate remained below 4%.
Average CPI for the first nine months of 2018 grew by
3.57% year on year. However, the inflation index
tends to rebound and is under pressure from factors
as follows: (1) The soared prices of oil, fuel and
Liquefied Petroleum Gas (LPG) for the first 9 months
of 2018 partly caused the average gasoline prices of 6
months to grow by 13.95% year on year; (2) Prices of
food items increased by 4.09% mainly because pork

nghiệp và thủy sản thể hiện sự phục hồi rõ nét đạt
mức tăng 2,78% - mức tăng cao nhất trong giai đoạn
2012-2018; (3) Khu vực dịch vụ tăng 6,89%, nhưng
tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với 9 tháng cùng kỳ. 

Thứ hai, chỉ số lạm phát vẫn được duy trì ở mức
dưới 4%. CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2018 tăng
3,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên,
chỉ số lạm phát đang có xu hướng tăng lại và chịu sức
ép từ (1) Giá dầu, nhiên liệu khí đốt, LPG tăng mạnh
trong 9T/2018 tác động phần nào làm giá xăng bình
quân 6 tháng tăng 13,95% yoy; (2) Giá các loại mặt
hàng lương thực tăng 4,09% chủ yếu do giá thịt lợn
tăng 5,49%; (3) Điều chỉnh giá dịch vụ y tế khiến mặt
hàng dịch vụ y tế tăng 18,62%.

Thứ ba, lợi nhuận nhóm ngành ngân hàng cải
thiện rõ rệt nhờ vào quá trình trích lập và xử lý nợ xấu
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Hình 8: CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯởNG ĐẾN DIễN BIẾN VN-INDEX (TÍNH ĐẾN CUỐI Q3/2018)
Figure 8: STOCKS AFFECTING THE VN INDEX (AS OF THE END OF Q3/2018)

Các cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực đến VN-Index (tính
đến cuối Q3/2018)
Stocks with positive impact on the VN-Index (as of the
end of Q3/2018)

Các cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index (tính
đến cuối Q3/2018)
Stocks with negative impact on the VN-Index (as of the
end of Q3/2018)
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prices were revised up by 5.49%; (3) The revised
prices of health services led to a price increase of
18.62% in health services.

Thirdly, the banking sector's profit was improved
significantly thanks to boosted loan loss provisions and
settlement of non-performing loans from the previous
years, and the core business results are expected to
continue growing. However, some banks may face dif-
ficulties in the fourth quarter as lending growth of many
banks has hit the ceiling and the State Bank of Vietnam
will not lift the credit growth ceiling in 2018. Capital
pressure to meet Basel II requirements is also a chal-
lenge for the long-term credit growth of many banks.

Fourthly, 2018 is the year with the rate of profit
to fall of many real estate companies. The real estate
market has begun to show signs of warming up since
2016. Specially, since early 2018, the bullish land
transactions in the real estate market has also con-
tributed to the real estate growth. With the specific
nature of this sector that is profit is only recognized
when apartments are handed over, the 2018-2019
period will be the time when real estate companies
can achieve large profits.

Fifthly, the exchange rate has maintained its
sharp upward trend since April 2018 due to (1) FED’s
interest rate increase from 0.25% to 1.75 -2.0%; (2)
Tensions over the US-China trade war and (3) Chinese
Yuan depreciation. Specifically, the interbank
exchange rate in September was about VND 23,299-
23,332/USD compared to an average of VND
22,820/USD.

Performance of listed companies in
Vietnam is remarkably better compared to
other countries in the region. The average ROE
and ROA trailing of Vietnam in the last 4 months
were 15.2% and 2.4%, respectively that are higher
than the average ROE and ROA in the region. In
addition, the P/E and P/B of Vietnam stock market as
of October 19, 2018 were 17 times and 2.7 times that
are near the regional averages of 18.1 times and 2.0
times. The 200 stocks with the largest market cap
are the ones representing the growth of revenues

được đẩy mạnh từ các năm trước, và kết quả kinh
doanh lõi được kỳ vọng tiếp tăng trưởng. Tuy nhiên,
một số ngân hàng có thể gặp khó khăn trong Quý IV
do tăng trưởng cho vay nhiều ngân hàng đã chạm trần
và SBV sẽ không nâng trần tăng trưởng tín dụng năm
2018. Áp lực về vốn để đáp ứng yêu cầu Basel II cũng
là thách thức đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng trong
dài hạn của nhiều ngân hàng. 

Thứ tư, năm 2018 là năm điểm rơi lợi nhuận của
nhiều doanh nghiệp trong ngành bất động sản. Thị
trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu ấm dần lên
từ năm 2016. Đặc biệt từ đầu năm 2018, tình hình
giao dịch thị trường bất động sản đất nền sôi động
cũng đóng góp tăng trưởng ngành bất động sản. Với
tính chất đặc thù của ngành này, lợi nhuận chỉ được
ghi nhận khi căn hộ đươc bàn giao do đó, giai đoạn
2018-2019 sẽ là thời điểm các doanh nghiệp bất động
sản có thể ghi nhận lợi nhuận lớn. 

Thứ năm, tỷ giá duy trì xu hướng tăng mạnh từ
tháng 4/2018 do (1) FED tăng lãi suất từ mức 0,25%
lên mức 1,75%-2,0%; (2) Căng thẳng chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung và (3) Đồng nhân dân tệ mất
giá. Cụ thể, tỷ giá liên ngân hàng trong tháng 9 dao
động trong khoảng 23.299 – 23.332 VND/USD so với
mức bình quân là 22.820 VND/USD.

Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp
niêm yết Việt Nam vượt trội đáng kể so với các
nước khu vực. Bình quân ROE và ROA trailing 4 tháng
gần nhất của Việt Nam đạt lần lượt 15,2% và 2,4% cao
hơn so với ROE và ROA bình quân khu vực. Ngoài ra,
chỉ số P/E và P/B của thị trường chứng khoán Việt Nam
tính tới thời điểm 19/10/2018 là 17 lần và 2.7 lần, đang
nằm ở gần mức trung bình khu vực là 18.1 lần và 2.0
lần. (Bảng 1). Nhóm 200 cổ phiếu lớn nhất có vốn hóa
lớn nhất nắm vai trò là đại diện cho tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận của thị trường niêm yết. Tính đến hết
quý 2 năm 2017, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của
200 doanh nghiệp này lần lượt đạt 898,5 nghìn tỷ đồng
(+29,5% yoy) và 91,9 nghìn tỷ đồng (+39,3% yoy),
chiếm hơn 90% doanh thu và lợi nhuận sau thuế của
toàn bộ thị trường. Hiệu quả sinh lợi tiếp tục cải thiện
khi mà mức tăng lợi nhuận sau thuế tăng nhanh hơn
mức tăng của doanh thu thuần. 

CÁC XU HƯỚNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH KINH TẾ NĂM 2018 - 2019



42

and profits of the listed market. By the end of the
second quarter of 2017, revenue and profit after tax
of these 200 enterprises reached VND 898.5 trillion
(+ 29.5% year on year) and VND 91.9 trillion (+
39.3% year on year), respectively, accounting for
over 90% of total revenue and profit after tax of the
whole market. Profitability continued to improve as
the growth in profit after tax is faster than the
growth in net revenue. (Table 1)

The economy is forecasted to remain posi-
tive in the coming years despite facing a lot of
challenges. On the international side, factors are
showing a negative trend such as (1) Trade war; (2)
Tightened monetary policy; (3) Tendency for dumping
of local currencies of countries such as CNY/USD
exchange rate (+ 6.2% Year to Date), Peso/USD
exchange rate (-7.7% Year to Date), Rupiah/USD
(+12.1) Year to Date) to limit and create trade com-
petitive advantage when the dollar appreciates; (4)
Geopolitical tensions. On the domestic side, positive
economic growth as well as good macro-economic sit-
uation in Vietnam for the first nine months of 2018 is

Triển vọng nền kinh tế vẫn duy trì đánh giá
khả quan trong các năm tới mặc dù sẽ phải đối
mặt với nhiều thách thức. Trên phương diện quốc
tế, các yếu tố đang phần thể hiện xu hướng tiêu cực
như (1) Chiến tranh thương mại; (2) Chính sách tiền
tệ theo hướng thắt chặt; (3) Xu hướng phá giá của các
đồng nội tệ của các nước như tỷ giá Nhân dân tệ/USD
(+6,2% YTD), Peso/USD (-7,7% YTD), Rupiah
(+12,1% YTD) nhằm mục đích hạn chế và tạo lợi thế
cạnh tranh thương mại khi thiệt hại do đồng USD
mạnh lên; (4) Căng thẳng địa chính trị. Trên phương
diện trong nước, kết quả tích cực về tăng trưởng kinh
tế cũng như tình hình vĩ mô của Việt Nam trong 9
tháng đầu năm 2018 là nền tảng vững chắc hỗ trợ cho
tăng trưởng kinh tế năm 2018. World Bank đánh giá
tăng trưởng GDP năm 2019 vẫn duy trì mức cao đạt
6,6% cho năm 2019 và 6,5% năm 2020.

2. TIềM NĂNG TĂNG TRƯởNG củA MỘT SỐ
NGÀNH TRIỂN VọNG

Xét về chỉ số tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn
chủ sỡ hữu, tính đến 30/6/2018, có 7/12 lĩnh
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Bảng 1: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CủA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM SO VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC
Table 1: PERFORMANCE OF VIETNAMESE LISTED COMPANIES IN COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES IN
THE REGION

Nguồn: Bloomberg
Sources: Bloomberg

Việt Nam / Vietnam 17,0 2,7 15,2 2,40 (2,6)

Malaysia / Malaysia 18,4 1,8 10,5 1,86 (3,6)

Philippines / Philippines 18,3 2,0 10,7 2,36 (16,4)

Indonesia / Indonesia 19,4 2,2 11,7 3,03 (8,2)

Thái Lan / Thailand 16,4 1,9 12,1 3,10 (4,9)

Trung bình / Average 18,14 1,99 11,27 2,59

Tăng/giảm chỉ số so với đầu năm
(25/10/2018) /
Increase / decrease of index
compared to the beginning of
the year (25/10/2018)
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a solid foundation for the economic growth in 2018. As
forecasted by the World Bank, GDP growth rate will
remain high at 6.6% for 2019 and 6.5% for 2020.

2. POTENTIAl GROWTH OF SOME SEcTORS

In terms of Return on Equity (ROE), as of
June 30, 2018, 7 out of 12 sectors with a year-
on-year ROE growth included Real Estate,
Information Technology, consumer Services,
Banking, Finance and Public Utilities. As men-
tioned above, the real estate, banking and informa-
tion technology sector showed remarkable improve-
ment, especially the information technology sector
with a ROE growth from 16.24% to 20.45%. In addi-
tion, the banking sector also improved significantly
as ROE grew from 3.67% to 18.16% in the first half
of 2018. In contrast, the groups experiencing a ROE
plunge included Consumer goods (-1.18% year on
year), Pharmaceuticals and Healthcare (-3.08% year
on year), Raw materials (-3.2% year on year) and
Telecommunications (-26.29% year on year).
(Figure 9)

vực có hệ số ROE tăng trưởng so với cùng kỳ
năm 2017 bao gồm Bất động sản, công nghệ
thông tin, Dịch vụ tiêu dùng, Ngân hàng, Tài
chính và Tiện ích cộng đồng. Như đã đề cập trước
đó, nhóm Bất động sản, và Ngân hàng và Công nghệ
thông tin thể hiện sự cải thiện đáng kể, nổi bật nhất
là nhóm ngành Công nghệ thông tin từ mức 16,24%
lên mức 20,45%. Bên cạnh đó, nhóm Ngân hàng cũng
có sự cải thiện đáng kể khi ROE cải thiện từ 3,67% lên
mức 18,16% trong nửa đầu năm 2018. ở chiều ngược
lại, các nhóm có mức giảm sâu về ROE bao gồm Hàng
tiêu dùng (-1,18% yoy), Dược phẩm và Y tế (-3,08%
yoy), Nguyên vật liệu (-3,2% yoy) và nhóm Viễn
Thông (-26,29% yoy). (Hình 9)

Xét về tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài
sản, tính đến cuối Q2/2018, có 6/12 lĩnh vực có
chỉ số ROA cải thiện so với cùng kỳ năm 2017
bao gồm Công nghệ thông tin, Công nghiệp, Dầu khí,
Dịch vụ tiêu dùng, Ngân hàng và Tiện ích công cộng.
Các ngành Dược phẩm và Y tế, Hàng tiêu dùng,
Nguyên vật liệu, Viễn thông, Tài chính, Bất động sản
có mức ROA suy giảm. (Hình 10)
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Hình 9: ROE CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT GIAI ĐOẠN 2017-2018
Figure 9: ROE OF LISTED COMPANIES IN THE PERIOD 2017-2018
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In terms of Return on Assets (ROA), as of
the end of quarter II, 2018, 6 out of 12 sectors
with a year-on-year ROA increase included
Information Technology, Industry, Oil & Gas,
Consumer Services, Banking and Public Utilities.
Pharmaceuticals and Healthcare, Consumer Goods,
Raw materials, Telecommunications, Finance, Real
Estate experienced a year-on-year ROA decrease.
(Figure 10)

In the 2018-2019 period, the Banking-
Financial sector, Information technology,
Retail distribution, Oil and Gas, Real estate,
Public utilities (including power and water)
are the most promising sectors. Basically, these
sectors will attain good business achievements
thanks to stable economic growth, stable macro-
political factors, improved investment environment
together with the rapid increase of the middle class,
changing consumer habits and urbanization trend. In
addition, efforts on saving operating costs, corporate
governance also help partly improve the profitability
of enterprises.

Giai đoạn tới 2018-2019, ngành Tài chính-
Ngân hàng, công nghệ thông tin, Phân phối bán
lẻ, Dầu khí, Bất động sản, Dịch vụ tiện ích (bao
gồm điện, nước) là những ngành có triển vọng
tốt nhất. Về cơ bản, các ngành trên có được kết quả
kinh doanh thuận lợi nhờ tăng trưởng kinh tế duy trì
ổn định, yếu tố vĩ mô – chính trị ổn định, môi trường
đầu tư được cải thiện cùng với sự tăng lên nhanh
chóng của nhóm tầng lớp trung lưu, thói quen tiêu
dùng thay đổi và xu hướng đô thị hóa. Bên cạnh đó,
sự nỗ lực trong tiết kiệm chi phí hoạt động, quản trị
doanh nghiệp cũng giúp cải thiện nào hiệu suất sinh
lợi của doanh nghiệp. 

Ngành ngân hàng đã có những điểm sáng
tích cực sau giai đoạn dài đẩy mạnh xử lý nợ
xấu, cải thiện chất lượng tài sản, hoạt động của
các ngân hàng lành mạnh hơn và tuân theo các
chuẩn mực quy định khắt khe hơn của thế giới.
Nhiều ngân hàng được kỳ vọng ghi nhận mức tăng
trưởng lợi nhuận tốt hơn nhờ vào các yếu tố sau: (1)
Hoạt động cốt lõi tăng trưởng tốt; (2) Tỷ lệ trích lập
dự phòng nợ xấu giảm so với năm 2017; (3) Ghi nhận
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The banking sector has seen positive signs
after a prolonged period of accelerated settle-
ment of non-performing loans, improved asset
quality, banks’ healthier performance and com-
pliance with more stringent standards of the
world. Many banks are expected to achieve a better
profit growth thanks to the following factors: (1) There
is a good core growth; (2) Loan loss provisions
decreases compared to 2017; (3) There are reversal of
provision and other income from the settlement of non-
performing loans, especially in the real estate sector
after the issuance of Resolution No.42 on the settle-
ment of non-performing loans such as VCB, MBB, ACB
and TCB. In addition, over the past time, the security
market has witnessed a series of large banks being list-
ed including HDB, TCB and TPB with the market cap of
nearly VND 200 trillion. In order to increase chartered
capital to meet the Basel II standard, many banks are
planning to increase capital through separately issuing
shares to foreign partners. Specifically, VCB has sepa-
rately issued 10% of chartered capital or equivalent to
360 million shares or BIDV is also trying to find strate-
gic shareholders. However, the pressure on capital
increase can lead to a drop in profit of the sector if it
fails to meet this requirement as 70-80% of operating
income is from credit activities. For the first 6 months
of 2018, the total profit after tax of 16 listed banks was
VND 34,246 billion (+53.82% year on year).

The real estate sector continued to experi-
ence a positive growth with total after tax prof-
it between January and June 2018 of VND
12,822 billion (+113.7% year on year).
However, the market has started to tend to level off
due to the decreased supply since quarter II of 2018
as (1) quite a few new projects are open for sales; (2)
loan interest rates tend to be higher and (3) Progress
of having construction permit is delayed due to higher
requirements on quality standards and regulations on
fire prevention and fighting. The real demand for
housing is rated to be high, especially in the low-
income segment and mid-income segment. The real
estate development in the next period will have a clear
distinction when the house buyers will focus more on
projects of reputable investors, ensuring the quality of
construction and progress of handover. The business

hoàn nhập dự phòng và thu nhập khác từ việc xử lý
nợ xấu, đặc biệt ở mảng bất động sản sau khi Nghị
quyết số 42 về nợ xấu được ban hành như VCB, MBB,
ACB, TCB. Ngoài ra, thời gian qua thị trường chứng
khoán chứng kiến một loạt các ngân hàng lớn niêm yết
bao gồm HDB, TCB và TPB với tổng quy mô vốn hóa
gần 200.000 tỷ đồng. Nhằm mục đích tăng vốn điều lệ
để đáp ứng chuẩn Basel II, nhiều ngân hàng đang dự
kiến tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ cho đối tác
nước ngoài, cụ thể như VCB phát hành riêng lẻ khoảng
10% vốn điều lệ, tương đương 360 triệu cổ phần hay
BIDV cũng đang nỗ lực tìm cổ đông chiến lược. Tuy
nhiên, áp lực về việc tăng vốn có thể làm cho tăng
trưởng lợi nhuận ngành giảm nếu không đáp ứng
được yêu cầu này khi 70%-80% thu nhập hoạt động
đến từ hoạt động tín dụng. Lũy kế 6 tháng đầu năm
2018, tổng lợi nhuận sau thuế của 16 ngân hàng niêm
yết đạt 34.246 tỷ đồng (+53,82% yoy). 

Ngành bất động sản tiếp tục ghi nhận mức
tăng trưởng khả quan với tổng lợi nhuận sau
thuế 6T2018 đạt 12,822 tỷ đồng (+113,7%
yoy). Tuy nhiên thị trường bắt đầu có xu hướng
chững lại khá đáng kể thông qua sự co hẹp về nguồn
cung từ Q2/2018 khi (1) Khá ít các dự án mới được mở
bán; (2) Xu hướng nhích dần của lãi suất cho vay và
(3) Tiến độ xin giấy phép xây dựng bị chậm lại do yêu
cầu cao hơn về tiêu chuẩn chất lượng và quy định về
phòng cháy chữa cháy. Nhu cầu thực về mua nhà hiện
tại vẫn đang được đánh giá duy trì ở mức cao đặc biệt
ở phân khúc nhà ở bình dân và trung cấp. Tăng trưởng
ngành bất động sản giai đoạn tới sẽ có những phân
hóa rõ nét khi người mua nhà sẽ tập trung nhiều hơn
ở các dự án của chủ đầu tư uy tín, đảm bảo về mặt
chất lượng thi công và tiến độ bàn giao nhà. Kết quả
kinh doanh Q4/2018 và năm 2019 của nhóm bất động
sản vẫn được kỳ vọng duy trì mức khả quan do đây là
thời điểm bàn giao các dự án lớn như Jamila (KDH),
Mizuki (NLG), HaDo Centrosa (HDG), Opal Garden &
Lux Garden (DXG) và The Sun Avenue & Sunrise
Riverside & Richstar (NVL), Vinhome Metropolis,
Vinhome Riverside, Vinhome Ba Son, Vinhome Central
Park (VHM). 

Sự trở lại của nhóm ngành dầu khí nhờ vào
giá dầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Căng
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performance of the real estate sector in quarter IV,
2018 and 2019 is still expected to remain positive as it
is the time for handover of large projects such as
Jamila (KDH), Mizuki (NLG), HaDo Centrosa (HDG)
Opal Garden & Lux Garden (DXG). The Sun Avenue &
Sunrise Riverside & Richstar (NVL), and Vinhome
Metropolis, Vinhome Riverside, Vinhome Ba Son and
Vinhome Central Park (VHM). 

There was a return of the oil and gas sector
thanks to the upward trend of oil prices. Iran's
geopolitical tension caused supply shortages, which is
one of the key factors that have helped consolidate the
increase in oil prices. The rebound in oil prices has led
to a better outlook on oil and gas companies as the sec-
tor has a certain lag of six months to a year. Moreover,
the high oil prices will also help the projects be re-
deployed. It is expected that large oil and gas projects
such as Block B - O Mon, Su Tu Trang - Phase 2, Sao
Vang Dai Viet will help companies in the upstream start
to be benefitted. In addition, the organizational struc-
ture of Vietnam Oil and Gas Group (PVN) has been
almost completed, which is a driving force for the oil
and gas projects to be implemented as planned.

The power sector maintained positive busi-
ness performance due to (1) Favorable weather
factor (this is the second year of lanina cycle) for
hydropower group and (2) contracted power
prices of Thermal Power Plants also tended to
increase in the same direction with the prices of
raw materials (gas and coal). Average electricity
sales of power enterprises for the first six months of this
year increased by 33.8%, the accumulated power pro-
duction for the first 8 months of the year was 145.15
billion kWh (+11.2% year on year). As of August 2018,
EVN put into operation of 106 projects with a designed
capacity of 110-500kv to supplement the supply short-
age in the South as the demand increases. Business
performance of the power sector also showed positive
signs with total revenue and profit of VND 29,103 billion
(+15.5% year on year) and VND 3,547 billion (+24.4%
year on year), respectively.

Meanwhile, the Fast-Moving consumer Goods
(FMcG) has seen a slower growth that is not cor-

thẳng địa chính trị Iran gây ra thiếu hụt nguồn cung,
đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp củng
cố đà tăng của giá dầu. Sự phục hồi mạnh của giá dầu
giúp cho triển vọng các doanh nghiệp dầu khí sẽ khả
quan hơn do đặc thù ngành có độ trễ nhất định từ 6
tháng đến 1 năm, ngoài ra giá dầu duy trì mức cao
cũng sẽ giúp các dự án được tái triển khai. Dự kiến
trong năm 2019, các dự án dầu khí lớn như Lô B - Ô
Môn, Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2, Sao Vàng Đại Nguyệt
sẽ giúp các công ty thượng nguồn bắt đầu được
hưởng lợi.  Bên cạnh đó, tình hình cơ cấu bộ máy tổ
chức của PVN cũng đã gần hoàn tất, là động lực để
các dự án dầu khí được triển khai đúng kế hoạch. 

Ngành điện vẫn duy trì kết quả kinh doanh
khả quan nhờ vào (1) Yếu tố thời tiết thuận lợi
(Đây là năm thứ hai của chu kỳ lanina) đối với
nhóm thủy điện và (2) Giá bán điện hợp đồng
của các công ty nhiệt điện cũng có xu hướng
tăng cùng chiều với giá nguyên vật liệu (khí,
than). Tổng mức doanh thu trung bình nhóm doanh
nghiệp ngành điện trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng
33,8%, sản lượng điện thương phẩm lũy kế 8 tháng
đạt 145,15 tỷ kWh (+11,2% yoy). Tính đến tháng
8/2018, EVN đã đưa vào vận hành 106 dự án 110-
500kv nhằm bổ sung cho nguồn cung thiếu hụt trong
khu vực phía Nam khi nhu cầu tăng mạnh. Kết quả
kinh doanh nhóm ngành điện cũng cho thấy tình hình
kinh doanh khả quan với tổng doanh thu và lợi nhuận
ngành lần lượt đạt 29.103 tỷ đồng (+15,5% yoy) và
3.547 tỷ đồng (+24,4% yoy).

Trong khi đó, ngành hàng tiêu dùng nhanh
(FMcG) chứng kiến sự tăng trưởng chậm lại chưa
tương ứng với điều kiện vĩ mô thuận lợi. Theo báo
cáo của Nielsen, doanh số của ngành hàng tiêu dùng
nhanh tại hai kênh truyển thống và kênh thương mại
hiện đại chỉ tăng nhẹ 0,7% trong Quý II/2018. Tăng
trưởng chậm lại của FMCG chủ yếu do (1) Sự sụt giảm
mạnh của thị trường sữa/các sản phẩm từ sữa Quý
III/2017 (Quý I, Quý II năm 2018 ghi nhận mức tăng
trưởng âm lần lượt 7% và 5,3%); (Hình 11) (2) Ngành
hàng thương mại tương tự cũng ghi nhận mức tăng
trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2018. Sự sụt giảm
chung này chủ yếu do nhu cầu thay đổi liên tục và sự
bận rộn khiến cho người dân giảm bớt chi tiêu.
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CÁC XU HƯỚNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH KINH TẾ NĂM 2018 - 2019
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Hình 11: TăNG TRƯởNG CủA MỘT SỐ NGÀNH HÀNG TIÊU DùNG THUỘC NHÓM THỰC PHẩM-ĐỒ UỐNG (ĐƠN VỊ: %)
Figure 11: VALUE GROWTH IN FOOD AND BEVERAGES (UNIT:%)

Nguồn: Nielsen Việt Nam
Source: Nielsen Vietnam



3. cHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG: KêNH MUA
SẮM HIỆN ĐạI lêN NGôI

Theo khảo sát của Kantar Worldpanel (Q3/2018),
thị phần bán lẻ tại khu vực thành thị (4 thành phố: Hà
Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) vẫn chủ yếu
thuộc về hình thức truyền thống là chợ và các cửa
hàng tạp hóa nhỏ lẻ - cửa hàng bách hóa – cửa hàng
chuyên doanh (79%), phần còn lại (21%) thuộc về
chuỗi bán lẻ hiện đại bao gồm: chuỗi siêu thị - đại siêu
thị - cửa hàng tiện lợi - kinh doanh online. Trong đó,
tăng trưởng giá trị của siêu thị/đại siêu thị (+7% yoy),
siêu thị mini/cửa hàng tiện lợi (+42% yoy) và online
(+165% yoy) duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Hiện
tại, tỷ lệ kênh mua sắm hiện đại tại khu vực thành thị
vẫn chỉ chiếm phần nhỏ do đó còn nhiều dư địa tăng
trưởng cho kênh mua sắm hiện đại. (Hình 12, Hình 13)

Tại khu vực nông thôn, hình thức bản lẻ truyền
thống vẫn chiếm đến tỷ trọng khá lớn khoảng 98%,
trong đó kênh tạp hóa nhỏ vẫn là kênh mua sắm
chính để tiếp cận người tiêu dùng. Cùng với xu
hướng đô thị hóa ngày càng nhanh chóng, khu vực
nông thôn đang trở thành mảnh đất màu mỡ đang
chờ được khai phá. 

Phương thức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam còn
nhiều tiềm năng tăng trưởng do thay đổi về
hành vi tiêu dùng. So sánh với các nước trong khu
vực, mức độ phổ cập của phương thức bán lẻ hiện đại
tại Việt Nam ước tính chỉ đạt 7% - mức khá thấp,
trong khi đó tỷ lệ này tại Singapore (71%), Thái Lan
(45%), Indonesia (16%)… (Bảng 2). Với điều kiện
thuận lợi đến từ (1) Cấu trúc dân số vàng; (2) Tốc độ
tăng trưởng ngành ổn định duy trình mức 2 con số;
(3) Sự chuyển dịch xu hướng tiêu dùng từ kênh truyền
thống sang hiện đại; (4) Mật độ cũng như thị phần của
kênh bán lẻ hiện đại còn thấp; (5) Tham gia đầu tư
M&A của nhà đầu tư ngoại, bán lẻ hiện đại còn nhiều
tiềm năng khai thác.

Hành vi người tiêu dùng thay đổi rõ rệt khi
làn sóng hội nhập về kinh tế và văn hóa thế giới,
xu hướng kết nối internet ngày càng phổ biến,
chất lượng dịch vụ cao hơn và sẵn sàng mua
sắm, sử dụng đồ hàng hiệu. 
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respond to favorable macro conditions. As report-
ed by Nielsen, FMCG sales on both the traditional and
modern channels only inched up by 0.7% in the second
quarter of 2018. The slower growth of FMCG was main-
ly due to (1) A sharp decline in the dairy/dairy products
market in the third quarter of 2017 (In quarter I and
quarter II of 2018, FMCG experienced negative growth
rates of 7% and 5.3%, respectively); (2) A negative
growth of commercial banks in the first half of 2018.
This overall decrease was mainly due to the ever-
changing demand and the busyness making people
spend less money. (Figure 11)

3. MARKET MOVEMENT: A RISE OF THE MOD-
ERN SHOPPING cHANNEl 

According to a survey conducted by Kantar
Worldpanel (quarter III, 2018), retail market share
in urban areas (four cities namely Hanoi, Ho Chi
Minh City, Da Nang and Can Tho) is still dominated
by the traditional form that is wet markets, small
and scattered groceries – department stores – limit-
ed-line stores (79%) and the rest of 21% belongs to
modern retail chains including supermarket chains -
hypermarkets and convenience stores – online busi-
ness. In particular, the value growth of supermar-
kets/hypermarkets (+7% year on year), mini super-
markets/convenience stores (+42% year on year)
and online business (+165% year on year) is sus-
tained at a double-digit growth. At present, the
modern shopping channel in urban areas still
accounts for only a small proportion, so this channel
is likely to grow further in the coming time. (Figure
12, Figure 13)

In rural areas, the traditional retail form still
accounts for a large proportion of about 98% in which
the channel of small groceries is still the main shop-
ping channel to get access to consumers. With the
increasingly rapid urbanization trend, rural areas
become a fertile ground waiting to be explored.

Modern retail model in Vietnam has a lot of
growth potential due to changes in consumer
behavior. Compared with other countries in the
region, the level of popularity of modern retail model
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Hình 12: PHẦN TRăM TăNG TRƯởNG GIÁ TRỊ CÁC KÊNH MUA HÀNG TẠI VIỆT NAM Q3/2018 (ĐƠN VỊ: %) 
Figure 12: GROWTH IN VALUE OF PURCHASE CHANNELS IN VIETNAM Q3/2018 (UNIT: %)
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Hình 13: MứC ĐỘ PHỔ CẬP CủA NHÓM CửA HÀNG BÁN Lẻ HIỆN ĐẠI NăM 2015 (ĐƠN VỊ: %)
Figure 13: POPULARITY OF MODERN RETAIL STORES IN 2015 (UNIT: %)

Nguồn: Euromonitor, Kantar Worldpanel  
Source: Euromonitor, Kantar Worldpanel 
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Kênh bán lẻ hiện đại mang đến mô hình mua sắm
hiện đại với (1) Chất lượng sản phẩm và vệ sinh thực
phẩm được đảm bảo, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,
(2) Chất lượng phục vụ cải thiện, các chương trình
chăm sóc khách hàng/hậu mãi tốt, (3) Sự phổ biến
của Internet và điện thoại di động. 

Xét về kênh truyền thống, loại hình chợ truyền
thống là hình thức quá quen thuộc và phổ biến đối với
người tiêu dùng Việt Nam. Dù có những lợi thế nhất
định, số lượng chợ truyền thống có xu hướng đi ngang
và giảm dần, xuống còn 8.570 siêu thị năm 2017.
(Hình 14). Đối với khu vực nông thôn, hình thức siêu
thị đang là loại hình đầu tiên được triển khai để tiếp
cận người tiêu dùng tại khu vực này.

Xu hướng đô thị hóa nông thôn và các thành
phố với mật độ dân cư trung bình. Xu hướng đô
thị hóa mạnh mẽ cùng với đó cơ sở hạ tầng được cải
thiện sẽ giúp cho vùng nông thôn và các thành phố có
mật độ dân cư trung bình sẽ được lựa chọn là điểm
đến tiếp theo của các nhà bán lẻ. Trong thời gian tới,
khu vực nông thôn vẫn tiếp tục duy trì mức tăng
trưởng tốt và xu hướng dịch chuyển tới các khu vực

in Vietnam is estimated at only 7%, relatively low
while the rates for Singapore, Thailand, Indonesia, are
71%, 45%, 16% respectively, etc. With the favorable
conditions from (1) Gold population structure; (2)
Stable growth rate of the sector of a double-digit level;
(3) The shift of consumer trends from the traditional
channel to the modern channel; (4) The density as
well as the market share of the modern retail channel
is low; (5) Investment in M&A by foreign investors;
Modern retail has a lot of potential to be exploited.
(Table 2)

consumer behavior has changed markedly
since there was a wave of global economic and
cultural integration, increasing internet pene-
tration, higher quality of services and ready-to-
use behavior of branded items.

The modern retail channel provides a modern
shopping model with (1) Guaranteed quality of food
and food hygiene, clear origin, (2) Improved service
quality, good customer service/after-sales programs,
(3) The popularity of the Internet and mobile
phones.
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Bảng 2: MứC ĐỘ PHỔ CẬP CÁC PHƯƠNG THứC BÁN Lẻ HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRONG
KHU VỰC
Table 2: THE LEVEL OF POPULARITY OF MODERN RETAILING METHODS IN VIETNAM AND SOME COUNTRIES
IN THE REGION

Nguồn: GSO, Euromonitor 
Sources: GSO, Euromonitor

Singapore / Singapore 303 16 621 940 5 188

Malaysia / Malaysia 1.298 167 2.547 4.012 30 134

Thái Lan / Thailand 1.079 281 10.916 12.276 68 183

Indonesia / Indonesia 1.362 269 22.818 2.449 254 96

Philippines / Philippines 1.631 178 2.031 3.840 108 36

Việt Nam / Vietnam 958 2.862 3.820 96,7 39,5
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Cửa hàng
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cửa hàng /
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Dân số (triệu
người) /
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(million people)

Số lượng cửa hàng
(triệu người) /
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đô thị vẫn biểu hiện rõ rệt. Theo báo cáo của United
Nations, đến năm 2025 tỷ lệ tăng trưởng dân số tại
các thị trấn lớn và thành phố nhỏ (dân số <500 nghìn
người) và thành phố lớn (dân số 1 -5 triệu người) lần
lượt đạt 233% và 37% so với năm 2015. Các công ty
bán lẻ - thực phẩm – tiêu dùng có thể dùng công nghệ
di động và đa phương tiện để tăng tỷ lệ tiếp xúc với
người tiêu dùng nông thôn qua đó giúp người tiêu
dùng dễ dàng chấp nhận hành vi mua sắm ở đô thị. 

Số lượng chợ truyền thống / Number of  traditional markets Số lượng siêu thị / Number of supermarkets
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Hình 14: SỐ LƯỢNG CHỢ TRUYỀN THỐNG VÀ SIÊU THỊ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2017
Figure 14: NUMBER OF TRADITIONAL MARKETS AND SUPERMARKETS IN VIETNAM IN THE PERIOD 2008 - 2017

In terms of the traditional channel, wet markets
are a too familiar and popular form for Vietnamese
consumers. Despite a certain advantages, the number
of wet markets tends to move horizontally and
decrease gradually to 8,570 in 2017. For rural areas,
supermarkets are the first type to be deployed to get
access to consumers in this area. (Figure 14)

There is a trend of rural urbanization and cities
with average population density. A strong urban-
ization trend, coupled with improved infrastruc-
ture, will help rural areas and densely populated
cities be chosen as the next destination for retail-
ers. In the coming time, rural areas will continue
to maintain a good growth rate and the trend of
moving to urban areas is still marked
clearly/shown. As reported by the United Nations,
by 2025, the population growth rates in major
towns and small cities (population <500,000) and
large cities (population: about 1-5 million people)
were 233% and 37%, respectively compared to
2015. Retailers – foodstuff companies – consumer
goods companies can use mobile and multimedia
technologies to increase the exposure to rural con-
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sumers, thereby facilitating consumers to easily
accept the act of shopping in the city.

Online/e-commerce is expected to grow
strongly in the coming time thanks to the
increasingly popular and accessible Internet
connection as the proportion of smartphone owner-
ship in Vietnam is increasing rapidly. According to sta-
tistics from The-world-factbook (CIA), Internet pene-
tration rate in Vietnam is about 52% of total popula-
tion that is similar to some countries in Southeast Asia
but much lower compared to Asia (Australia, Japan,
Korea (Republic, Hong Kong, Singapore and Taiwan).
(Figure 15).

The development of e-commerce plays one of
the key roles in shaping the omni-channel model
- a combination of online and direct sales across
multiple channels at once to increase sales and
optimize customer experience. According to a
report by the Vietnam E-Commerce Association
(VECOM), Vietnam's e-commerce growth in 2017 was
over 24% with a value of USD 6.2 billion, accounting for

Xu hướng thương mại điện tử/online dự kiến
có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong giai
đoạn tới nhờ vào việc kết nối Internet ngày
càng phổ biến và dễ tiếp cận hơn khi mà tỷ lệ sở
hữu điện thoại thông minh tại Việt Nam đang gia tăng
nhanh chóng. Theo thống kê của The-world-factbook
(CIA), mức độ phổ cập internet của Việt Nam đạt
khoảng 52% tổng dân số, tương đồng so với một số
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên lại thấp
hơn nhiều so với khu vực Châu Á (Úc, Nhật, Hàn Quốc,
Hồng Kông, Singapore, Đài Loan). (Hình 15).

Sự phát triển thương mai điện tử đóng một
trong những vai trò cốt lõi trong việc hình thành
mô hình bán hàng đa kênh (omni-channel) - mô
hình kết hợp giữa bán hàng trực tuyến và trực tiếp
thông qua nhiều kênh một lúc nhằm tăng doanh
số và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Theo báo
cáo của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM),
tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam
năm 2017 đạt trên 24%, đạt khoảng 6,2 tỷ USD, chiếm
3,6% tổng mức bán lẻ cả nước và tốc độ này có thể được
duy trì trong giai đoạn 2018-2020. (Hình 16, Hình 17)
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Hình 15: MứC ĐỘ PHỔ CẬP CủA INTERNET (ĐƠN VỊ: %)
Figure 15: INTERNET PENETRATION (UNIT: %)
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Source: Ministry of Industry and Trade, Vietnam E-commerce Association (VECOM)

Hình 16: Tỷ TRỌNG TMĐT TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN Lẻ (ĐƠN VỊ: %)
Figure 16: SHARE OF E-COMMERCE IN THE RETAIL MARKET (UNIT: %)
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Hình 17: DOANH THU TMĐT VIỆT NAM (ĐƠN VỊ: Tỷ USD)
Figure 17: E-COMMERCE REVENUE IN VIETNAM (UNIT: BILLION USD)

Nguồn: Bộ Công Thương, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam   
Source: Ministry of Industry and Trade, Vietnam E-commerce Association (VECOM)



3.6% of total retail sales and this growth rate may be
maintained in the 2018-2020 period.

It is projected that by 2020, the country will have
30% of the population participating in online shopping
with an online purchase value of USD 350/person/year.
B2C e-commerce sales will be USD 10 billion, account-
ing for 5% of the Gross retail sales of goods and serv-
ices of the country. (Figure 16, Figure 17)

According to statistics from https://iprice.vn, top 5
websites in terms of traffic include Shopee,
Thegioididong, Lazada VN, Tiki and Sendo. In particu-
lar, Thegioididong and Sendo websites are managed by
two listed companies namely MWG and FPT. The e-
commerce war is increasingly difficult due to the partic-
ipation of foreign organizations such as Lazada (owned
by Alibaba), Tiki (being funded by JD.com) and
Shoppee (funded by Garena, the leading Internet plat-
form provider in Singapore). The participation of foreign
organizations will increase the transparency, quality of
service and competition in the e-commerce market,
thereby boosting the retail market growth. However,

Dự kiến năm 2020, cả nước sẽ có 30% dân số
tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng
trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người/năm;
doanh số thương mại điện tử B2C (doanh nghiệp
với khách hàng) sẽ đạt 10 tỷ USD, chiếm 5% tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng cả nước.

Theo số liệu thống kê của https://iprice.vn, top 5
website dẫn đầu về lượng truy cập bao gồm
Shoppee, Thế Giới Di Động, Lazada VN, Tiki và
SenĐỏ. Trong đó, Thế giới di động và Sen Đỏ thuộc
sự quản lý của 2 doanh nghiệp niêm yết là MWG và
FPT. Cuộc chiến thương mại điện tử ngày càng khốc
liệt với sự tham gia của các tổ chức nước ngoài như
Lazada (thuộc sở hữu của Alibaba), Tiki (Nhận khoản
đầu tư từ JD.com) và Shoppee (Từ Garena – nhà
cung cấp nền tảng Internet hàng đầu tại Singapore).
Sự tham gia của các tổ chức nước ngoài sẽ giúp tăng
tính minh bạch, chất lượng dịch vụ và cạnh tranh
của thị trường thương mại điện tử từ đó thúc đẩy
tăng trưởng thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, thị trường
thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn còn khá non trẻ
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Bảng 3: MỘT SỐ THƯƠNG Vụ M&A TẠI VIỆT NAM NăM 2018
Table 3: RECENT NOTABLE M&A TRANSACTIONS IN VIETNAM IN 2018

Nguồn: Tổng hợp 
Sources: Compiled

Thaibev Sabeco Tiêu dùng 54% 4.800

GIC Private Limited Vinhomes Bất động sản N/A 1.300

Warburg Pincus Techcombank Ngân hàng N/A 361

JC&C Vinamilk Tiêu dùng 3% 319

KKR Masan Tiêu dùng 10% 250

Shinhan Bank ANZ Ngân hàng 100% 240

GIC Private Limited Techcombank Ngân hàng N/A 100

Sojitsz Giấy Sài Gòn Tiêu dùng 98% 95

EarthChemical Á Mỹ Gia Tiêu dùng 95% 91,2

Bên mua/đầu tư /
Buyer / Investor

Bên bán /
Seller

Ngành hàng /
Sector

Tỷ lệ /
Ratio

Giá trị (Triệu USD) /
Value (Million USD)



the e-commerce market in Vietnam is still relatively
young, so the problems of speed of delivery, prestige
and quality of products, customer confidence and safe-
ty in payment need to be overcome and improved soon.

The wave of M&A - The game of foreign
investors. In the 2009-2018 period, there were a total
4,353 M&A deals, worth USD 48.8 billion. Total M&A
value in Vietnam in 2017 was USD 10.2 billion that was
an all-time high and up by 175% from 2016. For the
first six months of 2018, the total value of M&A deals in
Vietnam was USD 3.55 billion, equalling to 155% of the
figure in the same period of 2017). (Table 3). Sectors
will be the focus of M&A deals in the coming period
including consumer goods, retail sector and real estate.
The new wave of foreign capital will help boost the eco-
nomic structure, increase the competitiveness and busi-
ness performance of domestic enterprises. However,
the M&A process in Vietnam still faces a number of
problems as follows: (1) Fairly complex and cumber-
some M&A procedures; (2) Limited foreign ownership
rate in conditional sectors; (3) Transparency of financial
statements and information disclosure.n

55

do đó những vấn đề về tốc độ giao hàng, uy tín và
chất lượng sản phẩm, niềm tin của khách hàng và
tính an toàn trong việc thanh toán là những điểm
cần sớm được khắc phục và cải thiện. 

làn sóng M&A – cuộc chơi của khối ngoại.
Giai đoạn 2009-2018, tổng cộng đã có 4.353 thương
vụ M&A với tổng giá trị đạt 48,8 tỷ USD. Tổng giá trị
M&A tại Việt Nam năm 2017 đạt 10,2 tỷ USD, mức
cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng 175% so
với năm 2016. Trong 6 tháng đầu 2018, tổng giá trị
các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 3,55 tỷ USD
(bằng 155% cùng kỳ năm 2017). (Bảng 3). Các
ngành nghề sẽ là tâm điểm của thương vụ M&A trong
giai đoạn sắp tới bao gồm hàng tiêu dùng, bán lẻ và
bất động sản. Làn sóng vốn mới từ khối ngoại sẽ giúp
thúc đẩy cơ cấu nền kinh tế, tăng tính cạnh tranh và
hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nội. Tuy
nhiên, quá trình M&A tại Việt Nam còn gặp khá nhiều
vướng mắc về (1) Thủ tục M&A còn khá phức tạp,
rườm rà, (2) Giới hạn tỷ lệ sỡ hữu nước ngoài ở các
ngành nghề có điều kiện, (3) Tính minh bạch của báo
cáo tài chính và công bố thông tin.n
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In recent times, the capital size and revenue of
Vietnamese enterprises tend to increase substan-
tially, but the corresponding profit growth does

not keep up.

AS PROFIT GROWTH DOES NOT KEEP PAcE
WITH cAPITAl AND REVENUE ScAlE

According to General Statistics Office Of Vietnam
(GSO), the average capital size per enterprise in 2016 is
VND 51.6 billion/business, an increase of VND 5.8 bil-
lion/business compared to 2011. In 2018, many enter-
prises has either increased their capital or planned to
increase capital with a rise from a few tens of percent
to a few dozen times. Total revenue in 2016 at the cur-
rent price of the enterprise sector reached VND 17,858
trillion, up 71.6% (VND 7,450 trillion) compared to
2011. Average revenue of enterprises between 2000
and 2015 increased each year by 21.6%, but the
growth rate of corporate profits in the same period rose
only by 7.5%. The figures above highlighted the alarm-
ing health of Vietnamese businesses, especially in the
context of declining capital efficiency.

The low growth rate, contrary to the trend in cap-
ital and scale, displays the fact that the Vietnamese
economy in general and the business sector in partic-
ular, indeed grow fast but mainly in terms of capital
and labor. Specifically, majority of the enterprises are
still small and medium in scale, but technology is
behind so profit is low.

Trong thời gian gần đây, quy mô vốn và doanh thu
của doanh nghiệp Việt có xu hướng tăng trưởng
vượt bậc, tuy nhiên mức tăng trưởng lợi nhuận

của doanh nghiệp lại không theo kịp bước tiến này.

KHI TĂNG TRƯởNG lợI NHUậN KHôNG THEO
KỊP QUY Mô VỐN VÀ DOANH THU

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô vốn
bình quân trên một doanh nghiệp năm 2016 đạt 51,6 tỷ
đồng/doanh nghiệp, tăng 5,8 tỷ đồng/doanh nghiệp so
với năm 2011. Năm 2018, nhiều doanh nghiệp đã tăng
vốn hoặc có kế hoạch tăng vốn khủng với mức tăng từ
vài chục phần trăm tới vài chục lần. Tổng doanh thu
năm 2016 theo giá hiện hành của khu vực doanh
nghiệp đạt 17.858 nghìn tỷ đồng tăng 71,6% (7.450
nghìn tỷ đồng) so với năm 2011. Bình quân doanh thu
của doanh nghiệp giai đoạn 2000 – 2015 mỗi năm tăng
21,6% nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp
cùng giai đoạn mỗi năm lại chỉ tăng 7,5%.  Những con
số nêu trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe
của doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong bối cảnh hiệu quả
sử dụng vốn bị sụt giảm. 

Chỉ số về lợi nhuận tăng trưởng thấp, ngược với xu
hướng gia tăng về vốn và quy mô cho thấy một thực tế
là nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như hoạt động
của các khu vực doanh nghiệp nói riêng tuy phát triển
khá nhanh nhưng chủ yếu tăng trưởng về vốn, lao
động. Trong đó, phần lớn doanh nghiệp vẫn có quy mô
nhỏ và vừa, công nghệ lạc hậu nên lợi nhuận thấp.
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In theory, the bigger the capital, the more money
the company has, thus higher efficiency. In most
cases, raising capital is synonymous with increasing
the size of lending. If the mobilized capital is not allo-
cated and used effectively, the higher the cost burden,
which will reduce the growth of the business.

We have long known that the performance of
Vietnamese enterprises is still much lower than that
of some other countries in the region such as
Thailand and Indonesia. The problem is how to make
the profit of the business commensurate with the
growth in capital size and revenue, i.e. how to
increase the business efficiency of the business?
Should investment be in the breadth (scale of busi-
ness production) or in depth (modernization of equip-
ment, to improve production capacity and competi-
tiveness with competitors)?

FOUR SOlUTIONS TO INcREASE BUSINESS
REVENUE AND EFFIcIENcY

The first solution to improve competitiveness,
increase sales and efficiency of enterprises is to
increase investment in the development of technology
and in the building of technological capacity. Multiple
instances in practice show that the key to business
success is "technology, technology, and technology."

The study "The transformation of ASEAN SMEs" by
United Overseas Bank (UOB), EY and Dun &
Bradstreet shows that small and medium enterprises
in Vietnam are confident in revenue growth this year.
Specifically, two-thirds of businesses (67%) are
expected to see continued revenue growth in 2018. In
particular, 34% of businesses expect double-digit
growth. About 2 out of 3 respondents (58%) focused
on investing in technology instead of traditional invest-
ment fields such as factories and machinery, seeking
opportunities for growth in the digital economy. Of
this, 71% of businesses are expected to invest in soft-
ware such as mobile applications or digital marketing;
hardware investment and infrastructure ranked sec-
ond, with 64%.

According to a recent survey by Vietnam Report,

Về lý thuyết, tăng vốn càng nhiều thì doanh nghiệp
có thêm dòng tiền, hỗ trợ đạt hiệu quả hoạt động càng
cao. Trên thực tế, trong không ít trường hợp, tăng huy
động vốn đồng nghĩa với tăng quy mô vay nợ. Nếu
nguồn vốn huy động không được phân bổ và sử dụng
hiệu quả, gánh nặng chi phí càng cao và sẽ làm giảm
tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Từ lâu, chúng ta đã biết rằng hiệu quả hoạt động
của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn thấp hơn rất
nhiều so với một số nước trong khu vực như Thái
Lan, Indonesia. Bài toán đặt ra là làm sao tăng
trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp tương xứng với
mức tăng trưởng về quy mô vốn và doanh thu, hay
nói cách khác là tăng cường hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp? Đầu tư theo chiều rộng (mở rộng quy
mô sản xuất kinh doanh) hay đầu tư theo chiều sâu
(hiện đại hoá trang thiết bị, nhằm nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh và cạnh tranh với các đối thủ
của doanh nghiệp)?

4 GIẢI PHÁP ĐỂ DOANH NGHIỆP TĂNG DOANH
THU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

Giải pháp thứ nhất để nâng cao năng lực cạnh
tranh, tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp là tăng cường đầu tư phát triển công nghệ, nâng
cao năng lực về công nghệ. Nhiều ví dụ trong thực tiễn
cho thấy chìa khóa thành công của doanh nghiệp chính
là “công nghệ, công nghệ và công nghệ”.

Nghiên cứu “Sự chuyển đổi của SME Khối ASEAN”
thực hiện bởi United Overseas Bank (UOB), EY và Dun
& Bradstreet cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại Việt Nam tự tin tăng trưởng doanh thu trong năm
nay. Cụ thể, 2/3 doanh nghiệp (67%) dự kiến có
doanh thu tiếp tục tăng trong năm 2018. Đặc biệt, có
đến 34% doanh nghiệp dự đoán đạt mức tăng trưởng
hai chữ số. Cứ 2 trong số 3 doanh nghiệp được hỏi
(58%) chú trọng đầu tư vào công nghệ thay vì các lĩnh
vực đầu tư truyền thống như nhà xưởng, máy móc,
nhằm tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trong nền kinh tế
số. Trong số này, 71% doanh nghiệp dự kiến sẽ đầu
tư vào phần mềm như ứng dụng di động hoặc tiếp thị
kỹ thuật số; đầu tư phần cứng và cơ sở hạ tầng đứng
vị trí thứ hai, với 64%...
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most of the surveyed enterprises have prioritized the
application of the 4.0 technology revolution.
Specifically, 65.7% of businesses are spending on
technology innovation; 48.6% opted for digitized
management activities; whereas, 45.7% on distribu-
tion, marketing, sales through digital technology.
(Figure 18)

The second solution is to focus on highly-prof-
itable products, as these are the "source of money" for
businesses. To do this, Vietnamese companies may
have to come up with innovative strategies.

The third option is cost control. If your business
is large-scale--high revenue such as a big boat--the
ineffective expenses are leaks on boats that need to
be detected and removed as soon as possible. Cost
control is essential for any business. By understanding
the types of costs, and the factors that affect those
costs, enterprises can restraint to save costs, spend
more efficiently, thereby increasing the profitability
and efficiency of the business.

According to the Vietnam Report, optimal cost sav-

Theo khảo sát mới đây của Vietnam Report, hầu
hết nhóm doanh nghiệp được hỏi đều ưu tiên ứng
dụng Cách mạng công nghệ 4.0. Cụ thể, 65,7% doanh
nghiệp đang chi cho đổi mới công nghệ; 48,6% lựa
chọn số hóa hoạt động quản trị; 45,7% phát triển
kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng qua công nghệ số...
(Hình 18)

Giải pháp thứ hai là tập trung vào các sản phẩm
mang lại lợi nhuận cao, bởi đây chính là “nguồn tiền”
cho các doanh nghiệp. Để làm được điều này, các
doanh nghiệp Việt có thể phải đưa ra các chiến lược
đổi mới sáng tạo. 

Giải pháp thứ ba là kiểm soát chi phí. Nếu ví
doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh thu cao như con
thuyền lớn, thì các khoản chi không hiệu quả chính là
những rò rỉ trên thuyền cần phải phát hiện và loại bỏ
càng sớm càng tốt. Kiểm soát chi phí là hoạt động
thiết yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiểu được
các loại chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí...
doanh nghiệp có thể kiểm soát để tiết kiệm chi phí, chi
tiêu hiệu quả hơn, sau là tăng lợi nhuận và hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp.

Chi cho đổi mới
công nghệ và

ứng dụng công nghệ /
Spend on technological
renewal and digitization

Số hóa các
hoạt động quản trị

doanh nghiệp /
Digitize corporate

governance activities

Phát triển kênh
phân phối, tiếp thị,

bán hàng qua công nghệ số / 
Develop distribution channels,
marketing and sales through

digital technology

Thu hút lao động trong
lĩnh vực kỹ thuật -

công nghệ cao & tăng cường
đào tạo nguồn nhân lực / 

Attract labor in hi-tech
and improve human

resources training

Tăng cường hợp tác
mở rộng vốn đầu tư /

Strengthen cooperation
to expend investment capital

70%
65.7%

48.6% 45.7%
40.0%

25.7%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2018     
Source: Survey of enterprises in Profit500 Ranking Lists conducted by Vietnam Report in Oct 2018

Hình 18: DOANH NGHIỆP ĐANG ứNG DụNG CMCN 4.0 VÀO HOẠT ĐỘNG CủA DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO? (ĐƠN VỊ: %)
Figure 18: HOW ARE ENTERPRISES APPLYING INDUSTRY 4.0 INTO THEIR OPERATIONS? (UNIT: %)
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Cũng theo khảo sát của Vietnam Report, những
chiến lược tiết kiệm chi phí tối ưu mà các doanh
nghiệp lựa chọn bao gồm: giảm chi phí gián tiếp (như
chi phí khấu hao, bảo hiểm, chi phí văn phòng, tiền
lương giám sát sản xuất…) (71,4%), giảm lượng hàng
tồn kho (51,4%), giảm chi phí trực tiếp (như chi phí
lao động trực tiếp, nguyên liệu, nguồn cung cấp sản
xuất…) (37,1%)... (Hình 19)

Giải pháp thứ tư  là thay đổi mô hình quản trị,
đổi mới điều hành kinh doanh, thậm chí là tái cơ cấu,
tái lập doanh nghiệp. Thực hiện giải pháp tập trung
vào sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, kiểm soát chi
phí, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đưa ra phương án
tổ chức lại, thay đổi mô hình quản trị, tái cơ cấu.

Năm 2017, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
(VinaPhone) vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
rất cao là 21% – mức cao nhất so với tốc độ tăng trưởng
lợi nhuận của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.
Kinh nghiệm thành công của VinaPhone là thay đổi

ing strategies opted by enterprises include: minimizing
indirect costs--e.g. depreciation expense, insurance,
office expenses, production supervisor salary (71.4%),
inventory reduction (51.4%), direct costs reduction
(direct labor costs, raw materials, production supplies,
etc.) (37, 1%). (Figure 19)

The fourth solution is to change the management
model: business management reform, even restruc-
turing, or enterprise re-establishment. By implement-
ing solutions focused on products that bring high
returns and controlling costs, enterprises can com-
pletely put forward the plan of reorganization, chang-
ing management model, or even restructuring.

In 2017, VinaPhone still achieved a very high prof-
it growth rate of 21% - the highest among its peers in
the same field. VinaPhone’s successful strategy was to
radically change the management model, innovate
business operations with the application of BSC man-
agement tools--that is, the creation of pioneering and

Giảm chi phí gián tiếp /
Reduce indirect costs

Giảm chi phí tồn kho /
Reduce inventory costs

Giảm chi phí trực tiếp /
Reduce direct costs

Đánh giá số liệu tài chính chủ chốt /
Evaluate key (nancial data

70%

71.4%

51.4%

20.0%

80%60%50%40%30%20%10%0%

37.1%

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp Profit500 do Vietnam Report thực hiện tháng 10/2018    
Source: Survey of enterprises in Profit500 Ranking Lists conducted by Vietnam Report in Oct 2018

Hình 19: NHỮNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN NHằM GIẢM CHI PHÍ TRONG NăM 2018 (ĐƠN VỊ: %)
Figure 19: BUSINESS STRATEGIES IMPLEMENTED TO REDUCE COSTS IN 2018 (UNIT:%)
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useful services to help customers save costs, and
invest in network infrastructure.

Furthering competitiveness, increasing sales and
operating efficiency of enterprises is not only a meas-
ure of quality reflecting at the organizational level and
management, but also the vital issue of business. The
problem of revenue growth will not be very trivial if
the business is consistent and determined.n

mạnh mẽ mô hình quản trị, đổi mới cách điều hành kinh
doanh với việc ứng dụng công cụ quản trị BSC, đặc biệt
là sự sáng tạo ra các dịch vụ tiên phong, đem lại lợi ích
và chi phí tiết kiệm tối đa cho khách hàng cùng hạ tầng
mạng lưới mạnh mẽ, rộng khắp.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp không những là
thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý
kinh doanh… mà còn là vấn đề sống còn của doanh
nghiệp. Bài toán tăng trưởng lợi nhuận sẽ không còn quá
khó nếu doanh nghiệp đồng lòng và có quyết tâm cao.n
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Đơn giản, tiện lợi và dễ dàng, đó là những từ chúng ta thường nhắc đến khi thực hiện bất kỳ
một giao dịch mua sắm nào trong thời đại 4.0. Để mang tới những trải nghiệm như vậy cho
khách hàng, các doanh nghiệp bán lẻ ngày nay phải lao vào một cuộc chạy đua tốc độ để bắt
kịp với xu hướng của thời đại số và thích ứng với biến đổi của thị trường.

Simple, convenient and easy, these are the words we often refer to when making any shop-
ping transaction in the 4.0 era. In order to bring such experiences to consumers, today's
retail businesses have to embark on a speeding race to keep pace with the trend of digital
age and adapt to market changes.

TRANSFORMING RETAIl 
FOR THE DIGITAl AGE

KêNH BÁN lẺ 
SỰ pHÁt tRiển VÀ BiẾn Đổi CỦa 

TRONG THỜI ĐạI SỐ
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ATTRAcTION OF THE MARKET

In the first 9 months of 2018, final consumption
increased 7.09% over the same period, asset accumu-
lation increased 7.71% according to statistics from the
General Statistics Office. In addition, retail sales of
goods in the first nine months of 2018 reached VND
2,433.1 trillion (+ 12% yoy), accounting for 75.2% of
total retail sales and consumer services revenue.
Growth in the consumer sector is largely due to (1) the
rapid rise of the middle class, which is expected to
account for more than 50% of the middle class popu-
lation by 2035 from 42.5 % in 2016 according to
World Bank. (2) young population structure and (3)
per capita incomes continue to improve, estimated
reaching USD 1,621 (+ 5.4% over the same period) in
9 months.

Currently, Vietnam is in the top 20 countries with
the highest Internet users in the world with 49 million
people connecting to the Internet. The number of peo-
ple who use phones only to access the Internet in
Vietnam, especially between the ages of 18-34, is very
high compared to the percentage of people using only
computers or using many other devices. By 2020, it's
forecasted that there will be 8 mobile phone users in
10 Vietnamese (Google APAC) and 46% Vietnamese
will own PCs.

With the benefits of technology, consumers are
able to access the Internet quickly and easily,
exchanging information on social networks, so they
can easily find the products they need. On the Web,

SỨc HúT củA THỊ TRƯỜNG

Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá trị tiêu dùng cuối
cùng tăng 7,09% so với cùng kỳ, tích lũy tài sản tăng
7,71% theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê.
Ngoài ra, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm
2018 đạt 2.433,1 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng
kỳ), chiếm 75,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng. Dư địa tăng trưởng ngành tiêu
dùng vẫn còn lớn nhờ vào (1) Sự nổi lên nhanh chóng
của nhóm tầng lớp trung lưu, ước tính đến năm 2035
sẽ có hơn 50% dân số thuộc tầng lớp trung lưu tăng
từ mức 42,5% năm 2016 theo World Bank; (2) Cơ cấu
dân số trẻ và (3) Thu nhập bình quân đầu người tiếp
tục cải thiện, ước 9T2018 đạt USD 1.621 (+5,4% so
với cùng kỳ).

Hiện nay, Việt Nam đang nằm trong top 20 nước
có số người sử dụng Internet cao nhất thế giới với 49
triệu người kết nối với Internet. Số người chỉ sử dụng
điện thoại để truy cập Internet ở Việt Nam, đặc biệt là
ở độ tuổi từ 18-34 tuổi, chiếm tỷ lệ rất cao so với tỷ lệ
người chỉ sử dụng máy vi tính hoặc sử dụng nhiều
thiết bị khác nhau. Dự báo, đến năm 2020 cứ 10 người
Việt sẽ có 8 người dùng điện thoại di động (Google
APAC) và 46% người sở hữu máy tính cá nhân. 

Với những tiện ích từ công nghệ mang lại, người
tiêu dùng có thể truy cập internet một cách nhanh
chóng tức thì, trao đổi thông tin trên mạng xã hội,
không những vậy, họ còn dễ dàng tìm thấy sản phẩm
mua sắm cần thiết trên mạng, từ việc truy xuất thông
tin sản phẩm, xem đánh giá bình luận đến so sánh về
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things get more simple from getting product infor-
mation, reading reviews to comparing prices when-
ever you plan to buy something. Digital technology
is creating fierce competition in all economic and
social fields, leading to a revolution in the retail
market.

THE DEVElOPMENT OF ONlINE RETAIl

About 15 years ago, when the world was intro-
duced to e-commerce such as Amazon in the US,
Alibaba in China, this concept was still quite new in
Vietnam. Vietnamese people are generally vague and
skeptical about buying something that they cannot
directly check to determine the make and quality of
the products. Also, they have no relation with online
sellers in the internet.

Currently, with around 64 million Internet users in
Vietnam, the development of e-commerce and cus-
tomer–oriented services have contributed in promot-
ing the online retail market. And there is no stopping.
In fact, this has led to the birth of numerous online
shopping platforms such as Lazada, Shopee, Tiki and
Sendo. The most obvious change in the online retail
market is that, instead of being skeptical of online
transactions, consumers are now comfortable using
the convenience of online shopping sites and applica-
tions. Thanks to its secure transacting platforms, flex-
ible return policies and convenient delivery facilities,
more and more people are switching from convention-
al to online shopping.

Empowered by technology, today's sellers are
fully-equipped to reach their customers’ keenest
needs. Having big data on age, gender, location, inter-
ests of users on social networks like Facebook and
Instagram, retailers can bring their products to the
most potential customers. Online shopping platforms
that use modern technology play an intermediary role
to connect buyers and sellers to ensure payment,
delivery of goods on time, and minimization of risks
when making purchases. In addition, the buyer com-
munity on the site also provides a credible source of
information that facilitates smart consumption based
on feedback from other buyers.

giá cả mỗi khi dự định mua một món hàng nào đó.
Công nghệ số đang tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt hơn
trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, dẫn đến một cuộc
cách mạng trong thị trường bán lẻ.

Sự PHÁT TRIỂN củA BÁN lẺ TRực TUYẾN

Cách đây 15 năm, khi trên thế giới đã xuất hiện
những “ông lớn” về thương mại điện tử như Amazon,
Alibaba ở hai thị trường là Mỹ và Trung Quốc, khái niệm
này vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Người Việt Nam
nhìn chung còn rất mơ hồ và hoài nghi về việc mua sắm
một món đồ mà mình không thể trực tiếp kiểm tra để
đánh giá mẫu mã, chất lượng và cũng không có mối liên
hệ nào với những người bán hàng trên mạng Internet. 

Hiện nay, trong bối cảnh có tới 64 triệu người dùng
Internet tại Việt Nam, sự phát triển của thương mại
điện tử cùng xu hướng tập trung vào khách hàng (cus-
tomer - orientation) đã góp phần thúc đẩy thị trường
bán lẻ trực tuyến phát triển không ngừng. Điều này đã
tạo điều kiện cho sự ra đời của hàng loạt những nền
tảng mua sắm trực tuyến như Lazada, Shopee, Tiki hay
Sendo. Sự thay đổi rõ rệt nhất của thị trường bán lẻ trực
tuyến nằm ở chỗ, thay vì hoài nghi với giao dịch online,
thì ngày nay người tiêu dùng thoải mái tận dụng sự tiện
nghi từ các trang web hay ứng dụng mua hàng trực
tuyến. Nhờ sự đảm bảo về an toàn trong giao dịch,
chính sách đổi trả hàng linh hoạt và các tiện ích giao
hàng tiện lợi, ngày càng có nhiều người chuyển từ mua
sắm tại cửa hàng sang mua sắm online. 

Dưới ảnh hưởng tích cực của công nghệ, ngày nay
người bán có đầy đủ công cụ để tiếp cận gần nhất với
nhu cầu của khách hàng. Dựa trên nguồn dữ liệu lớn
(Big Data) về độ tuổi, giới tính, nơi sinh sống, mối quan
tâm của người dùng trên các mạng xã hội như
Facebook, Instagram mà các nhà bán lẻ có thể đưa sản
phẩm của mình tới những khách hàng tiềm năng nhất.
Những nền tảng mua sắm trực tuyến ứng dụng công
nghệ hiện đại đóng vai trò trung gian kết nối người bán
- người mua để đảm bảo về việc thanh toán, giao hàng
tiện lợi, đúng hạn và giảm thiểu những rủi ro khi mua
hàng. Đặc biệt, cộng đồng người mua hàng trên các
trang mạng cũng tạo thành nguồn thông tin xác thực,
tạo điều kiện cho việc tiêu dùng thông minh dựa trên
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With the growth rate of over 25%/year, the e-com-
merce market in Vietnam is extremely active with the
participation of many domestic and international enter-
prises. According to iPrice, as of Q3/2018, the top three
e-commerce businesses in Vietnam are Shopee,
MobileWorld and Lazada (a subsidiary of Alibaba). On
Facebook, these are also the companies with the most
followers. It can be seen that all three market leaders
are backed by great giants. While Lazada and Shopee
are two foreign companies, having branches in many
countries throughout Southeast Asia, MobileWorld is a
domestic enterprise that has developed a nationwide
store system. (Table 4)

MUlTI-cHANNEl RETAIl TREND

The age of online shopping is at the same age
when large and developed markets such as the United
States witnessed the decline of traditional stores. By
2017, nearly 8,000 traditional retail stores in the coun-
try had to declare closures and this number is still on
the rise in 2018. A number of big names who used to
have dominated retail markets such as Nine West,
Claire, Toys R Us, Kiko USA and Sears all filed for
bankruptcy protection and closed down a large num-
ber of their stores after years of declining sales.

In Vietnam, the traditional retail model: depart-
ment store which once dominated in the market, now
falls into difficult situation. Many department stores
such as Parkson, Grand Plaza (Hanoi), Hang Da
Galleria, Pico Saigon, Thien Son Plaza ... are quietly
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nghiên cứu phản hồi của người mua khác.

Với đà tăng trưởng trên 25%/năm, thị trường
thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang cực kỳ sôi
động với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn trong
nước cũng như quốc tế. Theo dữ liệu so sánh của iPrice,
tính đến Q3/2018, ba doanh nghiệp TMĐT có lượng
truy cập cao nhất tại Việt Nam là Shopee, Thế Giới Di
Động và Lazada (công ty con của Alibaba). Trên mạng
xã hội Facebook, đây cũng là các doanh nghiệp có
nhiều người theo dõi nhất. Có thể thấy cả ba doanh
nghiệp đứng đầu thị trường đều được hậu thuẫn bởi
những đại gia lớn. Nếu như Lazada và Shopee là hai
công ty nước ngoài, có chi nhánh tại nhiều quốc gia trên
toàn Đông Nam Á thì Thế Giới Di Động là doanh nghiệp
nội địa đã phát triển hệ thống cửa hàng rộng khắp trên
toàn quốc. (Bảng 4)

XU HƯớNG BÁN lẺ ĐA KêNH

Thời điểm mua sắm trực tuyến lên ngôi cũng là lúc
các thị trường lớn và đã phát triển như Mỹ chứng kiến
sự thoái trào của các cửa hàng truyền thống. Năm
2017, gần 8.000 cửa hàng bán lẻ truyền thống ở quốc
gia này phải tuyên bố đóng cửa và con số này vẫn
đang ở trên đà tăng trong năm 2018. Một loạt những
cái tên từng thống trị thị trường bán lẻ như Nine West,
Claire, Toys R Us, Kiko USA hay Sears đồng loạt nộp
đơn xin bảo hộ phá sản và đóng số lượng lớn cửa hàng
của mình sau nhiều năm sụt giảm doanh số.

ở Việt Nam, những mô hình bán lẻ theo dạng bách
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Doanh nghiệp / Lượng truy cập Xếp hạng iOS 
Xếp hạng
Android /

Ranking in
Android

Youtube Instagram Facebook 

1 Shopee 34,506,100 93,370 103,750 13,247,000

3,345,400

27,220,300

2,571,900

2,560,600

2,476,200

1,409,000

499,000

505,100

316,700

876,900

515,900

492,000

274,900

1,920

55,850

105,000

6,640

290

2,160

3,660

45,540

n/a

n/a

n/a

n/a n/a

40

40

458,120

78,330

325,590

28,380

219,280

259,630

1,536,560

1,410

13,480

39,170

2,880

4,800

n/a

n/a

30,347,700

30,204,900

29,438,300

20,787,900

11,608,500

8,585,100

5,371,200

5,294,300

4,634,100

3,991,100

3,359,500

2,793,600

2,770,100

2,172,900

2 Thế giới di động

3 Lazada.vn

4 Tiki

5 Sen Đỏ

6 FPT Shop

7 Điện máy Xanh

8 A đây rồi

9 CellphoneS

10 Vật giá

11 Nguyễn Kim

12 Hoàng Hà Mobile

13 Phong Vũ

14 Lotte

15 Di động Thông minh

#14

#10

#1 #1

#7 #6

#2 #2

#4 #4

#3 #3

#6 #7

#12

#13

#5 #5

#8

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

#12

Nguồn: Iprice.vn 
Source: Iprice.vn

Bảng 4: MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN Tử HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Table 4: SOME LEADING E-COMMERCE ENTERPRISES IN VIETNAM
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withdrawing from the market, making room for more
dynamic retail models. In addition, data from Nielsen
Vietnam shows that the level of confidence of tradi-
tional grocery stores in the retail sector and their busi-
ness status across Vietnam are low in the last two
years, particularly in urban areas. (Figure 20)

Even though buyers are switching to online shop-
ping does not necessarily mean that the traditional
retail channel will be completely replaced.(Figure 21)
Vietnam Report's recent survey shows that traditional
retail channels still play a leading role in the
Vietnamese retail sector, retail sales is still coming
mainly from traditional channels such as supermar-
kets, stores (accounting for 92% of revenue), while
online sales over the Internet is very modest (about
6% of revenue on average). (Figure 22)

Moreover, Nielsen's research shows that online
shopping and in-store shopping trends are varying
across industries. For example, on high value and
experiential products, such as consumer electronics or
fashion items, the share of buyers in these two meth-

hóa tổng hợp truyền thống (department store) từng
thu hút một thời giờ rơi vào tình trạng khó khăn. Nhiều
trung tâm như hệ thống Parkson, Grand Plaza (Hà
Nội), Hang Da Galleria, Pico Saigon, Thiên Sơn Plaza…
đều lặng lẽ rút lui khỏi thị trường; dành chỗ cho những
mô hình bán lẻ năng động hơn. Bên cạnh đó, số liệu
từ Nielsen Việt Nam cho thấy mức độ tự tin của các
cửa hàng tạp hóa truyền thống vào ngành bán lẻ và
tình trạng kinh doanh của họ trên khắp Việt Nam đang
ở mức thấp trong 2 năm qua, đặc biệt là ở khu vực
thành thị. (Hình 20)

Tuy nhiên, việc người mua hàng dần chuyển sang
hình thức mua sắm trực tuyến không đồng nghĩa với
việc kênh bán lẻ truyền thống sẽ bị thay thế hoàn
toàn. (Hình 21). Khảo sát của Vietnam Report cho thấy
các kênh bán lẻ truyền thống hiện vẫn giữ vai trò chủ
đạo trong ngành bán lẻ Việt Nam, với doanh thu bán
lẻ hiện nay chủ yếu đến từ các kênh truyền thống như
Hệ thống siêu thị/ cửa hàng chính hãng (chiếm tới
92% doanh thu), trong khi bán hàng trực tuyến qua
Internet chỉ chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn (trung bình
khoảng 6% doanh thu). (Hình 22)

Cả nước / Vietnam Thành thị / Urban Nông thôn / Rural

Q1-2016

Q1-2017

Q1-2018

74

72

69 69
68

65

76

70
71

Nguồn: Nielsen Việt Nam      
Source: Nielsen Vietnam

Hình 20: CHỉ SỐ LẠC QUAN CủA CÁC NHÀ BÁN Lẻ TRUYỀN THỐNG, Q1/2018
Figure 20: VIETNAM RETAIL CONFIDENCE INDEX, Q1/2018
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Bán lẻ truyền thống / Traditional retail

Bán lẻ hiện đại / Modern retail

Năm 2015

Năm 2017

Năm 2020

25%

75%

68%

55%
45%

32%

Nguồn: EVBN, Speeda, Bộ Công Thương  
Source: EVBN, Speeda, Ministry of Industry and Trade

Hình 21: ĐÓNG GÓP GIÁ TRỊ CủA CÁC KÊNH BÁN Lẻ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 (DỰ ĐOÁN) (ĐƠN VỊ: %)
Figure 21: CONTRIBUTION OF RETAIL CHANNELS IN VIETNAM FOR THE PERIOD 2015-2020 (UNIT: %, ESTIMA-
TION FOR 2020)

Hệ thống siêu thị, cửa hàng chính hãng /
Supermarkets, stores

Bán hàng trực tuyến qua Internet /
Online sales

Khác / Others

6% 2%

92%

Hình 22: CƠ CẤU DOANH THU (TRUNG BìNH) QUA CÁC KÊNH BÁN HÀNG CủA CÁC CÔNG TY BÁN Lẻ TẠI VIỆT NAM (ĐƠN VỊ: %)
Figure 22: SALES STRUCTURE (AVERAGE) ACROSS SALES CHANNELS OF RETAIL COMPANIES IN VIETNAM (UNIT: %)

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, tháng 9/2018 
Source: Vietnam Report, Vietnam Retail Businesses' Survey, September 2018
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ods are the same, with direct purchases in-store still
predominating. Of the buyers of fashion products, only
23% said they bought more often online, 37% bought
more often in the store, and 40% said they traded
online and in-store at about the same frequency.
Nonetheless, the thin line between online and offline
shopping is becoming increasingly blurry. Sometimes
a person can view the product information online then
buy it directly, and vice versa, i.e.,  shop physically in
store but decide to buy online.

Therefore, the transformation of the traditional
retail model to online retailing has posed a demand for
a retail model that combines the advantages of both,
also known as omni-channel. With the four pillars of
retail, ecommerce websites, customer care centers,
social networks in the same system, brands will cap-
ture every opportunity to approach, interact and "keep
up" with their customers. Unlike the multi-channel
model that requires retailers to simply have multiple
sales channels running in parallel, the challenge of the
omni-channel model comes from getting all the infor-
mation about the product, promotion, and the status
of stocks, and the rewards points need to be unified
and updated in real time. The effect of this trend,
according to Deloitte's research, is that consumers pay
93% more for omni-channel shopping than online
shopping, and 208% more than shopping at the store.

cHANGE TO ADAPT

Acknowledging the superior advantages of omni-
channel retailing, retail businesses have a long way to
go to meet the diverse and ever-changing needs of
the market. Being customer-centric and optimizing the
multi-channel buying experience will still be a trend for
the retail industry.

The online shopping of customers on e-commerce
sites and social networks has become more conven-
ient than ever. Moreover, the advances in technology
also show the unlimited potential to meet the individ-
ual needs of each customer. Recently, in the Open Dev
technology workshop for programmers interested in
artificial intelligence in Hanoi, the application of
Fashion Lookup by young programmers has allowed

Ngoài ra, theo Nielsen, xu hướng mua sắm online
và mua trực tiếp tại cửa hàng là khác nhau giữa các
ngành hàng. Cụ thể, đối với các sản phẩm có giá trị
cao và đòi hỏi sự trải nghiệm, như là thiết bị điện tử
tiêu dùng hay mặt hàng thời trang, thì tỉ lệ người mua
hàng theo hai phương thức này là như nhau, thậm chí
việc mua trực tiếp tại cửa hàng vẫn chiếm ưu thế.
Trong số người mua sản phẩm thời trang, chỉ có 23%
nói rằng họ mua thường xuyên hơn trên mạng, 37%
mua thường xuyên hơn trong cửa hàng và 40% nói
rằng họ giao dịch trực tuyến và trong cửa hàng với tần
số ngang nhau. Không chỉ có vậy, ranh giới giữa mua
sắm “online” và “offline” cũng ngày càng trở nên mờ
nhạt, khi một người hoàn toàn có thể xem thông tin
về sản phẩm trên mạng và mua trực tiếp, hoặc ngược
lại, đến cửa hàng trải nghiệm nhưng lại quyết định
mua sắm online. 

Như vậy, có thể nói sự chuyển dịch của mô hình
bán lẻ truyền thống sang bán lẻ trực tuyến đã đặt ra
yêu cầu cho một mô hình bán lẻ tích hợp được những
ưu điểm của cả hai phương thức này, được biết đến
với tên gọi là omni-channel. Với bốn trụ cột chính là
cửa hàng bán lẻ - website thương mại điện tử - trung
tâm chăm sóc khách hàng - mạng xã hội trong cùng
một hệ thống, các thương hiệu sẽ nắm bắt được mọi
cơ hội để tiếp cận, tương tác và “giữ chân” khách hàng
của mình. Khác với mô hình multi-channel đòi hỏi các
nhà bán lẻ chỉ đơn thuần có nhiều kênh bán hàng hoạt
động song song, thì thách thức của mô hình omni-
channel đến từ việc toàn bộ thông tin về sản phẩm,
khuyến mãi, trạng thái kho hàng, điểm thưởng cần
phải thống nhất và cập nhật theo thời gian thực. Hiệu
quả của xu hướng này, theo nghiên cứu của Deloitte
cho thấy người tiêu dùng chi trả khi mua sắm omni-
channel nhiều hơn 93% so với mua sắm online và
208% so với mua sắm tại cửa hàng. 

THAY ĐổI ĐỂ THícH ỨNG

Nắm bắt được những lợi thế vượt trội của bán lẻ đa
kênh (omni-channel), doanh nghiệp bán lẻ có cả một
chặng đường dài để thích ứng với nhu cầu đa dạng và
biến đổi không ngừng của thị trường. Chiến lược tập
trung vào khách hàng, tối ưu hóa trải nghiệm mua hàng
đa kênh vẫn sẽ là xu hướng của ngành bán lẻ. 
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users to buy the clothes, which they spontaneously
found in the nearest fashion store, in just a few sec-
onds by scanning with a camera phone. Artificial
Intelligence allows analysis of elements of the chosen
image to find similar products with very high accura-
cy, which can then be applied to e-commerce sites to
simplify search operation for the user. What's more,
chatbots--the autoresponder application with instant
language analysis and instant feedback, can potential-
ly replace or augment call centers with 24/7 near unin-
terruptible customer support.

At retail stores, technology can also radically
change the traditional shopping experience. Rather
than go to the store and take the time to scan a card
and pay, customers can completely pre-order the
product via the mobile application and pay in advance,
then go to the nearest store to pick-up the goods.
With the items such as food and drink, meeting the
needs of customers in a convenient way, time is of
essence. Virtual reality (VR) or Augmented Reality
(AR) will also make the shopping experience more
enjoyable. Rather than looking for the right clothes for
color, style, and size, customers can try all of these
products with just a click of the touch screen of an AR
integrated mirror. At the Walgreens retail store in the
US, AR is used to personalize the customer's actual
shopping experience by adding promotional informa-
tion, products based on a user's shopping history, and
making customers feel more interested.

In order to have enough resources for omni-channel

Việc mua sắm online của khách hàng trên các
trang thương mại điện tử hay các mạng xã hội đã trở
nên tiện dụng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những bước
tiến trong công nghệ còn cho thấy tiềm năng vô hạn
để đáp ứng nhu cầu của cá nhân mỗi khách hàng. Mới
đây, trong hội thảo công nghệ Open Dev dành cho các
kỹ sư lập trình quan tâm đến trí tuệ nhân tạo tại Hà
Nội, ứng dụng di động Fashion Lookup của các lập
trình viên trẻ tuổi đã cho phép người dùng tìm mua
những sản phẩm quần áo mình tình cờ bắt gặp tại cửa
hàng thời trang gần nhất, chỉ sau khoảng vài giây và
với thao tác là một lần scan ảnh trên camera điện
thoại. Trí tuệ nhân tạo cho phép phân tích các yếu tố
của hình ảnh trang phục để tìm ra những sản phẩm
tương tự với độ chính xác rất cao, và hoàn toàn có thể
ứng dụng vào các trang thương mại điện tử để đơn
giản hóa thao tác tìm kiếm cho người dùng. Hơn thế
nữa, các chatbot - ứng dụng trả lời tự động - với khả
năng phân tích ngôn ngữ và phản hồi tức thì cũng hứa
hẹn có thể thay thế tư vấn viên để hoạt động 24/7,
giúp cho việc chăm sóc khách hàng gần như không có
sự gián đoạn. 

Tại các cửa hàng bán lẻ, công nghệ cũng có thể
thay đổi hoàn toàn trải nghiệm mua sắm truyền
thống. Thay vì đến cửa hàng và mất thời gian gửi xe
hoặc thanh toán, khách hàng hoàn toàn có thể đặt
trước các sản phẩm qua ứng dụng di động và trả tiền
trước, rồi tới cửa hàng gần nhất để nhận hàng. Với
những mặt hàng như đồ ăn thức uống, việc đáp ứng
nhu cầu của khách hàng một cách tiện lợi, nhanh
chóng là rất cần thiết. Công nghệ thực tế ảo (VR) hay
thực tế ảo tăng cường (AR) cũng sẽ khiến trải nghiệm
mua sắm trở nên thú vị hơn. Thay vì phải đi tìm
những sản phẩm quần áo phù hợp về màu sắc, kiểu
dáng, kích cỡ thì khách hàng có thể ướm thử tất cả
những sản phẩm này chỉ bằng những cú click trên
màn hình cảm ứng của một chiếc gương tích hợp AR.
Tại cửa hàng bán lẻ Walgreens ở Mỹ, AR được ứng
dụng để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm thực tế
của khách hàng bằng cách thêm những thông tin về
khuyến mãi, sản phẩm dựa trên lịch sử mua sắm của
người dùng và khiến cho khách hàng cảm thấy mình
được quan tâm nhiều hơn.

Để có đủ tiềm lực phát triển omni-channel,
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development, the retail sector will continue to witness
many cooperation or M&A deals between domestic and
foreign partners to perfect the retail distribution system
in Vietnam. This is the indispensable direction and also
the general global trend. Typical omni-channel deal in
the past few years in Vietnam is from Thailand's Central
Group, which purchased the electronics retailer Nguyen
Kim, and later Nguyen Kim bought the Zalora ecom-
merce site. In addition, some Vietnamese businesses
have also been promoting the deployment of omni-
channel distribution. For example, MobileWorld
launched e-commerce site vuivui.com in order to
increase sales and promotion besides its main web;
Vingroup established adayroi.com to distribute con-
sumer products, electrical applications from Vinmart
and Vinpro systems of the Group.

From above, it can be said that technology is con-
stantly changing and brings about many benefits to
retailers. Nonetheless, the understanding and meeting
the needs of customers at all times is the ultimate
guide for the business to thrive in competition and
overcome the volatility of the market.n

ngành bán lẻ thời gian tới sẽ tiếp tục chứng kiến
nhiều thương vụ hợp tác hay M&A giữa các đối tác
nội và ngoại nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối
bán lẻ tại Việt Nam - đây là hướng đi tất yếu và cũng
là xu thế chung của toàn cầu. Thương vụ điển hình
cho omni-channels trong những năm qua tại Việt
Nam là Central Group của Thái Lan mua lại hệ thống
bán lẻ điện máy Nguyễn Kim, sau đó cùng Nguyễn
Kim mua lại trang thương mại điện tử Zalora. Bên
cạnh đó, một số doanh nghiệp Việt cũng đẩy mạnh
triển khai hình thức phân phối đa kênh như Thế giới
Di động với việc ra mắt trang thương mại điện tử
vuivui.com, tăng cường bán hàng và khuyến mãi qua
website bên cạnh trang web chính hay Vingroup
thành lập adayroi.com nhằm phân phối các sản
phẩm tiêu dùng, điện máy từ hệ thống Vinmart và
Vinpro của Tập đoàn.

Công nghệ luôn không ngừng thay đổi và đem tới
rất nhiều tiện ích cho các nhà bán lẻ, song việc hiểu và
đáp ứng nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi mới
chính là kim chỉ nam cho các doanh nghiệp trong bối
cảnh cạnh tranh và đầy biến động của thị trường.n
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1 BÀi ViẾt “HoW to knoW WHen BetteR pRoFit maRginS aRen’t BetteR FoR youR Company” CỦa tim koLLeR VÀ JaCk mCginn
ĐĂng tRÊn mCkinSey/Vietnam RepoRt LưỢC DỊCH / tim koLLeR anD JaCk mCginn – aRtiCLe “HoW to knoW WHen BetteR pRoFit
maRginS aRen’t BetteR FoR youR Company” puBLiSHeD in mCkinSey/tRanSLateD By Vietnam RepoRt

HOW TO KNOW WHEN BETTER PROFIT MARGINS 
AREN’T BETTER FOR YOUR cOMPANY

gÓC nHÌn DoanH ngHiệp: 

DOANH NGHIỆP cAO HƠN
lúc NÀO cŨNG TỐT?

lợI NHUậN 

At some point, cost cutting and higher prices
can hinder growth and destroy value. 

Ask CEOs if the ability to increase profit margins
year after year would help their companies compete
more successfully against peers, and you’re likely to
hear a resounding yes. After all, if making a profit is a
company’s raison d’être, cutting costs or increasing
prices to improve profit margins are good things,
right?

Not necessarily. At some point, cost cutting can
be counterproductive, starving a company of new
sources of growth and undermining performance

Trong một số trường hợp, việc cắt giảm chi
phí và đẩy cao giá đôi khi có thể cản trở sự tăng
trưởng lâu dài của một doanh nghiệp.

Các CEO luôn nhận định rằng, việc gia tăng lợi nhuận
hàng năm sẽ giúp công ty cạnh tranh tốt hơn với các đối
thủ; bởi suy cho cùng, tạo ra lợi nhuận là lẽ sống của
doanh nghiệp. Vậy cắt giảm chi phí hay tăng giá để cải
thiện lợi nhuận có chăng lúc nào cũng luôn tốt?

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cắt giảm chi
phí có thể phản tác dụng, khiến công ty thiếu đi nguồn
lực tăng trưởng mới và làm suy yếu hiệu suất trong dài
hạn. Ví dụ, các nhà quản lý tại một công ty đóng gói



over the long term. Managers at one consumer-pack-
aged-goods company, for example, increased its
profits at double-digit rates for seven years by
emphasizing margin growth—even though revenues
grew at only 2 percent a year over that period.
Eventually, the company ran out of healthy opportu-
nities to cut costs and began slicing into activities
that benefitted its customers and brands.
Performance slumped so badly that managers were
compelled to acknowledge, in the annual report, that
they had underinvested in product development and
marketing—and then had to spend considerably
more on those functions to reset the business.

Indiscriminate margin-boosting price increases can
also be counterproductive. Savvy readers will recog-
nize the scenario at one large North American compa-
ny where executives asked few questions of a busi-
ness unit that regularly hit its earnings targets—until
its performance faltered. Later on, they learned that
the unit’s managers had produced years of strong
profit growth largely by increasing prices. That allowed
competitors to step in with similar but less expensive
products, cutting into the unit’s market share.

It turns out there are limits to how much—or how
long—companies can improve their profit margins. We
recently studied the margin performance of 615 of the
largest nonfinancial companies from 2001 to 2013. We
found that around two-thirds were able to sustain their
margin improvements over three consecutive years at
least once during the 13-year period. About half were
able to sustain a margin increase for four or more
years. Since there are thousands of potential four-year
sequences across 615 companies and 13 years, the
fact that half the companies could sustain such a mar-
gin increase just once suggests a low success rate for
the total number of potential four-year or longer time
periods.

More importantly, the longer companies increased
their profit margins, the more likely they were to fall

hàng tiêu dùng đã tăng lợi nhuận ở mức hai con số
trong bảy năm bằng cách tập trung vào tỷ suất lợi
nhuận — trong khi doanh thu chỉ tăng 2%/ năm giai
đoạn đó. Chính vì vậy, sau này công ty đã hết cơ hội
cắt giảm chi phí lành mạnh và thay vào đó bắt đầu cắt
giảm các hoạt động mang lại lợi ích cho khách hàng và
thương hiệu của mình. Hiệu suất giảm mạnh đến nỗi
các nhà quản lý bị buộc phải thừa nhận trong báo cáo
hàng năm rằng họ đã thiếu đầu tư cho phát triển sản
phẩm và tiếp thị - rồi cuối cùng lại phải chi tiêu nhiều
hơn vào các chức năng đó để tái thiết doanh nghiệp.

Việc tăng tỷ suất lợi nhuận bừa bãi - bằng cách
tăng giá cũng có thể phản tác dụng. Tại một công ty
lớn ở Bắc Mỹ, một đơn vị kinh doanh trực thuộc của
công ty thường xuyên đạt được mục tiêu lợi nhuận-
cho đến khi hiệu suất của nó bị chững lại. Nguyên
nhân của nhiều năm tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ
sau này được phát hiện do quản lý đơn vị đó chủ yếu
dựa vào việc tăng giá. Điều này đã vô tình tạo thuận
lợi cho các đối thủ cạnh tranh bước vào thị trường với
các sản phẩm tương tự nhưng ít đắt đỏ hơn, cắt giảm
thị phần của công ty.

Vì vậy, có những giới hạn về việc thời gian bao lâu
và ở mức nào công ty nên cải thiện lợi nhuận của
mình. Bài viết đã nghiên cứu hiệu suất lợi nhuận của
615 công ty phi tài chính lớn nhất trong khoảng thời
gian từ năm 2001 đến năm 2013 và nhận thấy rằng
khoảng 2/3 công ty có thể duy trì cải thiện lợi nhuận
trong ba năm liên tiếp ít nhất một lần trong thời gian
13 năm. Khoảng một nửa có thể duy trì mức tăng lợi
nhuận trong bốn năm trở lên. Vì có nhiều giai đoạn
bốn năm tiềm năng nghiên cứu trên 615 công ty và
trong 13 năm, thực tế chỉ ra tỉ lệ thành công thấp khi
chỉ có một nửa các công ty có thể duy trì mức tăng tỷ
suất lợi nhuận này một lần trong khoảng thời gian bốn
năm hoặc dài hơn.

Quan trọng hơn, các công ty càng tăng tỷ suất lợi
nhuận nhiều khả năng sẽ bị tụt lại sau các công ty trong
ngành về TSR(1) một khi tăng trưởng lợi nhuận của họ
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(1) TSR (Total shareholder return: Tổng lợi tức cổ đông). (1) TSR (Total shareholder return).



Số năm liên tiếp tỷ suất lợi nhuận của công ty tăng / Number of years of consecutive pro!t-margin increases

% các công ty với Tăng trưởng lợi tức cổ đông trong 2 năm (*) cao hơn mức trung bình ngành /
% of companies with 2-year total-shareholder-return growth (*) higher than their industry medians

3 năm (n=211**) /
3 years (n=211**) 

4 năm (n=146) /
4 years (n=146) 

5 năm (n=89) /
5 years (n=89) 

6 năm trở lên (n=92) /
6+ years (n=92) 

51
45

42 43

Nguồn: McKinsey
Source: McKinsey

Hình 23: NHỮNG CÔNG TY CÓ Tỷ SUẤT LỢI NHUẬN TăNG LIÊN TIẾP TRONG KHOẢNG THỜI GIAN HƠN 3 NăM
KHÔNG HOÀN TOÀN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ SO VỚI CÁC CÔNG TY KHÁC
Figure 23:  COMPANIES THAT IMPROVE THEIR PROFIT MARGINS FOR MORE THAN THREE YEARS RUNNING ARE
LESS LIKELY TO OUTPERFORM PEERS
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behind their peers in terms of TRS once their margin
growth stalled. Only about half of the companies that
sustained margin improvements for three years were
able beat their peers’ TRS in the years that followed—
about the same odds as flipping a coin. Improving
margins for four years made subsequent performance
even worse, not better. (Figure 23)

These results are averages and don’t apply to all
companies. How long a company can increase its mar-
gins without undermining its performance depends on
the starting point. Underperforming companies with
low initial margins or companies in certain phases of
the industry cycle, for example, probably have more
leeway for increases. But the longer companies

bị đình trệ. Chỉ có khoảng một nửa số công ty duy trì
cải thiện lợi nhuận trong ba năm có thể đánh bại TSR
của các công ty trong ngành trong những năm tiếp theo
— về tương đương với tỷ lệ cược một đồng xu. Cải thiện
tỷ suất lợi nhuận trong bốn năm đã làm cho hiệu suất
tiếp theo của công ty thậm chí tệ hơn chứ không thực
sự đem đến kết quả tốt hơn. (Hình 23)

Những kết quả trên được tính trung bình và
không áp dụng cho tất cả các công ty. Việc công ty
có thể tăng tỷ suất lợi nhuận của mình trong bao lâu
mà không làm suy giảm hiệu suất phụ thuộc vào
điểm xuất phát. Các công ty kém hiệu quả với tỷ suất
lợi nhuận ban đầu thấp hoặc các công ty trong một
số giai đoạn nhất định của chu kỳ công nghiệp sẽ có

* Lũy kế tổng mức tăng trưởng lợi tức cổ đông trong
2 năm sau giai đoạn tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận
của 615 công ty phi tài chính trong bảng S&P 500 từ
giai đoạn 2001 - 2013 / Cumulative total-sharehold-
er-return growth for the 2 years after the final year
of profit-margin increase among 615 nonfinancial
companies in the S&P 500 from 2001 to 2013

** Tổng số công ty tăng tỷ suất lợi nhuận liên tiếp
trong 3 năm giai đoạn 2001 - 2013 / Total number
of companies that delivered 3 consecutive years of
profit-margin increases from 2001 to 2013.
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increase their profit margins, the more vigilant man-
agers must be to avoid cutting corners.

Fortunately, a few straightforward rules of thumb
can help managers avoid taking margin improvements
too far. Among them:

customer focus. Managers seeking to increase
margins should cut costs only when it doesn’t affect
customers negatively. Expediting the closing of the
books at the end of each month, streamlining produc-
tion processes, or introducing sophisticated fulfillment
tools can cut administrative, manufacturing, and distri-
bution costs without hurting the quality of your prod-
uct or the experience of its customer down the road.

competitor focus. Cost cuts or price increases
might boost earnings in the short term. But those that
affect a company’s ability to market and sell its prod-
ucts or to meet changing customer needs will general-
ly hurt performance in the medium to long term—
which can be just a few years. The same can be said
of cuts that affect a company’s ability to get its mar-
keting and sales message out to customers.

Industry focus. Before raising prices, managers
should conduct a thorough review of their industry-,
product-, and transaction-level strategies. Finding
ways to capture more of the price you already charge,
by examining discounts, allowances, rebates, and
other deductions, is probably less risky than outright
increases in list prices. Cutting overhead too far can
also be detrimental if it leaves managers without the
information and analytics they need to understand a
company’s performance in light of industry and com-
petitive dynamics.

When a narrow focus on next year’s profits limits
the growth potential of a business, its managers must
consider whether they’re exercising discipline or inad-
vertently starving shareholders of the potential for
long-term returns.n

thể mất nhiều thời gian hơn để tăng. Nhưng các công
ty càng tăng tỷ suất trong thời gian dài hơi hơn thì
các nhà quản lý càng phải thận trọng để tránh đốt
cháy giai đoạn.

Một số quy tắc đơn giản có thể giúp các nhà quản
lý trong trường hợp vân đề cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
Trong đó:

chú trọng đến khách hàng. Các nhà quản lý tìm
cách tăng tỷ suất lợi nhuận chỉ nên cắt giảm chi phí
khi nó không ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng. Xúc
tiến việc đóng sổ vào cuối mỗi tháng, tinh giản quy
trình sản xuất, hoặc giới thiệu các công cụ hoàn thiện
có thể cắt giảm chi phí hành chính, sản xuất và phân
phối mà không làm tổn hại đến chất lượng sản phẩm
hoặc trải nghiệm của khách hàng.

chú trọng đến đối thủ cạnh tranh. Cắt giảm
chi phí hoặc tăng giá có thể làm tăng thu nhập trong
ngắn hạn. Nhưng những hành động ảnh hưởng đến
khả năng tiếp thị và bán sản phẩm của công ty hoặc
để đáp ứng nhu cầu khách hàng thay đổi thường sẽ
gây ảnh hưởng đến hiệu suất trong trung và dài hạn
— có thể trong  một vài năm. 

chú trọng đến ngành. Trước khi tăng giá, người
quản lý nên tiến hành xem xét kỹ lưỡng các chiến lược
cấp ngành, sản phẩm và giao dịch. Tìm hiểu thêm
bằng cách xem xét các chế độ giảm giá, phụ cấp và
các khoản khấu trừ khác, điều này sẽ ít rủi ro hơn tăng
trực tiếp vào giá niêm yết. Việc cắt giảm chi phí quá
xa cũng có thể gây bất lợi nếu nó khiến người quản lý
không có thông tin và phân tích họ cần để hiểu hiệu
suất của công ty gắn liền với tình hình phát triển
ngành và các động thái cạnh tranh.

Khi sự tập trung thu hẹp vào lợi nhuận của năm tiếp
theo hạn chế tiềm năng tăng trưởng của một doanh
nghiệp, người quản lý phải xem xét liệu họ đang thực hiện
kỷ luật đúng đắn hay vô tình bỏ qua quyền lợi của cổ
đông tiềm năng để tìm đến lợi nhuận trong dài hạn.n
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12/11/1936
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN

VIỆT NAM
VNR500 2017-Xếp hạng: 10-B1

21/12/1991
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

VNR500 2017-Xếp hạng: 46-B1
PROFIT500 2018-Xếp hạng: 58-B1

19/12/2004
CÔNG TY CP XÂY DỰNG COTECCONS

VNR500 2017-Xếp hạng: 47-B1

06/11/1984
CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

VNR500 2017-Xếp hạng: 71-B1

23/12/2002
CÔNG TY CP THÉP NAM KIM

VNR500 2017-Xếp hạng: 106-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 356-B1

29/11/1963
CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

VNR500 2017-Xếp hạng: 114-B1
PROFIT500 2018-Xếp hạng: 398-B1

24/10/2006
CÔNG TY CP DỆT TEXHONG NHƠN TRẠCH

VNR500 2017-Xếp hạng: 117-B1
PROFIT500 2018-Xếp hạng: 95-B1

22/12/2003
CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI

VNR500 2017-Xếp hạng: 125-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 178-B1

01/10/2013
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

VNR500 2017-Xếp hạng: 146-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 112-B1

02/10/2004
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SAMNEC
VNR500 2017-Xếp hạng: 66-B2

05/11/1998
CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

VNR500 2017-Xếp hạng: 163-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 352-B1

06/10/1975
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

VNR500 2017-Xếp hạng: 169-B1

27/12/1962
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

VNR500 2017-Xếp hạng: 171-B1

12/1993
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

VNR500 2017-Xếp hạng: 181-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 440-B1

20/12/1995
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG

VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
VNR500 2017-Xếp hạng: 183-B1



11/12/2002
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VINA ONE

VNR500 2017-Xếp hạng: 199-B1

10/2004
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

VNR500 2017-Xếp hạng: 200-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 108-B1

20/11/1970
CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)

VNR500 2017-Xếp hạng: 262-B1
PROFIT500 2018-Xếp hạng: 327-B1

31/10/2012
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT THÀNH

VNR500 2017-Xếp hạng: 269-B1

01/11/2000
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

VNR500 2017-Xếp hạng: 277-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 312-B1

15/10/1987
CÔNG TY CP SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN

VNR500 2017-Xếp hạng: 310-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 500-B1

22/12/2004
CÔNG TY CP XI MĂNG FICO TÂY NINH

VNR500 2017-Xếp hạng: 340-B1
PROFIT500 2018-Xếp hạng: 219-B1

03/12/2003
CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

VNR500 2017-Xếp hạng: 351-B1

16/11/1992
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM LONG
VNR500 2017-Xếp hạng: 369-B1
FAST500 2018-Xếp hạng: 69-B1

14/10/2004
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN

VNR500 2017-Xếp hạng: 372-B1

17/11/1998
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

VNR500 2017-Xếp hạng: 374-B1
PROFIT500 2018-Xếp hạng: 387-B1

13/10/1994
CÔNG TY CP GỖ AN CƯỜNG

VNR500 2017-Xếp hạng: 289-B2
FAST500 2018-Xếp hạng: 139-B1

26/10/2001
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN C.E.O

VNR500 2017-Xếp hạng: 310-B2

21/12/2002
CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

VNR500 2017-Xếp hạng: 209-B1

13/11/2003
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

VNR500 2017-Xếp hạng: 362-B1
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08/12/1995
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN THẮNG

VNR500 2017-Xếp hạng: 314-B2

01/10/1992
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

VNR500 2017-Xếp hạng: 335-B2

29/11/2001
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

VNR500 2017-Xếp hạng: 354-B2

29/12/2007
CÔNG TY CP THỰC PHẨM AN LONG

VNR500 2017-Xếp hạng: 370-B2

05/11/2008
CÔNG TY CP HẢI ĐĂNG

VNR500 2017-Xếp hạng: 385-B2

12/10/2004
CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ATAD

VNR500 2017-Xếp hạng: 397-B2
FAST500 2018-Xếp hạng: 470-B1

02/12/2004
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC

VNR500 2017-Xếp hạng: 403-B2

24/10/1977
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
VNR500 2017-Xếp hạng: 442-B2

PROFIT500 2018-Xếp hạng: 413-B1

17/12/1999
CÔNG TY CP VẬN TẢI 1 TRACO
VNR500 2017-Xếp hạng: 443-B2
FAST500 2018-Xếp hạng: 395-B1

15/11/2007
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

VNR500 2017-Xếp hạng: 484-B2

14/10/1975
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

FAST500 2018-Xếp hạng: 328-B1

01/10/2005
CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT

FAST500 2018-Xếp hạng: 446-B1

01/10/2004
CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM

FAST500 2018-Xếp hạng: 90-B2

12/11/2004
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM

BP500 2018-Xếp hạng: 141

20/10/2010
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH

A& A
BP500 2018-Xếp hạng: 192



9/12/1994
CÔNG TY CP HANEL XỐP NHỰA

BP500 2018-Xếp hạng: 496

20/11/2001
CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CT-IN)

VNR500 2017-Xếp hạng: 295-B2
PROFIT500 2018-Xếp hạng: 281-B1
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ĐIềU Gì TạO NêN sứC HúT CủA
nhà mạng mobiFone?

Từ “THẤU HIỂU” MỌI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Bên cạnh việc củng cố, nâng cấp đầu tư hạ tầng mạng

lưới để có chất lược sóng khỏe, phủ khắp, hoàn thiện các hệ
thống hạ tầng kỹ thuật, trong suốt thời gian qua, mạng di
động MobiFone đã không ngừng triển khai, cung cấp các gói
cước hấp dẫn và có lợi nhất cho đa dạng các đối tượng thuê
bao hiện hữu cũng như thuê bao mới đến với MobiFone.

Theo đó, khách hàng trong nước, khách hàng cá
nhân – là những thuê bao trả sau - sẽ được tiếp cận với
gói trả sau MobiF – gói cước “cách mạng” của MobiFone
khi nhà mạng đưa mức cước thuê bao hàng tháng về mức
0. Người dùng sẽ không phải trả 49 nghìn đồng cước thuê
bao hàng tháng như trước đây hay như một số nhà mạng
khác đang áp dụng.

MobiFone cũng đa dạng các gói cước hấp dẫn cho
nhiều đối tượng khách hàng. Như khách hàng doanh
nhân, MobiFone có gói cước đẳng cấp như VIP, S Class kèm
theo những ưu đãi cực lớn về gọi nội mạng, liên mạng, lưu
lượng data và chuyển vùng quốc tế... Giới nhân viên văn
phòng yêu thích giải trí có gói Film+ hay Iflix, sẽ cung cấp những bộ phim bom
tấn chất lượng cao chỉ với 10.000đ/ngày. Cộng đồng nông dân có gói sản phẩm
vùng với mức cước ưu đãi, gói cước giá trị gia tăng miễn phí như Nhà nông xanh. 

Nhằm giúp các gia đình có thể quản lý sử dụng điện thoại cũng như kiểm
soát sự truy cập Internet của trẻ nhỏ, MobiFone có mFamily giúp quản lý hạn
mức thoại, data cho từng thành viên trong gia đình, tiết kiệm lên đến 30% cước
thoại so với các gói cước thông thường. Bên cạnh đó, MobiFone cung cấp dịch
vụ Internet băng thông rộng di động WTTx, chỉ với 100.000đ/tháng là cả gia
đình kết nối được với mạng Internet tốc độ cao.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng data ngày càng tăng của khách
hàng, MobiFone mới đây đã đồng thời tăng hơn 6 lần dung lượng data, giá
không đổi, sử dụng được cả trên nền tảng 3G/4G, hay các gói cước data 4G theo
ngày. Chính sách cước data này giúp thuê bao thoải mái sử dụng dữ liệu với giá
ưu đãi mà không lo hết dung lượng.

Ngoài ra, theo đại diện MobiFone, một trong những ưu thế vượt trội của
MobiFone là nhà mạng áp dụng chính sách trợ giá cho khách hàng khi mua điện
thoại kèm gói cước. Theo đó, nhiều sản phẩm điện thoại được giảm giá trung
bình từ 40-50%, có sản phẩm mức giảm lên tới 80%. Cũng vì thế mà rất nhiều
thuê bao đã có điều kiện được sở hữu những sản phẩm smartphone mới và cao
cấp nhất của Samsung hay Apple.

“Thuê bao mới đến với MobiFone sẽ hỗ trợ khách hàng sở hữu những dòng
điện thoại smartphone hiện đại với những ưu đãi cực lớn về gói cước và dung
lượng data, kèm theo chính sách miễn đặt cọc”, vị đại diện MobiFone cho biết.

ĐẾN “NÂNG TẦM” THUÊ BAO
Suốt quá trình hình thành và phát triển, thừa hưởng thành quả từ hợp tác kinh

doanh (BCC) với Tập đoàn Kinnevik/Comvik (Thụy Điển) từ năm 1995, MobiFone là
nhà mạng có mô hình quản lý tiên tiến từ phương Tây, từ đội ngũ cán bộ nhân viên
có phong cách quản trị doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, hiện
đại. Hàng chục năm qua, MobiFone luôn được xem là một thương hiệu di động

đẳng cấp và có chất lượng cao trong làng viễn thông di động Việt Nam. 
Từ cách thiết kế các cửa hàng, đại lý hay trung tâm kinh doanh của nhà

mạng này đều rất khoa học, hiện đại và trẻ trung. Cung cách phục vụ của nhân
viên tận tình, chu đáo và lịch thiệp theo phương châm khách hàng thực sự là
“thượng đế”. Khách hàng được thỏa mãn trong tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu
sản phẩm dịch vụ để có những lựa chọn tiện ích và phù hợp nhất cho mình.

Không chỉ được chăm sóc tỉ mỉ, tận tình tại các điểm bán hàng, các trung
tâm kinh doanh, mà quan trọng hơn, thuê bao/khách hàng MobiFone còn cảm
nhận được giá trị và được “nâng tầm” khi không ở các cửa hàng, điểm kinh doanh
của nhà mạng.

Như thuê bao của MobiFone, đặc biệt là các thuê bao trả sau trong chương
trình “Kết nối dài lâu” được hưởng các dịch vụ, tiện ích “có một không hai” như:
hội viên cao cấp có cơ hội được đưa đón từ nhà ra sân bay; hỗ trợ thủ tục xuất
nhập cảnh và ký gửi, lấy hành lý cho khách hàng tại sân bay; được nghỉ dưỡng
tại hàng chục những resort, khách sạn hạng sang, được đi du thuyền chuẩn 4
sao trở lên với giá hấp dẫn...

Kết nối dài lâu – chương trình chăm sóc khách hàng có lịch sử lâu đời nhất và
uy tín nhất ngành viễn thông Việt Nam với những ưu đãi cực lớn dành cho hội viên

Hay MobiFone cũng triển khai nhiều chương trình chăm sóc khách hàng theo
cách riêng của mình, như tổ chức chương trình hòa nhạc sang trọng với sự góp mặt
của dàn giao hưởng, nghệ sĩ tài năng trên thế giới dành cho khách hàng lâu năm;
tặng hoa cho thuê bao nữ nhân ngày 8/3; tặng khóa học ngoại ngữ cho con hội
viên; mời khách hàng chơi golf miễn phí; tặng quà nhân dịp sinh nhật; được nhận
phiếu ưu đãi mua sản phẩm thời trang cao cấp của các thương hiệu lớn.

Phó giám đốc một Tập đoàn công nghệ tại Hà Nội (đề nghị không nêu tên)
cho rằng, do MobiFone từ đầu đã định vị là nhà mạng có chất lượng dịch vụ cao,
thuê bao “hạng sang”, nên các chính sách chăm sóc khách hàng, các tiện ích, giá
trị cộng hưởng ngoài dịch vụ viễn thông cũng phải thực sự chất lượng, cao cấp,
qua đó thuê bao MobiFone được “định vị thương hiệu” của mình.

Đa dạng các gói cước ưu đãi cho từng nhóm đối tượng khách hàng, liên tục cập nhật và cung cấp các ứng dụng, dịch vụ công
nghệ tiên tiến nhất, hỗ trợ thuê bao sở hữu các sản phẩm smartphone với giá rẻ và miệt mài tạo ra các giá trị để thuê bao được
“nâng tầm” và khẳng định được thương hiệu… Đó chính là sức hút của nhà mạng MobiFone. 
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