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1. Nền kinh tế Việt Nam
Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế mở và tốc độ tăng trưởng cao cùng với hoạt động 
thương mại sôi động, với tỷ lệ thương mại trên GDP đạt gần 200% vào năm 2018. 
Năm 2019, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai ở Đông Nam Á, với 
tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,8%.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đang bắt đầu vươn lên chuỗi giá trị sản xuất trong các 
lĩnh vực khoa học và công nghệ.  

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng nhanh, người tiêu dùng Việt Nam cũng tỏ ra rất lạc 
quan. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế đã tăng lên kể từ năm 2014. Sự 
lạc quan này đã được phản ánh trong sự tăng trưởng của lĩnh vực bán lẻ, với mức tăng trưởng 
hai con số tỷ lệ 11% trong năm năm qua và dự kiến sẽ duy trì quỹ đạo này vào năm 2019.
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Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam (2014-2019)

Tốc độ tăng trưởng bán lẻ của Việt Nam (2014-2018)
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Phân bố theo địa lý

2. Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam
Khảo sát của Deloitte Southeast Asia được thực hiện vào nửa cuối năm 2019 trên 1.000 hộ gia 
đình thông qua phỏng vấn trực tiếp tại bốn thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và 
Đà Nẵng đã cho ra rất nhiều số liệu đáng giá. 

2.1 Phân bố theo địa lý 
Hà Nội và Hồ Chí Minh là hai trong số các thành phố đóng góp đáng kể vào GDP của Việt Nam, 
nên hai thành phố này chiếm 70% trên tổng khảo sát. Mặt khác, Cần Thơ được chọn vì nó được 
coi là thủ phủ của các tỉnh miền Tây, với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và nhanh chóng 
thăng tiến như một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam, trong khi Đà Nẵng 
được chọn là thành phố lớn nhất, cũng như thương mại và trung tâm giáo dục của miền Trung 
Việt Nam.
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Phân bố theo độ tuổi

2.2. Phân bổ theo độ tuổi
Độ tuổi khảo sát ở đây chủ yếu trong độ tuổi 20-60 tuổi, trong đó độ tuổi từ 30-49 tuổi chiếm 
60% trên tổng khảo sát. 

2.3. Phân phối thu nhập hộ gia đình hàng tháng
Trung bình mức thu nhập của các hộ gia đình được khảo sát rơi vào khoảng 10-19 triệu 
VND/tháng, mức thu nhập này chiếm 69%. Có thể thấy thu nhập người dân ngày càng cao.
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Phân phối thu nhập hộ gia đình hàng tháng

3. Thương mại điện tử ở Việt Nam
Số liệu thống kê trước đại dịch Covid-19 cho thấy, nhìn chung, người tiêu dùng Việt Nam lạc 
quan về triển vọng kinh tế trong tương lai và phần lớn có kế hoạch tăng chi tiêu của họ trong 
năm tới. 

Khi đại dịch bùng phát, nhu cầu mua sắm các mặt hàng như đồ hộp, thực phẩm đóng gói, 
khẩu trang… tăng mạnh trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, từ 60% đến 160%, theo ghi nhận 
từ một số sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn.
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Top 10 website Thương mại điện tử có lượng truy cập cao nhất toàn quốc quý 2/2020:

Tiki và Sendo lọt vào top 10 ứng dụng Thương Mại Điện Tử được dùng nhiều nhất Đông Nam 
Á quý 2/2020
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4. Tâm lý người tiêu dùng 
Chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản chiếm một tỷ lệ rất đáng kể: Từ 40% đến 48% chi tiêu hàng 
tháng.

Cụ thể, sàn TMĐT Lazada Việt Nam cho biết, trong vòng 4 tuần từ cuối tháng 2 tới giữa tháng 
3, Lazada ghi nhận nhu cầu mua sắm với ngành hàng đồ hộp và thực phẩm đóng gói tăng hơn 
50%, còn sàn TMĐT Tiki cho biết mức độ tăng trưởng về nhu cầu mua sắm trên sàn này từ đầu 
tháng 2 đến giữa tháng 3 tăng 15% so với hai tháng cuối năm ngoái.

Kết quả này phù hợp với dự đoán tăng tỷ lệ thâm nhập điện thoại thông minh tại Việt Nam, dự 
kiến sẽ tăng từ 31% năm 2017 lên 45% vào năm 2023. Phần lớn sự tăng trưởng này có thể đến 
từ các khu vực nông thôn, nơi chỉ 68% dân số sở hữu điện thoại thông minh.

Phân tích chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình theo ngành hàng
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Doanh thu từ thị trường F&B tại Việt Nam trong năm 2019 chạm mốc 200 tỷ USD, tăng 34,3% so với 
số liệu của năm 2018. Và dự kiến đến năm 2023, doanh thu của ngành này có thể tăng gấp đôi lên xấp 
xỉ 408 tỷ USD.  
Cùng với dân số thuộc tầng lớp trung lưu gia tăng, ước tính đạt quy mô 45 triệu vào năm 2025, khiến 
cho thị trường F&B tiếp tục trở thành một “miếng bánh” hấp dẫn nhà đầu tư.

5. Sở thích mua hàng
Sản phẩm ngành F&B bao gồm: Đồ uống có cồn, Đồ uống không cồn, Bánh kẹo, Thực phẩm đóng gói 
và Thuốc lá chiếm 46% tổng chi tiêu hộ gia đình. 
 Những thuộc tính quan trọng của ngành F&B mà người tiêu dùng Việt Nam đặt biệt quan tâm đó là: 
Chất lượng, Hương vị, Sự tin tưởng và Giá. 
Trong giai đoạn hiện đại, khi thu nhập người dân ngày càng tăng, Giá đã không còn là thứ quan trọng 
nhất ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng, Chất lượng và Hương vị là yếu tố thúc 
đẩy hàng đầu để ra quyết định mua hàng cho tất cả các mặt hàng (ngoại trừ Thuốc lá). Do đó, các 
doanh nghiệp trong ngành F&B nên xem xét đẩy mạnh các chiến lược xây dựng Thương Hiệu, Chất 
lượng và Sự khác biệt của sản phẩm.
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Các thuộc tính hàng đầu thúc đẩy hành vi mua hàng trong ngành F&B

6. Sự kết hợp mua sắm của người tiêu dùng trong ngành 
F&B
Nhìn chung, người tiêu dùng Việt Nam kết hợp các kênh truyền thông tương đối cân bằng. Các kênh 
như truyền hình (chiếm 16%-18%), truyền miệng (bao gồm cả người thân, gia đình, bạn bè đồng 
nghiệp) và kênh Online, Digital cùng chiếm từ 16% đến 19% mỗi kênh. Các kênh khác như Khuyến mại 
tại cửa hàng và Giảm giá ngày lễ cũng góp vai trò quan trọng trong giai đoạn ra quyết định mua hàng 
của khách hàng.
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Nguồn tham khảo thông tin

Sở thích cho các kênh Online & Digital theo nhóm tuổi và vị trí

Trong khi các Thực Phẩm Đóng Gói đang có xu hướng gia tăng mua sắm thông qua các Kênh Hiện Đại 
(chiếm 61%), thì các sản phẩm Đồ Uống có cồn và không có cồn vẫn được ưu tiên mua sắm qua các 
kênh truyền thống hơn, lần lượt chiếm tỷ trọng là 53% và 59%.
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Các siêu thị nói riêng đang được ưa chuộng và rất phổ biến ở các Thành phố lớn như Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh (hơn 50% người trả lời khảo sát ở hai thành phố này bày tỏ đây là kênh ưa thích của 
họ) so với các tỉnh thành khác. Hai thành phố này có số lượng siêu thị lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 
15% đến 20% tổng số siêu thị tại Việt Nam.

Tỷ trọng kênh theo danh mục sản phẩm

Tỷ trọng kênh bán hàng của các thành phố
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7. Phân tích chuyên sâu Hành Vi Ngành F&B tại Việt Nam 
Những người trả lời khảo sát ở tất cả các nhóm tuổi và vị trí bày tỏ sự yêu thích đối với các thương hiệu trong 

nước (Local Brand) khi họ mua các sản phẩm F&B. Lý do giải thích cho điều này có thể đến từ việc giá cả phải 

chăng của các thương hiệu nội địa, giúp tăng sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng, đặc biệt là những hộ gia 

đình có mức thu nhập thấp - những người có mức độ nhạy cảm về giá cao hơn đối với các danh mục sản phẩm 

này so với những người khác. 

Sở thích thương hiệu trên các danh mục sản phẩm

Tuy nhiên, khi mức thu nhập hộ gia đình hàng tháng tăng lên, những người trả lời khảo sát cũng bày tỏ sự ưa 

thích mua sắm các thương hiệu nước ngoài trong danh mục sản phẩm Đồ uống có cồn và Thuốc lá. 
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Sở thích về nhãn hiệu F&B ở các mức thu nhập hộ gia đình hàng tháng

Sau khi dịch bệnh tạm lắng, nhu cầu về bao bì trên hầu hết thị trường trong và ngoài nước đều tăng nhanh, do 

tăng nhu cầu về tiêu thụ sản phẩm chế biến, đóng gói. Hầu hết các ngành hàng lương thực thực phẩm - từ gạo, 

đường đậu đến thủy hải sản, thịt (đông lạnh, khô và đóng hộp), nước giải khát… đều có nhu cầu rất cao về bao 

bì đóng gói sản phẩm. 

Đây là cơ hội để doanh nghiệp ngành chế biến và đóng gói bao bì phát triển mạnh. Tuy nhiên, sự thiếu hụt 

nguyên liệu sau dịch bệnh cũng là một khó khăn & thách thức mà các doanh nghiệp này cần phải tìm cách vượt 

qua. Nhiều doanh nghiệp hiện đã chủ động tìm và đa dạng hóa nguồn cung ứng vật tư thay thế các nhà cung 

cấp ở Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á… để đảm bảo không bị gián đoạn 

khâu sản xuất và đóng gói sản phẩm.

8. Xu hướng mua sắm ngành F&B
Mặc dù các kênh Thương Mại Truyền Thống vẫn tiếp tục thống trị bối cảnh bán lẻ của Việt Nam, nhưng Thương 

Mại Hiện Đại - nổi bật nhất là Thương Mại Điện Tử (E-commerce), đang bắt đầu đạt được sức hút rất lớn đối với 

người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh diễn ra đỉnh điểm.
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Tỷ lệ sử dụng Internet và số lượng người dùng Internet tại Việt Nam (2015-2019)

Trải nghiệm mua sắm trực tuyến

8.1 Cơ hội cho ngành F&B trên các sàn Thương Mại Điện Tử
Có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết người tiêu dùng tại các tỉnh thành lớn của Việt Nam đều dễ dàng truy cập 

mạng Internet mọi lúc mọi nơi, thậm chí ở các trung tâm thương mại hầu hết đều cung cấp wifi miễn phí cho 

những người tham quan & mua sắm. Do đó, tỷ lệ sử dụng Internet và người dùng Internet ngày càng tăng lên 

từ 28% (năm 2015) lên 64% (năm 2019) lượng người sử dụng Internet.
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Đối với nhiều người tiêu dùng, các nền tảng trực tuyến cho phép họ mua hàng mà không cần phải đến 
các cửa hàng đông đúc, không cần phải chờ xếp hàng trong lúc tính tiền và đồng thời cho phép họ dễ 
dàng so sánh các lựa chọn trên nhiều phạm vi sản phẩm. 
Với việc người tiêu dùng đang dần thay đổi cách thức mua hàng thì đây chính là cơ hội cho các doanh 
nghiệp SMEs tiếp cận dễ dàng, tiết kiệm chi phí với các khách hàng mục tiêu của mình. 

8.2 Thách thức
Mặt khác, một số rủi ro, bao gồm lòng tin, chính sách hoàn trả không rõ ràng và thiếu bảo mật tiếp 
tục là những vấn đề đối với người mua sắm trực tuyến. Ví dụ, gần 30% người tham gia khảo sát bày 
tỏ mức độ tin tưởng thấp đối với doanh nghiệp bán hàng trực tuyến. Để khuyến khích áp dụng 
thương mại điện tử nhiều hơn, các nhà bán lẻ trực tuyến cần phải nghiêm túc khắc phục những vấn 
đề này, vì không biết chính xác chất lượng sản phẩm vẫn là rào cản lớn khi mua sắm trực tuyến.

9. Mở rộng kênh bán hàng & gia tăng cơ hội xuất khẩu 
trực tuyến cho các nhà sản xuất sau dịch bệnh

Đứng trước sự tàn phá của Covid-19, ngành F&B đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách để 
duy trì và phát triển trong tương lai. Với thực trạng nhu cầu trong nước đang có dấu hiệu suy giảm, 
Thương Mại Điện Tử Quốc Tế sẽ là giải pháp hữu hiệu để các doanh nghiệp Việt tìm được cách thức 
mới vượt qua khủng hoảng hiện thời.

Theo số liệu thống kê trên nền tảng xuất khẩu trực tuyến Alibaba.com, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 
07 trong số những quốc gia nhận được lượng đơn hàng nhiều nhất. Do đó, Thương Mại Điện Tử Xuyên 
Biên Giới sẽ mang đến cơ hội kinh doanh & xuất khẩu quốc tế mới cho các doanh nghiệp F&B của 
nước ta.
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Alibaba.com
Alibaba.com là sàn thương mại điện tử E-commerce B2B, với mục đích kết nối các doanh nghiệp hoạt 
động thương mại cùng thỏa thuận, giao dịch và xuất – nhập khẩu hàng hóa quốc tế. 
Được thành lập và hoạt động từ năm 1999, Alibaba.com phát triển các dịch vụ và sản phẩm cho hoạt 
động xuất – nhập khẩu E-commerce, bao gồm các công cụ tiếp cận khách hàng, giúp các nhà nhập 
khẩu tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp và đặt hàng trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng. 
Quy mô hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hàng triệu khách hàng là các doanh 
nghiệp xuất – nhập khẩu toàn cầu. 
Với thương hiệu lớn mạnh và những ưu thế vượt trội như:

Alibaba.com - được biết đến là nền tảng B2B Số 01 Thế Giới, sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp F&B 
Việt Nam với hàng trăm triệu khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới.
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10. Innovative Hub
Innovative Hub là Đại lý ủy quyền chính thức của trang thương mại điện tử hàng đầu thế giới - Aliba-
ba.com, tại Singapore và Việt Nam. Chúng tôi mang trong mình sứ mệnh CHUYỂN HÓA SỐ và nâng 
tầm thương hiệu các doanh nghiệp để kinh doanh trên toàn cầu thông qua dịch vụ thương mại điện 
tử cho cả thị trường B2B và B2C. 

Với giá trị cốt lõi là Đổi Mới (Innovation), Uy Tín (Integrity), Chuyên Nghiệp (Professionalism) cùng hệ 
thống quy trình làm việc chuẩn quốc tế từ Singapore, chúng tôi luôn phục vụ tận tâm trên từng điểm 
tiếp chạm nhằm tạo ra trải nghiệm vượt mong đợi cho khách hàng. 

Hơn 04 năm là “Đối tác dịch vụ toàn cầu” của tập đoàn Alibaba tại Singapore, chúng tôi luôn đề cao sự 
chính trực và nhất quán trong lời nói, hành động cũng như trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt 
trội nhằm tạo sự tin tưởng cao nhất trong mắt khách hàng để không ngừng hiện thực hóa giấc mơ 
kết nối các doanh nghiệp Việt với các khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới. 

Với giấc mơ đó, tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác chiến lược và uy tín hàng đầu trong chuyển 
đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đông Nam Á. 

Tập thể đội ngũ chuyên gia tại Innovative Hub đều dày dặn kinh nghiệm trong việc thực hiện, quản lý 
đa dự án và chuyển hóa số thành công hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Chúng tôi tin 
tưởng sâu sắc rằng bằng cách không ngừng đổi mới và sáng tạo, doanh nghiệp bạn cũng sẽ gặt hái 
được nhiều thành quả ngoài mong đợi của mình.
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