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VAMA 

VIETNAM AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATION 

Tầng 8, Lotte Center, No. 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (84-24) 6290 7427; Fax: (84-24) 32216179 

Số: 071001/2018/VAMA                   Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018 
V/v: Báo cáo bán hàng VAMA tháng 6/2018  

               

Kính gửi:  Các Cơ quan Thông tấn – Báo chí  

  Các Đơn vị hữu quan 

 
 

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 6 NĂM 2018 
 

Trong tháng 6/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.913 xe,  

giảm 5% so với tháng 5/2018 

tăng 10% so với tháng 6/2017. 

 
 

Kính thưa quý vị, 

 

Chúng tôi hân hạnh cung cấp đến quý vị báo cáo bán hàng tháng 6 năm 2018 của các thành viên 

VAMA và toàn ngành
1
. 

 

1) Chi tiết kết quả bán hàng tháng 6: 

 Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.913 xe, bao gồm 15.185 xe du lịch; 6.281 xe 

thương mại và 447 xe chuyên dụng. 

 Doanh số xe du lịch giảm 1%; xe thương mại giảm 8% và xe chuyên dụng giảm 42% so với tháng 

trước  

 Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 19.194 xe, giảm 1% so với tháng trước và số lượng xe 

nhập khẩu nguyên chiếc là 2.719 xe, giảm 24% so với tháng trước. 

 

Trong đó, doanh số bán hàng theo chủng loại xe của các thành viên VAMA như sau: 

 

 

 

                                                 
1
 “Số liệu toàn ngành” ở đây được hiểu là số liệu được tổng hợp từ số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên VAMA và 

số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA trong tháng 6/2018. 
2
 Bao gồm cả số liệu của Mercedes-Benz Vietnam và Lexus. 
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 Doanh số bán hàng trong tháng 6/2018 của các thành viên VAMA so với tháng trước như 

sau: 

 
       *: chưa bao gồm chassis xe buýt 
 

2) Tổng doanh số bán hàng tính đến hết tháng 6 năm 2018: 

 

 Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2018 giảm 6% so với cùng kì 

năm ngoái.  

 Xe ô tô du lịch tăng 6%; xe thương mại giảm 21% và xe chuyên dụng giảm 40% so với cùng kì 

năm ngoái. 
Biểu đồ 1: 

 

 Tính đến hết tháng 6/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 10% trong khi xe 

nhập khẩu giảm 49% so với cùng kì năm ngoái. 
Biểu đồ 2: 
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 Tổng kết quả bán hàng của các thành viên VAMA cho đến hết tháng 6/2018 theo chủng loại 

xe như sau: 

  

 
  *: chưa bao gồm chassis xe buýt 
 

Vui lòng xem báo cáo bán hàng đính kèm để biết thêm chi tiết. 

 

Chúng tôi hi vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp ô tô ở 

Việt Nam. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi liên quan nào, xin liên hệ với chúng tôi về địa chỉ: Email: 

Adminofficer@vama.org.vn – Tel: 024 6290 7427 

 

Trân trọng kính chào. 

 

 

VĂN PHÒNG VAMA 
 

YTM 2018 YTM 2017 Difference

Total* 123,060  125,490  -2%

1. Passenger cars (PC) 82,590 74,441 11%

2. Commercial vehicles (CV) 36,449 44,487 -18%

2.1 Trucks 30,792 38,308 -20%

2.2 Buses 5,657 6,179 -8%

3. Special-purpose vehicles 4,021 6,562 -39%

Bus chassis (khung xe buýt) 377 424 -11%
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