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Kính gửi:  Các Cơ quan Thông tấn – Báo chí  

  Các Đơn vị hữu quan 

 
 

BÁO CÁO BÁN HÀNG VAMA THÁNG 8 NĂM 2015 
 

Trong tháng 8/2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 18.236 xe,  

giảm 10% so với tháng 7/2015  

và tăng 45% so với tháng 8/2014. 

 
 

Kính thưa quý vị, 

 

Chúng tôi hân hạnh cung cấp đến quý vị báo cáo bán hàng tháng 8 năm 2015 của các thành viên 

VAMA và toàn ngành1. 

 

1) Chi tiết kết quả bán hàng tháng 8: 

 Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 18.236 xe, bao gồm 10.309 xe du lịch; 7.168 xe 

thương mại và 759 xe chuyên dụng. 

 Doanh số xe du lịch giảm 11,5%; xe thương mại giảm 8,8% và xe chuyên dụng giảm 9,6% so với 

tháng trước  

 Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 13.516 xe, giảm 10% so với tháng trước và số lượng xe 

nhập khẩu nguyên chiếc là 4.732 xe, giảm 11% 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 8/2015. 
2 Bao gồm cả số liệu của Mercedes-Benz Vietnam và Lexus. 
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 Doanh số bán hàng trong tháng 8 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 8 năm 2015: 

 

 Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 8/2015 tăng 57% so với cùng kì 

năm ngoái. 

 Xe ô tô du lịch tăng 43%; xe thương mại tăng 75% và xe chuyên dụng tăng 141% so với cùng kì 

năm ngoái. 

 

 

 

 Tính đến hết tháng 8/2015, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 54% trong khi xe 

nhập khẩu tăng 67% so với cùng kì năm ngoái. 

 

 
 

Aug-15 Aug-14 Jul-15

 Difference 

August-

15vs August-

14 

 Difference 

August-15 

vs July-15 

16,019  11,001 17,688  46% -9%

1. Passenger cars (PC) 8,752 6,642 9,933 32% -12%

2. Commercial vehicles (CV) 6,675 4,005 7,090 67% -6%

2.1 Trucks 5,595 3,234 6,041 73% -7%

2.2 Buses 1,080 771 1,049 40% 3%

3. Special-purpose vehicles 592 354 665 67% -11%

Bus chassis (khung xe buýt) 135 99 132 36% 2%

Total*
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 Tổng kết quả bán hàng của các thành viên VAMA cho đến hết tháng 8/2015 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: 

Generalofficer@vama.org.vn – Tel: 04 6290 7427 

 

Trân trọng kính chào. 

 

Chủ tịch VAMA 

 

 

 

 

 

Yoshihisa Maruta 
 

YTM 2015 YTM 2014 Difference

Total* 125,418 77,191   62%

1. Passenger cars (PC) 70,033 46,673 50%

2. Commercial vehicles (CV) 48,764 27,838 75%

2.1 Trucks 41,087 22,746 81%

2.2 Buses 7,677 5,092 51%

3. Special-purpose vehicles 6,621 2,680 147%

Bus chassis (khung xe buýt) 864 639 35%
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