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Giới thiệu
Lĩnh vực kho vận lạnh trong những tháng gần đây thu hút sự
chú ý do ngày càng có nhiều cơ hội xuất nhập khẩu thuốc và
vắc xin, cùng với sự tăng trưởng vũ bão của dịch vụ bán lẻ
trực tuyến và giao nhận thực phẩm. Tuy thị trường còn non
trẻ tại nhiều nước châu Á, nhưng các nhà đầu tư sáng suốt
vẫn đang nắm bắt những cơ hội này ở cả những dự án đầu
tư mới (greenfield) hay mua/cho thuê lại (brownfield), với
triển vọng ngành đầy hứa hẹn giữa bối cảnh dịch COVID-19.
Cả những thị trường đã phát triển và mới nổi đều có một
lượng lớn tài sản thanh khoản cao, khiến nhà đầu tư càng
nóng lòng muốn bước chân vào phân khúc ngách này.
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Đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động mạnh
mẽ đến chuỗi cung ứng lạnh của khu vực Châu Á
Thái Bình Dương và công nghiệp kho vận lạnh ở
nhiều thị trường khác nhau. Hệ quả là xu hướng
hạn chế ra đường vì quy định giãn cách xã hội đã
thúc đẩy sự bùng nổ mua sắm trực tuyến trong
giai đoạn này. Giữa bối cảnh đóng cửa xã hội,
người dân ngày càng thích ngồi tại nhà để đặt
mua trực tuyến các mặt hàng thực phẩm tươi
sống và món ăn chế biến sẵn.
Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng lạnh cho vắc xin
hiện tại vẫn chưa đủ lớn để phân phối hàng tỷ liều
mà thế giới đang cần, vì vắc xin rất dễ hư hỏng.
Chẳng hạn, vắc xin của Pfizer mới được công bố
gần đây cần được bảo quản ở nhiệt độ -70 độ
C, lạnh hơn nhiệt độ của Nam Cực. Vắc xin của
Moderna cũng cần được trữ đông, nhưng chỉ ở
mức nhiệt của tủ đông thông thường là -20 độ C.
Thị trường chuỗi cung ứng lạnh dự kiến sẽ tăng
trưởng bứt phá bên cạnh những tiến bộ mới nhất
trong phát triển vắc xin.
Theo Allied Market Research, quy mô của thị
trường chuỗi cung ứng lạnh Châu Á Thái Bình
Dương đạt 61,1 tỷ USD vào năm 2018. Dự kiến
con số này sẽ tiếp tục tăng lên 162,7 tỷ USD vào
năm 2026, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép
hàng năm (CAGR) là 13,2% trong suốt giai đoạn
này.
Thậm chí sau khi đại dịch kết thúc, tốc độ tăng
trưởng trên sẽ tiếp tục duy trì nhờ một số yếu
tố bao gồm sự gia tăng nhu cầu của người tiêu
dùng đối với thực phẩm dễ hỏng và sự ra đời các
phương pháp điều trị bằng dược phẩm tiên tiến
hơn. Ở một số nước đang phát triển trong khu
vực, hoạt động đầu tư hạ tầng chuỗi cung ứng
lạnh được sự hỗ trợ của chính phủ cũng thúc đẩy
ngành công nghiệp này tăng vọt.
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Trong khu vực, về trung và dài hạn, tầng lớp trung lưu ngày
càng đông đảo với động lực là nền kinh tế tăng trưởng nhanh
cũng sẽ góp phần vào sự khởi sắc mạnh mẽ của thị trường
chuỗi cung ứng lạnh. Theo Ernst & Young, tầng lớp trung lưu
Châu Á Thái Bình Dương sẽ chạm mốc 3,3 tỷ người vào năm
2030, chiếm 2/3 dân số trung lưu toàn cầu, trong khi năm 2009
chỉ chiếm một phần ba. Quy mô kinh tế mở rộng, đặc biệt ở
Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á, sẽ tiếp tục thúc đẩy thu
nhập khả dụng của tầng lớp trung lưu, cho phép người tiêu
dùng tiếp cận các sản phẩm hữu cơ tươi ngon và chất lượng
cao hơn. Nhờ đó, nhu cầu kho vận lạnh gia tăng, đẩy mạnh
xu hướng đầu tư vào chuỗi cung ứng lạnh và cơ hội phát triển
trên khắp Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Sự gia tăng Tầng lớp Trung lưu Châu Á Thái Bình
Dương
3,500

2,500

Dân số Tầng lớp Trung lưu (triệu)

TÁC ĐỘNG CỦA
COVID-19

1,500

0
Bắc Mỹ

Châu Âu

Trung & Nam
Mỹ

2009

Châu Á
TBD

2020

Châu Phi
cận Sahara

Trung Đông

2030

Nguồn: Ernst & Young, IEMS, Kharas và Gertz
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Bối cảnh Ngành

Các Yếu tố Kích cầu

Chuỗi cung ứng lạnh là một quá trình bảo quản
sản phẩm tại mức nhiệt độ thấp trong suốt
chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ. Kho
vận lạnh liên quan đến việc sử dụng các kho
bảo quản lạnh và các phương tiện vận tải cách
nhiệt để phân phối hàng hóa. Các phương tiện
vận tải này bao gồm xe tải, tàu hỏa, tàu thủy và
máy bay có khoang đông lạnh.

THỊ TRƯỜNG THỰC
PHẨM

NHIỆT ĐỘ TRONG KHO
LẠNH
Các loại kho lạnh chính bao gồm kho đông
lạnh, kho làm lạnh và kho làm mát, có phạm vi
nhiệt độ khác nhau:

• Nhiệt độ kho đông lạnh thường yêu cầu từ
-40oC đến -10oC

• Nhiệt độ kho làm lạnh thường từ -5oC đến +
10oC

• Nhiệt độ kho làm mát dao động từ + 3oC đến
+ 15oC

KHO LẠNH
Kho lạnh là một thành phần trọng yếu của chuỗi
cung ứng lạnh. Khác với các loại kho khô thông
thường, kho lạnh cần có thêm trang bị cách
nhiệt và bộ phận cơ học để duy trì nhiệt độ, độ
ẩm trong kho ở mức thấp. Điều đó có nghĩa
rằng kho lạnh cần nguồn cấp điện ổn định để
tránh tình trạng hàng hóa bị hư hỏng.
Các yếu tố chủ chốt tham gia thị trường kho
vận lạnh bao gồm: một là các công ty chuyên
về kho vận lạnh thực hiện chế biến, phân loại
và xuất khẩu hàng hóa, chẳng hạn như nông
sản. Hai là các đơn vị phát triển và chủ đầu tư
với vai trò then chốt trong hoạt động phát triển
và sở hữu các kho lạnh, đây là những điểm
trung chuyển quan trọng trong luân chuyển
hàng hóa. Người dùng cuối của kho lạnh này
thường là các nhà cung cấp thực phẩm, dược
phẩm và hàng tiêu dùng. Một yếu tố khác là các
nhà cung cấp dịch vụ kho vận thuộc bên thứ
ba, hỗ trợ việc phân phối hàng hóa đến và đi từ
các kho lạnh.

Thị trường thực phẩm là động lực then chốt của
kho vận lạnh, vì bảo quản lạnh sẽ giúp giảm
hao hụt thực phẩm trong quá trình vận chuyển
và kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm.
Dân số tăng nhanh cùng xu hướng giàu lên của
người tiêu dùng ở Châu Á Thái Bình Dương
đã thúc đẩy nhu cầu sản phẩm tươi sống và
kéo theo đó là nhu cầu kho vận lạnh của các
siêu thị. Theo công ty nghiên cứu quốc tế IGD,
thị trường thực phẩm Châu Á sẽ tăng từ 3,13
nghìn tỷ USD năm 2018 lên 4,3 nghìn tỷ USD
năm 2023. Khi đó, doanh số hàng tạp hóa ở
Châu Á sẽ xấp xỉ tổng doanh số của Bắc Mỹ và
Châu Âu cộng lại.
Một động lực chủ yếu khác là xu hướng mua
sắm hàng hóa trực tuyến tăng mạnh. Vì ở hầu
hết các thị trường khu vực Châu Á Thái Bình
Dương, tỷ lệ chi tiêu cho thực phẩm trực tuyến

ít hơn 5% tổng chi tiêu cho thực phẩm, nên dư
địa tăng trưởng cho phân khúc này vẫn còn dồi
dào. Theo IGD, thị trường tạp hóa trực tuyến
Châu Á đạt 99 tỷ USD năm 2018 và sẽ tăng
mạnh 24,4% để chạm mốc 295 tỷ USD vào
năm 2023. Dẫn dắt sự tăng trưởng này sẽ là
các nền tảng như JD.com, Alibaba, Amazon,
và Rakuten. Tốc độ giao hàng nhanh chóng
trong vòng 24 giờ hoặc giao hàng trong ngày sẽ
khiến mua sắm tạp hóa trực tuyến trở nên hấp
dẫn hơn so với đi siêu thị.
Ngoài ra, nhiều người chưa từng ưa chuộng
mua sắm trực tuyến trước Covid, chẳng hạn
người cao tuổi, đã phải nhanh chóng thích nghi
và áp dụng phương thức mua hàng này. Sự mở
rộng nhu cầu mua sắm trực tuyến, nhất là với
các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, lại càng thúc
đẩy khối lượng mua sắm trực tuyến các loại
thực phẩm tươi sống, sản phẩm y tế và dược
phẩm.

Đồ thị Tăng trưởng Thị trường Thực
phẩm tại Châu Á Thái Bình Dương
2,000

Quy mô thị trường tạp hóa (tỷ USD)

1,823

Trung Quốc

5.50%

Nhật Bản

0.90%

Indonesia

7.50%

Hàn Quốc

4.90%

Việt Nam

10.30%

Philippines

8.90%

Thái Lan

5.70%

Singapore

14.50%

1,000

459

0

Nguồn: IGD
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2018-2023 CAGR

1,396

480
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Quốc gia

China

Japan

192

Indonesia

124

156

South
Korea
2018

63

102

Vietnam

53

82

Philippines

48

63

Thailand

5

10

Singapore
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Lợi ích và Cơ hội Đầu tư
1. DUNG LƯỢNG BẢO
QUẢN LẠNH HẠN CHẾ

Một yếu tố kích cầu quan trọng khác là ngành
dược phẩm. Ứớc tính khoảng 25% tổng số
sản phẩm chăm sóc sức khỏe như vắc xin và
mẫu sinh phẩm chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
Gần đây, Big Pharma đã chuyển hướng sang
lĩnh vực chế phẩm sinh học, tức là những loại
thuốc được chế tạo từ cơ thể sống và điều trị
hiệu quả cho nhiều loại bệnh. Để duy trì hiệu
quả của chế phẩm, điều quan trọng là phải bảo
quản trong điều kiện nhiệt độ nhất định. Ước
tính trên toàn thế giới có hơn 300 tỷ USD doanh
thu từ dược phẩm sinh học cần hệ thống bảo
quản lạnh và dự kiến sẽ tăng hơn 8% mỗi năm
cho đến năm 2023.
Tại một số quốc gia Châu Á như Trung Quốc
và Singapore nơi dân số đang già đi, các bệnh
chủ yếu ảnh hưởng đến người già như ung thư
ngày càng phổ biến sẽ thúc đấy nhu cầu về
dược phẩm. Theo IMARC Group, quy mô phân
khúc kho vận lạnh phục vụ y tế toàn cầu lên
tới 11,5 tỷ USD năm 2018 và sẽ có mức tăng
trưởng kép hàng năm 6,6%, đạt 16,9 tỷ USD
vào năm 2024.

VẮC-XIN NGỪA
COVID-19
Bên cạnh đó, những bước tiến liên tục trong
phát triển vắc xin COVID-19 sẽ kéo theo sự gia
tăng mạnh nhu cầu bảo quản lạnh vì các chính
phủ ưu tiên cung cấp vắc xin cho người dân.
Việc tiêm chủng đại trà trên khắp thế giới sẽ
đòi hỏi một dây chuyền bảo quản lạnh vắc xin
phức tạp với quy mô chưa từng có. Với hàng
tỷ liều vắc xin cần thiết để đẩy lùi đại dịch, quy
mô thị trường chuỗi cung ứng lạnh, đặc biệt là
dung lượng kho, sẽ phải nhanh chóng gia tăng
để đáp ứng kịp nhu cầu khổng lồ này, bên cạnh
các loại vắc xin khác cũng cần được phân phối
hàng năm như hiện tại.
Theo nghiên cứu hiện nay, vắc xin chống lại
virus corona đường hô hấp trên, chẳng hạn vắc
xin cúm, chỉ cho tác dụng miễn dịch tạm thời.
Vì COVID-19 là một loại virus corona đường hô
hấp trên tương tự cúm, nên giới khoa học ngày
càng đoán định rằng vắc xin COVID-19 sẽ cần
được tiêm chủng không chỉ một liều duy nhất,
mà phải tiêm hàng năm giống như vắc xin cúm
để duy trì mức độ miễn dịch cho con người.
Do đó, sự gia tăng nhu cầu bảo quản lạnh cho
vắc xin COVID-19 sẽ không diễn ra một lần, mà
sẽ duy trì suốt nhiều năm trên khắp thế giới, và
Châu Á Thái Bình Dương không phải ngoại lệ.
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Dung lượng kho lạnh ở Châu Á Thái Bình
Dương còn hạn chế so với các nước phương
Tây. Theo dữ liệu mới nhất từ Liên minh Chuỗi
lạnh Toàn cầu (GCCA) năm 2018, sức chứa
kho lạnh ở Hoa Kỳ rất cao, 0,49 mét khối trên
mỗi người dân. Nước Anh có mức dung lượng
cao tương tự 0,44 mét khối trên mỗi người
dân, trong khi Canada là 0,32 mét khối trên mỗi
người.

Theo GCCA, để đạt sức chứa kho lạnh trên đầu
người thành thị tương đương Hoa Kỳ, Châu Á
Thái Bình Dương cần đầu tư thêm 411 triệu mét
khối kho mới, gần gấp đôi nguồn cung hiện có.
Do vậy, khu vực này có tiềm năng tăng trưởng
mạnh dung lượng kho lạnh, đây là cơ hội to lớn
cho các nhà đầu tư để bắt kịp nhu cầu ngày
càng tăng.

Trong khi đó, các nước Châu Á Thái Bình
Dương có sức chứa kho lạnh bình quân trên
đầu người thành thị thấp hơn đáng kể, chỉ có
Nhật Bản (0,315 mét khối/người dân) là tương
đương Canada. Các quốc gia khác như Trung
Quốc (0,132 mét khối/người dân), Việt Nam

Sức chứa kho lạnh theo quốc gia (Mét khối trên mỗi người dân thành thị, 2018)
Sức chứa Kho lạnh (mét khối trên người dân)

NGÀNH DƯỢC

(0,116 mét khối/người dân), Australia (0,085
mét khối/người dân) và Philippines (0,037 mét
khối/người dân) chỉ có một phần nhỏ dung
lượng dành cho bảo quản lạnh.

0.6
0.490
0.441

0.315

0.316

0.3

0.132

0.116

0.085
0.037

0.0
Nhật Bản

Trung Quốc

Việt Nam

Châu Á Thái Bình Dương

Australia

Philippines

Hoa Kỳ

Anh

Canada

Bắc Mỹ & Vương Quốc Anh

Nguồn: Liên minh Chuỗi lạnh Toàn cầu
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2. GIÁ THUÊ CAO
Kho lạnh có giá thuê cao hơn nhiều so với các
loại kho khô thông thường. Tùy thuộc vào loại
thiết bị bảo quản lạnh (ướp lạnh hoặc tủ đông)
và quốc gia, mức phí thuê có thể dao động từ
50% đến 100% hoặc thậm chí cao hơn.
Tuy đầu tư vào trang thiết bị kho lạnh ngày
càng tốn kém do chi phí lắp đặt vật liệu cách
nhiệt và máy móc, nhưng phí thuê cao lại là
động lực mạnh mẽ để các chủ đầu tư sẵn
sàng xây dựng các dự án kho lạnh thay vì kho
thường khi họ có thể. Các nhà đầu tư và chủ
thuê cũng có thể cân nhắc phương án chuyển
đổi kho thông thường thành kho lạnh để khai
thác phần chênh lệch phí thuê.

3. ĐIỀU KHOẢN CHO
THUÊ ƯU ĐÃI
Do nguồn cung kho lạnh khan hiếm và nhu
cầu cải tạo để đáp ứng các yêu cầu riêng của
người thuê, nên người thuê kho lạnh thường
có xu hướng thuê dài hạn hơn. Thời hạn thuê
kho lạnh thông thường từ 10 đến 20 năm, dài
hơn đáng kể so với kho khô thông thường (chỉ
3 năm ở một số nước, chẳng hạn Singapore).
Các hợp đồng thuê thường quy định các đợt
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tăng giá thuê định kỳ do nguyên nhân lạm phát.
Ngoài ra, khả năng người thuê gia hạn hợp
đồng cao hơn so với các kho bãi thông thường,
do người thuê khó tìm được cơ sở thích hợp
khác ở cùng một địa điểm.
Một ưu điểm khác là các hợp đồng thuê kho
lạnh thường là hợp đồng thuê ròng ba lần,
trong đó người thuê phải thanh toán các khoản
thuế tài sản, phí bảo trì và bảo hiểm tòa nhà.
Nhờ vậy giảm nhẹ trách nhiệm quản lý cho chủ
đầu tư.

về từng loại kho lạnh chuyên biệt, nhu cầu có
thể sẽ vượt cung, nên khả năng tăng giá sẽ cao
hơn. Do đó, các nhà đầu tư tham gia thị trường
trước khi lĩnh vực này trở nên phổ biến kỳ vọng
sẽ thu được lợi nhuận vốn cao hơn.
Nếu đã quen với việc mua tài sản ổn định, các
nhà đầu tư thận trọng có thể mua các kho lạnh
đã được thuê dài hạn. Nếu muốn hướng đến tỷ
suất lợi nhuận cao hơn, nhà đầu tư có thể thăm
dò các cơ hội phát triển ở những cả những dự
án đầu tư mới (greenfield) hay mua/cho thuê
lại (brownfield) để thu lợi nhuận đầu tư. Xây
dựng quan hệ đối tác với các đơn vị vận hành
và người thuê sẵn có trước khi bắt đầu dự án
sẽ giúp hạn chế rủi ro trống mặt bằng khi hoàn
thành dự án.

KẾT LUẬN
Triển vọng ngành kho vận lạnh rất khả quan
vì các yếu tố cơ bản của thị trường đã được
cải thiện nhờ sự thay đổi hành vi của người
tiêu dùng đối với mua sắm thực phẩm và nhu
cầu chế phẩm sinh học bao gồm cả vắc xin
Covid-19 sắp được sản xuất.
Tuy ngành công nghiệp này còn non trẻ và
vẫn được coi là thị trường ngách, nhưng có lẽ
điều đó sẽ thay đổi trong vài năm tới và sẽ trở
thành một lĩnh vực chủ chốt. Do sự khan hiếm
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Thị trường Nổi bật
Tổng Doanh số Bán lẻ và % Doanh số Bán hàng Trực tuyến

ĐIỂM NÓNG CỦA CÔNG NGHIỆP KHO VẬN LẠNH

Singapore là một trung tâm y tế phát triển, nơi cho ra đời hơn 30 công ty khoa học y sinh hàng đầu
thế giới, theo Ban Phát triển Kinh tế. Nhu cầu tiêu thụ dược phẩm sẽ tăng do dân số già nhanh chóng,
với số công dân 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 1/3 vào năm 2035. Trong khi đó sản lượng của ngành
công nghiệp dược phẩm đã giảm năm 2013 và trì trệ cho đến 2017, mới khởi sắc trở lại năm 2018 và
sản lượng tiếp tục tăng vào năm 2019 đạt 20 tỷ đô la Singapore. Trong bối cảnh bùng phát đại dịch
COVID-19, y sinh là điểm sáng nhất trong lĩnh vực sản xuất với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ do nhu
cầu tăng cao đối với vật tư y tế thiết yếu và hoạt chất sản xuất thuốc.

Đóng cửa Xã hội

2018-2023 CAGR

5.0%

5.8%

20.6%

25,000

Hậu Đóng cửa Xã hội
11.0%

4.50
25.0%

4.00
3.50

20.0%

3.00
2.50

15.0%

2.00
10.0%

1.50
1.00

5.0%

Tổng doanh thu bán lẻ (trừ doanh thu bán lẻ trực
tuyến
Total Retail Sales (Excl Online Sales)

Doanh thu bán lẻ trực tuyến (Tỷ đô la
Singapore)
Online retail sale ($ bil)

Aug-20

Jul-20

Jun-20

Apr-20

May-20

Mar-20

Jan-20

Feb-20

Dec-19

Nov-19

Oct-19

Sep-19

Aug-19

0.0%
Jul-19

Jun-19

Apr-19

May-19

Mar-19

Feb-19

Jan-19

Dec-18

Nov-18

Oct-18

Sep-18

Jul-18

Aug-18

May-18

Apr-18

0.00

Jun-18

0.50

% of online retail sales over total retail sales

30.0%

5.00

Doanh thu bán lẻ rực tuyến (%) trên tổng doanh thu

lẻ sales (%) out of total retail sales
onlinebán
retail

Nguồn: DOS. Phòng Nghiên cứu Cushman & Wakefield

CÁC GIAO DỊCH GẦN ĐÂY
Năm

Bất động sản

Giá bán

Tổng diện tích sàn xây
dựng (GFA)

Giá PSF trên GFA

2019

Nhà máy thực phẩm với cửa hàng đông lạnh tại
Mandai Link

S$32 triệu

98,485 SF

S$325 PSF

2017

Kho lạnh tại Buroh Lane

S$194 triệu

645,538 SF

S$301 PSF

DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH
Tên dự án:
Kho lạnh tại Buroh Lane
Bên mua:
Real Estate Fund
Seller:
Người dùng cuối
Năm chuyền nhượng:
2017

Sản lượng của ngành Công nghiệp Dược phẩm
Sản lượng (tỷ đô la Singapore)

2019

Feb-18

NTUC FairPrice thậm chí còn ra mắt xe tải di động có tên “store on wheels” (cửa hàng bốn bánh) để
mang các sản phẩm tươi sống như rau củ cho người dân trong suốt thời kỳ đóng cửa xã hội kéo dài.
Phương tiện này đã tăng công suất phục vụ trực tuyến của hãng lên 30% để đáp ứng lượng đơn đặt
hàng trực tuyến tăng vọt.

2018

ĐÓNG CỬA XÃ HỘI
Doanh thu Retail
bán lẻ Sales
(tỷ đô($b)
la Singapore)

Các động lực kích cầu cho ngành kho vận lạnh ở Singapore cũng tương tự như ở các nước trong
khu vực. Tầng lớp trung lưu gia tăng và người tiêu dùng ngày càng khá giả đã thúc đẩy nhu cầu về
hàng thực phẩm tươi sống. Do bị hạn chế khả năng di chuyển trong khoảng thời gian hai tháng đóng
cửa xã hội, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang các kênh trực tuyến để mua nhu yếu phẩm. Tỷ lệ
doanh số trực tuyến đã tăng gấp đôi từ 5,8% năm 2019 lên 11% thời kỳ hậu đóng cửa và dự kiến sẽ
tiếp tục đi lên. Theo công ty nghiên cứu quốc tế IGD, thị trường tạp hóa Singapore dự kiến sẽ đạt tỷ lệ
tăng trưởng kép hàng năm 14,5% trong giai đoạn 2018-2023 và đạt quy mô thị trường 10 tỷ USD. Xu
hướng mua sắm tạp hóa trực tuyến cũng đang lớn mạnh với sự gia nhập của các đấu thủ mới như
Amazon và Redmart trong những năm gần đây, các siêu thị nội địa lớn như NTUC, Cold Storage và
Giant cũng có thêm lựa chọn mua sắm trực tuyến.

Quốc gia

Mar-18

SINGAPORE

Giá:
GFA:

194 triệu đô la Singapore
(S $ 301 psf trên GFA)
645.538 SF
Thời hạn còn lại: 26 năm

Real Estate Fund đã mua lại dự án với giá 194 triệu đô la Singapore vào năm 2017. Bên bán, đồng
thời là người dùng cuối, đã ký hợp đồng bán và cho thuê lại trong 10 năm với lợi suất 7% và cũng sẽ
trả phí bảo trì và thuế bất động sản.

20,000
15,000
10,000
5,000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Giao dịch này sẽ tạo nguồn kinh phí với dòng tiền ổn định trong dài hạn với lợi suất hấp dẫn và trách
nhiệm quản lý tối thiểu. Ngoài ra, dự án tọa lạc ở khu Jurong, gần siêu cảng Tuas ở mũi phía tây của
quốc đảo, dự kiến sẽ bắt đầu khai trương theo từng giai đoạn vào năm 2021. Do đó, dự án có tiềm
năng cho thặng dư vốn vì dự kiến khi khai trương siêu cảng, nhu cầu kho lạnh ở khu vực phía Tây sẽ
tăng cao.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Singapore
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TỶ LỆ TRỐNG VÀ GIÁ
THUÊ ỔN ĐỊNH

TRUNG QUỐC
DUY TRÌ NHU CẦU NHỜ SIÊU THỊ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
Với thu nhập tăng lên trong thời gian gần đây, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng đòi hỏi các tiêu
chuẩn cao hơn đối với hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ. Trong đó không thể không kể đến các mặt
hàng tươi sống và thuốc men. Tại Trung Quốc, hàng hóa và sản phẩm dễ hư hỏng được xử lý bằng
kho vận lạnh bao gồm trái cây và rau củ tươi, thịt, hải sản, sản phẩm đông lạnh từ gạo, sản phẩm sữa
và sản phẩm thuốc - tất cả đều có yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ, ánh sáng và/hoặc độ ẩm.
Trong những năm gần đây ở Trung Quốc, sở thích mua sắm trực tuyến dần phát triển và mở rộng, từ
thiết bị gia dụng kỹ thuật số công nghệ cao, quần áo, mỹ phẩm, v.v. đến hàng hóa và sản phẩm tươi
sống như hoa, rau củ quả. Mức tiêu thụ nội địa đối với các sản phẩm tươi sống vẫn đang tăng mạnh
nhờ mức sống ngày càng cao ở nhiều khu vực thành thị.
Thương mại điện tử vẫn đang phát triển sôi động. Theo Euromonitor và Viện Nghiên cứu Công nghiệp
Qianzhan, năm 2019, quy mô thị trường ngành thương mại điện tử thực phẩm tươi sống của nước
này đạt khoảng 288,8 tỷ NDT, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 5,6% tổng quy mô
thị trường thực phẩm tươi sống của Trung Quốc.

Chung đà tăng trưởng của ngành kho vận
những năm qua nhờ động lực cầu kéo, lẽ tất
yếu, nguồn cung mặt bằng kho bãi trong lĩnh
vực kho vận lạnh ở Trung Quốc cũng đồng thời
tăng. Theo thống kê của Warehouse In Cloud
(WIC), tổng dư địa mặt bằng kho vận lạnh trên
cả nước đã vượt 6,65 triệu m2 vào năm 2019,
chiếm 2,2% tổng mặt bằng kho vận trên thị
trường.

Với nhu cầu lớn về mặt bằng kho vận lạnh, tỷ lệ
trống trung bình của loại hình bất động sản này
ở Trung Quốc vẫn duy trì ổn định. Theo WIC,
năm 2019, tỷ lệ trống trung bình ở Trung Quốc
đạt 10,9%.
Với tỷ lệ trống ổn định, giá thuê các cơ sở kho
lạnh ở Trung Quốc cũng không có biến động.
Theo WIC, trong năm 2019, giá thuê trung bình
kho lạnh ở Trung Quốc đạt 91,2 NDT/m2 mỗi
tháng.

Tỷ lệ Trống và Giá thuê Trung bình Kho lạnh tại một số Thành phố ở Trung
Quốc (2019)
Tỉ lệ trống

Giá thuê
B/m2/tháng

Nanjing
Xi’an

Tổng Quy mô Thị trường Thực phẩm Tươi sống/Thị trường Thương mại Điện
tử Thực phẩm Tươi sống (2015-2019)
50,000

90%

Quy mô thị trường (trăm triệu NDT)

80.7%
47,400

47,300

43,600

51,000

49,500

60%

59.9%
25,000
32.3%

38.4%
30%

19.1%
1.90%

2.80%

3.70%

4.90%

Tổng quy mô thị trường
thực phẩm tươi sống
(trăm triệu NDT)

1,324
Tăng trưởng thị
trường Thực phẩm
tươi sống (%)

1,752

2,424

Quy mô Thị trường Thực phẩm
tươi sống (Trăm triệu NDT)

10.00%

117.00
113.40

Shanghai

9.23%

Guangzhou

105.00

Wuhan

8.71%

Dalian

103.75
98.89

Dongguan

6.47%

Tianjin

Jinan

6.57%

Dongquan

96.67

Chongqing

6.00%

Chengdu

95.61

Dalian

5.54%

Tianjin

5.40%

Beijing

5.33%

Shanghai

5.00%

Qingdao
Guangzhou

Chengdu

4.17%
4.08%
3.65%
3.00%

2,888
Tỉ lệ Thị trường Thực
phẩm tươi sống (%)

Beijing

Hangzhou

Zhengzhou

5.66%
0%

828

15.50%

95.00

Chongqing
Hangzhou

90.00

Zhengzhou

89.19

Xi’an

87.00
86.70

Wuhan
Nanjing

82.40

Shenyang

81.91

Qingdao
Jinan

81.25
68.75

Nguồn: WIC, Phòng Nghiên cứu Cushman & Wakefield

Nguồn: Euromonitor, Viện Nghiên cứu Công nghiệp Qianzhan, Phòng Nghiên cứu Cushman & Wakefield
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TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19
Ngay cả trước khi bùng phát đại dịch COVID-19,
thị trường chuỗi cung ứng lạnh đã được dự đoán
sẽ tăng trưởng vững mạnh. ‘Báo cáo Ngành
Công nghiệp Kho vận Lạnh Trung Quốc, 20192025’ (được trích dẫn trong một bài báo trên PR
Newswire ngày 21 tháng 10 năm 2019) đã khẳng
định quy mô ngành kho vận lạnh Trung Quốc
sẽ đạt 522 tỷ NDT vào năm 2025 và tốc độ tăng
trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến là 8,5%
trong giai đoạn 2018-2025. Tuy nhiên, dưới tác
động của COVID-19, có lẽ những con số này cần
được điều chỉnh tăng lên.
Trong những năm tới, về tổng thể, thị trường kho
lạnh ở Trung Quốc dự kiến sẽ gia tăng nhu cầu
không gian lưu trữ, chúng tôi hy vọng nhiều nhà
đầu tư, chủ thuê và đơn vị vận hành sẽ chú ý đến
lĩnh vực này vì thị trường kho vận lạnh nói chung
sẽ tiếp tục sôi động.

QUY MÔ (THEO GIÁ TRỊ) CỦA NGÀNH KHO
VẬN LẠNH TRUNG QUỐC
TỔNG GIÁ TRỊ:
CAGR 2018-2025:

522 TỶ NDT
8.5%

Nguồn: PR Newswire, Phòng Nghiên cứu Cushman & Wakefeld
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Thị trường Nổi bật
NHẬT BẢN
HẤP DẪN NHÀ PHÁT TRIỂN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Dịch vụ kho vận lạnh cũng đang thu hút các nhà đầu tư bất động sản, nhờ gia tăng nhu cầu giao
hàng tươi sống do “thói quen tiêu dùng của cư dân thành thị” nổi lên trong thời kỳ đại dịch. Theo
báo cáo của Hiệp hội Kho lạnh Nhật Bản, tổng dung lượng kho là 27 triệu mét khối với sức chứa
11 triệu tấn năm 2019. Quy mô thị trường kho lạnh của Nhật Bản là 1,75 nghìn tỷ Yên năm 2018
và ước tính đạt hơn 2 nghìn tỷ Yên vào năm 2021 (Viện Nghiên cứu Yano).
Tại quốc gia này, nhu cầu kho lạnh đã tăng trong những năm gần đây thậm chí trước khi xảy ra
đại dịch. Động lực chính là thị trường món ăn đông lạnh và đồ chế biến sẵn do sự thay đổi lối
sống của xã hội già hóa. Điều kiện ‘bình thường mới’ trong đại dịch COVID-19 đang thúc đẩy nhu
cầu này thông qua mở rộng thương mại điện tử và giao hàng thực phẩm tươi sống.
Một động lực khác là nhu cầu dược phẩm. Trong suốt 10 năm qua các đơn vị chuyên môn đáp
ứng Thực hành Tốt Phân phối Thuốc (GDP) - một yêu cầu về an toàn và chất lượng kho vận cung
ứng y tế - đã được xây dựng tại các đầu mối cảng hàng không lớn như Narita và Haneda ở Vùng
đô thị Tokyo, và Sân bay Quốc tế Kansai ở Osaka. Nhu cầu phân phối vắc xin khắp thế giới sẽ
càng nâng cao tầm quan trọng của các kho lạnh y tế.

NHẬT BẢN MỞ RỘNG
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM

Cũng như tuổi trung bình dân số, ngành thương
mại dược phẩm Nhật Bản đang gia tăng: năm
2019 nhập khẩu tăng 4,4% so với cùng kỳ lên
3.092 tỷ JPY trong khi xuất khẩu tăng 13% so
với cùng kỳ năm ngoái đến con số 733 tỷ JPY.

Nhu cầu về sức chứa trong chuỗi lạnh dược
phẩm gia tăng đáng kể, chủ yếu là dược phẩm
sinh học, vắc xin và thử nghiệm lâm sàng.
Tấn
JPY B

Thương mại Dược phẩm ở Nhật Bản

120,000

3,500

JPY 3,092B

100,000

3,000
2,500

80,000

2,000
60,000
1,500

Một xu hướng sở hữu kho lạnh mới đã xuất hiện. Trước đây, các nhà khai thác tự mua và sở hữu
bất động sản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng ngày càng nhiều doanh nghiệp
chuyển sang đi thuê, để có thể tập trung vào dịch vụ kho vận lạnh của mình. Xu hướng này đã thu
hút ngày càng nhiều nhà đầu tư bất động sản tham gia vào lĩnh vực. Dự án GLP Niiza hoàn thành
năm 2019 là một ví dụ điển hình cho thấy chủ đầu tư/chủ sở hữu bất động sản đã chuyển trọng
tâm của họ sang các kho bảo quản lạnh.
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Các thành phần chủ chốt tham gia thị trường là các công ty kho vận với xuất phát điểm là các
bộ phận hậu cần của các công ty sản xuất thực phẩm lớn và chuỗi cửa hàng thực phẩm. Trong
những năm gần đây, các nhà cung cấp dịch vụ kho vận bên thứ ba (3PL) cũng đã bước chân vào
thị trường kho lạnh.

Lượng Xuất khẩu

Lượng Nhập khẩu

Giá trị Xuất khẩu

Giá trị Nhập khẩu

Nguồn: Cục Thống kê Thương mại Nhật Bản

Nhập khẩu dược phẩm của Nhật Bản vượt hơn xuất khẩu về khối lượng và giá trị, một phần do
giá trị nhập khẩu tăng rõ rệt kể từ năm 2008. Điều này một phần là do nhập khẩu dược phẩm sinh
học, thuốc chống ung thư và thiết bị y tế tiên tiến mới nhất. Ví dụ, giá trị nhập khẩu tăng mạnh
trong năm 2015 một phần là do việc tăng nhập khẩu thuốc kháng vi-rút hơn 5 lần, lên tổng cộng
869 tỷ JPY. Những thuốc kháng vi-rút bao gồm thuốc viêm gan C Harvoni (khi đó có giá khoảng
80.000 JPY mỗi viên), ra mắt vào tháng 9 năm 2015 bởi công ty dược phẩm sinh học hàng đầu,
Gilead Science. Viêm gan C được cho là ảnh hưởng đến 1,5 đến 2 triệu người trong nước, bao
gồm cả những người không có triệu chứng. Các chuyên gia y tế & bệnh nhân đã chờ đợi thuốc
điều trị Viêm gan C từ rất lâu.
CUSHMAN & WAKEFIELD
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Mặc dù quy mô nhỏ hơn nhưng xuất khẩu dược phẩm cũng đang tăng mạnh trong những năm
gần đây. Xuất khẩu danh nghĩa tăng gần gấp đôi từ năm 2014 đến 2019, bao gồm cả việc xuất
khẩu thuốc chống ung thư tăng gấp 35 lần. Điều này là do sự phát triển của Opdivo, một loại thuốc
theo toa để tăng cường chức năng miễn dịch chống lại các tế bào ung thư, được ra mắt vào tháng
9 năm 2014 bởi Ono Pharmaceutical. Opdivo được phát triển dựa trên kết quả nghiên cứu của
Tasuku Honjo thuộc Đại học Kyoto, người đã được trao giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học năm
2018 vì những đóng góp quan trọng của ông trong việc phát triển liệu pháp miễn dịch ung thư.

JPY B

Thương mại Dược phẩm ở Sân bay Narita và Sân bay Quốc tế
Kansai
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SÂN BAY QUỐC TẾ LÀ TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
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1.40%
1.40%

Vận chuyển hàng không thường
được sử dụng để vận chuyển quốc
tế dược phẩm sinh học và vắc xin,
những loại hàng hóa này có yêu
cầu chính xác về cả việc xử lý và
kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Tại
Nhật Bản, sân bay Narita và sân
bay Kansai là hai địa điểm chính
cho thương mại dược phẩm cho cả
xuất khẩu và nhập khẩu.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sân bay Narita (Nhập khẩu)
Sân bay QT Kansai (Nhập khẩu)

2%
5.30%
3.70%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sân bay Narita (Xuất khẩu)
Sân bay QT Kansai (Xuất khẩu)
Nguồn: Cục Thống kê Thương mại Nhật Bản

3.90%

Narita Airport
Kansai Int'l Aiport

5.70%

XUẤT KHẨU
DƯỢC 2019
733 TỶ JPY

8.20%

41.90%

Osaka Port
Onaha Port
Kobe Airport
Tokyo Port
Yokohama Port
Haneda Ariport
Nagoya Port
Chabu Centrair Int'l Airport
Others

9.90%

16.60%

Có nhiều hướng dẫn quy định
về hậu cần dược phẩm, trong đó
hướng dẫn phổ biến nhất được
sử dụng là Công ước Thanh tra
Dược phẩm và Chương trình
hợp tác Thanh tra Dược phẩm
(Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme - PIC/S), một
khuôn khổ hợp tác quốc tế do các
cơ quan thanh tra dược phẩm
thiết lập, và Thực hành phân phối
tốt (Good Distribution Practice –
GDP), các tiêu chuẩn về phân phối
bán buôn các sản phẩm thuốc tuân
thủ các quy định do EU và WHO
thiết lập.

2007

1.20%

0.70%
1%

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã ban hành các hướng dẫn trong nước tuân thủ
PIC/S-GDP trong tháng 12 năm 2018. Các hướng dẫn này thiết lập một quy tắc thực hành để
kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng dược
phẩm, từ nhà sản xuất đến nhà thuốc và các tổ chức y tế. Cũng trong ngành vận tải hàng không,
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (International Air Transport Association – IATA) đã thành lập
chứng nhận chất lượng vận chuyển dược phẩm được gọi là “CEIV Pharma” phản ánh GDP và
tiêu chuẩn quốc gia.
Khi các loại thuốc mới được phát triển trong nước và việc phân phối vắc xin COVID-19 sẽ bắt
đầu trong tương lai gần, sẽ có nhu cầu cao về hệ thống dây chuyền lạnh dược phẩm cho cả xuất
khẩu và nhập khẩu. Trong số các vắc xin COVID-19 đang được phát triển, Pfizer / BioNTech và
Moderna sẽ yêu cầu nhiệt độ vận chuyển -70°C và -20°C.

1.70%

1.40%
2.40%
5.20%
5.50%

Narita Airport
Kansai Int'l Aiport

NHẬP KHẨU
DƯỢC 2019
3,092 TỶ JPY
29.70%

Osaka Port

Chuỗi lạnh dược phẩm dự kiến sẽ thích ứng khi cần thiết để đáp ứng quy cách riêng cho từng sản
phẩm thuốc.

Onaha Port
51.30%

Kobe Airport
Tokyo Port
Yokohama Port
Haneda Ariport
Nagoya Port
Others

Đặc biệt, thuốc sinh học và vắc xin yêu cầu hậu cần nhanh chóng do tính nhạy cảm về thời gian,
do đó làm tăng nhu cầu về một chuỗi cung ứng chuyên biệt từ các trung tâm sân bay đến các
công ty dược phẩm trong khu vực và các bệnh viện. Mặc dù đây vẫn là một thị trường ngách
cần chuyên môn hóa cao, nhưng cơ sở vật chất hậu cần cho dược phẩm được dự đoán sẽ tăng
trưởng tốt trong tương lai.

Source: Trade Statistics of Japan
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VIỆT NAM
NGÀNH CÔNG NGHIỆP NON TRẺ VỚI TIỀM
NĂNG TĂNG TRƯỞNG CAO
Thị trường chuỗi cung ứng lạnh ở Việt Nam vẫn còn non trẻ và manh mún. Hai nhánh chính của
thị trường là kho lạnh thương mại và các kho lạnh tự vận hành, trong đó phân khúc thứ hai chủ
yếu phục vụ chế biến thủy sản.
Các doanh nghiệp cạnh tranh trên nhiều tiêu chí bao gồm sức chứa kho bãi, số lượng pallet, đội
xe tải cải tiến và chuyên dụng, phạm vi nhiệt độ, phạm vi mạng lưới và địa điểm.
Thị trường chuỗi cung ứng lạnh ở Việt Nam đạt khoảng 169 triệu USD năm 2019. Trong bối cảnh
ngành kho vận lạnh bùng nổ để đón đầu nhu cầu phân phối vắc xin cũng như tăng trưởng trong
chế biến thủy sản và nhu cầu tiêu dùng, thị trường dự kiến sẽ chạm mốc 295 triệu USD vào năm
2025, tức là tăng trưởng khoảng 12% hàng năm.
Một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường bao gồm sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng
đối với các mặt hàng thực phẩm dễ hỏng, tăng trưởng thương mại quốc tế nhờ tự do hóa thương
mại, giảm thiểu rủi ro gián đoạn nghiêm trọng trong cung ứng thực phẩm như ta đã thấy trong thời
kỳ đỉnh dịch Covid-19, cùng với sự mở rộng của hoạt động bán lẻ thực phẩm có tổ chức. Chính
phủ kêu gọi giải cứu nông dân với tỷ lệ thất thu sau thu hoạch cao (> 25%) và hỗ trợ phát triển cơ
sở hạ tầng ở một số khu vực đang phát triển, trong đó triển khai các chiến lược cảng thứ ba, nhà
ga đa phương thức, các giải pháp đường sắt và sà lan, góp phần nâng cao hơn nữa triển vọng
của ngành. Thương mại song phương xuyên biên giới giữa Lào/Campuchia và Việt Nam với vai
trò trung tâm chế biến nông sản/kho vận tiềm năng cho các nhà cung cấp cũng sẽ thúc đẩy tăng
trưởng trong lĩnh vực kho vận lạnh, khi khối lượng giao thương tăng vọt.
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Sức chứa của kho lạnh cho thuê tại Việt Nam (nghìn pallet)

NGUỒN CUNG HIỆN CÓ

Công tác quản lý các chuỗi cung ứng lạnh
trong nước còn yếu kém so với với kỳ vọng,
chưa đáp ứng nhu cầu và tốn thêm chi phí.
Trong trung và dài hạn, phát triển cơ sở
hạ tầng là chìa khóa để tăng nguồn cung
chuỗi lạnh, bao gồm các trung tâm kho vận
chuyên biệt, kết nối đa phương thức. Tại
khu vực trọng điểm phía Nam, Đường vành
đai 3 & 4, đường cao tốc đến cửa khẩu Mộc
Bài và dự án cảng Cái Mép, sân bay quốc tế
Long Thành, cùng với thành phố cảng Hiệp
Phước phục vụ cung ứng mặt hàng cao cấp
đang được triển khai sẽ hỗ trợ cho sự phát
triển của ngành trong những năm tới.

Theo Báo cáo Thị trường Chuỗi Cung ứng
Lạnh Việt Nam năm 2019 của FiinGroup,
tổng sức chứa thiết kế của kho lạnh thuê tại
Việt Nam đạt 600.234 pallet vào năm 2018.
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Nguồn cung của chuỗi cung ứng lạnh cho
nông nghiệp gồm ba kênh chính. Đó là thực
phẩm chế biến nhập khẩu, thủy sản và rau
quả ướp lạnh tại thị trường nội địa. Hiệp
định thương mại tự do mới với Châu Âu gỡ
bỏ các rào cản thuế quan/thương mại, kích
thích nhập khẩu lương thực. Nguồn cung
kho lạnh thủy sản được thúc đẩy bởi thị
trường tái xuất khẩu đang tăng trưởng trong
những năm gần đây. Các chuỗi giá trị nội
địa dài và đa dạng, khiến các nhà sản xuất
nước ngoài và nội địa đều khó khăn trong
việc xây dựng các kênh bán hàng trực tiếp
của họ.
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NGUỒN CUNG

Nguồn: FinGroup

NGUỒN CUNG THEO KHU
VỰC

CÁC ĐƠN VỊ CHỦ CHỐT
TRÊN THỊ TRƯỜNG

Thị trường kho lạnh phát triển hơn ở khu vực
phía Nam, phần lớn là do sự phát triển của
ngành thủy sản và nông nghiệp. Trong đó, tỉnh
Long An tập trung nhiều kho lạnh do được kết
nối chặt chẽ với vựa nông sản là Đồng bằng
sông Cửu Long, ngoài ra tỉnh này còn gần
Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có lưu lượng dân
cư lớn. Long An gần cảng Cát Lái và nối thẳng
ra sân bay bằng Đường vành đai 2. Đây là
những lợi thế cho sự phát triển của vùng trong
tương lai.

Chủ đầu tư – bên thuê: Hùng Vương, Vĩnh
Hoàn, Quốc Việt, West Food.

Trong khi đó, thị trường miền Bắc có sự gia
tăng mạnh sức chứa thiết kế từ 26.750 pa-lét
(2015) lên 71.750 pa-lét (2018).

Các nhà cung cấp dịch vụ kho vận bên thứ
ba: Lineage (mua lại cả Emergent Cold và
Preferred Freezer), Minh Phú Gemadept, ABA,
Hoàng Phi Quân, Lotte, An Việt Cold Storage,
Phan Duy, Satra, Meto, Alpha, Transimex
Developers, Panasato, Meito, Sojitz , K-line,
Maersk, FM Logistics, K + N. (Các giải pháp
kho vận bên thứ ba chiếm 40% tổng doanh thu
năm 2016).

Khu vực này hiện đang đối mặt với tình trạng
dư cung tạm thời và tỷ lệ sử dụng thấp, nhất là
đối với các cơ sở mới.
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•

MỨC NHIỆT ĐỘ BẢO
QUẢN LẠNH
• Các loại thiết bị bảo quản lạnh chính là kho
đông, kho lạnh và kho làm mát, với các dải
nhiệt độ khác nhau:
- Nhiệt độ của kho đông thường dao động
trong khoảng -40oC đến -10oC
- Nhiệt độ của kho lạnh thường từ -5oC đến
+10oC
- Nhiệt độ bảo quản của kho làm mát dao
động từ +3oC đến +15oC

HOẠT ĐỘNG THỊ
TRƯỜNG
TỶ LỆ LẤP ĐẦY
• Theo Bộ Công Thương, tỷ lệ lấp đầy kho
lạnh trung bình trên 90% do nhu cầu cao đối
với các cơ sở kho vận này.
26
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TRIỂN VỌNG

Thời hạn Thuê

MỨC GIÁ THUÊ
KHO LẠNH

• 16.000 – 30.000 đồng/ pa-lét /ngày cho mặt
hàng đông lạnh hoặc mặt hàng tươi sống.
• Phí bốc xếp khoảng 40.000 đồng/ pa-lét một
chiều
• Phụ thu ngoài giờ/ngày lễ: 60.000 đồng/ palét
• Các dịch vụ giá trị gia tăng như dán nhãn,
sửa chữa/thay nhãn với giá 500 - 800 đồng/
nhãn; phân loại với giá 80.000 đồng/ pa-lét
• Phí quản lý: 15.000.000 đồng/tháng.
• Giá tính trên mỗi mét vuông, giá thuê cho
chuỗi cung ứng ướp lạnh và đông lạnh từ 4590 USD/m2

Thời hạn
Thuê

3PL Đầu tư vào Chuỗi Cung ứng Lạnh
có thời hạn thuê dài hơn các kho
thông thường. Thời hạn thuê thường
gặp là 10 - 20 năm. Bên thuê thường
có thời hạn thuê tối thiểu 1 năm.

Dự kiến bàn
giao

6 tháng - 1 năm, tùy theo diện tích
thuê và yêu cầu kỹ thuật.

Đặt cọc

3-6 tháng.

• Giá thuê bảo quản dược phẩm dao động từ
45 đến 160 USD/m2.
Thời hạn
Thanh toán

Thông thường hai năm một lần đối với
hợp đồng cho thuê chính chủ.

Điều chỉnh
giá thuê

Không điều chỉnh trong 3 năm đầu
tiên; sau đó giá thuê điều chỉnh
thường là 5%; tối đa là 10% cho
những năm tiếp theo.

YẾU TỐ KÍCH CẦU
Gia tăng nhu cầu bảo quản hải sản/thịt/trái
cây đông lạnh
Nhập khẩu và xuất khẩu trái cây tươi, thịt và
nội tạng ghi nhận mức tăng trưởng cao 21-34%
mỗi năm từ 2010 đến 2018. Mặc dù xuất phát
điểm thấp hơn so với thủy sản, nhưng tốc độ
tăng trưởng rất cao.
Hiện Việt Nam là một trong 5 nước xuất khẩu
rau quả lớn nhất thế giới nhờ sự tăng trưởng
mạnh mẽ tại các thị trường như Trung Quốc,
Nhật Bản, Mỹ, Nga, Indonesia, Đài Loan, Hàn
Quốc.
Nhu cầu nội địa cũng đang tăng mạnh do ngày
càng nhiều người tiêu dùng ưa chuộng thực
phẩm chất lượng cao hơn vì tiêu chuẩn sống
ngày càng cao. Yêu cầu về vệ sinh an toàn
thực phẩm của thị trường nội địa ngày càng
cao, thúc đẩy đầu tư vào các kho lạnh mới.
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Vấn đề hao hụt và lãng phí thực phẩm ngày
càng trở nên đáng ngại, do có ngày càng nhiều
dữ liệu và phân tích cho thấy một viễn cảnh
đáng báo động. Hiện tại thế giới đang sản xuất
nhiều lương thực hơn so với 30 năm trước
khoảng 17%, nhưng gần một nửa trong số đó
chẳng bao giờ đến tay người tiêu dùng.
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Nguồn: Trademap

THAY ĐỔI HÀNH VI NGƯỜI
KHO VẬN THÔNG MINH CÓ
TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI
Quy mô thị trường thương mại điện tử của Việt
Thực tế này tạo tiền đề cho sự phát triển của
phương thức bán lẻ hiện đại, chẳng hạn cửa
hàng tiện lợi, siêu thị, siêu thị mini, v,v. và
thương mại điện tử.
Đặc biệt, tại Việt Nam bán lẻ thương mại hiện
đại có tốc độ tăng trưởng nhanh với gần 8.000
cửa hàng tính đến năm 2019, tăng 14% so
với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 3/4 là siêu thị
mini, cửa hàng thực phẩm và cửa hàng tiện lợi.
Ngoài ra, quy mô thị trường thương mại điện tử
dự kiến sẽ tăng từ 8,1 tỷ USD năm 2018 lên 10
tỷ USD năm 2020, mức chi tiêu của người tiêu
dùng tăng đáng kể từ 250 USD lên 350 USD/
người (Nielsen).
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Nam dự kiến đạt 15 tỷ USD năm 2025. Việt
Nam là thị trường thương mại điện tử phát
triển nhanh thứ hai sau Indonesia theo báo cáo
e-Conomy của Google và Temasek. Sự tăng
trưởng mạnh mẽ này đặt ra nhu cầu cao đối
với dịch vụ kho vận thương mại điện tử. Ngành
công nghiệp này dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng
trưởng trung bình 42% mỗi năm cho đến 2022.
Công ty nghiên cứu thị trường Ken Research
đã định giá ngành kho vận thương mại điện tử
Việt Nam 103 triệu USD vào năm 2018.
Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ mang
đến nhiều cơ hội hơn cho các công ty kho vận
khai thác tiềm năng của thị trường. Đặc biệt,
các dịch vụ chuyển phát nhanh và kho vận
hướng đến thương mại điện tử là mảnh đất
màu mỡ để khai phá.

Ở những thị trường khó tính, các yêu cầu về an
toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, và đặc
biệt là chất lượng sản phẩm phải được đảm bảo
nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hao hụt
lương thực thực phẩm trong quá trình thu hoạch,
chế biến, bảo quản và vận chuyển đang là một
vấn đề bức thiết. Tỷ lệ hao hụt bình quân đối với
các sản phẩm rau quả của Việt Nam là khoảng
32% sản lượng, 14% và 12% lần lượt đối với thịt
và thủy sản.
Thực trạng này thúc đẩy nhu cầu đổi mới cơ
sở hạ tầng kho vận lạnh để cung cấp sản phẩm
chất lượng, giảm hao hụt và đáp ứng các yêu
cầu khắt khe từ các thị trường xuất khẩu lớn như
EU, Mỹ, Nhật Bản, v.v.

Sản lượng nông nghiệp và mức hao
hụt trong quá trình bốc xếp, bảo quản
và vận chuyển sau thu hoạch
40

Triệu tấn

NHÌN LẠI CHUỖI CUNG ỨNG

Giá trị xuất nhập khẩu trái cây tươi, hải sản, thịt và nội tạng đông
lạnh của Việt Nam
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Nguồn: FAO

Sự phát triển các cửa hàng tiện lợi
cũng như thương mại điện tử thúc
đẩy nhu cầu lưu trữ hàng hóa, đặc
biệt là thực phẩm đông lạnh, trái
cây tươi, v.v.
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PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
TRONG NÔNG NGHIỆP
Tại Việt Nam, vận chuyển lạnh có hai phân
khúc chính: hàng nguyên container và hàng rời.
Khoảng 11% lưu lượng hàng container thông
qua các cảng biển tại Việt Nam (khoảng 2 triệu
đơn vị tương đương 20 foot (TEU) năm 2018)
là container lạnh, nhờ sự gia tăng liên tục hoạt
động xuất nhập khẩu và cải thiện cơ sở hạ
tầng.
Thị trường hiện đang chứng kiến sự cạnh tranh
gay gắt của nhiều đối thủ vừa và nhỏ. Một
số là các doanh nghiệp trong nước như ABA
Cooltrans, Bình Minh Tài, Tấn Hưng và Quang
Minh. Lợi thế cạnh tranh của họ là đội xe tải
đông lạnh sức chứa lớn, nhân viên bán hàng và
chất lượng dịch vụ (thời gian giao hàng, kiểm
soát nhiệt độ và giải pháp cộng thêm).
Với sự phát triển của vùng ven biển Thành phố
Hồ Chí Minh, nhu cầu về các giải pháp liên
phương thức, cảng sà lan và giao thông đường
sắt, bao gồm các hành lang đông tây nối với
Lào, Campuchia và Thái Lan sẽ càng gia tăng.

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC
LIÊN QUAN ĐẾN CHUỖI
CUNG ỨNG LẠNH
Quyết định 899/2013 về sự thiết yếu của
chuyển đổi nông nghiệp theo hướng giá trị cao
và bền vững. Sử dụng lao động trình độ cao với
năng suất cao hơn nhiều, được sự hỗ trợ của
Israel và Hà Lan. Động lực cho kho vận Nông
nghiệp.
• Chính sách có ảnh hưởng hàng đầu đến
chuỗi cung ứng lạnh là Luật An toàn Thực
phẩm 2011 + Thông tư liên quan 13/2014/
TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.
• Chính sách phát triển kho vận tạo thêm cơ
hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia
và duy trì cuộc chơi - Nghị định 163/2017/
NĐ-CP.
• Nghị định số 111 quy định về Biểu thuế Xuất
khẩu Ưu đãi và Biểu thuế Nhập khẩu Ưu đãi
đặc biệt mà Việt Nam áp dụng để thực hiện
Hiệp định EVFTA và các điều kiện về tư cách
tham gia. Các tiêu chuẩn cao hơn để tăng
nhập khẩu lương thực và xuất khẩu thực
phẩm/thủy sản.
• Nghị quyết 115 về việc tăng cường sức cạnh
tranh của các ngành công nghiệp phụ trợ và
có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn
cầu.
•

Tiến trình các Dự án hiện tại (Thiết kế-Xây dựng)

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ
THỦ TỤC ĐẦU TƯ
Kho lạnh nhìn chung tập trung thành cụm, hầu
hết trong các khu công nghiệp hoặc trong các
cảng sông, cảng biển.
Nguồn điện ổn định và bền vững cũng là yếu tố
rất quan trọng. Thích ứng với Cách mạng Công
nghiệp 4.0 cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí hoạt
động và năng lượng, từ đó tăng hiệu quả hoạt
động. Nhờ vậy, lợi tức đầu tư cho các nhà đầu
Bộ NN&PTNT

BCT

Cục Thú y (DAH)

Vụ Thị trường
trong nước

Vụ Khoa học và
Công nghệ

Cục Quản lý Chất
lượng nông lâm
sản và thủy sản
(NAFIQAD)

Cục Thú y (DAH)

Cơ quan Giám sát
Thị trường (MSA)

Cơ quan Xúc tiến
Thương mại Việt
Nam

Thanh tra Bộ

Trạm Bảo vệ Thực
vật

Hoàn thành Ý
tưởng Thiết kế

Cục Quản lý
Thực phẩm
Thanh tra Cục An
toàn Thực phẩm

Thanh tra Bộ

Sở CT

Sở YT

Chi cục Thú y Tỉnh

Cơ quan Giám sát
Thị trường Tỉnh

Trạm Y tế Công cộng

Trạm Thú y

Các văn phòng Giám
sát Thị trường MSA

Điểm Y tế Công cộng

Sở NN&PTNT
Chi cục Bảo vệ Thực
vật Tỉnh

Thanh tra Bộ

Cục Quản lý Cạnh
tranh

Quy mô quản lý:

Có IRC/ERC, Ký Hợp
đồng Thuê

Đưa ra Hồ sơ Mời thầu

BYT

Cục Bảo vệ Thực
vật (DPP)

Hoàn thành Mục tiêu/
Ngày Bàn giao
Giao Tổng Thầu

Dự kiến sẽ có nhiều thương vụ M&A hơn vì
ngày càng có nhiều quỹ đầu tư và chủ đầu tư
trong lĩnh vực bất động sản kho vận bắt đầu
cung cấp các giải pháp phù hợp theo yêu cầu
cho kho bãi chuyên dụng. Trong trung hạn, sẽ
có thêm nhiều cơ sở kho bãi ở các khu vực cấp
2, cũng như kho lạnh theo yêu cầu để đáp ứng
thị trường đang phát triển.

Local
Extension
Dịch vụ
Mở rộng
Service
Địa
phương

Duyệt Đơn Mở thầu

Giao Quản lý Dự án

tư trong lĩnh vực này sẽ cải thiện.

Sản xuất nông sản và Thị trường
Bán buôn

Lập IRC/ERC cho
khách hàng

Quy mô quản lý:
Thị trường Bán lẻ Truyền thống,
Đơn vị Bán lẻ Hiện đại, Dịch vụ
Bảo quản Lạnh và một phần Dịch
vụ Vận chuyển Lạnh

Quy mô quản lý:
Công nghiệp F&B; Nhà ăn tập
thể

Bắt đầu xin Giấy phép
Tiêu thụ

Tháng 4
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Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Sở NNPTNT - Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Bộ NN&PTNT - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Sở CT - Sở Công thương

BYT - Bộ Y tế

Sở YT - Sở Y tế

BCT - Bộ Công Thương
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Thông tin Liên hệ
Nhóm tác giá
Christine Li

Trưởng Phòng Nghiên cứu
Dịch vụ Phát triển Kinh doanh,
Singapore & Đông Nam Á
Trung tâm Vượt trội
(Kho vận và Công nghiệp), APAC
christineli.mw@cushwake.com

Shaun Brodie

Trưởng Dịch vụ Phát triển Kinh doanh,
Đông Trung Quốc & Trung Quốc Đại lục
shaun.fv.brodie@cushwake.com

Hideaki Suzuki

Nhân sự chủ chốt khu vực
Châu Á Thái Bình Dương
Dennis Yeo

Trưởng Phòng Dịch vụ Nhà đầu tư APAC
dennis.yeo@cushwake.com

Tony Su

Giám đốc Quản lý
Trưởng phòng Công nghiệp & Kho vận
Quốc gia
Trung Quốc Đại lục
tony.su@cushwake.com

Brenda Ong

Trưởng phòng Nghiên cứu & Tư vấn
Nhật Bản
hideaki.suzuki@cushwake.com

Giám đốc điều hành
Trưởng phòng Kho vận & Công nghiệp
Singapore
brenda.ong@cushwake.com

Chi Tran

Paul Tonkes

Trưởng phòng Nghiên cứu
Việt Nam
chi.tran@cushwake.com

Giám đốc
Dịch vụ Tư vấn Kho vận & Công nghiệp
Việt Nam
paul.tonkes@cushwake.com

Leon Ikeda

Quản lý Cấp cao
Nhóm Tư vấn Bên thuê, Trung tâm Dữ liệu
Nhóm Tư vấn
Nhật Bản
leon.ikeda@cushwake.com

Thông tin về Cushman &Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) là công ty dẫn đầu dịch vụ bất động sản toàn cầu, mang đến giá trị khác biệt
cho các chủ sở hữu và chủ đầu tư bất động sản. Cushman & Wakefield là một trong những công ty dịch vụ bất
động sản lớn nhất với khoảng 53.000 nhân viên tại 400 văn phòng trên 60 quốc gia. Năm 2019, công ty đạt doanh
thu 8,8 tỷ USD từ các dịch vụ cốt lõi như bất động sản, quản lý dự án và cơ sở vật chất, hoạt động cho thuê, thị
trường vốn, định giá và các dịch vụ khác.
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.cushmanwakefield.com hoặc theo dõi @CushWake trên Twitter.
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