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R

evenue in the Electronics segment is
projected to reach US$5.52bn in 2022.
Revenue is expected to show an annual growth
rate (CAGR 2022-2025) of 16.17%, resulting in a
projected market volume of US$8.65bn by
2025. In the Electronics segment, the number of
users is expected to amount to 52.0m users by
2025. User penetration will be 39.9% in 2022
and is expected to hit 51.4% by 2025. The
average revenue per user (ARPU) is expected to
amount to US$139.80.
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TIÊU ĐIỂM NỔI BẬT

oanh thu trong mảng Điện tử tại Việt Nam
dự kiến đạt 5,52 tỷ đô la Mỹ trong năm
2022. Doanh thu dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng
trưởng hàng năm (CAGR 2022-2025) là 16,17%,
thị trường dự kiến đạt 8,65 tỷ đô la Mỹ vào năm
2025. Trong phân khúc ngành Điện tử, số lượng
người dùng dự kiến sẽ lên tới 52,0 triệu người
dùng vào năm 2025. Mức độ thâm nhập của
người dùng sẽ là 39,9% vào năm 2022 và dự
kiến đạt 51,4% vào năm 2025. Doanh thu trung
bình mỗi người dùng (ARPU) dự kiến lên tới
139,80 đô la Mỹ.

R

evenue in the Consumer Electronics market
amounts to US$8,130.00m in 2022. The
market is expected to grow annually by 2.35%
(CAGR
2022-2027).The
market's
largest
segment is the segment Telephony with a market
volume of US$4,131.00m in 2022. In the
Consumer Electronics market, volume is
expected to amount to 99.4m pcs. by 2027. The
Consumer Electronics market is expected to
show a volume growth of 3.8% in 2023.

D

oanh thu trên thị trường Điện tử Gia dụng
tại Việt Nam đạt 8.130,00 triệu đô la Mỹ vào
năm 2022. Thị trường dự kiến tăng trưởng hàng
năm 2,35% (CAGR 2022-2027). Phân khúc lớn
nhất của thị trường là phân khúc Điện thoại với
khối lượng thị trường 4.131,00 triệu đô la Mỹ
vào năm 2022. Trong thị trường Điện tử tiêu
dùng, dự kiến số lượng lên tới 99,4 triệu chiếc
vào năm 2027. Thị trường Điện tử Tiêu dùng dự
kiến sẽ có mức tăng trưởng về số lượng là 3,8%
vào năm 2023.
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hính Phủ Việt Nam đã thông qua
kế hoạch nâng mức tăng
trưởng từ 6,5 đến 7 % trong giai
đoạn 2021-2025. Việt Nam đang trở
nên chọn lọc hơn trong việc thu hút
FDI để nâng cao chuỗi giá trị từ điểm
đến đầu tư với nguồn lao động giá rẻ
chuyển thành trung tâm phát triển
ngành công nghiệp công nghệ cao.

ietnam’s ruling Communist
Party approved plans to raise
growth to 6.5 to 7 percent for the
2021-2025 period. Vietnam is set
to become more selective in
attracting FDI as it wants to move
up the value chain from a low-cost
labour destination to a centre for
hi-tech industry.

Nguồn: Tổng cục thống kê

Source: General Statistics Ofﬁce
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CHUYỂN ĐỘNG
TRONG NGÀNH
Samsung chuẩn bị sản
xuất linh kiện bán dẫn tại
Việt Nam từ 2023

T

rong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất
khẩu của Samsung Việt Nam đạt mức 34,3
tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hồi tháng 2, Samsung thông báo rót thêm 920
triệu USD vào nhà máy ở Việt Nam. Samsung
đang chuẩn bị thử nghiệm lưới bóng chip bán
dẫn và sẽ sản xuất đại trà ở nhà máy Thái
Nguyên từ tháng 7/2023. Samsung cũng cho
biết đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất
thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn.
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Samsung to begin
making semiconductor
parts in Vietnam in 2023

S

amsung Việt Nam earned $34.3 billion from exports in the ﬁrst six
months of 2022, up 18 per cent from the same period last year,
adding that the company aims for $69 billion in export turnover this year
and plans to invest an additional $3.3 billion in Việt Nam. Earlier this year,
the South Korean giant also poured another US$920 million into its
electronic components plant in Thai Nguyen. Samsung will begin making
semiconductor parts in Vietnam in July 2023 as the world's largest
memory chipmaker further diversiﬁes its manufacturing.
Nguồn/ Source: Nikkei Asia

Tham gia Gian hàng &
Trưng bày sản phẩm

Đăng ký tham quan &
Tham dự hội thảo

Mr. Savi Phan - Project Manager
+84 989 599 115
ngan.phan@rxtradex.com
www.nepconvietnam.com

Ms. Hanna Nguyen - Contact Center
+84 906 618 448
ha.nguyen@rxtradex.com
nepconvietnam@rxtradex.com

