
Đối với các thương hiệu hay nhà bán lẻ hàng may 
mặc, tốc độ  ra thị trường có giá trị cố hữu nào 

không? Quan niệm này vẫn là chủ đề tranh cãi không 
có hồi kết và các công ty Thời trang Nhanh dấu chấm 
cảm cứ giải thích ủng hộ cho quan niệm này. Nhưng 
một câu hỏi vẫn còn hiện hữu là liệu có thể đo được 
giá trị của tốc độ ra thị trường hay không?

Bán nhiều sản phẩm hơn ở 
mức giá toàn phần sẽ đem 
lại lợi nhuận cao hơn và 
giảm thiểu hàng tồn kho tốn 
kémkhôngcần thiết. Các nhà 
bán lẻ và thương hiệu hàng 
may mặc, đồ gia dụng, cả 
trực tuyến và tại cửa hàng, 
vẫn luôn vất vả tìm cách có 
được sản phẩm phù hợp ở 
mức giá phù hợp, tại thời 
điểm phù hợp cho người tiêu 
dùng hiện nay. Giao “sản 
phẩm phù hợp ở thời điểm 
phù hợp” đồng nghĩa với độ 
chính xác – và tỷ lệ bán 
hết hàng theo phần trăm 
của hoạt động bán lẻ/thương 
hiệu là thước đo độ chính 
xác (ngược lại, % hạ giá là thước đo độ không chính 
xác).

Mặc dù bằng trực giác, lãnh đạo của các thương hiệu/
nhà bán lẻ cảm thấy “tốc độ ra thị trường” có giá trị 
nhưng rõ ràng là khó có thể đưa ra một thước đo về 
“Giá trị” của thời gian. Trước đây, các thương hiệu/
nhà bán lẻ sử dụng IMU
(Chênh lệch giữa chi phí và giá bán) thấp nhất làm 
thước đo cho độ chính xác và chi phí của sự không 
chính xác được giảm thiểu bằng cách chiết khấu. Tuy 
nhiên, cách này không hiệu quả và việc người tiêu 
dùng “đang có nhu cầu” hiện nay được các thiết bị 
điện tử hỗ trợ đãkhiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn 
nữa.
 

Hợp tác với WWA Advisors, COTTON USA đã tiếp 
nhận thách thức giúp chuỗi cung ứng dệt may 
xây dựng thước đo để tăng độ chính xác và đề 
xuất mô hình sau đây với mục đích giúp những 
người ra quyết định đánh giá GIÁ TRỊ của thời 
gian khi ra các quyết định về phát triển sản 
phẩm, buôn bán và tìm nguồn hàng. Giả định 
là việc ra quyết định cuối cùng về vải, màu sắc, 

đường cắt và phong cách 
sản phẩm càng gần thời 
điểm mua thì sẽ khiến 
sản phẩm chính xác hơn.

Chìa khóa cho vấn đề này 
là xác định thời điểm nào 
đủ gần để dự đoán chính 
xác NHU CẦU CỦA NGƯỜI 
TIÊU DÙNG thực tế, từ đó 
đạt được tỷ lệ bán hết hàng 
mong muốn. Thay vì phải 
làm theo thước đo, thương 
hiệu/nhà bán lẻ phải cân 
nhắc về thời điểm khi họ 
cảm thấy có dự đoán chính 
xác nhất về Nhu cầu của 
Người tiêu dùng để tăng 
độ chính xác và về mức chi 

phí phải trả để đạt lợi nhuận mong muốn. Mặc dù 
ban đầu có thể tốn nhiều chi phí hơn nhưng nếu tìm 
nguồn gần hơn với nhu cầu đã biết thì có thể tăng tỷ 
lệ bán hết hàng, bù trừ cho khoản tiền trả thêm đó 
và tạo nhiều lợi nhuận hơn theo thời gian qua hoạt 
động bán lẻ đáp ứng nhu cầu một cách nhanh chóng 
và chủ động, giảm hạ giá và tình trạng hết hàng dự 
trữ.

Mô hình Zara đã được báo chí ghi nhận rộng rãi là 
vua của các mô hình tìm nguồn hàng với tỷ lệ bán 
hết hàng ở mức giá toàn phần là 85% và hệ số vòng 
quay hàng tồn kho cao. Mặc dù có thể mọi người 
không muốn chuyển sang “thời trang nhanh” nhưng 
việc tăng tỷ lệ bán hết hàng ở mức giá toàn phần 
hoàn toàn có thể thực hiện được khi phát triển sản 

Giá trị của Thời gian
Giải Bài toàn Tốc độ và Chi phí
Gia tăng Doanh số – Giảm Hạ giá

Chúng tôi đang đưa ra một 
giả thuyết rằng nếu các 

thương hiệu có thể ra quyết 
định cuối cùng gần với thời 
điểm bán sản phẩm hơn thì 
họ có thể dự đoán tốt hơn 

nhu cầu của người tiêu dùng 
và do đó tăng tỷ lệ bán hết 

hàng, đồng thời quản lý mức 
hàng tồn kho hiệu quả hơn.  



phẩm, buôn bán và tìm nguồn hàng chính xác hơn.
Mô hình dưới đây đem lại một cách để quản lý tình 
trạng hàng tồn kho không khớp (quá nhiều sản phẩm 
không phù hợp/quá ít sản phẩm phù hợp).

MÔ HÌNH
Gần như không thể lượng hóa chi tiết chi phí của tình 
trạng hàng tồn kho không khớp. Tuy nhiên, khi hợp 
tác với WWA Advisors, COTTON USA đã tìm được một 
mô hình mà chúng tôi tin là sẽ giúp các thương hiệu/
nhà bán lẻ nâng cao độ chính xác trong dự báo nhu 
cầu đối với nhóm người tiêu dùng sử dụng thiết bị di 
động “xem ngay mua ngay” hiện nay. Mô hình này 
dựa trên Chi phí Chênh Lệch Biên của Phòng thí 
nghiệm hoạt động (Ob Lab) thuộc trường University 
of Lausanne. Phụ lục chứa thông tin chi tiết về Mô 
hình Người bán Báo Cổ điển, được kết hợp với mô 
hình tài chính định giá quyền chọn Black-Sholes, 
được dùng để tạo ra Chi phí Chênh Lệch Biên.

WWA đã đại diện cho COTTON USA áp dụng mô hình 
này cho hoạt động tìm nguồn hàng may mặc để giúp 
lãnh đạo của các thương hiệu/nhà bán lẻ đánh giá 
khoảng giá phù hợp liên quan đến thời gian cam kết 
của sản phẩm. Chúng tôi đang đưa ra một giả thuyết 
rằng nếu các thương hiệu có thể ra quyết định cuối 
cùng gần với thời điểm bán sản phẩm hơn thì họ có 
thể dự đoán tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng và 
do đó tăng tỷ lệ bán hết hàng, đồng thời quản lý mức 
hàng tồn kho hiệu quả hơn. Các thương hiệu phải xác 
định rõ đâu là thời điểm cam kết sản phẩm của họ 
(dựa trên quá trình phát triển sản phẩm, buôn bán, 
tìm nguồn và hiệu suất của trung tâm phân phối).

Để sử dụng mô hình này, lãnh đạo của các thương 
hiệu/nhà bán lẻ phải xác định một số vấn đề:

1. Họ muốn chính xác như thế nào (có nghĩa là 
% bán hết hàng ở Mức giá toàn phần mong 
muốn)?

2. Họ có thể đạt được độ chính xác mong muốn 
tại thời điểm nào (có nghĩa là khi nào đưa ra 
cam kết)?

3. Giá Bán lẻ Bình thường của Sản phẩm?
4. Ước tính Nhu cầu đối với Sản phẩm?
5. Chi phí Sản phẩm từ nhà cung ứng với thời 

gian Chờ hàng Dài (giả định đây là chi phí 
thấp nhất)?

6. Giá trị Hạ Giá?
 
Chúng tôi có 2 ví dụ về thông tin sản phẩm đưa vào 
mô hình này để chứng minh mô hình dễ sử dụng.

Ví dụ Một: Áo phông thời trang đã được bán trong 
thời gian hơn 10 tuần, trong đó có 2 thời điểm doanh 
số cao nhất, gấp 2 lần doanh số bình quân hàng 

tuần. Giá Bán lẻ là 14,99$. Nhà bán lẻ muốn có tỷ lệ 
bán hết hàng ở Mức giá toàn phần là 75% và tin rằng 
họ có thể đạt được tỷ lệ này nếu đưa ra cam kết xuất 
50 ngày. Chi phí khi Thời gian Chờ hàng Dài (trên 
100 ngày) là 6,90$.

Nhà bán lẻ có thể trả thêm tối đa 12,5% (hoặc 
tối đa $0,86 trên chi phí thời gian chờ hàng dài) 
từ một nhà cung cấp gần đó mà có thể đáp ứng 
cam kết 50 ngày.

Nếu đơn hàng có số lượng 100.000 đơn vị, lợi nhuận 
sẽ tăng 11% nhờ giảm thời gian chờ hàng, cho dù 
phải trả nhiều hơn cho sản phẩm.

Ví dụ Hai: Áo Polo dành cho Nam đã được bán trong 
thời gian 10 tuần, trong đó có 1 lần khuyến mãi 
nhân Ngày của Cha, với doanh số cao gấp 3 lần so 
với doanh số bình quân hàng tuần. Giá Bán lẻ Bình 
thường là 30$. Nhà bán lẻ muốn có tỷ lệ bán hết 
hàng ở Mức giá toàn phần là 75% và tin rằng họ có 
thể đạt được tỷ lệ này nếu đưa ra cam kết xuất 50 
ngày. Chi phí khi Thời gian Chờ hàng Dài (trên 100 
ngày) là 9$. 

Nhà bán lẻ có thể trả thêm tối đa 21% (hoặc 
tối đa $1,47 trên chi phí thời gian chờ hàng dài) 
từ một nhà cung cấp gần đó mà có thể đáp ứng 
cam kết 50 ngày.

Nếu đơn hàng có số lượng 100.000 đơn vị, lợi nhuận 
sẽ tăng 6% nhờ giảm thời gian chờ hàng, cho dù 
phải trả nhiều hơn cho sản phẩm (so với tỷ lệ bán 
hết hàng 30% do dự báo nhu cầu không chính xác 
với thời gian chờ hàng dài hơn).

Điều quan trọng cần lưu ý là để đáp ứng cam kết 50 
ngày, truyền thông trong toàn bộ chuỗi cung ứng 
có vai trò vô cùng quan trọng để các nhà cung cấp 
sợi, vải và quần áo chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng 
thời gian giao hàng cần thiết. Dữ liệu phát triển sản 
phẩm và buôn bán/bán hàng kết hợp với tìm nguồn 
sản phẩm có vai trò vô cùng quan trọng để giảm thời 
gian giao hàng.

PHẦN KẾT LUẬN
Thị trường người tiêu dùng dễ thay đổi hiện nay đòi 
hỏi thương hiệu/nhà bán lẻ phải thay đổi từ “bán 
hàng đã sản xuất” sang “sản xuất hàng đang bán”. 
Áp dụng công thức Giá trị của Thời có thể giúp cho 
bán lẻ hoặc thương hiệu trong chuyển đổi có tổ chức 
này. Để tìm hiểu thêm và sử dụng Mô hình Giá trị của 
Thời gian do Op Lab xây dựng cho các sản phẩm của 
bạn, vui lòng liên hệ Vaughn Jordan  
vjordan@cotton.org.


