




Nhu cầu sử dụng xe đạp tăng cao thời dịch bệnh 

Theo báo cáo từ các nhà sản xuất và các đại lý thành viên doanh số bán các mặt hang xe đạp 

thể thao tăng cao trong thời gian nửa cuối năm 2020 và tiếp tục duy trì trong năm 2021. 

Doanh số tăng cao phản ánh nhu cầu sử dụng xe đạp của người tiêu dùng có xu hướng gia 

tăng khi dịch bệnh khiến các khách hàng có nhu cầu sử dụng xe đạp để rèn luyện sức khỏe. 

Hiệp hội các nhà sản xuất xe 2 bánh – VAMM hiện đang có 5 nhà sản xuất xe đạp thành viên 

bao gồm: Giant Bicycles, GALAXYBICYCLE CO.,LTD, TWITTER bicycle, xe đạp thống nhất, xe 

đạp asama. Theo báo cáo VAMM nhận được từ các nhà sản xuất thành viên tổng số lượng 

xe bán ra trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021 tăng hơn 200% tại thị trường Việt Nam ước 

đạt 5 triệu chiếc. 

Lý giải cho mức tăng trưởng “kỷ lục” này do nhu cầu sử dụng xe đạp thể thao tăng mạnh 

phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe khi các phòng gym đồng loạt ngừng hoạt động. Ngoài ra 

nhu cầu mua xe đạp phục vụ đối tượng con trẻ phục vụ nhu cầu đi lại và vui chơi cũng tăng 

mạnh thúc đẩy nhu cầu mua xe đạp. 

Hiện tại, 5 nhà sản xuất xe đạp hiện đang phân phối rất nhiều các mẫu xe đạp thể thao tại 

thị trường Việt Nam. Tiêu biểu trong số này là một số mẫu xe dẫn đầu thị trường bao gồm: 

STT Nhà sản xuất Các mẫu xe đạp nổi bật 

1 Giant Bicycles atx 610, atx 860, atx 618, atx 720, atx 830, need latte, giant 
hunter, Rincon X, xtc 800, xtc 820, atx 777, atx 810, escape 

1, escape 2, escape 3, ineed 1500, orc 5300 

2 GALAXYBICYCLE 
CO.,LTD 

Rl420, lp400, ml150, a5, a100, at8, at10, ct9, k3, lp300, 
m10, m30, ml250, mt8, mt228, rl400, rl500, rl600, tx22, 

th19, xc10, xc30, ml190, rl200, t5, mt16, ml200 

3 TWITTER bicycle T10 pro, 728, hunter, leopard pro, mantis 2.0, R7000, 
smile, 3700, sniper 2.0, 736, 3000, 3900xc 

4 xe đạp asama Solano factory, amt 60, trk2602, warrior, RB 002, trk2401, 
amt 01, mtb 2605, cross lx, mtb 2605 

 

Theo báo cáo của các nhà sản xuất do nhu cầu tăng cao đột biến cũng như sự gián đoạn 

chuỗi cung ứng vật liệu và linh kiện trên toàn cầu khiến giá các dòng xe đạp đều co xu 

hướng tăng.  Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới khách hàng mà còn gián tiếp ảnh 

hưởng tới năng lực sản xuất khiến số lượng sản phẩm có thể sản xuất được suy giảm. 
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