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1.1 Quản lý hàng lưu kho là gì?
Quản lý hàng lưu kho là việc kiểm soát lượng hàng lưu kho sao cho không bị dư thừa và liên tục tồn kho;

quản lý hàng lưu kho cũng là việc kiểm soát lượng vốn tồn kho, có liên quan đến tỷ lệ quay vòng vốn và tỷ lệ

lợi nhuận của người bán; quản lý hàng lưu kho là một mắt xích quan trọng trong hoạt động của các cửa

hàng trên Amazon, liên quan đến toàn bộ thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đòi hỏi người bán phải kết hợp

với tình hình kinh doanh của mình để giám sát quản lý và tối ưu hóa trong thời gian dài. Làm thế nào để duy trì

hệ số vòng quay hàng tồn kho, duy trì tỷ lệ hàng bán hợp lý để tối đa hoá tỷ suất hoàn vốn là điều mà mọi người

bán trên Amazon đều quan tâm.

1.2 Quản lý hàng lưu kho là "quản lý" những gì?
Đối với người bán, quản lý hàng lưu kho ảnh hưởng trực tiếp đến mức doanh thu. Quản lý hàng lưu kho không

đúng cách có thể dẫn đến tăng chi phí vận hành và chi phí lưu kho, cũng có thể gây ra tình trạng khó bán hoặc

thiếu hàng. Vì thế, tầm quan trọng của quản lý hàng lưu kho là hiển nhiên. Dưới đây là 7 loại hàng lưu kho

không lành mạnh điển hình, giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì mà quản lý hàng lưu kho "quản lý":

Dựa theo nhu cầu được dự báo, nếu thời gian cung ứng hàng vượt quá 90 ngày, Amazon sẽ xem đó 

là hàng lưu kho dư thừa. Số lượng hàng dư thừa là số lượng mà bạn mất nhiều chi phí hơn khi không

làm gì và phải trả phí lưu trữ thay vì thực hiện hành động như giảm giá hoặc loại bỏ hàng lưu kho. 

Giá trị này phụ thuộc vào nhu cầu của người mua đối với sản phẩm và giá thành sản phẩm (bao gồm 

chi phí và giá thành sản phẩm).

1. Hàng lưu kho dư thừa
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"Hàng lưu kho bị kẹt lại" là hàng lưu kho mà người mua không thể mua được do các vấn đề về 

thông tin sản phẩm, dẫn đến giảm doanh số bán hàng và phát sinh chi phí lưu kho.

2. Hàng lưu kho bị kẹt lại

Các đơn vị ASIN chưa được bán ra trong 6 tháng liên tiếp trở lên và đã ở trong Trung tâm hoàn 

thiện đơn hàng của Amazon quá 180 ngày được gọi là "hàng lưu kho để không". Loại hàng này 

vừa chiếm chỗ lưu kho vừa tăng thêm áp lực chi phí lưu kho cho người bán;

3. Hàng lưu kho để không

Hàng lưu kho nằm trong các đơn hàng bị loại bỏ đang trong quá trình chờ loại bỏ thực tế. 

Có thể mất từ 90 ngày trở lên để xử lý và gửi đi loại hàng tồn kho chờ loại bỏ này từ Trung tâm 

hoàn thiện đơn hàng của Amazon;

4. Đơn hàng chờ loại bỏ

Hàng lưu kho vượt quá giới hạn hiện tại cho loại hàng lưu kho được chỉ định. Nếu người bán bị 

hạn chế thì cần đặc biệt chú ý kiểm soát lượng hàng bổ sung và lượng hàng lưu kho để tránh 

phải trả thêm phí hàng tồn thặng dư;

5. Hàng lưu kho dự trữ quá mức

Tiến độ xử lý hàng tồn kho trong các kiện hàng của Amazon được chia làm "đang xử lý", "đang 

giao", "đang ở trung tâm hoàn thiện đơn hàng", "đã hoàn thành" và "đã loại bỏ/ đã huỷ".Trong đó 

kiện hàng được tạo và chưa có kế hoạch giao trong thời gian ngắn cũng sẽ chiếm hạn ngạch 

hàng tồn kho trong giới hạn hàng bổ sung của bạn;

6. Hàng lưu kho chưa có kế hoạch giao trong các kiện hàng của Amazon

Hàng lưu kho có thời gian lưu trữ ở các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon vượt quá 

365 ngày, Amazon sẽ đánh giá và tính phí lưu trữ dài hạn thu theo tháng dựa trên tổng thể tích 

sản phẩm (dùng đơn vị foot khối).

7. Hàng lưu kho quá hạn
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Những vấn đề thường gặp ở trên của người bán trong hoạt động thực tế có thể khiến người bán

không đạt được hiệu suất hàng lưu kho như mong muốn. Nếu hiệu suất hàng lưu kho không tốt sẽ

liên quan đến việc kiểm soát chi phí, hiệu suất sử dụng vốn và tỷ lệ quay vòng hàng hoá, ảnh

hưởng trực tiếp tới doanh thu của người bán. Vì vậy, duy trì mức lưu kho lành mạnh là ưu tiên

hàng đầu của mỗi người bán.

1.3 Quản lý lưu kho là "quản lý" như thế nào?

Để nâng cao tỷ lệ hàng bán ra, giảm thiểu hàng lưu kho dư thừa, người bán cần lập kế hoạch hợp

lý trong chu kỳ dự trữ hàng và chu kỳ vận chuyển. Amazon khuyến nghị người bán nên tiến hành

quản lý lưu kho từ hai khía cạnh sau: kiểm soát số lượng hàng tồn kho và nắm bắt nhịp độ.
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⚫ Xác định số lượng dự trữ sản phẩm mới

Tính bất ổn của thị trường và sự thay đổi trong sở thích người tiêu dùng, khiến cho việc dự trữ sản

phẩm mới tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó Amazon khuyến nghị người bán nên chuẩn bị đầy đủ, tiến

hành dự trữ hợp lý, thận trọng để tránh thua lỗ.

Đối với những sản phẩm mới chưa đăng bán, tồn tại những rủi ro sau:

Amazon khuyến nghị người bán xác định số lượng dự trữ của sản phẩm mới từ ba khía cạnh sau:

• Đo lường trước

Việc dự trữ và giao sản phẩm mới lần đầu tồn tại nhiều bất ổn về doanh số bán

hàng. Dự trữ hàng theo lô nhỏ để tiến hành đo lường trong giai đoạn đầu giúp

người bán nắm được số liệu thời gian thực linh hoạt hơn, đo lường được mức

độ ưa chuộng của thị trường, tránh việc lưu kho dư thừa do dự trữ nhiều và

doanh số bán hàng thấp;

• Nghiên cứu thị trường

Phân tích tình hình thị trường mục tiêu, tình hình tiêu thụ của các đối thủ cạnh

tranh cùng loại và hành vi của người tiêu dùng, xác định các rào cản gia nhập

thị trường, lựa chọn sản phẩm mới được người tiêu dùng chấp nhận cao;

• Phân tích xu hướng doanh số bán hàng trong tương lai

Theo điều tra nghiên cứu sơ bộ, xây dựng phân tích mô hình số liệu, có thể

phán đoán một cách khoa học hơn liệu sau khi đăng bán sản phẩm mới có trở

thành xu hướng về lượng truy cập và doanh số bán hàng bùng nổ trong vài

tháng tới hay không để có thể dự trữ hợp lý.

• Rất khó để xác định biểu hiện 

thị trường tương lai của sản phẩm mới

• Mối đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh 

cùng loại trên thị trường

1.3.1 Kiểm soát số lượng hàng lưu kho

Amazon khuyến nghị người bán nên chia nhỏ việc lập kế hoạch quản lý lưu kho từ góc độ sản phẩm mới

và sản phẩm hiện có. Khi sản phẩm hiện có của bạn không đủ hoặc tồn kho quá nhiều, việc bổ sung kịp

thời và loại bỏ hàng lưu kho dư thừa sẽ có lợi cho mức tồn kho lành mạnh lâu dài của bạn.
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⚫ Xác định lượng hàng dự trữ/ bổ sung của sản phẩm đã chọn

Amazon khuyến nghị người bán có thể sử dụng công thức dự trữ/ bổ sung cơ bản, kết hợp với báo cáo dữ

liệu hoặc công cụ vận hành trên nền tảng của người bán để theo dõi chính xác hơn doanh số bán hàng hiện

tại và ước tính xu hướng doanh số bán hàng trong tương lai. Với sản phẩm có doanh số bán hàng ổn định,

sản phẩm bán chạy hoặc sản phẩm tồn đọng phải tiến hành lập kế hoạch dự trữ và bổ sung hàng hóa hợp lý

trước. Công thức cơ bản dự trữ/ bổ sung sau đây để bạn tham khảo:

Tồn kho an toàn là mức tồn kho tối thiểu từ khi bắt đầu mua hàng đến khi nhập kho nhận hàng kết thúc.

Trong toàn bộ quá trình thu mua và chu kỳ vận chuyển, người bán còn phải xem xét rủi ro do các yếu tố bất

ổn mang tới, vì vậy hàng tồn kho tối thiểu là hàng tồn kho cần cộng thêm hệ số an toàn
1
.

Số lượng dự trữ/ bổ sung = Kho an toàn - tồn kho ở nước ngoài (kho hàng Amazon/ kho hàng ở 

nước ngoài) - tồn kho trong nước

(Chu kỳ đặt hàng + chu kỳ vận chuyển + chu kỳ giao hàng + hệ số an toàn) x 

Doanh số bán hàng trung bình hàng ngày

Tồn kho an toàn =

Doanh số bán hàng trung bình hàng ngày ước tính

• Sản phẩm bán chạy theo mùa (tồn kho không đủ)

Do doanh số bán hàng có sự biến động khá lớn, người bán cần lập kế hoạch bán hàng trước cho

1-2 tháng tới. Amazon khuyến nghị bạn có thể dựa trên kế hoạch bán hàng để tính doanh số bán

hàng bình quân ngày dự kiến trong 1-2 tháng tới và kết hợp với hàng tồn hiện có để lên kế hoạch

dự trữ/ bổ sung hợp lý.

• Phân tích xu hướng bán hàng trong tương lai (dự phòng hàng tồn kho)

Người bán có thể giảm thiểu sản phẩm dư thừa bằng cách tăng tỷ lệ hàng bán ra và loại bỏ hàng

lưu kho dư thừa.

Có rất nhiều kênh quảng cáo phong phú và các loại công cụ thúc đẩy tiêu thụ khác nhau trên và

ngoài trang Amazon, người bán có thể dùng các hoạt động sự kiện và các cách thức thúc đẩy tiêu

thụ khác nhau để mở rộng tiếp thị, cải thiện tỷ lệ bán sản phẩm.

Đối với người bán sử dụng kho FBA , trước tiên họ có thể chọn chuyển hàng lưu kho dư thừa trong

kho FBA sang kho nước ngoài để chia sẻ áp lực hàng lưu kho; nếu chi phí chuyển hàng về kho

trong nước hoặc kho ở nước ngoài cao hơn nhiều so với chi phí dọn và tiêu hủy chúng, Amazon đề

xuất cách giải phóng kho để chuyển hàng lưu dư thừa ra khỏi kho. Trong các hoạt động bán hàng

tiếp theo, cũng phải xem xét giảm số lượng tồn kho của đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) này.

• Sản phẩm có doanh số bán hàng ổn định (tồn kho thích hợp)

Người bán có thể thống kê doanh số bán hàng trung bình của 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày và 30 ngày

gần nhất, sau khi tính bình quân gia quyền sẽ ra doanh số bán hàng bình quân ngày. Kết hợp công

thức trên để ra lượng hàng bổ sung cụ thể.

1. Hệ số an toàn: Số ngày bổ sung hàng hóa được thêm vào để ngăn chặn một số yếu tố bất ổn (như kiểm tra hải quan, chậm thời 

gian lên kệ, doanh số bán hàng tăng đột biến, thất lạc linh kiện, v.v.).
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Phương thức 

vận chuyển

Đơn vị tính 

phí

Thuộc tính 

kích thước
Thuộc tính của sản phẩm

Tính kịp 

thời của 

vận 

chuyển

Cước 

vận 

chuyển

Chuyển phát 

nhanh quốc tế

Ki-lô-gam

Kích thước một 

mặt

dưới 3 mét

Các sản phẩm có khối lượng nhẹ, đơn 

giá cao, dễ bị hạn chế về mùa vụ và 

thời gian, chẳng hạn như chip điện tử, 

thời trang có thương hiệu, v.v.

Ngắn Cao

1.3.2 Nắm bắt nhịp độ

Kể từ thời điểm người bán quyết định bán sản phẩm cho đến khi sản phẩm được nhập kho trung tâm hoàn thiện đơn hàng của

Amazon, có nhiều rủi ro khác nhau trong cả giai đoạn dự trữ và giai đoạn vận chuyển, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của

người bán. Amazon khuyến nghị người bán bổ sung hàng hóa kịp thời, nắm bắt nhịp độ dựa trên khả năng chống rủi ro thực tế và

mức quay vòng vốn, bắt đầu từ chu kỳ đặt hàng, chu kỳ giao hàng và vận chuyển tới tay.

⚫ Kiểm soát chu kỳ đơn hàng
1

để phối hợp bổ sung kịp thời

Người bán trên Amazon thực hiện quản lý rủi ro chuỗi cung ứng hợp lý từ sản xuất, đặt hàng cho tới khi nhập kho

thành công, điều này có thể cung cấp biện pháp bảo vệ hiệu quả cho người bán nhằm tiết kiệm chi phí và duy trì hệ số

quay vòng của hàng tồn kho ở mức cao. Bạn có thể dùng cách sau đây để kiểm soát chu kỳ đặt hàng và bổ sung kịp

thời để không bỏ lỡ thời điểm bán chạy nhất:

• Xây dựng lịch trình sản xuất vận hành nội bộ

Lịch trình sản xuất vận hành nội bộ có thể kiểm soát hiệu quả tiến độ sản xuất và nắm bắt nhịp

thời gian nhập kho hàng hóa. Người bán có thể lập lịch trình tùy theo tình hình thực tế của họ, kết

hợp xem xét chi phí, lượng tiêu thụ, tỷ suất lợi nhuận, v.v.

• Chọn nhà cung ứng phù hợp quy chuẩn và đáng tin cậy

Các nhà cung ứng hợp quy chuẩn và đáng tin cậy không chỉ có thể cung cấp hàng hóa với hiệu

quả và chất lượng cao mà những nhà cung ứng có đầy đủ thiết bị sản xuất gia công còn có thể

đảm bảo chất lượng hàng hóa ở mức cao nhất. Người bán có thể xác định nhà cung ứng bằng

cách kiểm tra trình độ quản lý và mức độ kiểm soát chất lượng của công ty cung ứng.

⚫ Xác định chu kỳ giao hàng và vận chuyển 
2

để phù hợp với nhịp độ bổ sung hàng

• Sử dụng linh hoạt các phương thức vận chuyển

Các phương thức vận chuyển khác nhau có tính kịp thời, tính ổn định và giá cả khác nhau.Các phương thức 

vận chuyển phổ biến bao gồm: chuyển phát nhanh quốc tế, vận tải biển, vận chuyển đường hàng không… 

Người bán nên vận dụng linh hoạt tùy theo tình hình thực tế. Vận tải đường biển là phương thức vận tải được 

sử dụng phổ biến nhất, vận chuyển đường hàng không/ chuyển phát nhanh quốc tế có thể được sử dụng để 

thử nghiệm sản phẩm mới, bổ sung khẩn cấp khi doanh số bán hàng tăng đột biến.

1. Chu kỳ đặt hàng: thời gian từ khi đặt đơn hàng đến khi hàng hóa về đến kho địa phương;

2. Chu kỳ vận chuyển: Thời gian từ kho địa phương đến khi lên kệ kho Amazon, các phương thức vận chuyển khác nhau sẽ có chu 

kỳ vận chuyển khác nhau.

*
Vui lòng chuyển đến trang tiếp theo để biết thêm nhiều phương thức vận chuyển
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Trong chương này, bạn đã hiểu về các khái niệm, đối tượng và phương pháp quản lý hàng lưu kho. Cho dù trong mùa

thấp điểm hay mùa cao điểm, bạn cần phân tích xu hướng bán hàng trong tương lai dựa trên tình hình thị trường hoặc

doanh số bán hàng trước đó để điều chỉnh linh hoạt số lượng dự trữ, chu kỳ tồn kho, chu kỳ giao hàng và vận chuyển,

đồng thời cố gắng cải thiện tỷ lệ quay vòng của hàng hóa và vốn.

Phương thức 

vận chuyển

Đơn vị 

tính phí

Thuộc tính 

kích thước
Thuộc tính của sản phẩm

Tính 

kịp 

thời 

của 

vận 

chuyển

Cước 

vận 

chuyển

Vận tải biển

Mét khối
Sản phẩm quá 

nặng, quá dài

Có thể vận chuyển bất kỳ sản 

phẩm nào, đơn giá sản phẩm 

tương đối thấp, chẳng hạn như đồ 

nội thất, hàng dệt may, v.v.

Dài Cao

Vận chuyển 

đường hàng 

không

Ki-lô-gam

(Thường 

bắt đầu 

vận 

chuyển với 

lô hàng 

trên 45 kg)

3,18 * 2,54 *

1,6 (mét) trong

Có thể vận chuyển bất kỳ sản 

phẩm nào, đơn giá sản phẩm 

tương đối thấp, chẳng hạn như đồ 

nội thất, hàng dệt may, v.v.

Ở giữa Ở giữa

• Kiểm soát tần suất giao hàng

• Tín hiệu bổ sung hàng hoá:

Khi lượng hàng tồn thấp hơn lượng dự trữ an toàn, đó là tín hiệu cho thấy

cần bổ sung hàng.

• Chu kỳ giao hàng
1

:

Trong những trường hợp bình thường, chu kỳ vận chuyển của phương

thức vận chuyển logistics đã chọn quyết định tần suất giao hàng và lượng

hàng mỗi lần giao;

Tần suất giao hàng mà Amazon khuyến nghị là từ 7-15 ngày, đồng thời

nên cân nhắc tăng hệ số an toàn;

Vào mùa cao điểm, nên duy trì tần suất giao hàng thấp và chia làm nhiều

lần để tránh tình trạng tồn đọng hoặc hết hàng trong kho.

1. Chu kỳ giao hàng: Khoảng thời gian từ lần giao hàng đầu tiên đến lần giao hàng thứ hai của kho địa phương, bao 

gồm cả thời gian kho hàng địa phương cần xử lý trước. 


