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CTCP ĐT THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND121.000 N/A 1,2% N/A Bán Lẻ 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

     
N/A    N/A    N/A   

 
 

 
 
 
 
 

  

Chúng tôi đã tham dự buổi họp mặt nhà đầu tư vào hôm 13 tháng 

8 vừa qua. Cuộc thảo luận giữa ban lãnh đạo và nhà đầu tư tập 

trung chủ yếu vào tình hình hiện tại và đường lối phát triển của 

chuỗi Bách Hóa Xanh – được kỳ vọng là động lực tăng trưởng 

trong tương lai của MWG. 

MWG ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong nửa đầu năm 
2018. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.570 tỷ đồng (+42,7% yoy, 

hoàn thành 51,6% kế hoạch năm) và LNST hợp nhất đạt 1.540 tỷ đồng 
(+43,9% yoy, tương đương với 59,1% kế hoạch năm). Trong đó, chuỗi 
Điện máy Xanh (DMX) đóng góp 56,0% doanh thu thuần, tiếp đến là 
chuỗi Thế giới Di động (TGDĐ) với 40,5% và chuỗi Bách hóa Xanh 
(BHX) với 3,5%. 

BHX là tâm điểm của sự chú ý do được kỳ vọng là nhân tố tăng 
trưởng chủ chốt trong tương lai của MWG. Trong dài hạn, BHX đặt 

mục tiêu chiếm 10-15% thị phần của thị trường bán lẻ thực phẩm ước 
tính có quy mô 50-70 tỷ USD bằng cách nâng số cửa hàng lên 8.000-
12.000 cửa hàng trên toàn quốc (~1.000 đến 1.500 cửa hàng tại TP. 
HCM). Hiện tại, chuỗi BHX tập trung tại TP. HCM, Bình Dương và 
Long An với 402 cửa hàng và dự kiến hướng tới mốc 600 cửa hàng 
vào cuối năm nay.  

BHX cải thiện hoạt động nhờ không ngừng học hỏi và thích nghi. 

MWG dần tìm được phương thức mở rộng chuỗi hiệu quả và cải thiện 
lợi nhuận. Ban lãnh đạo đã điều chỉnh chiến lược: 1) dịch chuyển các 
cửa hàng ra các con đường lớn hơn, trục đường dẫn đến các khu dân 
cư đông đúc, 2) tự tay chọn lựa mặt bằng bách hóa dựa trên các tiêu 
chí như mật độ dân cư bán kính đi bộ 500m và lưu lượng giao thông 
vào các khung giờ cao điểm, 3) tăng tỷ trọng mặt hàng khô trong tổng 
sản phẩm (BLNG tối ưu có thể đạt tới 20%), 4) thêm và tối ưu hóa số 
lượng các mặt hàng (lựa chọn các nhãn hàng bán chạy nhất) và 5) 
phát triển công cụ và quy trình quản trị hàng tồn kho giúp nhân viên 
bách hóa phát hiện hàng sắp hết hạn sử dụng để kịp thời xử lý.            

Ngày 24/08/2018 

Nguyễn Như Bình Minh (Natalie) 

minh.nguyennhu@vndirect.com.vn 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 136.660 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 96.628 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 694.756 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 78.939 

Thị giá vốn (tỷ VND) 39.067 

SL CP đang lưu hành (tr) 323 

Free float (%) 65 

TTM P/E (x) 14,3 

P/B (x) 5,2 

 

Cơ cấu sở hữu 

Mobile World Retail Advisory Co. 
Ltd 12,0% 

Tri Tam Co. Ltd 9,0% 

PYN Elite Fund 4,4% 

Khác 74,6% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu thuần (tỷ) 15.757 25.253 44.613 66.340

Tăng trưởng DT thuần 65,9% 60,3% 76,7% 48,7%

Biên lợi nhuận gộp 15,2% 15,5% 16,2% 16,8%

Biên EBITDA 6,4% 6,4% 5,6% 5,6%

LN ròng (tỷ) 668 1.072 1.576 2.207

Tăng trưởng LN ròng 162,0% 60,5% 47,0% 40,0%

Tăng trưởng LN cốt lõi 159,3% 59,9% 50,3% 39,1%

EPS điều chỉnh 5.930 7.272 10.205 7.150

EPS pha loãng 2.474 3.771 5.284 7.387

BVPS 13.174 16.911 24.943 18.635

ROAE 58,7% 54,1% 49,8% 45,3%
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BHX đang tiến tới gần điểm hòa vốn. Chuỗi bán lẻ thực phẩm và 
hàng tiêu dùng ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng ở mức 269% 
yoy trong 7 tháng 2018 với doanh thu trung bình trên từng cửa hàng 
đạt 1,03 tỷ đồng/tháng trong tháng 6 vừa qua (+71% so với mức đáy 
là 600 triệu trong tháng 2). Cho tới cuối năm, BHX đặt kỳ vọng hòa 
vốn EBITDA nhờ nâng doanh số trung bình trên từng cửa hàng lên 
mức 1 tỷ đồng/tháng và biên LNG của chuỗi tăng từ mức hiện tại là 
16% lên 18%. Hơn nữa, ban lãnh đạo cũng chia sẻ rằng cứ 8/10 cửa 
hàng mới mở gần đây sẽ có doanh thu trên 1,2 tỷ/tháng.  

 

Hình 1: Bên trong 1 cửa hàng BHX tiêu chuẩn   Hình 2: Tổng số cửa hàng BHX và doanh thu trong tháng của 
mỗi cửa hàng  

 

 

 
Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: MWG, VNDIRECT 

 

BHX đang phát triển 3 nhóm cửa hàng dựa trên quy mô. MWG 

phân loại các cửa hàng BHX theo 3 mô hình: BHX mini (100-
150m2/cửa hàng), BHX tiêu chuẩn (160-200m2/cửa hàng) và BHX lớn 
(~300m2/cửa hàng).     

 BHX mini, thường được đặt ở các con phố và hẻm nhỏ, bán tổng 
số 1.300-1.500 mặt hàng thực phẩm tươi sống và đồ khô. Những 
cửa hàng này duy trì mức doanh thu khoảng 600 triệu đồng/tháng 
và mô hình này sẽ không được chú trọng phát triển trong giai 
đoạn hiện tại.  

 BHX tiêu chuẩn, mô hình cửa hàng phổ biến nhất, là dạng mở 
rộng của BHX mini với nhiều chủng loại hàng khô đa dạng hơn 
cùng với sự xuất hiện thêm của mặt hàng cá tươi sống. Mô hình 
này bán khoảng 2.000-2.200 mặt hàng khô và 300 mặt hàng tươi 
sống. MWG kỳ vọng doanh thu trên từng cửa hàng tiêu chuẩn sẽ 
đạt 1,5 tỷ đồng/tháng. 

 BHX lớn là mô hình mới áp dụng để đáp ứng nhu cầu lớn ở khu 
vực có mật độ dân cư cao với hơn 3.000 mã hàng khô và 500 
mã hàng tươi sống. MWG đặt mức doanh thu tối thiểu cho các 
bách hóa lớn ở mức 3 tỷ đồng/tháng. Các cửa hàng được đặt 
trên những con đường lớn hay gần chợ truyền thống nơi mà nhu 
cầu thường cao.  
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Hình 3: Kết quả kinh doanh 6T2018 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chuỗi TGDĐ ghi nhận mức tăng trưởng 2% nhưng không nên 
xem đó là sự đi xuống của mảng điện thoại di động. Tổng doanh 

thu các sản phẩm điện thoại, laptop và phụ kiện (được bán ở cả 2 
chuỗi ĐMX và TGDĐ) ghi nhận mức tăng trưởng 19% trong 7 tháng 
năm 2018, cao hơn mức tăng trưởng 4% của toàn thị trường (theo 
GFK- số liệu 6 tháng), qua đó nâng thị phần điện thoại và máy tính 
bảng của MWG lên 45% (so với 40% cùng kỳ). Các cửa hàng TGDĐ 
ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trên từng cửa hàng tương đối 
tốt, nhưng doanh thu cả chuỗi bị ảnh hưởng do việc chuyển đổi một 
số lượng nhất định các cửa hàng TGDĐ sang mô hình ĐMX mini (Bán 
cả các mặt hàng điện thoại và điện máy). Trong 7 tháng đầu năm 2018, 
một số cửa hàng TGDĐ đã được chuyển đổi sang các cửa hàng ĐMX, 
giảm tổng số cửa hàng TGDĐ còn 1045. MWG có thể tiếp tục chuyển 
đổi các cửa hàng TGDĐ tiêu chuẩn (với diện tích ~150m2/cửa hàng) 
đáp ứng đủ các yêu cầu về lưu lượng giao thông, doanh thu, và tiềm 
năng mở rộng diện tích lên khoảng 350-500m2 sang các siêu thị ĐMX. 
Các cửa hàng sau khi chuyển đổi thường có doanh thu gấp đôi so với 
cửa hàng TGDĐ trước đó. MWG không chú trọng mở thêm cửa hàng, 
thay vào đó đẩy mạnh doanh thu trên mỗi cửa hàng và bán hàng 
online, hướng đến mục tiêu chiếm lĩnh 50% tổng thị phần năm 2020.  

ĐMX sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng trong tương 
lai gần. Trong nửa đầu năm, ĐMX đã nâng tổng số cửa hàng lên 724 

(+79,2% so với cuối tháng 6/2017), bao gồm 35 của hàng của Trần 
Anh và hơn 80 cửa hàng TGDĐ được chuyển đổi. Qua đó, tổng doanh 
thu từ các sản phẩm điện máy và gia dụng tăng 86,6% so với cùng kỳ 
năm 2017, nâng thị phần từ 23% lên 35%. Chia sẻ về cơ cấu phân 
phối sản phẩm trên toàn thị trường, MWG cho biết cứ mỗi 100 sản 
phẩm điện máy được bán ra thì có 95 sản phẩm được bán thông qua 
kênh các cửa hàng vật lý, 33 trong số đó sẽ được bán tại các cửa 
hàng TGDĐ (tương đương với 34% thị phần các cửa hàng vật lý). 
Trong số 5 sản phẩm còn lại trên thị trường được bán online, thì sẽ có 
hơn 2 sản phẩm được bán thông qua hệ thống kênh thương mại điện 
tử của MWG (45% thị phần kênh online).   

Hình 4: Thị phần của ĐMX 

 
   Nguồn: MWG 

Nhận thấy cơ hội vẫn còn từ tỷ lệ thâm nhập thấp và sự phân mảnh 
của thị trường khi 40% thị phần vẫn đến từ các hộ kinh doanh nhỏ, 
MWG hướng đến mốc thị phần 45% trong năm 2020.  

 

Chuỗi 6T2018 %yoy 6T2018 %yoy 6T2018 %yoy Ngành hàng %yoy

TGDĐ 18.039    3,3% 1.058   4,4% 2.842       -1,1% Điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay 20%

ĐMX 24.949    86,5% 724      79,2% 5.743       4,0% Điện tử, điện lạnh và gia dụng 90%

BHX 1.552      286,1% 384      249,1% 674          10,6% Thực phẩm và hàng tiêu dùng 286%

Total 44.570    42,7% 2.166   41,8% 3.430       0,6%

Doanh thu (tỷ 

đồng)

Tổng số cửa 

hàng

Doanh thu ước 

tính trung bình 

tháng của mỗi 

cửa hàng (triệu 

đồng)

Kênh bán hàng
Tỷ trọng của kênh bán hàng trên 

tổng thị trường

Thị phần của ĐMX theo từng 

kênh

Cửa hàng 95% 34%

Online 5% 45%

Tổng thị trường 100% 35%
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Cập nhật KQKD tháng 7. Kết quả 7 tháng tiếp tục khả quan với tăng 

trưởng doanh thu thuần 41% và tăng trưởng LNST 39%. MWG đặt 
mục tiêu doanh thu hợp nhất 86.390 tỷ đồng cho cả năm 2018 
(+30,2% yoy), trong khi đó lợi nhuận đạt 2.603 tỷ đồng (+17,9% yoy). 
Tính đến cuối tháng 7, MWG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu 
và 67% kế hoạch lợi nhuận. 
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  Nguồn: VNDIRECT 
 
 
 

-110,0%

-50,0%

10,0%

70,0%

130,0%

190,0%

3,800

4,800

5,800

6,800

7,800

8,800

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A

Rolling P/E (x) (trái) Tăng trưởng EPS (phải)

31,0%

34,750%

38,50%

42,250%

46,0%

49,750%

53,50%

57,250%

61,0%

,2900

,7900

1,2900

1,7900

2,2900

2,7900

3,2900

3,7900

4,2900

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A

Rolling P/B (x) (trái) ROAE (phải)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu thuần 25.253 44.613 66.340

Giá vốn hàng bán (21.330) (37.399) (55.198)

Chi phí quản lý DN (249) (935) (1.346)

Chi phí bán hàng (2.351) (4.288) (7.017)

LN hoạt động thuần 1.323 1.991 2.779

EBITDA thuần 1.520 2.378 3.469

Chi phí khấu hao (197) (387) (690)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.323 1.991 2.779

Thu nhập lãi 81 135 251

Chi phí tài chính (41) (120) (234)

Thu nhập ròng khác 23 (1) 14

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 1.386 2.005 2.810

Thuế (310) (428) (602)

Lợi ích cổ đông thiểu số (4) (1) (1)

LN ròng 1.072 1.576 2.207

Thu nhập trên vốn 1.072 1.576 2.207

Cổ tức phổ thông (2) (220) (232)

LN giữ lại 1.070 1.356 1.975

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tiền và tương đương tiền 344 997 3.411

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 636 1.410 2.766

Hàng tồn kho 4.933 9.371 12.050

Các tài sản ngắn hạn khác 264 510 636

Tổng tài sản ngắn hạn 6.177 12.288 18.863

Tài sản cố định 849 2.096 3.464

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 241 470 496

Tổng tài sản 7.267 14.854 22.823

Vay & nợ ngắn hạn 2.053 4.789 5.604

Phải trả người bán 1.971 4.680 7.373

Nợ ngắn hạn khác 757 1.543 2.736

Tổng nợ ngắn hạn 4.781 11.012 15.713

Vay & nợ dài hạn 0 0 1.200

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn điều lệ và 1.469 1.540 3.170

LN giữ lại 978 2.262 2.699

Vốn chủ sở hữu 2.484 3.840 5.907

Lợi ích cổ đông thiểu số 2 2 3

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 7.267 14.854 22.823

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

LN trước thuế 1.386 2.005 2.810

Khấu hao 197 387 690

Thuế đã nộp (196) (531) (691)

Các khoản điều chỉnh khác 33 86 102

Thay đổi VLĐ (2.061) (2.534) (246)

LC tiền thuần HĐKD (641) (587) 2.665

Đầu tư TSCĐ (587) (1.279) (2.065)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 1 0

Các khoản khác (71) 2 29

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 (85)

LC tiền từ HĐĐT (658) (1.276) (2.121)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 92

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (2) 0 0

Tiền vay ròng nhận được 1.434 2.736 2.010

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (2) (220) (232)

LC tiền thuần HĐTC 1.430 2.516 1.870

Tiền & tương đương tiền đầu kì 213 344 997

LC tiền thuần trong năm 131 653 2.414

Tiền & tương đương tiền cuối kì 344 997 3.411

Các chỉ số cơ bản

12-15A 12-16A 12-17A

Dupont

Biên LN ròng 4,2% 3,5% 3,3%

Vòng quay TS 4,73 4,03 3,52

ROAA 20,1% 14,2% 11,7%

Đòn bẩy tài chính 2,70 3,50 3,87

ROAE 54,1% 49,8% 45,3%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 1,11 1,99 7,88

Số ngày nắm giữ HTK 84,4 91,7 79,7

Số ngày phải trả tiền bán 33,7 45,8 48,8

Vòng quay TSCĐ 39,3 30,3 23,9

ROIC 23,6% 18,3% 17,4%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,29 1,12 1,20

Khả năng thanh toán nhanh 0,26 0,26 0,43

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,07 0,09 0,22

Vòng quay tiền 51,8 47,9 38,8

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 60,3% 76,7% 48,7%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 64,1% 50,5% 39,6%

Tăng trưởng LN ròng 60,5% 47,0% 40,0%

Tăng trưởng EPS 52,0% 40,0% 40,0%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 7.306 10.237 7.166

BVPS (VND) 16.911 24.943 18.635
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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Website: https://vndirect.com.vn 
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