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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)
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DOANH THU 

THEO CHUỖI

SỐ LƯỢNG 

CỬA HÀNG

TĂNG TRƯỞNG 

DOANH THU 9T2020 

SO VỚI CÙNG KỲ

TGDĐ 962 -14%

ĐMX 1.124 1%

BHX 1.623 112%

3.709 cửa hàng tính tới cuối T9/2020

3

76.763

DOANH THU THUẦN                           
(tỷ đồng)

9T2019 9T2020

9T2019 9T2020

+6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ  
(tỷ đồng)

2.976

+0,05%

81.352

2.978

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ONLINE

Tổng doanh thu online là 7.244 tỷ đồng

= 9% doanh thu của MWG

11%

Tỷ trọng doanh thu online 
trong doanh thu chuỗi TGDĐ & ĐMX

1%

Tỷ trọng doanh thu online 
trong doanh thu chuỗi BHX

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
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(*) Doanh thu theo chuỗi chưa bao gồm

doanh thu của Bigphone

27,0%

54,4%

18,6%

37,9
%

37,0
%

18,6%

6,5%

CƠ CẤU DOANH THU                                 

THEO SẢN PHẨM KINH DOANH

(*) Dịch vụ khác bao gồm; sim, thẻ cào, trả góp, 

thu hộ, máy cũ…

CƠ CẤU DOANH THU                                 

THEO CHUỖI

Nhóm sản phẩm

điện thoại, MTB, 

MTXT, phụ kiện, 

đồng hồ

Nhóm sản

phẩm điện

máy

Thực phẩm

& FMCGs

Khác

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIA. TGDĐ/ĐMX VÀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ & ĐIỆN TỬ TIÊU DÙNG 

1. Thị trường hầu hết các ngành hàng công nghệ và điện tử tiêu dùng đang ghi nhận

mức tăng trưởng doanh số âm so với cùng kỳ năm 2019 (ngoại trừ máy tính xách tay và

thiết bị đeo). Trong đó, giá trị tiêu thụ lũy kế 9T2020 so với cùng kỳ năm trước của:

(i) ngành hàng điện thoại giảm 2 chữ số; và

(ii) các sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm 1 chữ số.

Tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX lũy kế 9 tháng đầu năm chỉ giảm khoảng 5% so

với cùng kỳ. MWG đang làm tốt hơn thị trường ở hầu hết các sản phẩm chính:

2. Cập nhật tình hình thị trường quý 3/2020:

(i) ngành hàng điện thoại, điện tử ghi nhận sự phục hồi so với nền sụt giảm mạnh ở Q2

nhờ các hãng tung ra nhiều sản phẩm mới;

(ii) MTXT và máy lạnh đã qua mùa cao điểm nhất trong năm (Covid/mùa nóng)

(iii) mùa mưa là mùa cao điểm của máy giặt nên ghi nhận mức tăng trưởng tốt.

TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CHÍNH 9T/2020 sv. 9T/2019 MWG

Điện thoại -13%

Điện tử -8%

Điện lạnh +1%
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIA. CHUỖI TGDĐ & ĐMX

Tăng trưởng doanh số cửa hàng cũ - mở trước 01/01/2019 (SSSG tính chung cho

TGDĐ và ĐMX) lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 là -13% do:

(i) Công ty phải thực hiện các biên pháp phối hợp phòng chống dịch theo yêu cầu của

CQNN trong 2 đợt bùng phát dịch Covid tại Việt Nam, cụ thể là:

• Đóng 600 cửa hàng trong 2 tuần đầu và tiếp tục duy trì việc đóng 300 cửa hàng

trong tuần thứ 3 của tháng 4.

• Đóng hoặc bị giới hạn về số lượng khách được phép phục vụ đối với 180 cửa

hàng cuối tháng 7 đầu tháng 8.

(ii) Người dân hạn chế chi tiêu đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng không thiết yếu,

hoặc chuyển dịch lựa chọn sản phẩm sang các nhãn hàng mới và phân khúc giá

thấp hơn do thu nhập khả dụng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh.
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIA. DMS THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG & LÀ ĐỘNG LỰC          

GIA TĂNG THỊ PHẦN CHO ĐIỆN THOẠI/ĐIỆN MÁY NĂM 2021 
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T7/2020 T8/2020 T9/2020 T10/2020

Số cửa hàng DMS 
và đóng góp của các cửa hàng này

trong tổng doanh thu của ĐMX

Tây Nam Bộ

(1 tỉnh)

Tây Nam Bộ

(3 tỉnh)

Tây Nam Bộ, 

Đông Nam Bộ, 

Nam Trung Bộ

(12 tỉnh)

Tây Nam Bộ,

Đông Nam Bộ,

Nam Trung Bộ,

Miền Bắc

(26 tỉnh)

• Doanh thu trung bình 1 cửa hàng ĐMS khoảng 1 tỷ đồng/tháng (so với ĐMX lớn

khoảng 8 tỷ đồng/tháng và ĐMX mini khoảng 3 tỷ đồng/tháng)

• Biên lợi nhuận gộp của ĐMS khoảng 23% (cao hơn mức trung bình tính chung cho

TGDĐ/ĐMX là hơn 21%)

0,2%
0,6%

1,5%

3,3%



8

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIB. BHX VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG TIÊU DÙNG THIẾT YẾU

BHX ghi nhận mức tăng trưởng 3 chữ số trong khi thị trường kênh cửa hàng hiện đại

(MT) chỉ tăng trưởng 15% và thị trường kênh truyền thống (TT) đang sụt giảm. BHX

không chỉ tăng hơn 100% so với cùng kỳ hàng FMCGs mà còn đối với cả thực phẩm

tươi sống.

Sự tăng trưởng vượt trội của BHX đóng góp bởi (i) việc mở

rộng mạnh mẽ hệ thống cửa hàng tại nhiều tỉnh/thành khu vực

Nam Bộ và Nam Trung Bộ và (ii) sự tăng trưởng doanh số tích

cực của các cửa hàng cũ.

Thị phần của BHX vào thời gian cao điểm bùng phát dịch

Covid đã lên tới 27% ở TPHCM. Hiện nay đang duy trì trên

23% và tiếp tục xu hướng tăng lên từ Q3/2020.

(*) Tổng hợp thông tin của MWG 

dựa trên số liệu thống kê thị trường

FMCGs 8 tháng đầu năm 2020 của

AC Nielsen 
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIB. CHUỖI BHX

Thông tin tổng quan

Tổng số cửa hàng cuối T9/2020 1.623 (tăng 137 cửa hàng trong Q3)

Doanh thu bình quân 1 cửa hàng/tháng ~1,2 tỷ đồng

Biên lợi nhuận gộp sau hủy hàng và mất mát 25%-26%

Số lượng DC và kho cuối T9/2020 14 (12 kho khô + 2 kho lạnh)

Tăng trưởng doanh số cửa hàng cũ (SSSG) 9T2020 +9%

• ~80% số cửa hàng cuối T9/2020 có EBITDA dương.

• Lũy kế 9T2020, chuỗi BHX đang có lời EBITDA ở cấp độ sau cửa hàng & DC.

• Với nhiều hành động mới triển khai trong Q3 và chưa cho kết quả ngay, BHX trong quý
này chưa có nhiều cải thiện so với Q2 để tiến gần đến điểm hòa vốn trước G&A do:

(i) Trong giai đoạn đầu khi BHX đẩy mạnh nâng cấp các cửa hàng size >=500m2, các cửa
hàng này bị gián đoạn hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phát sinh chi phí trong 15-30
ngày tùy thuộc vào việc chỉ cơi nới, sắp xếp lại layout hoặc cần xây dựng mới
 Tăng tỷ lệ chi phí vận hành tại cửa hàng/doanh thu. Sau khi vận hành ổn định 2-3
tháng, doanh số các cửa hàng này đang tăng từ 20% đến 50% so với trước nâng cấp.

(ii) % Chi phí vận hành DC/doanh thu vẫn ở mức xấp xỉ quý 2 do BHX đưa vào hoạt động
thêm 2 DC/kho mới so với cuối T6/2020.

(iii) % Chi phí khấu hao/doanh thu tăng lên do BHX đầu tư cho cửa hàng size lớn và các
DC mới (thêm 1 kho lạnh). Đây là khoản đầu tư cần thiết để tăng doanh thu, tăng hiệu
quả trong việc điều chuyển hàng hóa và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIB. CHUỖI BHX
Vòng ngoài: T9/2020 ( tổng 1.623 cửa hàng)          Vòng trong: T6/2020 (tổng 1.486 cửa hàng)

40%

60%

50%50%

Cơ cấu cửa hàng theo
thời gian hoạt động

Hoạt động đủ 12 tháng trở lên

Hoạt động dưới 12 tháng

53%
47% 47%

53%

Cơ cấu cửa hàng
theo tỉnh/thành

Khu vực 1

Khu vực 2 & 3

Loại cửa hàng Doanh thu bình quân/1 cửa hàng

Cửa hàng KV 1 >1,4 tỷ

Cửa hàng KV 2 65%-70% cửa hàng cùng diện tích KV1

Cửa hàng hoạt động >=12 tháng ~1,4 tỷ

Cửa hàng hoạt động <12 tháng 70%-75% cửa hàng cùng diện tích đã hoạt động đủ 12 tháng

Cửa hàng lớn >1,8 tỷ

Cửa hàng chuẩn 50%-60% cửa hàng lớn

17%

83%

19%

81%

Cơ cấu cửa hàng theo
diện tích

Cửa hàng lớn 

Cửa hàng chuẩn
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIB. BHX SIZE LỚN - ĐỘNG LỰC CHÍNH GIÚP GIA TĂNG 

DOANH THU BÌNH QUÂN 1 CỬA HÀNG/ THÁNG
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Số lượng cửa hàng BHX “5 tỷ” size >=500m2 
và đóng góp của các cửa hàng này

trong tổng doanh thu BHX

HCM (60%) và

2 tỉnh Miền Đông

2 tỉnh Miền Tây

HCM (60%) và

3 tỉnh Miền Đông

2 tỉnh Miền Tây

HCM (55%) và

3 tỉnh Miền Đông

2 tỉnh Miền Tây

HCM (45%) và

5 tỉnh Miền Đông

5 tỉnh Miền Tây

• Doanh thu trung bình của nhóm cửa hàng này hiện tại là trên 3 tỷ đồng/tháng.

• Khi mở rộng việc nâng cấp cửa hàng với mật độ dày đặc hơn và tại nhiều tỉnh/thành

hơn thì doanh thu trung bình 1 cửa hàng sẽ có xu hướng pha loãng. Các cửa hàng

size lớn mới nâng cấp, đặc biệt là tại thị trường tỉnh sẽ cần thời gian để tăng dần

doanh số nhưng tổng đóng góp/ doanh thu BHX đang tăng lên nhanh chóng.

11%

7%

5%

2%
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IIB. BHX ONLINE

• Kể từ Q3/2020, BHX online đang có sự gia tăng mạnh mẽ về cả số lượng đơn

hàng và doanh thu. Trong đó, số lượng đơn hàng phục vụ thành công chỉ

trong quý 3 đã vượt tổng số đơn hàng trong 6 tháng đầu năm và xấp xỉ bằng

tổng số lượng đơn hàng trong cả năm 2019.

• So với thời điểm cuối tháng 6/2020, BHX online đã tăng phạm vi phục vụ từ 8 lên 10

tỉnh/thành phố và tăng số lượng DC online từ 11 lên 19.

 -
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

III. SỨC KHỎE TÀI CHÍNH

13

Tỷ đồng 30/09/2020 31/12/2019 Thay đổi

Hàng tồn kho 17.515 25.745 -32%

Vay ngắn hạn 11.881 13.031 -9%

Nợ ngắn hạn 24.382 28.442 -14%

Tiền, các khoản tương đương tiền

và đầu tư tài chính ngắn hạn

(tiền gửi ngân hàng và trái phiếu

có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm)

13.189 6.252 +111%

Công ty đã chủ động kiểm soát hàng tồn kho, giảm nợ, duy trì số tiền dư gửi ngân hàng

để đảm bảo khả năng thanh khoản và dòng tiền kinh doanh lành mạnh.

Chỉ tiêu 31/09/2020 31/12/2019

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 1,3 1,2 

Nợ ròng/vốn chủ sở hữu (lần) 0,9 1,2
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

IV. THÔNG TIN SƠ BỘ TÌNH HÌNH KINH DOANH T10/2020

• Doanh thu tháng 10 đạt khoảng 8.700 tỷ đồng, tăng ~10% so với mức cùng kỳ năm 2019

và tăng ~4% so với T9/2020 nhờ sự đóng góp tích cực của chuỗi BHX.

• Tổng doanh số của TGDĐ & ĐMX tháng 10/2020 đạt khoảng 6.700 tỷ đồng, giảm ~3% so

với cùng kỳ do (i) sức cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử tiêu dùng còn yếu, chưa thể phục

hồi như thời điểm trước dịch bệnh và (ii) tình hình bão lụt nghiêm trọng tại Miền Trung gây

gián đoạn hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số của các cửa hàng

TGDĐ & ĐMX tại khu vực này. Tuy nhiên, so với tháng 9, tổng doanh thu TGDĐ & ĐMX đã

tăng ~3% nhờ nỗ lực mở rộng mạnh mẽ các cửa hàng ĐMX Supermini để khai thác nhu

cầu khách hàng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

• Tháng 10/2020 chuỗi BHX ghi nhận kỷ lục doanh thu tháng mới, chính thức vượt mốc

2.000 tỷ đồng với hơn 1.650 cửa hàng. BHX tiếp tục duy trì tốc độ mở mới khoảng 30 cửa

hàng/tháng và đẩy nhanh tốc độ nâng cấp cửa hàng “5 tỷ” để tăng doanh thu.



Mời quý vị theo dõi

audio nội dung buổi họp

TẠI ĐÂY

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng

gửi email cho chúng tôi tại

investor@thegioididong.com

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

https://cloud.tgdd.vn/index.php/s/YhwxnfNNVS9GZSv
mailto:investor@thegioididong.com

