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Ngày 17/09/2020  

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG  
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 1.848 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 42.824 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 453 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 129,5/56,3 

KLGD trung bình 3 tháng (cp)
  804.051 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

2,91 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 67,51 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 49 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 
MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động (trước là Công ty TNHH Thế 
giới Di động) được thành lập vào tháng 3/2004 với lĩnh vực kinh 
doanh chính là bán điện thoại di động và các sản phẩm kỹ thuật 
số. Tháng 10/2004, công ty khai trương cửa hàng đầu tiên tại 
thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi www.thegioididong.com . 
Nhằm thâm nhập vào vào thị trường điện máy, MWG đã mở chuỗi 
cửa hàng điện tử Dienmay.com trong năm 2010. Cuối năm 2015, 
công ty mở cửa hàng Bách Hóa Xanh đầu tiên. Cuối năm 2018, 
MWG đã mở 1.032 cửa hàng Thế giới di động, 750 cửa hàng Điện 
Máy Xanh và 405 cửa hàng  Bách Hóa Xanh. 

 

 
Cập nhật chuyến thăm cửa hàng: ĐMX Supermini – một 
chiến lược nâng cao thị phần 

Gần đây chúng tôi đã tham gia một chuyến thăm các cửa hàng tại tỉnh Tây Ninh do MWG tổ 
chức, nơi mà công ty đã triển khai mô hình cửa hàng ĐMX Supermini mới. Dưới đây là một số 
quan điểm của chúng tôi về công ty khi phát triển mô hình kinh doanh mới này. 

Tóm tắt quan điểm 

• Tiếp tục giành thêm thị phần để củng cố lợi thế cạnh tranh: Khi cạnh tranh trong lĩnh vực 
bán lẻ điện tử tiêu dùng ngày càng gay gắt, chiến lược này sẽ giúp MWG giành thêm thị 
phần bất chấp sự cạnh tranh. Một khi MWG có thể giành thêm được thị phần lớn ở khu vực 
nông thôn, MWG sẽ có được lợi thế thương lượng tốt hơn với các nhà sản xuất để cải thiện 
tỷ suất lợi nhuận. Điều này sẽ giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh so với các chuỗi thương 
mại điện tử và thương mại hiện đại khác, vốn hiện diện chủ yếu ở khu vực thành phố. Theo 
quan điểm của chúng tôi, bước cải tiến này không phải là điều dễ dàng thực hiện đối với 
các đối thủ cạnh tranh do nguồn lực logistics và độ bao phủ của các cửa hàng của MWG 
rộng hơn đối thủ. 

• ĐMX Supermini sẽ có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn do: (1) doanh thu từ các 
sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhiều hơn (đồ dùng nhà bếp và thiết bị gia dụng); (2) 
chi phí thuê mặt bằng và nhân viên thấp hơn; và (3) tận dụng các trung tâm phân phối hiện 
hữu. 

• Đối thủ cạnh tranh chủ yếu ở các khu vực nông thôn hẻo lánh là các cửa hàng nhỏ lẻ, có 
quy mô và khả năng tài chính yếu hơn nhiều so với MWG. Các cửa hàng này cũng dễ bị 
ảnh hưởng hơn bởi các vấn đề về thanh khoản và khả năng thanh toán nói chung (nhưng 
càng trở nên khó khăn hơn trong dịch bệnh), do đó có nhiều khả năng phải rời bỏ thị 
trường. 

• Trong ngắn hạn, chúng tôi vẫn lo ngại về chi tiêu không thiết yếu ở các khu vực nông thôn, 
nơi thu nhập hộ gia đình thấp và bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, trong 2-3 
năm tới, các khu vực nông thôn hẻo lánh có tiềm năng nhưng chưa được khai thác sẽ giúp 
MWG có thể gia tăng thị phần điện tử tiêu dùng từ 38% trong năm 2019 lên 60%. 

• Với giả định doanh thu/tháng/cửa hàng là 1,1 tỷ đồng, và công ty sẽ có 1.000 cửa hàng 
vào cuối năm 2021, thì các cửa hàng này sẽ mang lại 13.200 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. 
Do đó, chúng tôi ước tính MWG sẽ có thể gia tăng thị phần khoảng ~10%. Chúng tôi sẽ 
theo dõi chặt chẽ tốc độ mở cửa hàng và doanh thu/tháng/cửa hàng của ĐMX Supermini. 
Lợi nhuận đang được xem xét. 

Giá hiện tại: 94.200 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG: HOSE) 

 

 

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:ngantp@ssi.com.vn
http://www.thegioididong.com/


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  2 

 

Môi trường cạnh tranh 

Thị phần điện tử tiêu dùng của MWG 

 

Nguồn: MWG 

Trong năm 2019, MWG chiếm 38% thị phần trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, với hệ thống cửa hàng hiện diện trên 
63 tỉnh thành trên cả nước sau 7 năm kể từ khi gia nhập thị trường. Các cửa hàng ĐMX chủ yếu nằm ở các vị trí 
đắc địa ở tất cả tỉnh thành, nhưng các cửa hàng chưa bao giờ bao phủ hết tất các khu vực lân cận tuyến huyện 
hoặc xã, nơi mà người tiêu dùng thường mua các sản phẩm điện tử tiêu dùng ở các cửa hàng nhỏ lẻ. Để tăng thêm 
thị phần, MWG phải thu hút được khách hàng từ các cửa hàng nhỏ lẻ này (hiện tại chiếm khoảng 20% thị phần 
theo MWG). Tuy nhiên, với mạng lưới cửa hàng hiện tại, rất khó để thu hút khách hàng mới, người tiêu dùng phải 
đi một quãng đường khá xa (có khi trên 20 km) để đến cửa hàng ĐMX gần nhất. Do đó, họ ưa thích mua sắm tại 
các cửa hàng nhỏ lẻ gần đó. Đồng thời, nếu MWG tiếp tục mở các cửa hàng mới tại các vị trí đắc địa trong khi 
các chuỗi điện máy cạnh tranh khác không rời bỏ thị trường, điều này có thể khiến doanh thu giảm từ các cửa 
hàng hiện tại. Do đó, MWG đã ra mắt một mô hình cửa hàng mới – cửa hàng ĐMX Supermini – được đặt ở các vị 
trí xa xôi để ngăn chặn sự sụt giảm doanh thu từ các cửa hàng hiện tại, và giảm khoảng cách di chuyển cho người 
tiêu dùng, do đó cho phép công ty giành được nhiều thị phần hơn. 

Cho tới hiện tại, MWG đã mở được khoảng 28 cửa hàng ĐMX Supermini. Ban lãnh đạo dự kiến mở 70-80 cửa 
hàng ĐMX Supermini/tháng từ tháng 10-tháng 12/2020 tại khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, và mở rộng ra 
toàn quốc trong năm 2021. Từ đó, MWG đặt mục tiêu giành 60% thị phần trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng trong 
năm 2022. 

Mô hình cửa hàng ĐMX Supermini và ĐMX khác 

Mô hình cửa hàng 
ĐMX 

Diện tích Doanh thu/tháng/cửa hàng khi hoạt động bình thường  SKU 

Supermini 120-150 m2 1,1-1,2 tỷ đồng ~60% SKU ĐMX mini 
Mini 350-500 m2 4 tỷ đồng 3.000-3.500 SKU 
Tiêu chuẩn 800-1.000 m2 10 tỷ đồng 4.500-5.000 SKU 

Nguồn: MWG, SSI Research 

• Cơ cấu sản phẩm: Đồ dùng nhà bếp và thiết bị gia dụng là những nhu yếu phẩm cơ bản, chiếm 20-25% trong 
tổng doanh thu của cửa hàng ĐMX supermini (so với mức 10-15% đối với các mô hình cửa hàng ĐMX khác). 
Các danh mục sản phẩm khác bao gồm điện thoại di động & phụ kiện, điện máy và đồng hồ. 
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• Mức giá: ĐMX supermini đưa ra mức giá và dịch vụ tương tự như các mô hình cửa hàng ĐMX khác cho cùng 
một sản phẩm. Tuy nhiên, công ty điều chỉnh cơ cấu sản phẩm để có thêm các SKU giá rẻ trong cùng danh 
mục sản phẩm để phù hợp với thu nhập hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Ví dụ như, trong danh mục thiết bị 
gia dụng, ĐMX supermini bán nhiều sản phẩm nhãn hiệu riêng với mức giá rẻ hơn. 

• Tỷ suất lợi nhuận cao hơn: Doanh thu/tháng/cửa hàng trong giai đoạn thí điểm là 1,1-1,2 tỷ đồng, thấp hơn 
nhiều so với các mô hình ĐMX khác. Mặc dù doanh thu thấp hơn, tỷ suất lợi nhuận gộp (GPM) của ĐMX 
supermini được ước tính cao hơn (GPM của ĐMX supermini là 23% so với GPM của TGDD và ĐMX là 20-
21%) do tỷ lệ doanh thu sản phẩm mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhiều hơn (đồ dùng nhà bếp và thiết bị gia 
dụng). Tỷ suất lợi nhuận hoạt động cũng có thể cao hơn do chi phí nhân viên và thuê mặt bằng thấp hơn, 
cùng với việc tận dụng các nguồn lực logistics hiện có của MWG. 

Mô hình ĐMX Chi phí thuê mặt bằng Số lượng nhân viên (không bao gồm quản lý cửa hàng) 
Supermini ~1/4 cửa hàng ĐMX mini 4 
Mini  Lên đến 15 

Nguồn: MWG, SSI Research 

Cửa hàng ĐMX supermini so với các cửa hàng tư nhân gần đó 

• Phạm vi sản phẩm rộng hơn: Do công ty có khả năng tài chính mạnh hơn và khả năng thương lượng với nhà 
sản xuất cao hơn, MWG có thể trưng bày nhiều loại sản phẩm hơn trong danh mục sản phẩm của mình, giúp 
công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng đa dạng hơn. 

• Tiếp cận các khoản vay tiêu dùng: MWG liên kết với các tổ chức tài chính để cung cấp cho khách hàng các 
khoản vay tiêu dùng để mua trả góp, trong khi các cửa hàng địa phương không làm được. Đối với các mặt 
hàng giá cao như tivi, điều hòa, tủ lạnh và điện thoại di động, khách hàng ưu tiên mua trả góp. Do đó, khả 
năng cung cấp dịch vụ mua trả góp là yếu tố khác thu hút khách hàng tới cửa hàng ĐMX supermini. Ngoài 
ra, chúng tôi nhận thấy việc thanh toán bằng thẻ được ưu tiên hơn so với tiền mặt đối với các mặt hàng có 
giá cao, trong khi các cửa hàng tư nhân địa phương hầu như không hỗ trợ thanh toán bẳng thẻ. 

• Mức giá: các sản phẩm của ĐMX supermini có giá cao hơn so với các cửa hàng địa phương. Tuy nhiên, mức 
giá cao hơn đi kèm với gói dịch vụ trọn gói như giao hàng, lắp đặt, dịch vụ bảo hành … 

• Các yếu tố khác mang lại cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thú vị hơn, ví dụ như điều hòa, giá cả được 
dán nhãn rõ ràng trên từng sản phẩm, khu vực trải nghiệm điện thoại đi động và một khu vực riêng dành cho 
các chương trình siêu khuyến mãi. 
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Cách bố trí Tivi và sản phẩm điện lạnh ở ĐMX supermini (trái) – cửa hàng nhỏ lẻ (phải) 

  

Các bố trí thiết bị nhà bếp ở ĐMX supermini (phải) – cửa hàng nhỏ lẻ (phải) 

  

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Điện gia dụng ở ĐMX supermini (trái) – tủ lạnh ở ĐMX supermini (phải) 

  

Sản phẩm điện lạnh của ĐMX supermini (trái) – khu vực siêu khuyến mãi của ĐMX supermini (phải) 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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