
1

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

TÌNH HÌNH KINH DOANH 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

37.080

42.784

Hoàn thành 

kế hoạch doanh thu

2019 là 108.468 tỷ

DOANH THU THUẦN 
(tỷ đồng)

5T2018 5T2019

39%

1.289

1.792

Hoàn thành 

kế hoạch LNST 

2019 là 3.571 tỷ

LỢI NHUẬN SAU THUẾ  
(tỷ đồng)

50%

6.945 tỷ đồng

DOANH THU 

ONLINE 5T2019

+52%

So với

DOANH THU 

ONLINE 5T2018

16%

TỔNG: 42.784 tỷ đồng

5T2018 5T2019

15%

+5.704

39%

+502
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1.017 cửa hàng

809 cửa hàng

545 cửa hàng

2.371SỐ CỬA HÀNG THEO CHUỖI

(*) Chuỗi TGDĐ giảm cửa hàng do chuyển đổi thành ĐMX mini

1.826 cửa hàng

SỐ CỬA HÀNG THEO SẢN PHẨM

Điện thoại, MTB, MTXT, 

phụ kiện, thiết bị đeo

Điện tử, điện lạnh,

và gia dụng

Thực phẩm và 

hàng tiêu dùng

809 cửa hàng

545 cửa hàng

33,7%
59%

7,3%

CƠ CẤU DOANH THU THEO CHUỖI

Điện thoại, 
MTB, 

MTXT, phụ
kiện, thiết
bị đeo…   

46,2%

Điện tử, 
điện lạnh, 
gia dụng

42,5%

Thực phẩm và
FMCGs, 

7,3%

Khác, 

4,0%

CƠ CẤU DOANH THU THEO NGÀNH HÀNG

(*) Các dịch vụ khác

bao gồm: trả góp, thu

hộ, máy cũ…
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• Trong 5 tháng đầu năm 2019, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 42.784 tỷ đồng (tăng trưởng 15%

so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.792 tỷ đồng (tăng trưởng 39% so với cùng kỳ). Luỹ kế 5

tháng, MWG đã hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch LNST cả năm. Mảng online đóng góp

16% trong tổng doanh thu của MWG, tăng trưởng 52%. Riêng tháng 5, doanh thu MWG tăng 17% và lợi nhuận

sau thuế tăng 50%. Công ty tiếp tục duy trì thành công biên lợi nhuận ròng 5 tháng đầu năm ở mức 4,2%, so với

3,5% cùng kỳ năm 2018.

• Dưới góc độ ngành hàng, tất cả các nhóm sản phẩm chính bao gồm điện thoại, điện tử, điện lạnh và gia dụng

đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Nhóm điện lạnh tiếp tục là động lực quan trọng, tăng hơn 2,300 tỷ về

doanh thu, chiếm 40% trong tổng giá trị doanh thu tăng thêm của MWG 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ

năm 2018. Với sản phẩm điện thoại, theo số liệu ước tính của GFK, MWG đã gia tăng thị phần lên 47% so với

mức 45% cuối năm trước, và duy trì mức tăng trưởng dương trong bối cảnh toàn thị trường giảm.

• Kết quả thử nghiệm việc bán đồng hồ theo mô hình shop-in-shop tại 18 cửa hàng TGDD và ĐMX tới thời điểm

hiện tại khá khả quan. Trung bình mỗi tháng, một cửa hàng bán ra trên 500 đồng hồ, tương ứng với mức doanh

thu từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Với kết quả này, MWG sẽ tiếp tục nhân rộng số cửa hàng kinh doanh mặt hàng

đồng hồ trong thời gian tới.

• Tới ngày 31/05/2019, MWG có 2.371 cửa hàng, tăng thêm 47 cửa hàng so với cuối tháng 4. Chuỗi TGDĐ tiếp

tục giảm số lượng điểm bán do một số cửa hàng có doanh thu cao được chuyển đổi thành cửa hàng điện máy;

chuỗi ĐMX có 18 cửa hàng tăng thêm do cả mở mới và chuyển đổi; chuỗi BHX phát triển thêm 33 điểm bán,

nâng tổng số cửa hàng lên 545. Với nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, chỉ riêng trong tháng 5, MWG đã nâng cấp

thành công 94 cửa hàng ĐMX mini với layout trưng bày mới. Chỉ trong 2 tháng gần đây, MWG đã hoàn tất thay

đổi trưng bày cho 177 cửa hàng ĐMX mini, doanh thu các cửa hàng sau khi nâng cấp ghi nhận mức tăng

trưởng vượt 30% so với kết quả kinh doanh trước đó.
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• Đối với BHX, 3 mục tiệu quan trọng tập đoàn đặt ra cho năm 2019 là (1) mở rộng mạng lưới, tăng doanh thu trên

từng cửa hàng, (2) cải thiện lợi nhuận gộp và (3) đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng và trung tâm phân phối muộn

nhất vào tháng 12. BHX đang thực hiện tốt và đi đúng hướng để hoàn thành các mục tiêu này vào cuối năm.

• Trong 545 cửa hàng cuối tháng 5/2019, BHX có 173 cửa hàng tại 12 tỉnh khu vực Nam Bộ ngoài Tp.HCM (chiếm

30% tổng số cửa hàng BHX so với mức 8% cuối năm 2018). Trong tháng, BHX đã mở rộng phạm vi thêm 2 tỉnh

mới là An Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu. Do điều kiện mặt bằng, BHX có nhiều cơ hội mở cửa hàng lớn ở thị

trường tỉnh so với Tp.HCM. Tới hết tháng 5, BHX có 75 cửa hàng lớn 300m2 (30 ở Tp.HCM và 45 cửa hàng ở

các tỉnh), gấp đôi so với cuối năm 2018 và đang chiếm khoảng 14% số cửa hàng toàn chuỗi.

• Doanh thu trung bình lên đến hơn 1,4 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 75% so với mức 800 triệu cùng kỳ năm

ngoái. Trong đó, doanh thu trung bình của các cửa hàng chuẩn khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng và các cửa hàng lớn là

2,3 tỷ đồng/tháng. Doanh thu trung bình các cửa hàng BHX liên tục tăng do (a) công tác mua hàng linh hoạt, đảm

bảo hàng hoá tươi ngon, phong phú, số lượng lớn (b) hoàn thiện năng lực lựa chọn mặt bằng mở mới và đảm

bảo cửa hàng nhanh chóng đạt mục tiêu doanh số sau khi khai trương.

• Sau 3 tháng khởi động việc mua trực tiếp đối với hàng hoá nhập khẩu, sản lượng hàng hoá nhập khẩu đã tăng

đáng kể từ 30 container trong tháng 4 lên đến 80 container trong tháng 5. Các mặt hàng nhập khẩu trực tiếp tại

BHX đa dạng về chủng loại với giá cả hấp dẫn, thấp hơn thị trường từ 10% đến 30%. BHX cũng bắt đầu triển khai

việc bán thử nghiệm một số mặt hàng trái cây nhập khẩu online để phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh chóng, tiện

lợi của khách hàng. Tỷ lệ đóng góp của hàng tươi sống, hàng mát và đông lạnh trong tổng doanh thu của BHX luỹ

kế 5 tháng đầu năm tiếp tục tăng lên đến 50%, so với mức 40% cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 5/2019, BHX

bán ra gần 8.000 tấn hàng tươi sống, tăng 60% so với khoảng 5.000 tấn đầu năm 2019.

• Cuối tháng 5, BHX đã khởi động việc đưa đồ dùng nhà bếp và một số sản phẩm gia dụng thiết yếu vào mô hình

Double Shop (BHX kết hợp Gia dụng), cửa hàng thử nghiệm đầu tiên đặt tại tỉnh Tây Ninh.
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