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Thời gian sẽ đem đến câu trả lời 

Nắm bắt được sự bùng nổ của ngành điện tử tiêu dùng, MWG đã 
đạt mức tăng trưởng vượt trội kể từ khi thành lập, từ một cửa 
hàng điện thoại di động nhỏ trở thành nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng lớn 
nhất Việt Nam. Trong bước đi tiếp theo, MWG đặt mục tiêu chinh phục 
thị trường bán lẻ bách hóa hiện đại tại Việt Nam với chuỗi cửa hàng 
thực phẩm mini Bách Hóa Xanh (BHX). 

Điểm khác biệt trong quan điểm của chúng tôi. Giá cổ phiếu MWG 
giảm 26% từ mức đỉnh cuối tháng 11/2017 phản ánh lo ngại về tốc độ 
mở cửa hàng mới của BHX chậm hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khả 
năng mở rộng ra toàn quốc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy tiềm 
năng của mảng bán lẻ bách hóa dựa trên: 1) phân khúc có tăng 
trưởng cao thu hút cả các nhà bán lẻ trong và ngoài nước; và 2) 
KQKD của BHX cải thiện vào cuối năm 2018. 

Mảng bán lẻ điện tử tiêu dùng sẽ là động lực tăng trưởng ổn định 
trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng MWG có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để 
đối mặt với sự giảm tốc của thị trường điện thoại và điện tử tiêu dùng 
nhờ vào quy mô, thương hiệu và các chiến lược bán hàng thông minh 
gần đây. Theo chúng tôi, Điện Máy Xanh (ĐMX) sẽ đóng góp 19,1% 
trong tổng dự báo 25,1% tăng trưởng doanh thu năm 2019 nhờ 150 
cửa hàng mới và các cửa hàng được mở trong năm 2018 hoạt động 
đủ 12 tháng.  

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị MUA cho 
MWG với giá mục tiêu 118.800/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 
43,5%. Tại mức giá này, P/E dự phóng 2019 là 14,2x, cao hơn mức 
trung bình của các DN bán lẻ điện tử nhưng lại thấp hơn nhiều so với 
các DN bán lẻ bách hóa. Điều này củng cố quan điểm của chúng tôi 
rằng MWG đang được thị trường định giá phần lớn dựa vào mảng bán 
lẻ điện tử trong khi tiềm năng tăng trưởng của mảng bán lẻ bách hóa 
cũng nên được phản ánh vào giá trị hợp lý.  

Rủi ro giảm giá và động lực tăng giá: Động lực tăng giá bao gồm: 
(1) KQKD của BHX tốt hơn dự báo, (2) doanh thu từ TGDĐ cao hơn 
dự phóng nhờ các dòng sản phẩm điện thoại đầu bảng. Rủi ro giảm 
giá bao gồm: (1) sự mở rộng của BHX chậm lại, (2) tăng trưởng của 
thị trường điện thoại và điện tử tiêu dùng thấp hơn dự kiến. 

 

Ngày 24/04/2019 

Natalie Nguyễn 

minh.nguyennhu@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 98.252 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 72.471 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 632.612 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 54.800 

Thị giá vốn (tỷ VND) 36.232 

SL CP đang lưu hành (tr) 443 

Free float (%) 65 

P/E trượt (x) 12,2 

P/B hiện tại (x) 4,0 

 

Cơ cấu sở hữu 

Mobile World Retail Advisory Co. 
Ltd 11,6% 

Tri Tam Co. Ltd 8,7% 

PYN Elite Fund 4,3% 

Khác 75,4% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 66.340 86.516 108.260 129.329

Tăng trưởng DT thuần 48,7% 30,4% 25,1% 19,5%

Biên lợi nhuận gộp 16,8% 17,7% 17,8% 18,0%

Biên EBITDA 5,6% 6,3% 6,1% 6,2%

LN ròng (tỷ) 2.207 2.877 3.742 4.717

Tăng trưởng LN ròng 40,0% 30,4% 30,1% 26,1%

Tăng trưởng LN cốt lõi 39,1% 30,6% 29,8% 26,1%

EPS cơ bản 5.314 6.685 8.367 10.259

EPS điều chỉnh 5.302 6.673 8.356 10.249

BVPS 18.632 20.371 26.806 35.000

ROAE 45,3% 38,7% 35,4% 33,1%
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DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU VỚI THỊ PHẦN LỚN 

Mô hình kinh doanh hợp lý và chiến lược táo bạo đem lại hiệu 

quả cao 

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) là nhà bán lẻ điện tử tiêu 
dùng lớn nhất tại Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận. Cuối năm 
2018, doanh nghiệp sở hữu 2.187 cửa hàng trên toàn quốc và tham 
gia ba mảng bán lẻ bao gồm: chuỗi bán lẻ điện thoại Thế giới Di 
Động (TGDĐ), chuỗi bán lẻ điện tử tiêu dùng Điện Máy Xanh (ĐMX) 
và chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh (BHX). Nhờ sự mở rộng 
kịp thời để bắt kịp xu hướng bùng nổ điện tử tiêu dùng tại Việt Nam, 
MWG đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu kép mạnh mẽ trong 
giai đoạn 2014-18 ở mức 53,1%. Mảng bán lẻ điện thoại di động 
(TGDĐ) đạt mức tăng trưởng kép doanh thu ấn tượng 26,6% trong 
cùng giai đoạn. Trong khi đó, sự tham gia của MWG vào mảng điện 
máy trong năm 2010 đã đánh dấu bước đột phá trong tăng trưởng 
doanh thu với CAGR đạt 113,7% trong giai đoạn 2014-18.  

Hình 1: Các cột mốc quan trọng 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MWG 

 

Hình 2: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của MWG tại Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MWG 

 

Hình 3: Doanh thu và mạng lưới cửa hàng của MWG theo các chuỗi trong giai 
đoạn 2014-18 

 

   Nguồn: VNDIRECT, MWG 

Năm Các cột mốc quan trọng

2004

Công ty TNHH Thế Giới Di Động (TGDĐ) được thành lập

Khai trương siêu thị TGDĐ kinh doanh thiết bị điện thoại di động, máy tính bảng, laptop và phụ kiện.

Cho ra đời website www.thegioididong.com phục vụ khách hàng trực tuyến

2010 Khai trương siêu thị Điện Máy Xanh (ĐMX) chuyên bán lẻ các thiết bị gia dụng

2012 TGDĐ trở thành hệ thống bán lẻ thiết bị di động đầu tiên và duy nhất có mặt tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

2014 Niêm yết thành công 62.723.171 cổ phiếu mã MWG trên sàn HOSE

2016
ĐMX trở thành hệ thống bán điện máy đầu tiên và duy nhất có mặt tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Bắt đầu giai đoạn thử nghiệm chuỗi siêu thị mini Bách Hóa Xanh

2017
Hoàn tất việc mua bán sát nhập chuỗi bán lẻ điện máy Trần Anh (TAG)

Trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 6 Việt Nam 2017 (bảng xếp hạng VNR500)

2018 Vươn lên vị trí "Á quân" trong bảng xếp hạng top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2018

Chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động (TGDĐ) Điện Máy Xanh (ĐMX) Bách Hóa Xanh (BHX)

Quy mô cửa hàng 100-200 m2
DMX-mini (300-400 m2) & DMX tiêu chuẩn 

(500-1.000 m2)

BHX tiêu chuẩn (~200 m2) & BHX lớn 

(>300 m2)

Số cửa hàng 

(tại cuối năm 2018)
1.032 750 405

Độ bao phủ của chuỗi 63/63 tỉnh thành 63/63 tỉnh thành TP. HCM và các tỉnh lân cận

Sản phẩm

Điện thoại, Máy tính bảng, Máy 

tính laptop, Phụ kiện, Thẻ SIM, 

Dịch vụ mạng

Điện tử, Điện lạnh, Đồ gia dụng, Điện 

thoại, Máy tính bảng, Máy tính laptop, 

Phụ kiện, Thẻ Sim, Dịch vụ mạng 

Thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm

Thị phần ~50% ~35% N/A
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Mô hình kinh doanh được xây dựng dựa trên kinh nghiệm tích 
lũy và các công cụ toàn diện. Dựa trên các khảo sát kênh bán 
hàng và thị trường, chúng tôi cho rằng công thức thành công quan 
trọng của MWG bao gồm: 1) mở cửa hàng quy mô nhỏ, 2) tăng 
cường ứng dụng quản lý bằng công nghệ để cải thiện hiệu quả hoạt 
động và 3) ưu tiên khách hàng và trao quyền cho nhân viên. Đặc 
biệt, MWG lựa chọn các cửa hàng quy mô nhỏ khi mở rộng TGDĐ 
và ĐMX do tính linh hoạt trong vận hành và lợi thế chi phí. Với không 
gian hạn chế, chiến lược bán hàng của MWG là chỉ bán các sản 
phẩm và thương hiệu bán chạy nhất thay vì cung cấp danh mục sản 
phẩm lớn, đa dạng. Hệ thống ERP cũng được phát triển để giúp xác 
định các mặt hàng bán chạy và được ưa chuộng nhất để từ đó gia 
tăng tỷ lệ của các sản phẩm đó trong danh mục tại các cửa hàng, ví 
dụ như 90% sản phẩm trong ĐMX chỉ phục vụ cho những nhu cầu 
thông dụng của khách hàng. 

Ngoài ra, MWG áp dụng cách tiếp cận kinh doanh theo kim tự tháp 
ngược trong đó đề cao tầm quan trọng của khách hàng và nhân 
viên. Với phương pháp này, MWG đã xây dựng một đội ngũ nhân 
viên có trình độ và trung thành để đồng hành cùng “cung cấp những 
trải nghiệm bán lẻ tốt nhất” bao gồm việc quan tâm đến nhu cầu của 
khách hàng, duy trì sự chính trực và cung cấp các dịch vụ hậu mãi 
chu đáo. 

Hai chuỗi cửa hàng bán lẻ điện tử này đều được định vị để dẫn 
đầu thị trường. Hiện tại, TGDĐ và ĐMX đều sở hữu các cửa hàng 
tại các tuyến đường chính trên tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam. 
Trong giai đoạn cao điểm, ước tính TGDĐ và ĐMX mở được một 
cửa hàng mới mỗi ngày, nhờ đó chuỗi bán lẻ điện thoại di động và 
điện máy của MWG đã bỏ xa các đối thủ trong nước về quy mô cửa 
hàng. 

Hình 4: MWG gây bất ngờ cho thị trường với tốc độ mở cửa 
hàng TGDĐ nhanh chóng trong giai đoạn 2014-2016 

 Hình 5: Từ năm 2015, độ phủ sóng của ĐMX vượt xa các đối 
thủ  

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, WEBSITES công ty     Nguồn: VNDIRECT, WEBSITES công ty 

 

Về thị phần, chuỗi TGDĐ hiện đang chiếm 45% thị phần của thị 
trường điện thoại di động trị giá 3,7 tỷ USD; và chuỗi ĐMX chiếm 
35% thị phần của thị trường điện tử tiêu dùng quy mô 5,9 tỷ USD 
(tính tại cuối năm 2018, nguồn: Euromonitor).  
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Hình 6: TGDĐ dần chiếm thị phần từ các chuỗi bán lẻ và cửa 
hàng tạp hóa khác 

 Hình 7: ĐMX nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành 
nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng lớn nhất tại Việt Nam   

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, MWG, EUROMONITOR     Nguồn: VNDIRECT, MWG, EUROMONITOR ƯỚC TÍNH 

 

Bước chân vào mảng bách hóa với tham vọng trở thành đối 

trọng của mô hình chợ truyền thống  

Mặc dù tham gia mảng bán lẻ bách hóa muộn hơn so với các đối 
thủ, Bách Hóa Xanh (BHX) đã phát triển nhanh chóng nhờ thực hiện 
chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ và khác biệt. Nằm trên các tuyến 
đường dẫn đến khu dân cư, BHX tự định vị mình là một chuỗi cửa 
hàng thực phẩm, cung cấp thực phẩm tươi sống và các sản phẩm 
thiết yếu hàng ngày. Mỗi cửa hàng cung cấp 2.000-3.000 mặt hàng 
với giá cạnh tranh so với chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa nhỏ. 
Nhờ tập trung vào mô hình này, BHX không nằm trong phân khúc 
cửa hàng tiện lợi chuyên cung cấp các sản phẩm và thức ăn sẵn ở 
mức giá cao đi kèm với các dịch vụ chỗ ngồi thoải mái. Vào cuối năm 
2018, BXH đã mở rộng sự hiện diện với 405 cửa hàng để trở thành 
chuỗi cửa hàng thực phẩm mini lớn nhất cả nước. 

Hình 8: Các chuỗi cửa hàng thực phẩm mini tại Việt Nam 

 

   Nguồn: VNDIRECT, WEBSITE công ty 

 

Khả năng sinh lời cải thiện nhờ sự gia tăng biên lợi nhuận và 

chỉ số tài chính lành mạnh  

Biên LNG ngày càng gia tăng. MWG đã ghi nhân biên LNG tăng ấn 
tượng trong 5 năm qua nhờ 1) sức mạnh đàm phán giá cao với các 
nhà cung cấp nhờ vị thế dẫn đầu trong cả thị trường điện máy và 
điện thoại di động, 2) lợi thế kinh tế nhờ quy mô và 3) đẩy mạnh sự 
tham gia của công nghệ trong việc quản lý hàng tồn kho. Nhờ đó, 
TGDĐ và ĐMX đạt mức biên LNG vượt trội trong năm 2018 (xấp xỉ 
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17,8%) so với các nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng khác (mức trung bình 
trong khu vực là 14,7%). BHX cũng cải thiện biên LNG từ 12% trong 
năm 2017 lên 16% trong năm 2018 (đạt mức cao nhất là 18% vào 
tháng 12/2018). Chúng tôi kỳ vọng việc mở rộng và phát triển BHX 
sẽ tiếp tục thúc đẩy biên lợi nhuận của MWG lên 17,8% trong năm 
2019 và 18,0% trong năm 2020. 

Hình 9: Biên LNG của MWG liên tục gia tăng trong những 
năm qua  

 Hình 10: So sánh biên LNG của các nhà bán lẻ dẫn đầu trong năm 2018  

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, MWG     Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG 

Vòng quay tài sản hiệu quả và đòn bẩy tài chính hợp lý, dẫn đến 
tỷ suất sinh lời trên vốn cao so với các doanh nghiệp hàng đầu trong 
nước và toàn cầu, ngoại trừ PNJ (sở hữu cả mảng sản xuất và bán 
lẻ trang sức). Mặc dù mở rộng với tốc độ nhanh nhưng MWG vẫn 
duy trì hiệu quả hoạt động tốt nhờ vòng quay tài sản cao (3,4 lần, 
cao hơn so với trung bình ngành điện tử tiêu dùng là 2,3 lần và trung 
bình ngành bán lẻ bách hóa là 1,6 lần) và đòn bẩy tài chính hợp lý 
(3,4 lần, cao hơn trung bình ngành điện tử tiêu dùng ở mức 2,4 lần 
và thấp hơn trung bình ngành bán lẻ bách hóa ở mức 4,2 lần). 

 

Hình 11: So sánh ROE và ROA của các nhà bán lẻ dẫn đầu trong 
năm 2018   

 Hình 12: So sánh vòng quay tài sản và đòn bẩy tài chính của 
các nhà bán lẻ dẫn đầu trong năm 2018  

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG     Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG 
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CHUẨN BỊ TỐT ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI SỰ GIẢM TỐC CỦA NGÀNH 

ĐIỆN MÁY VÀ DI ĐỘNG 

Lo ngại về khả năng tăng trưởng chậm lại của MWG ở cả thị 
trường điện thoại di động và điện máy   

Theo Nielsen, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động ước tính đạt 90% 
trong năm 2017, dẫn đến lo ngại về dư địa tăng trưởng doanh thu 
hạn chế. Doanh thu từ điện thoại di động tại Việt Nam dự kiến đạt 
tăng trưởng kép 9,6% trong giai đoạn 2018-2023 (so với tăng trưởng 
kép 18,4% trong giai đoạn 2013-2018). Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập 
hộ gia đình của các sản phẩm điện tử tiêu dùng chính như tủ lạnh, 
điều hòa và máy giặt cũng tăng lên mức cao. Tăng trưởng doanh thu 
điện tử tiêu dùng nói chung ước tính sẽ sụt giảm với CAGR giai đoạn 
2018-23 là 6,9% sau khi tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm 
trước đó (CAGR giai đoạn 13-18 là 12,6%). 

Hình 13: Tăng trưởng chậm lại của mảng điện thoại di động và điện tử tiêu dùng  
(ĐTTD) trong giai đoạn 2017-19 

 

   Nguồn: VNDIRECT, EUROMONITOR ƯỚC TÍNH 

 

Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhận thấy tiềm năng tăng trưởng của 
mảng bán lẻ điện thoại di động nhờ những sự cải tiến của điện 
thoại thông minh (smartphone) 

Trong khi sản lượng tiêu thụ của điện thoại phổ thông giảm 19% yoy, 
sản lượng tiêu thụ smartphone vẫn tăng 5% yoy và chiếm tỷ trọng 
76,5% trong tổng doanh thu điện thoại di động của Việt Nam vào 
cuối năm 2018. Trong bối cảnh smartphone bùng nổ, tỷ lệ sử dụng 
smartphone tại Việt Nam vẫn còn thấp ở mức xấp xỉ 34% trong năm 
2018 và dự báo sẽ tăng lên 37% vào năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng 
giá trị thị trường điện thoại di động vẫn tiếp tục tăng trong vài năm tới 
nhờ 1) chuyển đổi từ điện thoại phổ thông sang smartphone và 2) 
tần suất nâng cấp smartphone và 3) giá bán smartphone gia tăng. 

Theo ước tính của chúng tôi, thời gian trung bình để một người Việt 
Nam thay smartphone vào khoảng 2,0-2,4 năm, tuy nhiên thời gian 
có thể rút ngắn nếu có bước đột phá đáng kể về công nghệ 
smartphone trong tương lai. Dựa vào tính toán trên, nhu cầu thay thế 
smartphone xấp xỉ 13 triệu chiếc mỗi năm (trong giai đoạn 2019-
2020) và tương đương với 81% sản lượng tiêu thụ trong năm 2018. 
Cùng với tỷ lệ thâm nhập thị trường thấp, chúng tôi cho rằng không 
có rủi ro quá lớn về việc sụt giảm doanh số smartphone trong ít nhất 
vài năm tới.  

 

 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

240.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

V
N

D
b
n

Doanh thu ĐTTD (trái) Doanh thu điện thoại (trái)

Tăng trưởng doanh thu ĐTTD (phải) Tăng trưởng doanh thu điện thoại (phải)

www.vndirect.com.vn


 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  7 

Hình 14: Ước tính của VNDIRECT về tỷ lệ sử dụng và vòng đời của smartphone  

 

   Nguồn: VNDIRECT ước tính, WORLDBANK, EMARKETER 

Ngoài ra, tăng trưởng chậm lại về sản lượng tiêu thụ điện thoại di 
động nói chung có thể được bù đắp một phần bởi sự gia tăng giá 
bán trung bình của smartphone. Chúng tôi kỳ vọng giá bán trung 
bình sẽ tiếp tục tăng dần trong giai đoạn 2018-2023 ở mức trung 
bình 5,2%/năm, chủ yếu do: 1) chi phí đầu vào tăng, 2) tích hợp các 
công nghệ cao hơn và 3) người dùng sẵn sàng trả giá cao hơn (đặc 
biệt với sự phổ biến của hình thức thanh toán trả góp). 

Hình 15: Sự tăng giá iPhone trong những năm qua  Hình 16: Giá điện thoại Samsung Galaxy S tăng nhanh chóng 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, WEBSITES     Nguồn: VNDIRECT, WEBSITES 

Hình 17: Dự phóng giá bán trung bình của smartphone trong giai đoạn 2018-2023 

 

   Nguồn: VNDIRECT, EUROMONITOR 

Chúng tôi cho rằng MWG có vị thế tốt hơn so với các đối thủ nội địa 
để nắm bắt cơ hội từ sự cải tiến smartphone. Là doanh nghiệp dẫn 
đầu thị trường với dịch vụ chăm sóc khách hàng nổi bật, MWG sẽ là 
lựa chọn đáng lưu ý cho người tiêu dùng khi chuyển đổi và nâng cấp 
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điện thoại thông minh. Ví dụ như đối với dòng sản phẩm Galaxy S10 
mới đây, MWG đã nhận được 10.000 đơn đặt hàng trước, tăng gấp 
đôi đơn đặt hàng trước cho Samsung Galaxy S9 do mẫu máy mới  
được cho là có công nghệ đột phá. 

 

Chuỗi điện máy vẫn là động lực tăng trưởng ổn định trong ngắn 

hạn 

Độ phủ sóng của ĐMX vẫn đang mở rộng bất chấp mối quan ngại 
của thị trường. Sau khi hoàn tất việc mua lại Tập đoàn Trần Anh 
(TAG), MWG đã chuyển đổi toàn bộ 39 cửa hàng Trần Anh quy mô 
lớn thành thương hiệu ĐMX và tăng cường sự hiện diện ở miền Bắc, 
đặc biệt là tại Hà Nội. Các cửa hàng này cùng với các cửa hàng mới 
mở và các cửa hàng được chuyển đổi từ TGDĐ đã giúp hệ thống 
ĐMX tăng lên 750 cửa hàng vào cuối năm 2018. Trong năm 2019, 
MWG có kế hoạch mở thêm 150 cửa hàng ĐMX (cả mới mở và 
chuyển đổi từ TGDĐ). Đây là thông tin bất ngờ cho thị trường và 
cũng đã vượt kỳ vọng trước đó của chúng tôi. 

ĐMX dự kiến vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính cho MWG trong 
năm 2019. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, MWG kỳ vọng sẽ cải 
thiện doanh thu bình quân mỗi cửa hàng nhờ các sản phẩm mới 
hoặc chính sách hai giá. Theo ước tính của chúng tôi, doanh thu trên 
mỗi cửa hàng gia tăng, các cửa hàng được mở mới trong năm 2019 
cùng với việc các cửa hàng được mở trong năm 2018 hoạt động cả 
năm sẽ giúp tổng doanh thu của ĐMX tăng 34,7% trong năm 2019 
và đóng góp 19,1% vào tổng tăng trưởng doanh thu 25,1% của 
MWG. 

Hình 18: Đóng góp của các chuỗi bán lẻ vào tăng trưởng doanh thu của MWG  

 

   Nguồn: VNDIRECT, MWG 

 

Cải thiện danh mục sản phẩm và thu hút khách hàng mới để 

thúc đẩy doanh thu  

Từ đầu năm 2019, MWG bắt đầu thực hiện 3 chiến lược mới để gia 
tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng bao gồm: 1) bán sản phẩm chưa 
từng bán trước đó, 2) tiếp cận nhóm khách hàng mới và 3) thực hiện 
chính sách giá kép. 

Bổ sung danh mục sản phẩm dựa trên mạng lưới cửa hàng 
rộng lớn. Trước đây, MWG tập trung vào việc tăng lựa chọn theo 
từng nhóm sản phẩm được trưng bày tại các cửa hàng TGDĐ và 
ĐMX. Tuy nhiên, theo chiến lược mới, MWG sẽ cải thiện hơn nữa 
bằng cách giới thiệu các sản phẩm hoàn toàn mới cho các cửa hàng 
hiện tại của mình. 

MWG đã thêm đồng hồ thời trang vào danh mục sản phẩm để: 1) 
nhắm vào thị trường đồng hồ phân mảnh trị giá 17.000 tỷ đồng, 2) 
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tham gia mảng đồng hồ thời trang có biên lợi nhuận cao (20-30%) và 
3) cung cấp sản phẩm thay thế cho đồng hồ thông minh để tăng thị 
phần chi tiêu từ khách hàng hiện tại (cả hai chủ yếu nằm trong phân 
khúc giá từ 1 triệu đến 6 triệu đồng cho mỗi sản phẩm). 

Hình 19: Trưng bày đồng hồ lần đầu tại cửa hàng TGDĐ  Hình 20: Đồng hồ thời trang trên website Thegioididong.com 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: VNDIRECT, WEBSITE CÔNG TY 

 

Tiếp cận nhóm khách hàng mới. Mặc dù giành được phần lớn thị 
phần nhưng MWG cho rằng vẫn có những nhóm khách hàng chưa 
được tiếp cận. Vì vậy, MWG đã nỗ lực khiến cho chuỗi cửa hàng 
TGDĐ và ĐMX trở nên hấp dẫn hơn để thu hút khách hàng mới bên 
cạnh tập khách hàng hiện tại. 

Hình 21: Chiến lược mới của MWG để đa dạng hóa sản phẩm và danh mục 
khách hàng  

 

   Nguồn: VNDIRECT 
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Hình 22: Trưng bày sản phẩm dân dụng ngoài cửa hàng ĐMX  Hình 23: Các bà nội trợ bị thu hút bởi gian hàng 

 

 

 

   Nguồn: WEBSITE     Nguồn: WEBSITE 

Thực hiện chính sách hai giá để thu hút khách hàng ưa chuộng  
khuyến mãi. Ban lãnh đạo của MWG đã công bố chính sách hai giá 
trên nền tảng mua bán trực tuyến dienmayxanh.com, qua đó MWG 
cung cấp các sản phẩm ở hai mức giá khác nhau: 1) mức giá bán lẻ 
tiêu chuẩn với đầy đủ các lựa chọn dịch vụ và bảo hành và 2) mức 
giá thấp hơn không bao gồm đầy đủ dịch vụ và bảo hành. Các chính 
sách dịch vụ và bảo hành của MWG cho sản phẩm cùng giá tương 
đối giống với các đối thủ cạnh tranh như Nguyễn Kim, Vinpro và 
Pico. Vì vậy, MWG có thể tạo sự khác biệt so với các đối thủ khác 
bằng cách cho phép khách hàng tiết kiệm chi tiêu khi không yêu cầu 
các dịch vụ đi kèm. Chính sách hai giá này ban đầu được áp dụng 
cho một số sản phẩm TV trên trang web của ĐMX. 

Hình 24: Bảo hành và dịch vụ đi kèm của MWG 

 

   Nguồn: VNDIRECT, Dienmayxanh.com 

 

THEO CHÚNG TÔI KQKD KÉM TÍCH CỰC GẦN ĐÂY CỦA MẢNG 

BÁN LẺ BÁCH HÓA ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM LÝ NHÀ ĐẦU 

TƯ, TUY NHIÊN THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ 

Tốc độ mở cửa hàng mới chậm lại trong năm vừa qua khiến nhà 
đầu tư lo ngại về khả năng mở rộng của MWG 

Doanh thu bình quân hàng tháng trên mỗi cửa hàng giảm mạnh từ 
0,9 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2017 xuống còn 0,7 tỷ đồng trong 
nửa đầu năm 2018 khi mà MWG bắt đầu mở rộng nhanh chóng từ 
cuối năm 2017. BHX đã không hoàn thành hai mục tiêu mở cửa 
hàng vào năm 2018 sau khi điều chỉnh giảm vào giữa năm do chuỗi 
cửa hàng bách hóa cố gắng hoàn thiện công thức mở cửa hàng và 
cải thiện doanh thu trên mỗi cửa hàng trong suốt nửa cuối năm 
2018. Các cửa hàng BHX mới mở chủ yếu đặt tại TP HCM và một số 
tỉnh lân cận, khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi về kế hoạch mở rộng 
chuỗi cửa hàng bách hóa trên toàn quốc, đặc biệt là các sản phẩm 
tươi sống phụ thuộc lớn vào nguồn cung. 

Theo chúng tôi, kết quả của BHX chưa cho thấy sự thuyết phục do 
các yếu tố sau: 1) mô hình cửa hàng thay đổi nhanh chóng từ cửa 
hàng nhỏ sang cửa hàng tiêu chuẩn với “thịt và cá tươi sống” và các 
cửa hàng lớn ở ngoại thành TP HCM, 2) tốc độ mở cửa hàng chậm 
hơn dự kiến và 3) chưa thể tạo ra lợi nhuận.  
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Hình 25: Theo dõi tiến độ của BHX trong 2017-2018   

 

   Nguồn: VNDIRECT ƯỚC TÍNH, MWG 

 

Chúng tôi cho rằng KQKD cải thiện vào cuối năm 2018 là dấu 

hiệu chuyển biến tích cực  

Sau khi thúc đẩy doanh thu trên mỗi cửa hàng, BHX đã đạt doanh 
thu trung bình hàng tháng là 1,4 tỷ đồng/tháng (theo ước tính của 
chúng tôi) vào tháng 12/2018, gần gấp đôi so với Q1/2018. Ngoài ra, 
nhờ tăng trưởng doanh thu và biên LNG tăng lên 16% (so với 12% 
trong năm 2017), BHX đã đạt mức EBITDA ở cấp cửa hàng vào 
tháng 12/2018 nhưng vẫn chưa tạo ra lợi nhuận ròng ở cấp cửa 
hàng. 

MWG đã đúc kết được công thức mở cửa hàng thành công. Bằng 
cách thử nghiệm và rút kinh nghiệm, MWG đã tìm ra công thức mở 
cửa hàng gồm: 1) đặt các cửa hàng BHX trên các tuyến đường lớn 
dẫn vào khu dân cư, 2) các cửa hàng được lựa chọn dựa trên mật 
độ dân cư trong bán kính 500m đi bộ và lưu lượng giao thông lớn 
vào giờ cao điểm, 3) bổ sung và tối ưu hóa các sản phẩm (chọn 
thương hiệu bán chạy nhất của từng loại sản phẩm) và 4) áp dụng 
hệ thống ERP để hỗ trợ nhân viên quản lý kho, hiển thị danh mục 
sản phẩm và xử lý các giao dịch. 

Chúng tôi kỳ vọng BHX sẽ phủ sóng toàn thị trường miền Nam 
vào cuối năm 2019. Sau khi hoàn thiện công thức mở cửa hàng, 
BHX đặt mục tiêu mở hơn 700 cửa hàng vào cuối năm 2019, tập 
trung tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam 
Bộ. Cho đến ngày 18/4, BHX đã mở 480 cửa hàng tại hai thành phố 
lớn là TP. HCM và Cần Thơ cũng như 11/17 tỉnh ở miền Nam. Tính 
tại đầu Q2/2019, BHX chỉ cần mở thêm 220 cửa hàng và phủ sóng 
thêm tại sáu tỉnh để đạt được mục tiêu, tương ứng với khoảng 25 
cửa hàng mỗi tháng cho đến cuối năm nay. Chúng tôi cho rằng mục 
tiêu này có thể đạt được vì MWG đã có nhiều kinh nghiệm trong việc 
tìm kiếm các vị trí đắc địa và đàm phán với người cho thuê. Ngoài ra, 
doanh nghiệp chỉ mất 15 ngày để chuẩn bị cho một cửa hàng BHX 
tiêu chuẩn. Theo chúng tôi, với công thức mở cửa hàng xác định 
sẵn, BHX có thể hoàn thành việc mở rộng chuỗi cửa hàng tại miền 
Nam vào cuối năm nay. Vì năm 2019 được xác định là năm bản lề 
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cho kế hoạch mở rộng toàn quốc nên MWG sẽ dựa vào kết quả đạt 
được để đặt mục tiêu cho các năm tiếp theo. Do đó, với góc nhìn 
thận trọng trong những năm tới, chúng tôi thiên về kịch bản cơ sở 
với dự phóng doanh thu của BHX chiếm 30% doanh thu của MWG 
trong năm 2024. 

Phương thức mua hàng mới sẽ thúc đẩy biên LNG. Thay vì mua 
qua trung gian, MWG sẽ liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất và  
người nông dân để mua trực tiếp thực phẩm tươi sống và hàng hóa 
nhập khẩu. Chúng tôi kỳ vọng phương thức mua hàng mới có thể cải 
thiện biên LNG của BHX nhờ 1) giảm 50% chi phí đầu vào của các 
sản phẩm tươi sống và nhập khẩu so với việc mua qua các bên 
trung gian, 2) có nhiều cơ hội được giảm giá từ các nhà sản xuất và 
nông dân cho đơn đặt hàng lớn và 3) giảm chi phí vận chuyển vì 
được tự do lựa chọn nhà sản xuất gần địa điểm cửa hàng. MWG 
ước tính BHX có thể đạt biên LNG ở mức 20% với cơ chế mua hàng 
mới này và sẽ tạo ra lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hoạt động của 
toàn bộ cửa hàng và trung tâm phân phối (không bao gồm chi phí 
QLDN ở cấp công ty).  

 

Trong dài hạn chúng tôi cho rằng mảng bán lẻ bách hóa vẫn là 

thị trường có tăng trưởng cao và thu hút các nhà bán lẻ trong 

và ngoài nước 

Ngành bán lẻ bách hóa tại Việt Nam chủ yếu được chia thành bán lẻ 
truyền thống (ví dụ: chợ, cửa hàng nhỏ) và bán lẻ hiện đại (ví dụ: 
cửa hàng tiện lợi, đại siêu thị, siêu thị), trong đó bán lẻ truyền thống 
chiếm 68% tổng giá trị bán lẻ năm 2017 (theo Mạng lưới Kinh doanh 
Châu Âu – Việt Nam 2018). Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam 
đang chuyển từ thị trường truyền thống sang các kênh bán lẻ hiện 
đại với dự kiến tỷ trọng bán lẻ hiện đại trong tổng giá trị ngành đạt 
45% vào năm 2020 (theo Bộ Công Thương). Thói quen tiêu dùng 
của khách hàng thay đổi dẫn đến sự chuyển đổi của ngành bán lẻ. 
Cụ thể, các cửa hàng bách hóa bán lẻ hiện đại được mở rộng dần tại 
Việt Nam sau những lo ngại về an toàn thực phẩm, vệ sinh và yêu 
cầu về tính tiện lợi và đa dạng hóa sản phẩm gia tăng (theo USDA 
2018). Sự hiện diện ngày càng tăng của các cửa hàng tiện lợi tập 
trung chủ yếu ở khu vực thành thị, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh (TP 
HCM) và Hà Nội. 

Hình 26: Tỷ trọng theo giá trị của các mô hình bán lẻ tại Việt 
Nam 

 Hình 27: Tỷ trọng theo giá trị của mô hình bán lẻ FMCG tại thành thị 
và nông thôn 

 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, EVBN 2018 

   

 Nguồn: VNDIRECT, KANTAR WORLDPANEL 
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Theo Nielsen, người tiêu dùng Việt Nam đã giảm tần suất đi chợ và 
thường xuyên đến các cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị mini hơn. Thị 
trường tạp hóa hiện đại tiềm năng thúc đẩy sự cạnh tranh gay gắt 
giữa các chuỗi cửa hàng tiện lợi/siêu thị mini tại Việt Nam bao gồm 
cả thương hiệu nội địa (Vinmart +, Bách Hóa Xanh, Co.op Food) và 
thương hiệu nước ngoài (Circle K, Bedom mart, 7-Eleven). Chúng tôi 
kỳ vọng sự tăng trưởng của các cửa hàng bách hóa bán lẻ hiện đại 
sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc mở rộng cửa hàng của các nhà bán lẻ 
trong và ngoài nước. 

 

CHÚNG TÔI KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG KÉP EPS ĐẠT 23,6% 

TRONG GIAI ĐOẠN 2019-21  

Nhìn chung, chúng tôi giữ quan điểm tích cực về triển vọng của 
MWG do tăng trưởng doanh thu mảng điện thoại di động và điện tử 
tiêu dùng (TGDĐ và ĐMX) vẫn được duy trì trong khi mảng bán lẻ 
bách hóa (BHX) sẽ tìm được sự đột phá. Chúng tôi dự báo tăng 
trưởng kép EPS đạt 23,6% trong giai đoạn 2019-2021, trong đó 
TGDĐ và ĐMX vẫn có chiếm tỷ trọng lớn (80%-90% tổng doanh thu) 
và BHX sẽ gia tăng tỷ trọng trong tổng doanh thu của tập đoàn (từ 
5% trong năm 2018 lên 17% trong năm 2021). 

Hình 28: Dự báo chi tiết của VNDIRECT về KQKD của MWG giai đoạn 2019-21 

 

   Nguồn: VNDIRECT, MWG 

Trên cơ sở tăng trưởng bền vững, TGDĐ và ĐMX sẽ đóng vai trò là 
nền tảng vững chắc cho BHX. Chúng tôi ước tính TGDĐ và ĐMX sẽ 
tạo dòng tiền tự do doanh nghiệp (FCFF) dương nhờ tạo ra lợi 
nhuận ổn định và giảm đầu tư dài hạn cũng như nhu cầu vốn lưu 
động ròng. Điều này cho thấy TGDĐ và ĐMX không cần huy động 
thêm vốn vì họ có thể tự trang trải bằng lượng tiền mặt dự trữ và 
đồng thời có thể hỗ trợ cho BHX vẫn đang trong giai đoạn phát triển 
ban đầu. 

  

Tỷ đồng 2018 2019F 2020F 2021F

Doanh thu thuần 86.516 108.260 129.329 146.265

TGDĐ 34.606 35.072 34.832 34.700

%yoy -0,3% 1,3% -0,7% -0,4%

ĐMX 47.584 64.086 77.486 86.139

%yoy 57,3% 34,7% 20,9% 11,2%

BHX 4.326 9.102 17.011 25.426

%yoy 211,9% 110,4% 86,9% 49,5%

LNG 15.292 19.319 23.225 26.581

Biên LNG 17,7% 17,8% 18,0% 18,2%

Chi phí bán hàng 

và QLDN
11.421 14.583 17.455 19.780

% doanh thu 13,2% 13,5% 13,5% 13,5%

LNST 2.880 3.746 4.722 6.046

%yoy 30,5% 30,1% 26,1% 28,1%

Số cửa hàng:

TGDĐ 1.032 1.015 1.000 1.000

ĐMX 750 900 920 920

BHX 405 700 950 1.200
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Hình 29: Dòng tiền tự do của doanh nghiệp từ TGDĐ và ĐMX 

 

   Nguồn: VNDIRECT ƯỚC TÍNH 

 

ESOP VẪN LÀ VẤN ĐỀ ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM 

Chương trình ESOP đã trở thành thông lệ hàng năm tại MWG, với 
tốc độ tăng trưởng LNST hàng năm của MWG trong năm phải lớn 
hơn 10% trở lên. Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cp 
hoặc 50% giá thị trường. 

Hình 30: Điều kiện chương trình ESOP  

 

   Nguồn: VNDIRECT, MWG 

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư thì điều này dẫn đến sự pha loãng 
cổ phiếu đáng kể đối với các cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, để thể 
hiện cam kết với các cổ đông, MWG đã hạn chế chuyển nhượng 
trong vòng 4 năm đối với các cổ phiếu được phát hành theo chương 
trình ESOP (mỗi năm chỉ có 25% cổ phần sẽ được tự do chuyển 
nhượng) và sẽ điều chỉnh giảm tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP 
xuống 80% nếu giá cổ phiếu MWG trung bình trong năm 2019 không 
cao hơn 10% mức tăng/giảm giá trị của VN-Index cùng kỳ.  

Ngoài ra, để làm giảm sự lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro pha loãng, 
MWG đã công bố kế hoạch thử nghiệm phát hành quyền chọn mua 
cổ phiếu cho các nhân viên quản lý chủ chốt của MWG và các công 
ty con. MWG ước tính sẽ phát hành 50.000 quyền chọn không 
chuyển nhượng, tương đương với 50.000 cổ phiếu phổ thông. Giá 
thực hiện của quyền chọn sẽ là giá đóng cửa trung bình của cổ 
phiếu MWG trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày phê duyệt. 
Các nhân viên có thể chọn thực hiện quyền mua trong thời gian 3 
năm hiệu lực. MWG mong muốn thử nghiệm chương trình này để 
giảm tỷ lệ ESOP và cân bằng lợi ích giữa nhân viên và cổ đông. 

 

ĐỊNH GIÁ & KHUYẾN NGHỊ 

Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua  

Chúng tôi phát báo cáo lần đầu cho MWG với khuyến nghị Mua và 
giá mục tiêu 118.800 đồng dựa trên phương pháp DCF cho từng 
mảng kinh doanh. Khuyến nghị của chúng tôi được đưa ra dựa trên: 
1) mô hình kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp dẫn dắt thị 
trường bán lẻ tăng trưởng nhanh tại Việt Nam; (2) khả năng nắm bắt 
cơ hội từ cuộc cách mạng của smartphone và mảng bán lẻ bách hóa 
tăng trưởng cao; và 3) định giá hấp dẫn so với các đối thủ cùng 
ngành. 
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Định giá 

Chúng tôi áp dụng phương pháp tổng giá trị thành phần (SOTP) cho 
hai mảng kinh doanh cốt lõi của MWG: điện tử tiêu dùng (TGDĐ và 
ĐMX) và bán lẻ bách hóa (BHX). Cụ thể, chúng tôi sử dụng mô hình 
chiết khấu dòng tiền giai đoạn 5 năm cho TGDĐ và ĐMX và giai 
đoạn 10 năm cho BHX vì chúng tôi cho rằng mảng điện tử tiêu dùng 
vẫn sẽ là động lực chính cho toàn bộ HĐKD trong 5 năm tới, trong 
khi mảng bách hóa sẽ bắt kịp các mảng kinh doanh khác từ năm 
2024 trở đi.  

Hình 32: Dòng tiền chiết khấu của TGDĐ và ĐMX 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Về định giá của BHX, chúng tôi áp dụng chi phí vốn bình quân là 
20% để phản ánh quan điểm thận trọng về những rủi ro tiềm tàng về 
biên lợi nhuận và khả năng mở rộng. 

 

Hình 33: Dòng tiền chiết khấu của BHX 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Hình 34: Định giá DCF cho TGDĐ và ĐMX 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Hình 35: Định giá DCF cho BHX 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

 
 

 

2019 2020 2021 2022 2023

EBIT 5.015 5.466 5.771 5.856 5.762

Thuế -1.003 -1.093 -1.154 -1.171 -1.152

Khấu hao 1.366 1.668 1.929 2.062 2.328

Chi phí vốn -622 -233 -176 -180 -183

Thay đổi vốn lưu động 104 -159 590 -79 -43

Dòng tiền tự do 4.860 5.649 6.960 6.488 6.712

Dòng tiền tự do hiện tại 4.568 4.689 5.150 4.282 3.893

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

EBIT -34 649 1.308 1.869 2.476 3.679 4.464 5.030 5.625 6.465 7.240

Thuế 7 -130 -262 -374 -495 -736 -893 -1.006 -1.125 -1.293 -1.448

Khấu hao 321 590 782 981 1.180 1.363 1.541 1.723 1.910 2.101 2.298

Chi phí vốn -989 -861 -893 -929 -879 -824 -855 -886 -918 -951 -986

Thay đổi vốn lưu động -706 -666 -575 -671 -675 -525 -345 -2.279 -694 -663 -687

Dòng tiền tự do -1.401 -418 360 876 1.607 2.957 3.912 2.582 4.798 5.659 6.417

Dòng tiền tự do hiện tại -1.317 -347 266 578 932 1.538 1.800 1.059 1.727 1.811 1.797

Phương pháp DCF Giá trị Đơn vị

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 18.689 tỷ đồng

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 21.307 tỷ đồng

Giá trị doanh nghiệp 39.996 tỷ đồng

Tiền và tương đương tiền 2.047 tỷ đồng

Tổng nợ (4.227) tỷ đồng

Giá trị vốn CSH 37.812 tỷ đồng

SL cổ phiếu 443 triệu

Giá cổ phiếu 85.300 đồng/cổ phiếu

Phương pháp DCF Giá trị Đơn vị

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 8.047 tỷ đồng

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 8.271 tỷ đồng

Giá trị doanh nghiệp 16.318 tỷ đồng

Tiền và tương đương tiền 1.364 tỷ đồng

Tổng nợ (2.818) tỷ đồng

Giá trị vốn CSH 14.865 tỷ đồng

SL cổ phiếu 443 triệu

Giá cổ phiếu 33.500 đồng/cổ phiếu

Hình 31: Các giả định 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chi phí sử dụng vốn

Beta 1,0

Phần bù rủi ro thị trường 11,0%

Lãi suất phi rủi ro 5,0%

Chi phí vốn CSH 16,0%

Chi phí sử dụng nợ 8,0%

Thuế doanh nghiệp 20,0%

WACC 12,8%
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Hình 36: Định giá MWG 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Vì vậy, chúng tôi đưa ra giá trị hợp lý cho MWG ở mức 118.800 
đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/E dự phóng 2019 là 14,2x. Có thể 
thấy trong bảng so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, các 
doanh nghiệp bán lẻ điện tử tiêu dùng thường có định giá thấp hơn 
so với các doanh nghiệp bán lẻ bách hóa, điều này cho thấy quan 
điểm thận trọng của thị trường đối với các nhà bán lẻ điện tử tiêu 
dùng do biên lợi nhuận thấp và tính chu ký cao. Theo dự báo của 
chúng tôi, MWG sẽ được định giá cao hơn mức trung bình của các 
nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng nhưng sẽ thấp hơn mức trung bình của 
các nhà bán lẻ bách hóa. Chúng tôi cho rằng MWG vẫn phụ thuộc 
chủ yếu vào mảng bán lẻ điện tử tiêu dùng trong ngắn hạn nhưng 
tiềm năng tăng trưởng của mảng bán lẻ bách hóa cũng nên được 
phản ánh trong định giá. 
 

Hình 37: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành (tính tại ngày 17/04) 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

  

Phương pháp định giá Giá cổ phiếu (đồng)

TGDĐ và ĐMX DCF 85.300

BHX DCF 33.500

Giá mục tiêu 118.800

2019F P/E tại giá mục tiêu 14,20                                           

Công ty Quốc gia
Thị giá vốn 

(tr USD)

Tăng trưởng 

LNST (% yoy)

Tăng trưởng 

EPS (% yoy)
ROE(%) ROA(%)

Tỷ lệ 

nợ/vốn (%)
P/E (lần)

P/B 

(lần)

Các nhà bán lẻ ĐTTD

Erajaya Swasembada Tbk PT Indonesia 357 150,7 134,2 20,5 7,9 88,8 5,7 1,1

FPT Retail Việt Nam 158 20,0 20,0 35,0 7,7 254,3 10,9 3,2

Challenger Technologies Ltd Singapore 145 20,4 21,8 22,1 15,3 0,0 10,1 2,1

Tsann Kuen Enterprise Co Ltd Đài Loan 109 -28,6 -18,3 5,2 2,6 0,4 15,0 0,7

Sunfar Computer Co Ltd Đài Loan 41 -34,6 -34,2 5,6 3,8 3,6 21,4 1,0

Trung bình 25,6 24,7 17,7 7,5 69,4 12,6 1,6

Các nhà bán lẻ bách hóa

Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Indonesia 2.726 81,1 79,9 11,6 2,9 87,5 58,8 6,5

Taiwan FamilyMart Co Ltd Đài Loan 1.567 18,1 14,8 31,8 5,5 43,6 29,9 8,8

Trung bình 49,6 47,3 21,7 4,2 65,5 44,3 7,7

MWG Việt Nam 1.564 30,5 24,4 38,7 11,3 78,4 12,2 4,0
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35,0%
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40,0%

42,50%

45,0%

47,50%

50,0%

52,50%

55,0%
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1,400
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2,400

2,900

3,400

3,900

4,400

4,900

5,400

5,900

01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19E 07-19E

Rolling P/B (x) (trái) ROAE (phải)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 86.516 108.260 129.329

Giá vốn hàng bán (71.224) (88.941) (106.104)

Chi phí quản lý DN (1.762) (2.165) (2.587)

Chi phí bán hàng (9.660) (12.418) (14.868)

LN hoạt động thuần 3.870 4.736 5.770

EBITDA thuần 5.093 6.159 7.494

Chi phí khấu hao (1.223) (1.423) (1.724)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 3.870 4.736 5.770

Thu nhập lãi 342 374 467

Chi phí tài chính (437) (420) (323)

Thu nhập ròng khác 12 22 26

TN từ các Cty LK & LD (2) 0 0

LN trước thuế 3.785 4.712 5.940

Thuế (906) (966) (1.218)

Lợi ích cổ đông thiểu số (2) (4) (5)

LN ròng 2.877 3.742 4.717

Thu nhập trên vốn 2.877 3.742 4.717

Cổ tức phổ thông (486) (685) (703)

LN giữ lại 2.391 3.057 4.014

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 3.749 4.089 5.110

Đầu tư ngắn hạn 51 65 78

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.560 1.965 2.530

Hàng tồn kho 17.446 20.975 22.786

Các tài sản ngắn hạn khác 583 758 1.006

Tổng tài sản ngắn hạn 23.389 27.852 31.510

Tài sản cố định 3.578 3.890 3.280

Tổng đầu tư 60 87 78

Tài sản dài hạn khác 1.113 1.427 1.402

Tổng tài sản 28.140 33.256 36.270

Vay & nợ ngắn hạn 5.797 5.413 3.233

Phải trả người bán 8.253 9.880 10.320

Nợ ngắn hạn khác 3.858 4.776 5.632

Tổng nợ ngắn hạn 17.908 20.069 19.185

Vay & nợ dài hạn 1.248 1.008 768

Các khoản phải trả khác 2 3 3

Vốn điều lệ và 4.435 4.567 4.686

LN giữ lại 3.990 7.044 11.058

Vốn chủ sở hữu 8.976 12.166 16.299

Lợi ích cổ đông thiểu số 6 10 15

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 28.140 33.256 36.270

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 3.785 4.712 5.940

Khấu hao 1.223 1.423 1.724

Thuế đã nộp (830) (966) (1.218)

Các khoản điều chỉnh khác 53 219 78

Thay đổi VLĐ (1.981) (1.781) (1.406)

LC tiền thuần HĐKD 2.250 3.607 5.118

Đầu tư TSCĐ (1.484) (1.611) (1.094)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 1 2 3

Các khoản khác (764) (41) (4)

Thay đổi tài sản dài hạn khác (86) (441) 2

LC tiền từ HĐĐT (2.333) (2.091) (1.093)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 705 132 118

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (1) 0 0

Tiền vay ròng nhận được 203 (624) (2.420)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 1 1

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (486) (685) (703)

LC tiền thuần HĐTC 421 (1.176) (3.004)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 3.411 3.749 4.089

LC tiền thuần trong năm 338 340 1.021

Tiền & tương đương tiền cuối kì 3.749 4.089 5.110

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 3,3% 3,5% 3,6%

Vòng quay TS 3,40 3,53 3,72

ROAA 11,3% 12,2% 13,6%

Đòn bẩy tài chính 3,42 2,90 2,44

ROAE 38,7% 35,4% 33,1%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 1,60 1,65 2,17

Số ngày nắm giữ HTK 89,4 86,1 78,6

Số ngày phải trả tiền bán 42,3 40,5 35,6

Vòng quay TSCĐ 24,4 29,0 36,1

ROIC 18,0% 20,1% 23,2%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,31 1,39 1,64

Khả năng thanh toán nhanh 0,33 0,34 0,45

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,21 0,21 0,27

Vòng quay tiền 48,7 47,2 45,2

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 30,4% 25,1% 19,5%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 39,3% 22,4% 21,8%

Tăng trưởng LN ròng 30,4% 30,1% 26,1%

Tăng trưởng EPS 25,8% 25,2% 22,6%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 6.685 8.367 10.259

BVPS (VND) 20.371 26.806 35.000
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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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