
1

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

TÌNH HÌNH KINH DOANH 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

58.667

68.855

Hoàn thành 

kế hoạch doanh thu

2019 là 108.468 tỷ

DOANH THU THUẦN 
(tỷ đồng)

8T2018 8T2019

63%

1.969

2.697

Hoàn thành 

kế hoạch LNST 

2019 là 3.571 tỷ

LỢI NHUẬN SAU THUẾ  
(tỷ đồng)

76%

9.165 tỷ đồng

DOANH THU 

ONLINE 8T2019

+21%

So với

DOANH THU 

ONLINE 8T2018

13%

TỔNG: 68.855 tỷ đồng

8T2018 8T2019

17%

+10.188

37%

+728



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

TÌNH HÌNH KINH DOANH 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1.000 cửa hàng

886 cửa hàng

725 cửa hàng

2.621SỐ CỬA HÀNG THEO CHUỖI

2

10 cửa hàng

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

2

T3/19 T4/19 T5/19 T6/19 T7/19 T8/19

Đồng hồ thời trang 0.6 0.9 3.5 10.9 15.1 22.9

Đồng hồ thông minh 6.1 7.3 6.9 10.6 10.9 10.8

Tổng cộng 6.7 8.2 10.4 21.5 26.0 33.7

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

SẢN LƯỢNG ĐỒNG HỒ BÁN RA             
T3-T8/2019 (ngàn sản phẩm) 

Điện thoại, 
MTB, MTXT, 
phụ kiện…

46,4%

Điện tử, 
điện lạnh,  
gia dụng

40,7%

Thực phẩm và
FMCGs,             

8,9%

Khác, 

4,0%

CƠ CẤU DOANH THU THEO NGÀNH HÀNG

DOANH THU THEO CHUỖI

(*) Doanh thu theo chuỗi chưa bao gồm doanh thu của Bigphone

22.933 tỷ đồng

39.732 tỷ đồng

6.120 tỷ đồng

(*) Các dịch vụ

khác bao gồm: 

trả góp, thu hộ, 

máy cũ



3

• Trong 8 tháng đầu năm 2019, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 68.855 tỷ đồng (tăng

trưởng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.697 tỷ đồng (tăng trưởng 37%

so với cùng kỳ). Luỹ kế 8 tháng, MWG đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 76% kế hoạch

LNST cả năm.

• Theo chu kỳ kinh doanh, sức tiêu thụ điện thoại và điện máy có xu hướng chững lại trong quý 3 và sẽ

tăng trưởng trở lại vào mùa lễ hội cuối năm. Trong đó, tháng 8 là thấp điểm nhất trong năm về cả

doanh thu và lợi nhuận do đặc điểm thời tiết rơi vào mùa mưa bão và nhu cầu mua sắm của người

dân thường giảm mạnh trong tháng 7 âm lịch. Sau chương trình khuyến mãi “siêu khủng” trong chuỗi

sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập MWG, biên lợi nhuận ròng tháng 8/2019 đã trở lại mức 3,6% (so

với 3,1% của tháng 7/2019 và 3.05% của tháng 8/2018). Về giá trị, lợi nhuận riêng tháng 8/2019

của MWG vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, biên lợi

nhuận ròng luỹ kế sau 8 tháng đầu năm của Công ty đang ở mức 3.9%.

• Mảng online đóng góp 13% trong tổng doanh thu của MWG và tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm

trước. Sau 3 tháng kể từ khi Công ty thực hiện chiến lược kiểm soát chênh lệch giá bán online/offline

để khai thác hiệu quả nhất mô hình bán lẻ đa kênh (omni-channel), tập trung phục vụ nhóm khách

hàng hướng đến sự tiện lợi và chất lượng dịch vụ, doanh thu online từ nhóm khách hàng này đang có

xu hướng tăng trở lại trong tháng 8.

• Cuối tháng 8, MWG có 2.621 cửa hàng, tăng 91 cửa hàng so với cuối tháng 7. Trong đó, chuỗi

ĐMX có thêm 21 cửa hàng mới do cả mở mới và chuyển đổi; chuỗi BHX phát triển thêm 66 điểm bán

và nâng tổng số cửa hàng lên 725; chuỗi “Điện Thoại Siêu Rẻ” có 10 cửa hàng thử nghiệm tại Quận

Gò Vấp. Tp.HCM.
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• Để phục vụ hiệu quả nhóm khách hàng quan tâm đến giá rẻ, MWG bắt đầu thử nghiệm chuỗi “Điện

Thoại Siêu Rẻ” (ĐTSR) từ ngày 8/8/2019. Các cửa hàng ĐTSR có diện tích từ 15-20m2, được tối ưu hoá

về chi phí vận hành để mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng với giá cả hấp dẫn (trung

bình thấp hơn khoảng 10% so với cửa hàng TGDĐ) cho các sản phẩm có mức giá từ 8 triệu trở xuống.

Đổi lại, khách hàng sẽ không được hưởng các dịch vụ hậu mãi “5 sao” như tại TGDĐ. Cụ thể là, cửa hàng

ĐTSR không hỗ trợ đổi trả và các sản phẩm bán ra nếu có phát sinh lỗi kỹ thuật, khách hàng sẽ phải tự đi

bảo hành tại các trung tâm bảo hành của hãng.

• Tính đến hết ngày 31/08/2019, MWG có 85 cửa hàng kinh doanh đồng hồ (so với 42 cửa hàng cuối

tháng 7). Công ty khởi động kinh doanh mặt hàng đồng hồ thời trang từ tháng 3/2019 với sản lượng tiêu

thụ ban đầu chỉ vài trăm chiếc. Luỹ kế sau 6 tháng, đã có hơn 100 ngàn sản phẩm đồng hồ các loại

được bán ra tại cửa hàng TGDĐ và ĐMX, đóng góp hơn 250 tỷ đồng doanh thu cho MWG. Công ty

dự kiến nâng tổng số cửa hàng kinh doanh đồng hồ lên khoảng 200 vào cuối năm nay.

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

đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Trong đó, nhóm sản phẩm điện lạnh và gia dụng duy trì mức

tăng trưởng trên 35% về doanh thu so với cùng kỳ năm 2018.

• Trong 8 tháng đầu năm đã có gần 18 triệu sản phẩm gia dụng và dụng cụ nhà bếp được bán ra tại

các cửa hàng ĐMX và đóng góp cho MWG hơn 5.100 tỷ đồng doanh thu. Trung bình mỗi tháng nhóm

này đóng góp khoảng 650 tỷ đồng, tương đương với hơn 7% doanh thu của cả Công ty. Mặc dù giá trị

mỗi sản phẩm không cao nhưng những sản phẩm này đang mang lại biên lợi nhuận tốt cho MWG.

• Với 725 cửa hàng tại thời điểm 31/08/2019, chuỗi BHX đạt tổng doanh thu là 6.120 tỷ đồng luỹ kế 8

tháng đầu năm, tăng 158% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt xấp xỉ 1,5

tỷ đồng/tháng (tính cho các cửa hàng khai trương trước ngày 01/08/2019).

• Trong tháng 8, BHX đã tiến ra khu vực Nam Trung Bộ với cửa hàng đầu tiên tại Bình Thuận. Chuỗi có

322 cửa hàng tại 15 tỉnh khu vực Nam Bộ ngoài TP.HCM (chiếm 44% tổng số cửa hàng BHX). Tính

theo loại cửa hàng, BHX có 125 cửa hàng lớn 300m2, chiếm khoảng 17% số cửa hàng toàn chuỗi.
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• Sau thời gian thử nghiệm các giải pháp mới nhằm kiểm soát hiệu quả tỷ lệ hao hụt - huỷ hàng - mất

mát, BHX đã ghi nhận kết quả khá tích cực khi giảm được tỷ lệ này từ mức 3% (trung bình 7 tháng

đầu năm) xuống còn 2,5% (tháng 8/2019).

• Chuỗi đã phục vụ gần 11,5 triệu lượt khách hàng và bán ra gần 11.000 tấn sản phẩm tươi sống

trong tháng 8/2019. Hàng tươi sống, hàng mát và đông lạnh đang chiếm ~50% doanh thu của BHX.

• BHX đã hoàn tất thử nghiệm thay thế 100% sản lượng 2 mặt hàng đang được mua từ nhà cung cấp trong

nước bằng hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc là khăn giấy ướt và rong biển. Nhờ lợi thế nhập khẩu trực tiếp

với sản lượng lớn, BHX đang cung cấp các sản phẩm này rẻ hơn 20%-30% so với giá bán lẻ sản phẩm

cùng loại trên thị trường. Sau chuyển đổi, dự kiến sản lượng tiêu thụ của 2 mặt hàng này sẽ tăng gấp 3

lần trong tháng 9. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn hàng chất lượng để mang lại cho người tiêu

dùng những sản phẩm tốt với giá cả hấp dẫn nhất.

• BHX duy trì tiến độ mở rộng nhanh chóng với 87 mặt bằng được ký trong tháng 8, bao gồm mặt bằng tại

các tỉnh mới như Ninh Thuận, Khánh Hoà, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang.

• Bên cạnh đó, để tiếp tục tăng 20%-30% doanh thu ở các điểm bán còn tiềm năng, Công ty đã:

 Nâng cấp thêm 14 cửa hàng chuẩn có doanh thu từ 1,7 – 2,5 tỷ đồng/tháng và còn khả năng mở 

rộng  thành cửa hàng lớn. Tính đến cuối tháng 8/2019, BHX đã nâng cấp tổng cộng 37 cửa hàng. 

 Hoàn tất thử nghiệm BHX kết hợp kinh doanh hàng gia dụng cho 6 cửa hàng (mô hình Double 

Shop) để nhân rộng số lượng cửa hàng trong các tháng cuối năm. Trong mô hình này, hàng gia 

dụng đóng góp từ 8%-10% tổng doanh thu của cửa hàng.

• Song song với việc nâng cấp và mở rộng mạng lưới, BHX đang xây dựng nền tảng công nghệ và logistics

để triển khai Bách Hóa Xanh online một cách mạnh mẽ trong năm tới, với mục tiêu mang đến trải nghiệm

tiện lợi và chất lượng nhất cho khách hàng.

5

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

TÌNH HÌNH KINH DOANH 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019


