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Tổng quan tài chính 12-17A 12-18A 12-19F 12-20F

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 66,340 86,516 103,840 131,470

Tăng trưởng doanh thu thuần 48.7% 30.4% 20.0% 26.6%

Lợi nhuận gộp (tỷ đồng) 11,142 15,292 18,573 24,011

Tăng trưởng lợi nhuận gộp 54.4% 37.3% 21.5% 29.3%

EBITDA (tỷ đồng) 3,469 5,094 6,376 7,907

Tăng trưởng EBITDA 46.9% 46.8% 25.2% 24.0%

LNST (tỷ đồng) 2,207 2,880 3,824 4,968

Tăng trưởng LNST 39.8% 30.5% 32.8% 29.9%

LNST của cổ đông cty mẹ (tỷ đồng) 2,206 2,879 3,823 4,966

Tăng trưởng LNST của cổ đông cty mẹ 39.8% 30.5% 32.8% 29.9%

EPS (đồng) 5,371 6,488 8,244 10,398

EPS pha loãng (đồng) 5,371 6,488 8,244 10,398

Tăng trưởng EPS 39.8% 20.8% 27.1% 26.1%

P/E (lần) 21.7 18.0 14.1 11.2

P/E pha loãng (lần) 21.7 18.0 14.1 11.2

EV/EBITDA (lần) 15.8 10.8 8.2 6.2

P/B (lần) 8.33 5.75 4.57 3.59  
Nguồn: Dữ liệu công ty; (F): HSC dự báo 

 
 

Mảng bách hóa và điện máy là động lực nâng 
đánh giá lên Mua vào. 

• KQKD 7 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần tăng 
trưởng 17,9% và lợi nhuận tăng trưởng 37,3% so với cùng kỳ, mặc dù 
tỷ suất LNST giảm vào tháng 7 do yếu tố mùa vụ. 

• Chúng tôi lạc quan hơn về khả năng mở rộng nhanh chóng của chuỗi 
Bách Hóa Xanh của Công ty. Chúng tôi kỳ vọng BHX sẽ có hơn 900 
cửa hàng vào cuối năm 2019, hơn 1.600 cửa hàng vào cuối năm 
2020 và gần 2.500 cửa hàng vào cuối năm 2021. 

• Chúng tôi cũng tin rằng chuỗi Điện Máy Xanh sẽ tiếp tục đóng góp lợi 
nhuận ở mức hai con số trong giai đoạn năm 2019-2021, nhờ tối đa 
hóa hiệu quả hoạt động và tiếp tục mở thêm cửa hàng. 

• Chuỗi TGDĐ đã thêm đồng hồ và mắt kính vào danh mục sản phẩm 
để bù đắp sự bão hòa trên thị trường điện thoại di động. Điều này sẽ 
không chỉ giúp tránh khỏi rủi ro doanh thu không tăng trưởng mà còn 
giúp tăng trưởng ở mức một con số cho chuỗi TGDĐ từ năm 2020 trở 
đi. 

• HSC dự báo doanh thu thuần năm 2019 đạt 103.840 tỷ đồng, tăng 
20%, và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.822 tỷ đồng, tăng 
32,8%. Trong năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 
131.469 tỷ đồng, tăng 26,6%, và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 
4.966 tỷ đồng, tăng 29,9%. 

• Chúng tôi nâng đánh giá MWG từ Khả quan lên Mua vào dựa trên giá 
mục tiêu mới là 164.400đ/cp, tương đương tiềm năng tăng giá là 
41,4% so với thị giá hiện tại. 
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Thông tin cổ phiếu vào ngày 23/8/2019 

Giá cổ phiếu (đồng) 116,500 

Số lượng CP niêm yết hiện tại (triệu cp) 323 

Số lượng CP đang lưu hành (triệu cp) 443 

Giá cao nhất trong 52 tuần (đồng) 120,300 

Giá thấp nhất trong 52 tuần (đồng) 77,198 

Thay đổi giá trong 3 tháng 32.0% 

Thay đổi giá trong 6 tháng 32.7% 

Thay đổi giá trong 12 tháng 29.1% 

Khối lượng CP giao dịch tự do 288 

GTGD (triệu đồng) 
(GTTB trong 5 ngày giao dịch gần nhất) 

120,691 

GT Vốn hóa thị trường (triệu đồng) 51,572,924 

GT vốn hóa thị trường (triệu USD) 2,229 

Số lượng được phép sở hữu 217 

Số lượng còn được phép mua 0.000 

% sở hữu nước ngoài 49.1% 

% giới hạn sở hữu nước ngoài 49.0% 

 

Biểu đồ P/E 
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 Trưởng bộ phận Ngành hàng tiêu dùng 
Trần Hương Mỹ 
my.th@hsc.com.vn 
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NÂNG KHUYẾN NGHỊ 
 
Chúng tôi nâng đánh giá MWG từ Khả quan lên Mua vào với giá mục tiêu là 164.400đ/cp, tăng 
8% từ ước tính giá mục tiêu trong dự báo trước là 152.200đ/cp, tương đương tiềm năng tăng 
giá là 41,4% so với thị giá hiện tại. 
 
Lý do nâng khuyến nghị 
 

• Chúng tôi lạc quan hơn về khả năng mở rộng nhanh chóng của chuỗi Bách Hóa Xanh của 
Công ty và kỳ vọng BHX sẽ có  hơn 900 cửa hàng vào cuối năm 2019, hơn 1.600 cửa hàng 
vào cuối năm 2020 và gần 2.500 cửa hàng vào cuối năm 2021. Theo chúng tôi,  từ nửa cuối 
năm 2019, đến năm 2020 và 2021, tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ được 
cải thiện. Đồng thời chi phí quản lý & bán hàng/doanh thu sẽ giảm, theo đó chuỗi sẽ có một 
mức LNST nhỏ vào năm 2020 và bắt đầu đóng góp lợi nhuận đáng kể cho MWG từ năm 
2021. 

 

• Chúng tôi cũng tích cực hơn về hiệu quả hoạt động của chuỗi điện máy Điện Máy Xanh 
(ĐMX) và tin rằng chuỗi sẽ mang lại tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai con số trong năm 
2019-2021 như sau: 

 
1) thị trường điện máy dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 9,6% trong năm 

2019 - 2021 và 
 

2) ĐMX sẽ tiếp tục giành thị phần (đặc biệt từ các cửa hàng điện máy nhỏ) nhờ chiến lược 
tích cực mở thêm cửa hàng, tối ưu hóa thiết kế cửa hàng và các sáng kiến khác. 

 

• Chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) đang bổ sung đồng hồ và mắt kính vào danh mục sản 
phẩm. Mặc dù thị trường điện thoại di động đã trở nên bão hòa, chúng tôi nghĩ rằng động 
thái này của Công ty sẽ không chỉ giúp tránh khỏi rủi ro doanh thu không tăng trưởng mà 
còn mang lại tăng trưởng ở mức một con số cho chuỗi TGDĐ từ năm 2020 trở đi. 

 
RỦI RO ĐỐI VỚI ĐỊNH GIÁ VÀ GIÁ MỤC TIÊU 
 
Rủi ro tăng giá chính: (1) việc mở rộng cửa hàng của chuỗi Bách Hóa Xanh và chuỗi điện máy 
nhanh hơn dự báo hiện tại của chúng tôi và (2) nhu cầu thị trường về hàng điện tử và đồng hồ 
đeo tay cao hơn dự kiến. 
 
Rủi ro giảm giá chính là: (1) mức tăng chi phí nhân công và giá thuê mặt bằng hàng năm vượt 
mức dự kiến chúng tôi và (2) cạnh tranh gia tăng từ những các công ty bán lẻ ngoại tuyến và 
trực tuyến. 
 
ĐỊNH GIÁ 
 
Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 164.400đ, dựa trên phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền. 
Định giá của chúng tôi giả định WACC ở mức 10,9% và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn là 5%. Chúng 
tôi giả định doanh thu tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 14,7% và LNST là 15,6% trong 
giai đoạn năm 2018-2028. Tại giá trị hợp lý, P/E năm 2019 dự phóng ở mức 19,9 lần. 
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BÁO CÁO CẬP NHẬT Thứ Ba,  ngày 27 tháng 8 năm 2019 

   www.hsc.com.vn Trang 3 

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này 

Bảng 1:  Chi phí vốn bình quân gia quyền   

Lãi suất phi rủi ro 3.7%

Phần bù rủi ro vốn cổ phần 11.0%

Hệ số Beta 0.8                                                                    

Chi phí vốn chủ sở hữu 12.4%

Chi phí nợ 6.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.0%

Chi phí nợ ròng 5.0%

Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 80.0%

Tỷ trọng nợ 20.0%

Chi phí vốn bình quân gia quyền 10.9%  

  

   Nguồn: HSC dự báo và ước tính   

 

Bảng 2:  Định giá dòng tiền tự do 

2019 2020 2021 2022 2023

Doanh thu 103,839,663      131,469,877    161,226,771    191,980,195    222,412,340    

EBIT 5,020,161          6,294,258        7,619,322        8,507,404        9,371,581        

LNST 3,822,622          4,966,177        6,114,188        6,937,287        7,723,007        

Cộng: khấu hao 1,356,220          1,612,811        2,038,558        2,452,507        2,824,557        

Trừ: chi phí vốn (2,618,692)         (2,814,774)       (3,159,123)       (3,180,362)       (2,786,028)       

Trừ: tăng tỷ trọng vốn 377,999             (832,384)          (3,074,325)       (3,019,602)       (1,808,976)       

Dòng tiền tự do 2,938,150          2,931,830        1,919,298        3,189,830        5,952,559        

Tỷ lệ chiết khấu 90% 81% 73% 66% 60%

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 2,648,509          2,382,286        1,405,804        2,106,093        3,542,756        

Tổng giá trị hiện tại 12,085,448        

Tăng trưởng dài hạn 5.0%

2023 FCF x (1+g) 6,250,187          

Giá trị dài hạn 105,292,913      

Giá trị hiện tại của giá trị dài hạn 62,666,671        

Tổng giá trị hiện tại 74,752,119        

Cộng: Tài sản phi hoạt động 9,426,059          

Trừ: Nợ gộp (10,210,350)       

Trừ: Lợi ích cổ đông thiểu số (7,159)                

Giá trị vốn chủ sở hữu 73,960,669        

Số lượng cp lưu hành 449,779,336      

Giá trị hợp lý của cp 164,438              

   Nguồn: HSC ước tính 

 

Bảng 3:  Định giá so sánh MWG với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực 

Tên công ty Niêm yết tại
Vốn hóa (triệu 

USD)

Tăng trưởng doanh thu 

trong 1 năm tới (%)

Tăng trưởng 

EPS trong 1 năm 

tới (%)

ROE
Tỷ lệ cổ tức 12 

tháng (%)
P/E 2019F

COM7 PCL Thái Lan 969                         23.9                                44.0 35.4 2.0                        30.7             

SUNING.COM CO LTD-A Trung Quốc 13,308                    30.4                                164.9 -0.5 1.2                        7.0               

RAINBOW DEPARTMENT STORE Trung Quốc 2,050                      7.7                                  17.3 14.4 2.8                        13.6             

YONGHUI SUPERSTORES CO. LTD Trung Quốc 12,655                    21.6                                29.5 7.5 1.9                        38.0             

SUN ART RETAIL GROUP HONGKONG Hongkong 9,655                      (0.2)                                 -4.7 11.3 1.8                        25.1             

ERAJAYA SWASEMBADA Indonesia 484                         (8.9)                                 -45.2 20.4 1.6                        14.3             

FPT DIGITAL RETAIL JSC Việt Nam 150                         15.1                                9.4 29.8 -                        9.4               

PHU NHUAN JEWELRIES JSC Việt Nam 805                         12.8                                13.4 28.7 1.6                        14.6             

Trung vị 1,509.4                   14.0                                15.4                     17.4           1.7                        14.3             

Bình quân vốn hóa 10,892.4                 18.0                                64.7                     7.4             1.7                        22.3             

MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Việt Nam 2,247                      26.6                                26.1 37.1 1.3                        14.1              

   Nguồn: Bloomberg 
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TRIỂN VỌNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 
Chuỗi điện máy sẽ là động lực tăng trưởng chính trong ba năm tới – Đến cuối tháng 
7/2019, thị phần bán lẻ điện máy của MWG là hơn 40%. Tuy nhiên, thị trường điện máy vẫn khá 
phân mảnh với các chuỗi bán lẻ điện máy khác (Nguyễn Kim, Chợ Lớn, VinPro, Thiên Hòa, 
MediaMart, v.v.) chiếm tổng cộng khoảng 25% thị phần trong khi đó các cửa hàng nhỏ chiếm 
khoảng 35%. Với cơ cấu thị phần hiện tại, và khả năng mở rộng mạng lưới cửa hàng nhanh 
chóng của MWG, chúng tôi tin rằng tiềm năng cho MWG để mở rộng và củng cố phân khúc này 
trong vài năm tới vẫn rất lớn. Chúng tôi dự báo thị phần của Công ty sẽ tăng lên hơn 50% và số 
lượng cửa hàng tăng lên khoảng 1.500 cửa hàng đến năm 2024.  
 
Triển vọng dài hạn phụ thuộc vào chuỗi bách hóa xanh – Chuỗi TGDĐ không còn đóng góp 
doanh thu chủ chốt và chuỗi Điện máy sẽ là động lực tăng trưởng chính trong 3 năm tới. Vì vậy 
(sau 3 năm), MWG kỳ vọng chuỗi Bách hóa xanh sẽ nhanh chóng bù đắp phần sụt giảm trong 
tăng trưởng sau khi chuỗi Điện máy đạt mức tối ưu về số lượng cửa hàng cũng như thị phần. 
  
Chuỗi Bách hóa xanh cho thấy tiềm năng lớn – Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thị 
trường bách hóa của Việt Nam có giá trị khoảng 60 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng trưởng tương 
đương GDP (khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019 và 2020). Trong đó, khoảng 70% giá trị thị 
trường là tiêu thụ ở khu vực đô thị và 30% còn lại là tiêu thụ tại khu vực nông thôn. Thị trường 
bách hóa cũng rất manh mún, với các kênh bán lẻ hiện đại chiếm khoảng 5% tổng thị phần, 
trong khi đó các kênh bán hàng truyền thống như chợ truyền thống, chiếm khoảng 95% thị 
trường. Với mức GDP trên đầu người hiện tại (2.587 USD trong năm 2018) cùng với dân số trẻ 
tại khu vực đô thị của Việt Nam, chúng tôi tin rằng các kênh bán lẻ hiện đại sẽ nhanh chóng mở 
rộng và gia tăng thị phần lên khoảng 30-40% ở khu vực đô thị trong vòng 5-7 năm tới, tương 
đương  20-28% thị phần cả nước từ mức 5% hiện tại. 
 
Chuỗi Bách Hóa Xanh đang hoạt động tốt - BHX đang hoạt động rất tốt, mặc dù các cửa 
hàng bách hóa bán lẻ là phân khúc hoàn toàn mới. Ban quản lý đang tối đa hóa hệ thống ERP, 
vị trí cửa hàng, mô hình bày bán và hàng hóa tồn kho sau quá trình thử nghiệm và sửa lỗi tập 
trung, cùng với việc áp dụng nhanh chóng các bài học kinh nghiệm trong quản lý. 
 
Tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng bách hóa của MWG đạt mức ấn tượng trong năm 2018 là 
80% và 54,5% trong 7 tháng đầu năm 2019 là bằng chứng cho thấy mức độ chấp nhận cao từ 
dân cư trong khu vực đô thị và nông thôn đối với các mô hình bán lẻ bách hóa hiện tại, và MWG 
đã được những bước thành công ban đầu trong lĩnh vực bán lẻ hàng bách hóa. Chúng tôi hy 
vọng BHX sẽ có lợi nhuận nhỏ trong năm 2020 và sẽ đóng góp khoảng 11,3% LNST của MWG 
vào năm 2021. 
 
Hoạt động kinh doanh của chuỗi TGDĐ (phân khúc ĐTDĐ của MWG) sẽ tăng trưởng ở 
mức một con số trong những năm tới - Thị trường di động đã trở nên bão hòa, với mức tăng 
trưởng âm (-5% so với cùng kỳ) trong nửa đầu năm và dự báo sẽ không tăng trưởng trong năm 
tới. MWG đã xây dựng thành công vị thế dẫn đầu thị trường, chiếm lĩnh 45% thị phần hiện tại. 
 
Đồng thời, số lượng cửa hàng TGDĐ đã vượt mức tối ưu với nhiều cửa hàng mở mới dẫn đến 
sự chồng chéo. MWG hiện đang nỗ lực giảm số lượng cửa hàng TGDĐ về mức tối ưu dưới 
1.000 cửa hàng bằng cách chuyển đổi một số cửa hàng ĐTDĐ sang cửa hàng Điện máy mà 
cũng có thể bán ĐTDĐ.  
 
Ngay cả khi chuỗi ĐTDĐ không còn nhiều cửa hàng như trước, chúng tôi vẫn hy vọng Công ty 
sẽ giành được thêm thị phần trong năm 2019-2021, nhờ lưu lượng khách vào các cửa hàng 
tăng nhờ có các sản phẩm mới như đồng hồ và mắt kính. Do đó, chúng tôi hy vọng chuỗi ĐTDĐ 
của MWG sẽ đóng góp tăng trưởng ở mức một con số trong 3 năm tới. 
 
DỰ BÁO 2019 - 2021  
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Bảng 4:  Thay đổi dự báo 

Dự báo mới 

nhất

Dự báo hiện 

tại
% thay đổi

Dự báo mới 

nhất

Dự báo hiện 

tại
% thay đổi

Dự báo mới 

nhất

Dự báo hiện 

tại
% thay đổi

 Doanh thu thuần 105,277,226   103,839,663 -1.4% 125,684,578    131,469,877  4.6% 146,266,687   161,226,771  10.2%

 LNST của cổ đông 

cty mẹ 3,965,741       3,822,622     -3.6% 4,792,106        4,966,177      3.6% 5,712,380       6,114,188      7.0%

2019F 2020F 2021F

 

   Nguồn: HSC ước tính 

 
HSC điều chỉnh giảm 3,6% dự báo LNST năm 2019 và hiện dự báo tăng trưởng ở mức 
32,8% - Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,4% dự báo doanh thu thuần năm 2019 từ 105.277 tỷ đồng 
(tăng 21,7%) xuống 103.839 tỷ đồng (tăng 20%), và điều chỉnh giảm dự báo LNST 3,6% từ 
3.968 tỷ đồng (tăng 37,9%) xuống 3.822 tỷ đồng (tăng 32,8%). Chúng tôi dự báo doanh thu đóng 
góp từ chuỗi TGDĐ và chuỗi ĐMX trong nửa cuối năm 2019 giảm do hết mùa cao điểm đối với 
sản phẩm điện máy.   
 
Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh tăng 3,6% LNST trong năm 2020 bởi chúng tôi dự báo 
chuỗi ĐMX và BHX sẽ mở nhiều cửa hàng mới hơn - Chúng tôi đã điều chỉnh tăng 4,6% dự 
báo doanh thu thuần trong năm 2020 từ 125,685 tỷ đồng lên 131,469 tỷ đồng (tăng 26,6%) và 
điều chỉnh tăng 3,6 % dự báo LNST từ 4.792 tỷ đồng lên 4.966 tỷ đồng (tăng 29,9%). 
 
Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng 7% dự báo LNST trong năm 2021 do dự báo số lượng cửa 
hàng của chuỗi ĐMX và BHX cao hơn trước đây - Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 
2021 là 161.227 tỷ đồng (tăng 22,6%) hoặc tăng 10,2% so với dự báo trước đó là 146.266 đồng 
tỷ đồng, trong khi chúng tôi điều chỉnh tăng 7% dự báo LNST từ 5,712 tỷ đồng lên 6,114 tỷ đồng 
(tăng 23,1%). 
 
Giả định cụ thể như sau. 
 

Bảng 5:  Doanh thu thuần của MWG theo chuỗi 

 Đơn vị: triệu VNĐ  2018  2019F  2020F  2021F 

Doanh thu thuần 86,516,287             103,839,663           131,469,877           161,226,771           

Thế Giới Di Động 34,610,000             34,534,643             37,330,134             40,128,084             

Điện Máy Xanh 47,634,287             58,265,021             68,555,743             76,607,487             

Bách Hóa Xanh 4,272,000               11,040,000             25,584,000             44,491,200             

 % y/y  2018  2019F  2020F  2021F 

Doanh thu thuần 30.4% 20.0% 26.6% 22.6%

Thế Giới Di Động -0.3% -0.2% 8.1% 7.5%

Điện Máy Xanh 56.2% 22.3% 17.7% 11.7%

Bách Hóa Xanh 275.2% 158.4% 131.7% 73.9%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
1. Đối với chuỗi TGDĐ, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 34.534 tỷ đồng (giảm 0,2%) trong năm 

2019. Giả định của chúng tôi là: (1) số lượng cửa hàng là 1.000 cửa hàng (giảm 3,1% so với 
cùng kỳ); (2) thị phần của MWG sẽ tăng từ 43,3% tại thời điểm cuối năm 2018 lên 45,3% 
vào cuối năm 2019, và (3) doanh thu bán đồng hồ đeo tay trong năm đầu tiên là 195 tỷ 
đồng, dựa trên giả định 200 cửa hàng bán đồng hồ vào cuối năm, với với số lượng cửa 
hàng bán đồng hồ bình quân là 83 và mỗi cửa hàng bán 15 đồng hồ mỗi ngày. 

 
Trong năm 2020, chúng tôi dự dự báo số lượng cửa hàng sẽ tiếp tục giảm xuống còn 970 
cửa hàng, trong khi doanh thu bán ĐTDĐ sẽ tiếp tục giảm nhẹ, mặc dù thị phần MWG sẽ 
tăng lên 47%. Tuy nhiên, doanh thu bán đồng hồ sẽ tăng mạnh 13 lần đạt 2.527 tỷ đồng và 
sẽ là động lực tăng trưởng chính cho doanh thu của chuỗi (tăng 8,1%). 

 
Chúng tôi kỳ vọng mẫu hình tăng trưởng năm 2020 sẽ lặp lại vào năm 2021 và dự báo tăng 
trưởng doanh thu của chuỗi là 7,5%. Chúng tôi chưa đưa doanh thu mặt kính vào dự báo 
doanh thu của chuỗi TGDĐ trong giai đoạn năm 2019 đến 2021. 
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Bảng 6:  Dự báo chuỗi TGDĐ 

 Đơn vị: triệu VNĐ  2018  2019F  2020F  2021F 

Doanh thu thuần    34,610,000    34,534,643    37,330,134    40,128,084 

    ĐTDĐ    30,447,093    29,633,456    29,823,162    30,457,698 

    Sản phẩm IT      2,000,000      2,601,079      2,861,187      3,147,306 

    Đồng hồ đeo tay                   -           195,000      2,527,200      4,359,420 

    Khác      2,162,907      2,105,108      2,118,584      2,163,661 

Tăng trưởng doanh thu thuần (y/y%) -0.3% -0.2% 8.1% 7.5%

Số lượng cửa hàng đến cuối năm 1,032            1,000            970               950               

Số lượng cửa hàng, bình quân 1,040            1,016            985               960               

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng dựa trên số 

lượng cửa hàng đến cuối năm (triệu VNĐ)
2,795            2,878            3,207            3,520            

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng dựa trên số 

lượng bình quân cửa hàng  (triệu VNĐ)
2,773            2,833            3,158            3,483            

Tăng trưởng doanh thu bình quân cửa hàng (%) -4.1% 2.1% 11.5% 10.3%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
2. Đối với chuỗi Điện máy, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 58.265 tỷ đồng (tăng 22,3%) trong 

năm 2019. Giả định của chúng tôi là: (1) đến cuối năm số lượng cửa hàng sẽ tăng lên 1.000 
cửa hàng (tăng 33,3%) thay vì 900 cửa hàng như dự báo trước đó; (2) thị phần của MWG 
trong mảng Điện máy sẽ tăng tiếp từ 35,4% tại thời điểm cuối năm 2018 lên khoảng 44% 
vào cuối năm 2019. 
 
Vào ngày 31/7, số lượng cửa hàng DMX sẽ đạt 865 cửa hàng, tăng 15,3% so với đầu năm. 
Từ tháng 7, Công ty sẽ có thể mở 27 cửa hàng ĐMX mới mỗi tháng (bao gồm các cửa hàng 
mới và các cửa hàng chuyển đổi từ cửa hàng TGDĐ) và chúng tôi hy vọng số lượng cửa 
hàng sẽ đạt 1.000 cửa hàng vào cuối năm. 
 
ĐMX thay đổi cách bài trí 210 cửa hàng mini trong nửa đầu năm nay, và sẽ áp dụng bài trí 
mới cho 66 cửa hàng mini khác trong nửa cuối năm 2019. Với cách bài trí mới, số lượng 
sản phẩm trưng bày tại cửa hàng tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với cách bài trí cũ và chúng 
tôi tin rằng sáng kiến này sẽ giúp ĐMX tăng doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng lên 30% 
trong nửa cuối năm tương tự như nửa đầu năm nay. 

 
Cho năm 2020 và 2021 chúng tôi tin rằng ĐMX sẽ tiếp tục đóng góp tăng trưởng ở mức hai 
con số nhờ tiếp tục hưởng lợi từ sự tăng trưởng của ngành điện máy và thiết bị gia dụng lần 
lượt là 12,7% và 9,6%, và ĐMX cũng như giành được thị phần từ các cửa hàng điện máy 
nhỏ, theo đó nâng mức chiếm lĩnh thị phần của chuỗi lên 48% vào năm 2020 và 50% vào 
năm 2021. 
 

Bảng 7:  Dự báo chuỗi ĐMX 

 Đơn vị: triệu VNĐ  2018  2019F  2020F  2021F 

Doanh thu thuần     47,634,287     58,265,021     68,555,743     76,607,487 

    Điện máy     33,105,829     43,870,442     53,943,002     61,567,253 

    ĐTDĐ     13,406,539     13,048,277     13,131,809     13,411,209 

    Khác       1,121,918       1,346,302       1,480,932       1,629,025 

Tăng trưởng doanh thu thuần (y/y%) 56.2% 22.3% 17.7% 11.7%

Số lượng cửa hàng đến cuối năm 750                1,000             1,100             1,200             

Số lượng cửa hàng, bình quân 696                853                1,053             1,153             

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng dựa trên số 

lượng cửa hàng đến cuối năm (triệu VNĐ)
5,293             4,855             5,194             5,320             

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng dựa trên số 

lượng bình quân cửa hàng  (triệu VNĐ)
5,703             5,693             5,423             5,535             

Tăng trưởng doanh thu bình quân cửa hàng (%) 0.8% -0.2% -4.7% 2.1%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
3. Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 11.040 tỷ đồng (tăng trưởng 

158,4%). Giả định của chúng tôi là đến cuối năm MWG sẽ mở thêm 515 cửa hàng mới, cao 
hơn 120 cửa hàng so với dự báo trước đó của chúng tôi là 395 cửa hàng, nâng tổng số 
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lượng cửa hàng lên 920 vào cuối năm, với doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng lên 1,4 
tỷ đồng (tăng 55,1%).  

 
Chúng tôi kỳ vọng số lượng cửa hàng sẽ tăng thêm 720 cửa hàng lên 1.640 cửa hàng vào 
cuối năm 2020, với mức tăng từ 840 cửa hàng lên 2.480 vào cuối năm 2021. Doanh thu 
bình quân trên cửa hàng mỗi tháng sẽ tăng trưởng 18,6% lên 1,7 tỷ đồng vào năm 2020 và 
tăng trưởng 5,8% lên 1,8 tỷ vào năm 2021. 
 

Bảng 8:  Dự báo chuỗi BHX 

 Đơn vị: triệu VNĐ  2018  2019F  2020F  2021F 

Doanh thu thuần    4,272,000  11,040,000  25,584,000  44,491,200 

Tăng trưởng doanh thu thuần (%) 275.2% 158.4% 131.7% 73.9%

Số lượng cửa hàng đến cuối năm 405             920             1,640          2,480          

Số lượng cửa hàng, bình quân 385             642             1,253          2,060          

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng dựa trên số lượng 

cửa hàng đến cuối năm
879             1,000          1,300          1,495          

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng dựa trên số lượng 

bình quân cửa hàng 
925             1,434          1,701          1,800          

Tăng trưởng doanh thu bình quân cửa hàng (%) 46.2% 55.1% 18.6% 5.8%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
Chúng tôi dự báo BHX sẽ đạt được một mức LNST nhỏ vào năm 2020 (lãi 98 tỷ đồng từ 
khoản lỗ 344 tỷ đồng vào năm 2019) và bắt đầu đóng góp LNST đáng kể vào năm 2021 
(LNST đạt 562 tỷ đồng, tương đương 11,3% của MWG) . 

 
4. Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp sẽ đạt 18.575 tỷ đồng (tăng 21,5% so với cùng kỳ), đồng 

thời giả định rằng tỷ suất lợi nhuận gộp chung sẽ cải thiện từ 17,7% trong năm 2018 lên 
17,9% trong năm 2019, nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi cửa hàng bách hóa cải thiện từ 
15,9% trong năm 2018 lên 19,2% trong năm 2019. 

 
Theo chúng tôi, tỷ suất lợi nhuận gộp của BHX sẽ cải thiện trong nửa cuối năm và trong 
những năm tới vì: (1) giá thu mua bình quân sẽ thấp hơn khi mua tiếp hoặc nhập khẩu trực 
tiếp với số lượng lớn, và mua nhiều thực phẩm tươi từ các nhà cung cấp địa phương, (2) 
đóng góp từ thực phẩm tươi tăng từ mức hiện tại là 35-40% đến hơn 50% tổng doanh thu và 
(3) tỷ lệ xử lý thực phẩm tươi sẽ giảm từ mức hiện tại 3% xuống chỉ còn hơn 1% nhờ các 
quy trình kiểm thực phẩm soát tốt hơn. 
 
Đối với TGDĐ và ĐMX, chúng tôi hy vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ không thay đổi từ năm 
2018 đến năm 2021, ở mức 18,0% đối với TGDĐ và 17,6% đối với ĐMX. 
 

Bảng 9:  Tỷ suất lợi nhuận gộp của MWG theo chuỗi 

 Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)  2018  2019F  2020F  2021F 

MWG 17.7% 17.9% 18.3% 18.6%

Thế Giới Di Động 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

Điện Máy Xanh 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%

Bách Hóa Xanh 16.3% 19.2% 20.5% 21.0%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
5. Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu sẽ giảm xuống 13,1% trong 

năm 2019 từ mức 13,2% vào năm 2018, nhờ hiệu quả hoạt động được nâng cao ở cả ba 
chuỗi, đặc biệt là chi phí nhân công/doanh thu giảm, cụ thể như sau. 

 

• Những thay đổi gần đây về cách bài trí cửa hàng tại các cửa hàng ĐMX mini sẽ giúp 
tăng 30% doanh thu của cửa hàng, trong khi số lượng nhân viên bán hàng vẫn không 
thay đổi. Theo đó, chi phí bán hàng/doanh thu giảm tại chuỗi ĐMX. 
 

• Năng suất hoạt động trên các chuỗi tăng nhờ Công ty phân bổ các ca làm việc theo 
khung giờ khác nhau. 
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• Quy trình tự động hóa đã được vận hành tại các kho BHX chủ chốt. 
 

• Nhờ tích cực mở rộng cửa hàng, chi phí quản lý & bán hàng/doanh thu sẽ giảm trong 
những năm tới, đặc biệt là do chi phí hoạt động của trung tâm phân phối (chi phí hoạt 
động)/doanh thu giảm. 

 

Bảng 10:  Chi phí quản lý & bán hàng/ doanh thu của MWG theo chuỗi  

 Chi phí bán hàng & 

quản lý/doanh thu (%) 
 2018  2019F  2020F  2021F 

MWG 13.2% 13.1% 13.5% 13.9%

Thế Giới Di Động 12.4% 12.0% 11.9% 11.8%

Điện Máy Xanh 12.4% 12.0% 11.9% 11.8%

Bách Hóa Xanh 28.6% 22.3% 20.0% 19.4%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
6. Chúng tôi hy vọng chu kỳ chuyển đổi tiền mặt rút ngắn hơn bởi BHX có số ngày lưu thông 

hàng tồn kho ít hơn so với TGDĐ và ĐMX, trong khi đóng góp của BHX vào doanh thu của 
Công ty ngày càng tăng. 

 
Số ngày lưu thông hàng tồn kho đối với các sản phẩm ĐTDĐ và linh kiện, điện máy và bách 
hóa lần lượt là là 40-50 ngày, 70-90 ngày và 15-25 ngày. Doanh thu đóng góp từ BHX sẽ 
tăng từ 4,9% trong năm 2018 đến 10,7% trong năm 2019, 19,7% trong năm 2020 và 27,9% 
trong năm 2021, theo đó số ngày lưu thông hàng tồn khi sẽ giảm xuống còn 73,1, 63,4 và 
62,5 vào năm 2019, 2020 và 2021 theo dự báo của chúng tôi. Điều này sẽ rút ngắn chu kỳ 
chuyển đổi tiền mặt vào năm 2019-2021. 
 

Bảng 11:  Phân tích bảng cân đối kế toán của MWG  

 Chỉ tiêu  2018  2019F  2020F  2021F 

Số ngày phải thu khách hàng 9.1                          8.3                         8.1                         8.1                         

Số ngày lưu thông hàng tồn kho 75.6                        73.1                       63.4                       62.5                       

Số ngày phải trả nhà cung cấp 40.0                        38.8                       38.0                       38.5                       

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (ngày) 44.7                        42.6                       33.5                       32.1                        

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
7. Chúng tôi hy vọng tỷ lệ vay nợ ngắn hạn/doanh thu sẽ giảm từ năm 2020 nhờ cải thiện dòng 

tiền hoạt động thuần, do kết quả của việc rút ngắn chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và lợi nhuận 
tăng. 

 

Bảng 12:  Dự báo vay nợ của MWG 

 Đơn vị: triệu VNĐ  2018  2019F  2020F  2021F 

Nợ ngắn hạn 5,796,626            7,787,975               6,573,494               6,449,071               

Nợ ngắn hạn/doanh thu 6.7% 7.5% 5.0% 4.0%

Lãi suất 5.83% 6.30% 6.50% 6.50%

Chi phí lãi vay 337,887               490,642                  427,277                  419,190                  

Nợ dài hạn 1,247,996            1,247,996               1,117,597               1,117,597               

Vay mới trong năm 48,063                 -                          -                          -                          

Trả gốc -                       -                          (130,399)                 -                          

Lãi suất 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%

Chi phí lãi vay 98,529                 100,464                  95,215                    89,967                    

Chi phí lãi vay nợ ngắn+dài hạn 436,417               591,106                  522,492                  509,156                   

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 
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Bảng 13:  Thu nhập và chi phí tài chính của MWG 

 2018  2019F  2020F  2021F 

Thu nhập tài chính 342,084                      497,174                 626,574                 764,993                 

Thu nhập từ thanh toán sớm 255,851                      306,293                 386,012                 471,288                 

Thu nhập lãi vay 84,857                        190,881                 240,561                 293,705                 

Khác 1,376                          -                         -                         -                         

Chi phí tài chính 436,573                      591,106                 522,492                 509,156                 

Chi phí lãi vay 436,417                      591,106                 522,492                 509,156                 

Lỗ tỷ giá 2                                 -                         -                         -                         

Khác 155                             -                         -                         -                         

Lãi/lỗ thuần tài chính (94,489)                       (93,932)                  104,081                 255,836                  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, HSC ước tính 

 
NHẬN ĐỊNH KQKD 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 
 
LNST 7 tháng đầu năm của MWG đạt 2.411 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ - Kết quả 
đạt được sát với kỳ vọng của chúng tôi – Doanh thu thuần 7 tháng đầu năm đạt 60.229 tỷ đồng, 
tăng 17,9% so với cùng kỳ trong khi LNST đạt 2.411 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Động 
lực tăng trưởng doanh thu là chuỗi Điện Máy Xanh với doanh thu tăng 23,7% so với cùng kỳ và 
chuỗi Bách Hóa Xanh với doanh thu tăng 159,1% so với cùng kỳ. Doanh thu chuỗi TGDĐ giảm 
1,1% so với cùng kỳ.  
 

Bảng 14:   KQKD 7 tháng đầu năm MWG  

Tỷ VNĐ 7T2018 7T2019 y/y%

Doanh thu thuần 51,686                                      60,929                                           17.9%

LNST 1,756                                        2,411                                             37.3%

Tỷ suất LNST 3.4% 4.0%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty 

 
Tỷ suất lợi nhuận thuần tháng 7 giảm còn 3,2% từ 3,7% trong tháng 6 do chi phí khuyến 
mãi tăng lên – Trong tháng 7, doanh thu thuần tăng mạnh, đạt 9.202 tỷ đồng, tăng 29,3% so với 
cùng kỳ và tăng 2,9% so với tháng liền trước; nhờ có các chiến dịch khuyến mãi lớn trong tháng. 
LNST đạt 290 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn 11,9% so với tháng 6 do giá 
bán bình quân giảm vì Công ty chạy các chương trình khuyến mãi. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận 
thuần tháng 7 giảm từ 3,7% trong tháng 6 xuống còn 3,2%. Điều này là có thể dự đoán được do 
nửa cuối năm là thời gian thấp điểm với tỷ suất lợi nhuận thường thấp hơn nửa đầu năm.  
 
• Đã có 26 cửa hàng TGDĐ được chuyển đổi thành cửa hàng ĐMX trong 7 tháng đầu 

năm 
 
Tại thời điểm ngày 31/7, số lượng cửa hàng TGDĐ là 1.006 cửa hàng, giảm 3,7% so với 
cùng kỳ và giảm 2,5% so với đầu năm do đã có 26 cửa hàng TGDĐ được chuyển đổi thành 
cửa hàng ĐMX trong 7 tháng đầu năm. 
 

Bảng 15:  KQKD 7 tháng đầu năm của TGDĐ  

7T2018 7T2019 y/y%

Số lượng cửa hàng vào cuối tháng 1,045      1,006      -3.7%

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng, dựa trên số lượng cửa hàng cuối tháng (tỷ 

đồng) 3.25        3.34        2.7%

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 20,389    20,167    -1.1%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty 

 
• Công ty đã bán đồng hồ tại 42 cửa hàng TGDĐ và ĐMX trong thời gian 4 tháng, đạt 

doanh thu khoảng 39 tỷ đồng – Trong đó, số lượng đồng hồ bán được là 30.000 chiếc 
với giá bán bình quân là 1,3 triệu đồng/chiếc. 
 

Chuỗi TGDĐ 
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• Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tiếp tục tăng thêm 2,7% so với cùng kỳ - Nhưng do 
số lượng cửa hàng giảm, nên doanh thu thuần của chuỗi TGDĐ giảm nhẹ 1,1% so với 
cùng kỳ từ 20.389 tỷ đồng còn 20.167 tỷ đồng. 

 
• Số lượng cửa hàng mở mới nhiều hơn dự báo của Công ty 

 

Bảng 16:  KQKD 7 tháng đầu năm của ĐMX 

7T2018 7T2019 y/y%

Số lượng cửa hàng vào cuối tháng 727         865         19.0%

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng, dựa trên số lượng cửa hàng cuối tháng (tỷ 

đồng) 6.62        6.88        4.0%

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 28,859    35,704    23.7%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty 

 
Tại ngày 31/7/2019, số lượng cửa hàng ĐMX là 865 cửa hàng, tăng 15,3% so với đầu năm 
và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó 865 cửa hàng nêu trên, có 250 cửa hàng lớn (có 
diện tích bán hàng 800-1.000 m2), trong khi 637 cửa hàng là cửa hàng mini (có diện tích 
bán hàng 300-350 m2) 
 

• Bài trí cửa hàng có sự thay đổi giúp doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng 30% 
 
MWG đã và đang thực hiện kế hoạch nâng cấp cửa hàng ĐMX mini trong 2 năm qua. Đã 
có 210 cửa hàng ĐMX mini thay đổi cách bài trí (thiết kế kệ hàng) trong 6 tháng đầu năm 
2019, hoàn thành được mục tiêu đề ra cả năm. Theo đó, ban lãnh đạo đã nâng mục tiêu 
con số cửa hàng được nâng cấp lên 276 cửa hàng.  
 
Việc thay đổi cách bài trí cửa hàng giúp tăng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng được thay 
đổi thêm 30% trong 6 tháng đầu năm. Doanh thu bình quân toàn bộ các cửa hàng tăng 4% 
so với cùng kỳ, đạt 6,88 tỷ đồng. 

 
• Số lượng cửa hàng tăng nhanh hơn kỳ vọng 

 
Tại ngày 31/7, đã có 659 cửa hàng BHX, tăng 62,7% so với đầu năm và tăng 67,7% so với 
cùng kỳ. Theo vị trí, có 40,7% số lượng cửa hàng ở TP HCM trong khi 59,3% số lượng cửa 
hàng ở các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Việc mở cửa hàng tại TP HCM chậm hơn tại 
các tỉnh khác do việc tìm được địa điểm mở cửa hàng trong thời gian ngắn tại TP HCM khó 
hơn so với ở các tỉnh.  
 
Có 82,1% số cửa hàng là cửa hàng tiêu chuẩn (với diện tích bán hàng là 150 m2 và doanh 
thu đạt 1,4 tỷ đồng/tháng); còn lại 17,9% là cửa hàng lớn (với diện tích bán hàng là 350 m2 
và doanh thu đạt 2,3 tỷ đồng/tháng). 
 
Hiện tại, Công ty có khả năng mở 50-60 cửa hàng/tháng và hướng đến mục tiêu có 900-
1.000 cửa hàng vào cuối năm; cao hơn 100 cửa hàng so với mục tiêu đề ra ban đầu là 800 
cửa hàng. Tốc độ mở cửa hàng mới phụ thuộc vào khả năng tìm được địa điểm mở cửa 
hàng, thiết kế & xây dựng cửa hàng cũng như tuyển dụng & đào tạo nhân viên. Có 2.000 
người chịu trách nhiệm tìm địa điểm mở cửa hàng, cũng như thực hiện thiết kế và xây dựng 
cửa hàng. Công ty tuyển dụng và đào tạo 3.000 lao động mới mỗi tháng và điều này được 
hỗ trợ thông qua nền tảng số có tên gọi “tuyển dụng 4.0”. 
 

Bảng 17:  KQKD 7 tháng đầu năm của BHX 

7T2018 7T2019 y/y%

Số lượng cửa hàng vào cuối tháng 393        659        67.7%

Doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng, dựa trên số lượng cửa hàng cuối tháng (tỷ 

đồng) 0.83       1.28       54.5%

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 1,952     5,057     159.1%  

   Nguồn: Dữ liệu công ty 

Chuỗi điện máy 
ĐMX 

Chuỗi tạp hóa BHX 
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• Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong tháng 7 đạt hơn 1,5 tỷ đồng. 
 
Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng/tháng đạt 1,28 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ. 
Trong tháng 7, thu bình quân mỗi cửa hàng đạt hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thực 
phẩm tươi sống, thực phẩm lạnh và mát bình quân đóng góp 50% tổng doanh thu cửa hàng.  
 

• Đến nay đã có 4 trung tâm phân phối 
 
- Đến ngày 9/8, BHX đã có 4 trung tâm phân phối gồm 2 TTPP tại TP HCM; 1 TTPP tại 

Đồng Nai và 1 TTPP tại khu vực ĐBSCL. Bình quân 1 TTPP phục vụ cho 150 cửa hàng. 
 
- Ngoài ra còn có 2 TTPP tạm thời tại khu vực ĐBSCL sẽ được thay thế bằng 2 TTPP 

chính thức hiện đang được xây dựng vào đầu năm 2020. Theo đó số lượng TTPP sẽ 
tăng lên 6 TTPP vào đầu năm 2020. 

 
- Hiện tỷ lệ chi phí/doanh thu của TTPP là 3% 

 
• Kế hoạch của ban lãnh đạo đối với chuỗi BHX trong 6 tháng cuối năm 2019 

 
- Tiếp tục mở rộng chuỗi tại khu vực phía Nam. 

 
- Nâng doanh thu bình quân các cửa hàng hiện hữu thông qua việc: (1) chuyển đổi cửa 

hàng tiêu chuẩn có doanh thu bình quân 1,7-2,5 tỷ đồng/tháng thành cửa hàng lớn nếu 
có thể, và (2) chuyển các cửa hàng lớn kinh doanh hiệu quả thành mô hình cửa hàng 
Double Shop, trong đó bán cả đồ gia dụng bên cạnh hàng tạp hóa. Doanh thu bán đồ 
gia dụng thường đóng góp 8-10% doanh thu của cửa hàng Double Shop. 

 
Hiện có 40 cửa hàng tiêu dùng đang được xem xét nâng cấp lên cửa hàng lớn và 2 cửa 
hàng lớn đã được chuyển thành cửa hàng Double Shop. 

 
- Đánh giá lại chuỗi cung cấp và cải thiện hoạt động mua hàng thông qua: (1) mua hàng 

tươi sống từ các nhà cung cấp tại địa phương và (2) nhập khẩu trực tiếp một số sản 
phẩm hàng tiêu dùng nhanh. Trong tháng 7, BHX đã nhập khẩu 80-100 container hàng 
hóa. Hàng hóa nhập khẩu đóng góp 5% doanh thu của chuỗi.  

 
- Tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát tỷ lệ hủy hàng tươi sống và tỷ lệ thất 

thoát.  
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Báo cáo KQ HĐKD (tỷ đồng) 12-18A 12-19F 12-20F

Doanh thu thuần 86,516 103,840 131,470

Giá vốn hàng bán (71,224) (85,266) (107,459)

Lợi nhuận gộp 15,292 18,573 24,011

Thu nhập tài chính thuần (94) (94) 104

Chi phí quản lý & bán hàng (11,421) (13,553) (17,717)

Lợi nhuận từ HĐKD 3,774 4,923 6,394

EBITDA 5,094 6,376 7,907

LNTT 3,786 4,930 6,394

LNST 2,880 3,824 4,968

LNST của cổ đông cty mẹ 2,879 3,823 4,966  
 
Bảng cân đối kế toán (tỷ đồng) 12-18A 12-19F 12-20F

Tài sản

Tổng tài sản ngắn hạn 23,390 29,024 33,987

Tiền & tương đương tiền 3,750 8,383 9,861

Đầu tư ngắn hạn 51 0 0

Khoản phải thu ngắn hạn 1,560 3,182 2,648

Hàng tồn kho 17,446 16,695 20,514

Các tài sản ngắn hạn khác 583 765 964

Tài sản dài hạn 4,751 6,036 7,345

Phải thu dài hạn 314 363 460

Tài sản cố định 3,333 4,840 6,042

Đầu tư vào BĐS 0 0 0

Đầu tư dài hạn 60 57 53

Tài sản dài hạn khác 799 776 790

Lợi thế thương mại

Tổng tài sản 28,140 35,061 41,333

Nguồn vốn

Tổng nợ 19,157 23,435 26,059

Tổng nợ ngắn hạn 17,907 22,187 24,942

Tổng nợ dài hạn 1,250 1,248 1,118

Vốn chủ sở hữu 8,983 11,625 15,273

Vốn cổ phần 4,435 4,568 4,705

Lợi nhuận giữ lại 3,990 6,499 10,009

Nguồn vốn và quỹ khác 558 559 559

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn CSH 28,140 35,061 41,333  
 

Nguồn: Dữ liệu công ty; (F): HSC dự báo 

 Báo cáo LCTT (tỷ đồng) 12-18A 12-19F 12-20F

LC tiền từ HĐKD 2,249 5,923 6,189

LC tiền từ HĐĐT (2,332) (2,616) (2,811)

LC tiền từ HĐTC 422 1,326 (1,900)

LC tiền thuần trong năm 338 4,633 1,478

Tiền & tương đương tiền đầu kì 3,411 3,750 8,383

Ảnh hưởng của tỷ giá 0 0 0

Tiền & tương đương tiền cuối kì 3,750 8,383 9,861  
 
Các chỉ số cơ bản 12-18A 12-19F 12-20F

Định giá

EPS (đồng) 6,488 8,244 10,398

EPS pha loãng (đồng) 6,488 8,244 10,398

EBITDA (tỷ đồng) 5,094 6,376 7,907

BVPS (đồng) 20,272 25,470 32,487

DPS (đồng) 1,500 1,500 1,500

P/E (lần) 18.0 14.1 11.2

P/E pha loãng (lần) 18.0 14.1 11.2

EV/EBITDA (lần) 10.8 8.2 6.2

P/B (lần) 5.75 4.57 3.59

Lợi suất cổ tức (%) 1.3% 1.3% 1.3%

Chỉ số lợi nhuận

Biên lợi nhuận gộp 17.7% 17.9% 18.3%

Biên EBITDA 5.9% 6.1% 6.0%

Biên LNTT 4.4% 4.7% 4.9%

Biên LNST 3.3% 3.7% 3.8%

Tỷ trọng chi phí quản lý&bán hàng/ doanh thu 13.2% 13.1% 13.5%

ROAE 38.7% 37.1% 36.9%

ROAA 11.3% 12.1% 13.0%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1.31 1.31 1.36

Khả năng thanh toán nhanh 0.33 0.56 0.54

Cơ cấu vốn

Nợ vay/ Vốn chủ sở hữu 78.4% 77.7% 50.4%

Tổng nợ/ Tổng tài sản 68.1% 66.8% 63.0%

Hệ số chi trả lãi vay 8.9 8.5 12.0

Thanh khoản

Số ngày phải thu 9.13 8.33 8.11

Số ngày tồn kho 75.6 73.1 63.4

Số ngày phải trả 40.0 38.8 38.0

Chu kì kinh doanh (ngày) 44.7 42.6 33.5  
 

Nguồn: Dữ liệu công ty; (F): HSC dự báo 
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Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này 
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Khuyến cáo 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi HSC hoặc một trong các chi nhánh để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài. 
Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan 
điểm của HSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo. HSC không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này 
dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo 
cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và 
chúng tôi không đảm bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của thông tin. 
 
Giá cả và các công cụ tài chính có thể thay đổi mà không báo trước. HSC có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo 
này cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh hoặc mua bán chứng khoán cho các quỹ mà HSC đang quản lý. 
HSC có thể giao dịch cho chính công ty theo những gợi ý về giao dịch ngắn hạn của các chuyên gia phân tích trong báo 
cáo này và cũng có thể tham gia vào các giao dịch chứng khoán trái ngược với ý kiến tư vấn và quan điểm thể hiện 
trong báo cáo này. 
 
Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền 
chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Cán bộ của HSC có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng 
khoán và các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo. Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu 
cung cấp những thông tin khái quát. Báo cáo này không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ 
thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư phải lưu ý rằng giá chứng 
khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống. Những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý cho những kết quả 
tương lai. 
 
Các công cụ tài chính được đề cập trong báo cáo có thể sẽ không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải có 
quyết định của riêng mình bằng cách tham khảo các nhà tư vấn tài chính độc lập nếu cần thiết và dựa trên tình hình tài 
chính và mục tiêu đầu tư cụ thể của mình. 
 
Báo cáo này là tài sản của HSC và không được công bố rộng rãi ra công chúng, vì vậy không ai được phép sao chép, tái 
sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn 
bản chấp thuận của HSC. Khi sử dụng các nội dung đã được HSC chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn. 
Mọi cá nhân, tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đối với HSC về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà HSC hoặc khách hàng 
của HSC phải chịu do bất kỳ hành vi vi phạm theo Khuyến cáo này và theo quy định của pháp luật. 
 
 

 

 
 
 

GIẢI THÍCH CÁC MỨC ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU 
MUA: Kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ có thành tích vượt thị trường chung trên 10%/năm 

KHẢ QUAN: Kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ có thành tích vượt thị trường chung 10%/năm 
GIỮ: Kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ có thành tích bằng với thị trường chung 

KÉM KHẢ QUAN: Kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ có thành tích kém hơn thị trường chung 10%/năm 
BÁN: Kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ có thành tích kém hơn thị trường chung trên 10%/năm 

 
 

 
 

 
 

 TRỤ SỞ CHÍNH 

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB 
76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM 
T : (+84 28) 3823 3299 
F : (+84 28) 3823 3301 

 CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Tầng 2, Tòa nhà Cornerstone 
16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm 
T: (+84 24) 3933 4693 
F: (+84 24) 3933 4822 

E: info@hsc.com.vn   W: www.hsc.com.vn 

 
 
 
      
      
      

 

http://www.hsc.com.vn/
http://www.hsc.com.vn/
mailto:info@hsc.com.vn
mailto:info@hsc.com.vn
http://www.hsc.com.vn/
http://www.hsc.com.vn/

