
1. Vị thế và quy mô:

• Giữ vững vị thế nhà bán lẻ số 1 Việt Nam và là công ty bán lẻ Việt Nam duy nhất lọt Top 100 nhà bán lẻ

hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương.

• Doanh thu thuần hợp nhất đạt 102.174 tỷ đồng (+18% so với 2018) và hoàn thành 94% kế hoạch cả năm.

Doanh thu online đạt 12.682 tỷ đồng và chiếm hơn 12% tổng doanh thu. Với kết quả này, MWG là công ty

có doanh số lớn nhất trong tổng giá trị thị trường bán lẻ trực tuyến hàng hóa tại Việt Nam.

• Quy mô hơn 3.000 cửa hàng với tốc độ mở mới hơn 2 cửa hàng mỗi ngày trong năm 2019. Trong đó, chuỗi

ĐMX và BHX cùng vượt mốc 1.000 cửa hàng tháng 12/2019.

2. Lợi nhuận:

• Biên lợi nhuận gộp đạt 19,1% (+1,4% so với năm 2018) và là mức cao nhất từ trước tới nay. Biên LNG của

hầu hết các ngành hàng được cải thiện từ quý 3/2019 nhờ MWG chủ động mở rộng danh mục hàng hóa,

đẩy mạnh bán sản phẩm đến từ các thương hiệu đa dạng với nhiều mẫu mã và phân khúc giá để khách

hàng dễ lựa chọn. Nhiều sản phẩm được ưa chuộng có sản lượng tiêu thụ lớn, dù doanh thu đóng góp

không cao nhưng đem lại lợi nhuận tốt.

• Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 3.836 tỷ đồng (+33% so với năm 2018) và hoàn thành 107% kế hoạch đặt ra

hồi đầu năm. Thông thường, việc mở rộng mạng lưới mạnh mẽ có ảnh hưởng ngắn hạn tới biên lợi nhuận

ròng do làm tăng % chi phí bán hàng trên doanh thu nhưng MWG vẫn gia tăng biên LNST cả năm lên mức

3,8%, cao hơn đang kể so với 3,3% năm 2018.

3. TGDĐ và ĐMX có những thay đổi về “CHẤT” với nhiều nỗ lực triển khai vượt kỳ vọng:

• Trong bối cảnh thị trường chung đi ngang hoặc sụt giảm ở hầu hết các ngành hàng chính thuộc nhóm công

nghệ, điện tử và điện lạnh, ngoài sự tăng trưởng trên 30% đối với máy lạnh và trên 10% đối với máy tính

xách tay (MTXT); MWG tiếp tục tăng trưởng doanh số dương ở tất cả các ngành hàng kinh doanh. Cụ thể

là, tăng trưởng 2% đối với ĐTDĐ, từ 10% đến 20% đối với MTXT - điện tử - điện lạnh khác và hơn 60% đối

với máy lạnh so với năm 2018. Điều này giúp Công ty liên tục gia tăng thị phần và nới rộng khoảng cách với

các nhà bán lẻ khác.

• Thay đổi layout cho ~500 cửa hàng ĐMX mini (so với kế hoạch 200 cửa hàng đầu năm 2019).

• Khai thác ngành hàng mới – đồng hồ: 253 cửa hàng shop-in-shop mang về doanh thu 800 tỷ đồng với gần

430.000 sản phẩm được bán ra chỉ trong 10 tháng triển khai năm 2019.

• Đẩy mạnh kinh doanh MTXT với 26 Trung tâm Laptop và gần 500 điểm trưng bày sản phẩm trong TGDĐ &

ĐMX từ T9/2019, liên tục duy trì tăng trưởng trên 30% trong 4 tháng cuối năm.

• Triển khai 17 shop Điện thoại Siêu Rẻ, nhắm đến phục vụ khách hàng quan tâm đến giá rẻ.

• Ra mắt cửa hàng điện máy Bigphone+ đầu tiên tại Campuchia sau 3 năm đưa thương hiệu bán lẻ điện thoại

Bigphone ra thử nghiệm ngoài thị trường Việt Nam.

.4. Sự phát triển mạnh mẽ của BHX:

• Doanh thu BHX năm 2019 gấp 2,5 lần doanh thu năm 2018, đạt 10.770 tỷ đồng, với 1.008 cửa hàng. BHX 

vượt 700 cửa hàng và doanh thu tháng đạt trên 1.000 tỷ từ tháng 8 (trước 4 tháng so với kế hoạch).  

• Mở rộng hoạt động tại 21 tỉnh thành Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ so với chủ yếu chỉ ở Tp.HCM cuối

2018. Triển khai cửa hàng Double Shop, BHX kết hợp bán hàng gia dụng.

• Tính trung bình cho cả năm, doanh thu một cửa hàng BHX mỗi tháng đạt trên 1,3 tỷ đồng trong năm 2019, 

tăng trưởng khoảng 45% so với mức trên 900 triệu đồng năm 2018.

• Tăng trưởng doanh thu bình quân các cửa hàng hiện hữu (khai trương trước ngày 1/1/2018) đạt trên 20%, 

toàn bộ số cửa hàng này đều ở TpHCM. Các cửa hàng đã hoạt động ổn định ở thành phố đạt doanh thu

trung bình trên 1,4 tỷ đồng/tháng. Các cửa hàng ở tỉnh cần thời gian để khách hàng thấy thú vị và quen dần

với việc mua sắm hàng ngày trong cửa hàng hiện đại.

• Biên lợi nhuận gộp sau hủy hàng và mất mát đạt trên 19% cho cả năm 2019 (+3% so với năm 2018). Riêng

tháng 12, biên lợi nhuận gộp đã vượt 20%. 

• Thực phẩm tươi sống, hàng mát và đông lạnh đóng góp gần 50% tổng doanh thu năm 2019 so với khoảng

40% năm trước.

5. Doanh thu thuần 2020: 122.445 tỷ đồng (+20% so với 2019), LNST 2020: 4,835 tỷ đồng (+26% so với 2019)

• Kinh doanh sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn mang lại dòng tiền chính cho Công ty năm 2020 khi chuỗi

TGDĐ và ĐMX dự kiến đóng góp khoảng 80% tổng doanh thu. 

• Bán lẻ thực phẩm và FMCGs được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng trên 100% so với năm 2019 

và giúp chuỗi BHX tăng phần đóng góp trong tổng doanh thu của MWG lên xấp xỉ 20% năm 2020. Những

mục tiêu quan trọng nhất của BHX năm 2020 là nhanh chóng mở rộng mạng lưới cửa hàng phủ khắp miền

Nam, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên để lấy thị phần, tiếp tục nỗ lực tăng trưởng doanh thu trung

bình tháng trên cửa hàng và cải thiện biên lợi nhuận. 

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

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2019 và KẾ HOẠCH 2020
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019

(*) Hơn 30 cửa hàng TGDĐ được chuyển đổi thành ĐMX để khai thác thêm doanh thu. Sau chuyển đổi, cửa hàng TGDĐ 

được xem là cửa hàng ĐMX, doanh thu sau chuyển đổi được tính trong doanh thu chuỗi ĐMX
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Cửa hàng có kinh doanh nhóm sản phẩm điện thoại (gồm TGDĐ, ĐMX và ĐTSR)

Cửa hàng có kinh doanh nhóm sản phẩm điện máy (ĐMX)

Cửa hàng có kinh doanh nhóm thực phẩm & FMCGs (BHX)

Chuỗi TGDĐ cần 13 năm, chuỗi ĐMX cần 9 năm và chuỗi BHX chỉ cần 4 năm

để vượt mốc 1.000 cửa hàng

Dù số lượng cửa hàng TGDĐ giảm do chuyển đổi nhưng số cửa hàng kinh

doanh điện thoại vẫn tiếp tục tăng, đạt hơn 2.000 điểm bán cuối năm 2019
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐIỆN MÁY

Các sản phẩm kinh doanh chính

đóng góp khoảng 80% tổng doanh thu của MWG                                                                 

đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với trung bình ngành
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MWG liên tục gia tăng thị phần và 

nới rộng khoảng cách với các nhà bán lẻ khác trên thị trường
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(*) Ước tính của Công ty dựa trên số liệu thống kê thị trường của GFK năm 2019



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

BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐIỆN MÁY
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Toàn bộ cửa hàng ĐMX mini khai trương trước 1/1/2019 đã được nâng cấp 

layout mới để tối ưu hóa khả năng trưng bày và tăng doanh thu bán hàng

Vượt kế hoạch

200 cửa hàng

cả năm 2019 

Tăng trưởng vượt kỳ vọng của ngành hàng mới – Đồng hồ

chỉ sau 10 tháng triển khai năm 2019
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ THỰC PHẨM VÀ HÀNG TIÊU DÙNG
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ THỰC PHẨM VÀ HÀNG TIÊU DÙNG
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Doanh thu trung bình mỗi tháng một cửa hàng BHX 
đạt trên 1,3 tỷ đồng năm 2019, tăng trưởng khoảng 45% 

so với mức trên 900 triệu đồng năm 2018.

2018 2019

Mở mới +16 +2 +46 +43 +33 +55 +59 +66 +63 +78 +72 +70

Doanh số bình quân cửa hàng Tp.HCM (T12/2019): trên 1,4 tỷ đồng/tháng

Doanh số bình quân cửa hàng ở tỉnh (T12/2019): gần 1,3 tỷ đồng/tháng
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Tỷ lệ cửa hàng ở tỉnh trên toàn chuỗi BHX

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Tỷ lệ (%) 13 13 20 28 32 36 41 44 48 52 55 57

Từ tháng 8, BHX đã chủ động đẩy nhanh tốc độ mở mới cửa hàng và

quyết định tiến ra khu vực miền trung ngay trong năm 2019.

Do chuỗi mở rộng nhanh từ tháng 10 và tập trung ở thị trường tỉnh, dù doanh

thu các cửa hàng hiện hữu vẫn tiếp tục tăng trưởng, doanh thu tính

trung bình 1 cửa hàng BHX không thay đổi nhiều vì các cửa hàng mở

mới cần thời gian để đạt mức doanh thu như các cửa hàng đã ổn định.

Doanh thu TB/ cửa

hàng/tháng (triệu đồng)


