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

 
 
 

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

 
 

KQKD Q3 sát kỳ vọng. Triển vọng tăng trưởng tiếp 
tục ở mức 2 con số 

• Doanh thu thuần Q3 tăng mạnh 20,3% so với cùng kỳ đạt 25.142 tỷ 
đồng với LNST của công ty mẹ thậm chí còn tăng mạnh hơn, tăng 
32,1% so với cùng kỳ đạt 855 tỷ đồng. So với Q2, doanh thu thuần Q3 
giảm 5,5% còn LNST của công ty mẹ giảm 20,8% do yếu tố mùa vụ. 

• Doanh thu thuần tăng mạnh nhờ kết quả khả quan của chuỗi Điện máy 
xanh và Bách hóa xanh, nhờ (1) doanh thu bình quân mỗi cửa hàng 
tăng và (2) Công ty mở thêm cửa hàng mới một cách nhanh chóng 

• Tỷ suất lợi nhuận gộp chung đạt 19,7%; cải thiện đáng kể với tỷ trọng 
đóng góp cao hơn của những sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao như 
điều hòa không khí, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, thực phẩm tươi 
sống và hàng tiêu dùng nhanh. 

• Chi phí bán hàng & quản lý tăng mạnh 35,6% so với cùng kỳ do trong 
kỳ MWG mở thêm đáng kể cửa hàng mới (357 cửa hàng), trong đó 
nhiều cửa hàng chưa có đủ doanh thu đề bù đắp chi phí cố định.  

• Những chỉ tiêu KQKD chủ chốt 9 tháng đầu năm khả quan với doanh 
thu thuần vẫn tăng trưởng ở mức 2 con số, đạt 17,2% so với cùng kỳ 
và LNST vẫn tăng trưởng ở mức ấn tượng là 36% so với cùng kỳ. Tỷ 
suất lợi nhuận thuần tăng 0,6% so với năm ngoái lên 3,9%. 

• Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD dương mạnh 3.445 tỷ đồng, tăng 
52,5% so với cùng kỳ. 

• HSC duy trì dự báo cho năm 2019 với doanh thu đạt 108.340 tỷ đồng, 
tăng trưởng 20% và LNST của công ty mẹ đạt 3.822 tỷ đồng, tăng 
trưởng 32,2%.  

• Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu MWG với giá mục 
tiêu là 164.400đ. 

 

 

 

 
 

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) 23.6 19.6 15.4 12.2

P/E pha loãng (lần) 23.6 19.6 15.4 12.2

EV/EBITDA (lần) 17.2 11.7 8.9 6.8

P/B (lần) 9.08 6.26 4.99 3.91

Biểu đồ giá 

 

Thông tin cổ phiếu vào ngày 29/10/2019 

Giá cổ phiếu (đồng) 127,000 

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) 128,000 

Giá thấp nhất trong 52 tuần (đồng) 78,156 

Thay đổi giá trong 3 tháng 20.0% 

Thay đổi giá trong 6 tháng 50.5% 

Thay đổi giá trong 12 tháng 52.5% 

Khối lượng CP giao dịch tự do 288 

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

100,002 

GT Vốn hóa thị trường (triệu đồng) 56,227,476 

GT vốn hóa thị trường (triệu USD) 2,429 

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 

 

 

 Trưởng bộ phận Ngành hàng tiêu dùng 
Trần Hương Mỹ 
my.th@hsc.com.vn 
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Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này 

KQKD Q3 sát với dự báo của chúng tôi – Doanh thu thuần Q3 tăng mạnh 20,3% so với cùng 
kỳ đạt 25.142 tỷ đồng với LNST của công ty mẹ thậm chí còn tăng mạnh hơn, tăng 32,1% so với 
cùng kỳ đạt 855 tỷ đồng. So với Q2, doanh thu thuần Q3 giảm 5,5% còn LNST của công ty mẹ 
giảm 20,8% do yếu tố mùa vụ. 

 
Công ty đã hoàn thành được 83,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2019 sau 9 tháng – Lũy kế 9 
tháng, doanh thu thuần đạt 76.763 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ và LNST của công ty mẹ 
đạt 2.975 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. MWG đã hoành thành được 70,8% kế hoạch doanh 
thu và 83,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm sau 9 tháng. Lợi nhuận thực hiện 9 tháng bằng 
77,8% dự báo cho cả năm của HSC.   
 

Bảng 1:   MWG – KQKD hợp nhất Q3/2019 

 

   Nguồn: Dữ liệu công ty 

 
Doanh thu thuần tăng mạnh 20,3% so với cùng kỳ nhưng giảm 5,5% so với quý liền trước 
do yếu tố mùa vụ - So với Q3/2018, doanh thu thuần Q3/2019 tăng 20,3% nhờ kết quả khả quan 
của chuỗi Điện máy xanh và Bách hóa xanh, nhờ (1) doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng và 
(2) Công ty mở thêm cửa hàng mới một cách nhanh chóng. 

 
Trong Q3, MWG đã mở thêm 257 cửa hàng mới gồm 69 cửa hàng ĐMX và 188 cửa hàng BHX 
cộng với 11 của hàng Điện Thoại Siêu Rẻ.  

 
So với Q2/2019, doanh thu thuần giảm 5,5% so với quý liền trước vì Q3 thường là mùa thấp điểm 
của doanh số bán ĐTDĐ và hàng điện máy trong khi Q2 là mùa cao điểm. 

 
Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể nhờ cơ cấu doanh thu hiệu quả hơn – Tỷ suất lợi 
nhuận gộp chung đạt 19,7%; tăng đáng kể từ mức 17,7% trong Q3/2018 và 17,8% trong Q2/2019. 
Do tỷ trọng đóng góp cao hơn của những sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao như điều hòa không 
khí, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.  

 
Đồng thời, chi phí bán hàng & quản lý cũng tăng mạnh do số lượng cửa hàng tăng nhanh 
chóng – Chi phí bán hàng & quản lý tăng mạnh 35,6% so với cùng kỳ và tăng 13,4% so với quý 
liền trước; theo đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng mạnh lên 15,3% từ 13,5% trong 
Q3/2018 và 12,7% trong Q2/2019. Số lượng cửa hàng mới được mở trong Q3 lớn nhất từ trước 
đến nay với chi phí cố định đã từ các cửa hàng mới này như chi phí nhân viên và chi phí thuê mặt 
bằng trong khi doanh thu vẫn còn khiêm tốn. 

 
Mặc dù chi phí bán hàng & quản lý tăng, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi nhuận 
thuần vẫn cải thiện một chút so với cùng kỳ – Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng 0,2% từ 4,2% 
trong Q3/2018 lên 4,4% trong Q3 năm nay; trong khi tỷ suất lợi nhuận thuần tăng 0,3% từ 3,1% 
trong Q3/2018 lên 3,4% trong Q3/2019 nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đã bù đắp hết cho tác động 
tiêu cực từ chi phí bán hàng & quản lý tăng.  

 
Những chỉ tiêu KQKD chủ chốt 9 tháng đầu năm khả quan với doan thu thuần vẫn tăng trưởng 
ở mức 2 con số, đạt 17,2% so với cùng kỳ và LNST vẫn tăng trưởng ở mức ấn tượng là 36% so 
với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận thuần tăng 0,6% sov ới năm ngoái lên 3,9%.  

 

Đơn vị: tỷ VNĐ Q3/2018 Q3/2019 y/y% q/q% 9T 2018 9T 2019 y/y%
Kế hoạch năm 

2019

% hoàn 

thành

Doanh thu thuần             20,908             25,142 20.3% -5.5%             65,478             76,763 17.2%              108,468 70.8%

Giá vốn hàng bán             17,205             20,202 17.4% -7.6%             53,939             62,641 16.1%

Lợi nhuận gộp               3,703               4,941 33.4% 4.0%             11,539             14,123 22.4%

Doanh thu HĐ tài chính                    86                  178 105.9% 10.3%                  235                  450 91.6%

Chi phí tài chính                  105                  146 39.2% 9.2%                  326                  413 26.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết                  (2.5)                  (1.1) -58.0% 133.5%                  (3.3)                  (1.6) -52.4%

Chi phí bán hàng & quản lý               2,827               3,835 35.6% 13.4%               8,587             10,297 19.9%

LNTT                  856               1,137 32.8% -18.5%               2,867               3,874 35.1%

LNST                  648                  856 32.1% -20.8%               2,187               2,976 36.1%                  3,751 79.3%

LNST và lợi ích của cổ đông thiểu số                  647                  855 32.1% -20.8%               2,187               2,975 36.0%                  3,571 83.3%

Tỷ suất lợi nhuận gộp 17.7% 19.7% 17.6% 18.4%

Chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu 13.5% 15.3% 13.1% 13.4%

Tỷ suất LNTT 4.1% 4.5% 4.4% 5.0%

Tỷ suất LNST 3.1% 3.4% 3.3% 3.9%
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Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này 

Những thay đổi quan trọng trên bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
 

• Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 4,8% so với quý liền trước và giảm 19,1% so với đầu năm 
còn 1.247 tỷ đồng. 
 

• Hàng tồn kho là 17.386 tỷ đồng, tăng 3,9% so với quý liền trước nhưng giảm 2,4% so với đầu 
năm. Hàng tồn kho tăng so với quý liền trước chủ yếu do hàng tồn kho điện thoại, máy tính 
sách tay, hàng điện máy, hàng bách hóa, đồng hồ và kính mắt tăng.  
 

• Vay nợ ngắn hạn tổng cộng là 8.916 tỷ đồng, giảm 2% so với quý liền trước nhưng tăng 52,7% 
so với đầu năm; lý giải cho việc các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh 830% 
so với đầu năm.  
 

• Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD dương mạnh 3.445 tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ và 
cao hơn LNST trong kỳ là 2.975 tỷ đồng.  

 
HSC duy trì dự báo cho năm 2019 với doanh thu đạt 108.340 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và LNST 
của công ty mẹ đạt 3.822 tỷ đồng, tăng trưởng 32,2%. Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với 
cổ phiếu MWG với giá mục tiêu là 164.400đ.

file:///C:/Users/HANH.NMY/AppData/Local/Temp/www.hsc.com.vn


CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 

 
 

BÁO CÁO CẬP NHẬT Thứ Hai,  ngày 4 tháng 11 năm 2019 

   www.hsc.com.vn Trang 4 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

 
 

 
 

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

 
 

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

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) 19.6 15.4 12.2

P/E pha loãng (lần) 19.6 15.4 12.2

EV/EBITDA (lần) 11.7 8.9 6.8

P/B (lần) 6.26 4.99 3.91

Lợi suất cổ tức (%) 1.2% 1.2% 1.2%

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
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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 dành cho khách hàng tổ chức 
 

Mua vào: Kỳ vọng tăng giá trên 20% trong khoảng thời gian 12 tháng 
Tăng tỷ trọng: Kỳ vọng tăng giá từ 5% đến 20% trong khoảng thời gian 12 tháng 

Nắm giữ: Kỳ vọng tăng giá hoặc giảm giá dưới 5% trong khoảng thời gian 12 tháng 
Giảm tỷ trọng: Kỳ vọng giảm giá từ 5% đến 20% trong khoảng thời gian 12 tháng 

Bán ra: Kỳ vọng giảm giá trên 20% trong khoảng thời gian 12 tháng 
 

 
 

 
 

 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 
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