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MWG – Cập nhật buổi họp nhà đầu tư Q3/2019 

Sơn Trần – son.tt@vdsc.com.vn 

Sau 9 tháng, MWG đạt tăng trưởng 17% doanh thu và 36% LNST so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 71% và 83% kế hoạch của năm. 
Tính riêng Q3, doanh thu tăng trưởng 20% và LNST tăng 32% YoY, biên lợi nhuận giảm do tăng chi phí khuyến mãi cho sự kiện sales 
15 năm sinh nhật công ty. Cả 2 ngành hàng điện máy gia dụng và bách hóa đều vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm về số cửa hàng. Việc 
mở Bách Hóa Xanh nhanh hơn dự kiến cũng làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian hòa vốn của chuỗi này. 

Thế Giới Di Động + Điện Máy Xanh có tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 7%. Doanh thu tăng trưởng tốt tại 
hầu hết ngành hàng và vượt trội con số của thị trường chung. Với tình hình bão hòa của thị trường điện thoại, các cửa hàng TGDĐ hiện 
tại đang đi theo 2 hướng: (1) các cửa hàng TGDĐ có doanh thu cao sẽ chuyển đổi sang Điện Máy Xanh nếu khu vực lân cận không có 
nhiều cửa hàng điện máy cạnh tranh và (2) thu hẹp diện tích bán điện thoại để nhường chỗ cho các mặt hàng khác như đồng hồ, mắt 
kính và laptop. 

Tăng trưởng theo ngành hàng trong 9 tháng YoY MWG Thị trường (bao gồm cả MWG) 

Điện thoại +4% -4% 

Tivi +4% -6% 

Máy lạnh +67% +39% 

Tủ lạnh +18% +4% 

Máy giặt +16% +1% 

Nguồn: MWG, GFK 

Số cửa hàng Điện Máy Xanh đạt 907 vào cuối tháng 9, MWG đặt kế hoạch nâng con số này lên 1.000 vào cuối năm nay. Mục tiêu trong 
2-3 năm tới là chiếm lĩnh 50% thị phần điện máy tiêu dùng (từ mức 37% hiện tại) và số Điện Máy Xanh sẽ có thể lên tới 1.500 cửa hàng, 
trong đó tất cả các cửa hàng mới sẽ thuộc mô hình siêu thị mini (quy mô từ 300-500 m2) để có thể đạt độ phủ cao. 

MWG cũng cho biết đang thử nghiệm bán kính thuốc (kính có độ) song song với kính thời trang vì đây là thị trường rất tiềm năng. 
Chúng tôi cũng nhận thấy một vài cửa hàng TGDĐ đã bắt đầu lắp đặt máy đo thị lực.   

Bách Hóa Xanh  

Cuối năm 2018, BHX đã đạt hòa vốn EBITDA cấp độ cửa hàng. Sang năm nay MWG đặt mục tiêu tới cuối năm sẽ hòa vốn toàn bộ tại 
cấp độ cửa hàng và trung tâm phân phối (DC), ngoại trừ chi phí quản lý cấp độ công ty trong kịch bản đến cuối năm sẽ có khoảng 
700 cửa hàng BHX và 4 DC (2 tại tp HCM và 2 tại các tỉnh miền Nam khác). Tuy nhiên tiến độ mở BHX là nhanh hơn dự kiến và chuỗi 
này cũng tiến ra miền Trung sớm hơn dự định ban đầu. Tới cuối năm nay BHX sẽ có khoảng 1.000 cửa hàng và 6 DC (thêm 2 DC tại 
khu vực miền Trung) và như vậy mục tiêu hòa vốn toàn bộ sẽ dời lại sang năm sau. Nguyên nhân là việc mở rộng nhanh, đặc biệt là ra 
các tỉnh xa sẽ kéo theo chi phí gia tăng trong ngắn hạn khi việc chuẩn bị cho các cửa hàng và DC mới sẽ diễn ra trước khi cửa hàng/DC 
đó đi vào hoạt động và tạo ra doanh thu. 

Doanh thu trung bình/cửa hàng giảm từ 1,5 tỷ/tháng xuống còn 1,3 tỷ/tháng trong tháng 9 do yếu tố thời tiết (mùa mưa) và mùa tựu 
trường tháng 9 cũng làm giảm chi tiêu hộ gia đình cho các mặt hàng FMCG, ngoài ra còn có yếu tố chủ quan khi việc công ty cố gắng 
giảm tỷ lệ hủy hàng do bán không hết đã gây ra tình trạng thiếu hàng vào cuối ngày. Chúng tôi cho rằng việc giảm doanh thu trung 
bình trong tháng 9 chỉ là ngắn hạn và doanh thu sẽ nhanh chóng tăng trở lại mức 1,5 tỷ đồng - cũng là mức tối ưu đối với mô hình cửa 
hàng hiện tại. 

Hiệu quả hoạt động của BHX cũng đang được cải thiện: biên lãi gộp sau hủy hàng tăng lên 20% vào cuối tháng 9, so với 18% trong 6 
tháng đầu năm do tối ưu khâu mua hàng và giảm tỷ lệ thực phẩm hư hao. Ngược lại chi phí cho DC cũng tăng từ 4.5%/doanh thu lên 
khoảng 5.5% từ khi công ty bắt đầu xây thêm 2 DC ở miền Trung để đón đầu cho các cửa hàng mới trong thời gian tới. Hiện tại BHX 
đang tập trung cải thiện biên lãi gộp và vẫn còn nhiều dư địa để tối ưu chi phí bán hàng.  
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Về cơ cấu vốn, có thể thấy MWG đang sử dụng ít đòn bẩy hơn, nhờ vào dòng tiền dồi dào từ mảng kinh doanh điện thoại + điện máy 
và nhu cầu vốn đầu tư (gồm xây dựng cơ bản và hàng tồn kho) cho các cửa hàng Bách Hóa Xanh là ít hơn so với các cửa hàng Thế Giới 
Di Động và Điện Máy Xanh.  

Cơ cấu nguồn vốn MWG vào thời điểm cuối quý từ 2018 - 2019 

 
Nguồn: BCTC MWG 
 
Chúng tôi duy trì quan điểm TÍCH CỰC đối với MWG, với giá mục tiêu trong 12 tháng là 167.000 đồng/cp. 
 
 
 

0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.68
0.65

1.14
1.08 1.06

0.78

0.98 0.98

0.89

Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019

Nợ phải trả/Tổng tài sản (Vay ngắn hạn + Vay dài hạn)/Vốn chủ sở hữu



 

Bloomberg: VDSC <Go> 3 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng 
khoán cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược 
và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo 
cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định 
đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối 
với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người 
phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không 
đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo 
cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà 
không có sự đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật. Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2019. 


