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MWG – Cập nhật KQKD năm 2019 

Sơn Trần – son.tt@vdsc.com.vn 

Năm 2019, MWG có KQKD tích cực với doanh thu cả năm đạt 102.174 tỷ đồng (+18% yoy), cao hơn 2% so với dự phóng của chúng tôi 
và LNST tăng mạnh, đạt 3.836 tỷ đồng (+33% yoy), thấp hơn 1% so với dự phóng của chúng tôi. 

Đóng góp 82,5% tổng doanh thu công ty, điện thoại (43%) và điện máy (39,5%) vẫn là 2 mảng chính, mặc dù thực phẩm, FMCG và các 
ngành hàng khác cũng tăng tỷ lệ đóng góp từ 10% (2018) lên 17,5% (2019). 

Hình 1: Số lượng cửa hàng các chuỗi thuộc MWG Hình 2: Biên lợi nhuận của MWG qua các năm 
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Mở rộng về quy mô 

Theo thống kê từ GFK, thị trường điện thoại thông minh năm 2019 tiếp tục đi xuống 4,8% về giá trị so với năm 2018. Ngoài nguyên 
nhân là người tiêu dùng đang mua ít hơn, còn có sự chuyển dịch từ các mẫu điện thoại cao cấp sang các mẫu trung cấp và giá rẻ do 
những phân khúc dưới đang mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn. Mặc dù vậy mảng điện thoại của MWG vẫn tăng 2% nhờ tăng số 
lượng cửa hàng bán điện thoại và lợi thế về thương hiệu. Đối với các sản phẩm ICT khác và điện máy, MWG cũng tăng trưởng vượt thị 
trường chung với mức tăng trung bình từ 10% đến 20% với laptop, điện tử, điện lạnh và đặc biệt là máy lạnh tăng tới 60%. 

MWG cũng bắt đầu bán đồng hồ thời trang tại các cửa hàng TGDĐ và ĐMX từ tháng 3/2019, mang về 800 tỷ đồng doanh thu từ chiến 
lược bán chéo này. Có 253 cửa hàng TGDĐ và ĐMX có bán đống hồ tại thời điểm cuối năm 2019, trong tổng số 2.014 cửa hàng và con 
số này đang tăng lên, tuy vậy chúng tôi cho rằng mặt hàng này chỉ có thể bán trong các cửa hàng có lưu lượng khách cao. 

Doanh thu Bách Hóa Xanh tăng 150%, đạt 10.770 tỷ đồng với 1.008 cửa hàng vào cuối năm 2019. Chuỗi này đang mở rộng mạnh ra 
ngoài TP HCM, với 57% số cửa hàng nằm ở tỉnh thành khác vào cuối năm 2019, so với chỉ 8% vào cuối năm 2018. 

Nâng cao biên lợi nhuận 

Biên lợi nhuận gộp tăng 140 điểm cơ bản lên 19,1% - mức cao nhất trong lịch sử nhờ đóng góp gia tăng từ chuỗi BHX, tăng thị phần 
hàng điện máy và bán thêm các mặt hàng có biên lợi nhuận cao như đồng hồ, hàng gia dụng. 

Tỷ lệ chi phí bán hàng & QLDN trên doanh thu tăng 100 điểm cơ bản lên 14,2%, chủ yếu từ việc mở rộng nhanh chóng BHX. Ngoài ra, 
do BHX đang tăng cường tham gia vào khâu vận chuyển hàng từ vùng trồng đến các kho phân phối, thay vì dựa hoàn toàn vào nhà 
cung cấp như trước đây khiến cho chi phí logistic tăng lên, đổi lại giá vốn hàng bán cũng giảm xuống. 

Nhờ dòng tiền dồi dào từ TGDĐ và ĐMX, MWG có thể tăng thêm 3.000 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn, gồm những khoản tiền gửi ngắn 
hạn có lãi suất từ 7,2%-7,7%/năm. Ngoài ra, do mùa tết năm nay tới sớm, MWG phải tăng hàng tồn kho thêm 8.756 tỷ, tương đương 
54% so với quý liền trước (48% yoy) và vay ngắn hạn thêm 4.119 tỷ, ~46% so với quý liền trước (120% yoy) để chuẩn bị hàng hóa cho 
mùa mua sắm tết.  

Biên lợi nhuận ròng tăng mạnh lên 3,8% (+50 điểm cơ bản) yoy. Cần chú ý là biên lãi ròng của MWG bị ảnh hưởng mạnh bởi khoản lỗ 
hiện tại của BHX, cho thấy công ty còn rất nhiều room để cải thiện biên lợi nhuận khi BHX giảm lỗ và bắt đầu có lãi. 
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Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với MWG, với giá mục tiêu 12 tháng tới là 171.000/cp. Cho năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu 
MWG tăng đạt 125.332 tỷ (+23%) và lợi nhuận đạt 5.150 tỷ (+33%). 
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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, 2020. 


