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Ngày 09/06/2020  

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 1.755 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 40.799 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 453 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 
VND) 

129,5/56,3 

KLGD trung bình 3 tháng (cp)  1.542.088 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 5,22 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 121,35 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 49 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ(%) N.a 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 
Thông tin cơ bản về công ty 

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động (trước là Công ty 
TNHH Thế giới Di động) được thành lập vào tháng 3/2004 
với lĩnh vực kinh doanh chính là bán điện thoại di động và 
các sản phẩm kỹ thuật số. Tháng 10/2004, công ty khai 
trương cửa hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với tên 
gọi www.thegioididong.com . Nhằm thâm nhập vào vào thị 
trường điện máy, MWG đã mở chuỗi cửa hàng điện tử 
Dienmay.com trong năm 2010. Cuối năm 2015, công ty mở 
cửa hàng Bách Hóa Xanh đầu tiên. Cuối năm 2018, MWG 
đã mở 1.032 cửa hàng Thế giới di động, 750 cửa hàng Điện 
Máy Xanh và 405 cửa hàng  Bách Hóa Xanh. 

 

 
Cập nhật Đại hội cổ đông 

MWG đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 6/6/2020, với những điểm chính như sau: 

 Kế hoạch năm 2020 của công ty và ESOP: Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận ròng 
đã được điều chỉnh lần lượt ở mức 110 nghìn tỷ đồng (+8% YoY) và 3,45 nghìn tỷ đồng 
(-10% YoY). Nếu lợi nhuận ròng thực tế năm 2020 giảm nhiều hơn 20% YoY, ESOP sẽ 
không được phát hành. Ngược lại, tỷ lệ phát hành ESOP sẽ được tính như sau: %ESOP 
phát hành = 0,1 x [(tỷ lệ lợi nhuận ròng năm 2020/2019) – 80%]. 

 Phân chia lợi nhuận năm 2019: Cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15% trên mệnh giá (tỷ suất cổ 
tức là 1,7%) đã được thông qua. ESOP cho năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 3% 
trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dựa vào mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 
là 33%. 

 Chỉ tập trung mở cửa hàng BHX ở 24 tỉnh đến hết năm 2021 để tối ưu hóa chi phí: Các 
biện pháp này cùng với việc tăng doanh thu trên cửa hàng và tỷ suất lợi nhuận gộp là cơ 
sở hợp lý để ban lãnh đạo kỳ vọng BHX sẽ có lãi vào cuối năm 2021. 

 Điều chỉnh ước tính: Chúng tôi điều chỉnh ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng 
năm 2020 lần lượt đạt 116.823 tỷ đồng (+14% YoY) và 3.365 tỷ đồng (-12% YoY). Đối 
với năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng phục hồi lên mức 
149.172 tỷ đồng (+28% YoY) và 4.437 tỷ đồng (+32% YoY). 

 Quan điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì quan điểm rằng mức tiêu thụ sản phẩm không thiết 
yếu trong nửa cuối năm 2020 sẽ yếu hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ vị thế thanh 
khoản tốt của MWG so với các công ty bán lẻ khác, công ty có thể sẽ tăng được thị phần 
trong năm 2020, do đó giúp đạt tăng trưởng mạnh trong năm 2021 (tăng trưởng lợi 
nhuận sau thuế là 32% YoY). 

Giá hiện tại: 88.700 đồng/cp 

 
 

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG: HOSE) 
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Kế hoạch năm 2020 của công ty 

Tính đến tác động bất lợi từ việc đóng cửa tạm thời các cửa hàng trong tháng 4, và giả định dịch Covid-19 sẽ 
không bùng phát trở lại, MWG đã đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2020 như sau: 

Tỷ đồng Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh % thay đổi so với kế hoạch ban đầu % YoY 
Doanh thu thuần 110.000 -10% 8% 
Lợi nhuận ròng 3.450 -29% -10% 

Nguồn: MWG, SSI Research 

Mở cửa hàng  

 MWG đặc mục tiêu đạt 1.350 cửa hàng ĐMX và 800 cửa hàng TGDĐ vào cuối năm 2020 (so với 1.018 và 
996 cửa hàng vào cuối năm 2019), giúp công ty lần lượt đạt được 45% và 50% thị phần cho điện tử tiêu dùng 
và điện thoại di động. 

 Đối với BHX, công ty đặt kế hoạch đạt 1.700-1.800 cửa hàng vào cuối năm 2020 (so với 1.008 cửa hàng 
vào cuối năm 2019). 

 MWG hiện tại có 8 trung tâm phân phối (DC). Công ty đặt mục tiêu có 22 DC vào cuối năm 2020, trong đó 
9-10 DC nhỏ đặt tại TP. HCM để phục vụ nhu cầu gia tăng đối với BHX online, và để giảm thiểu chi phí và 
thời gian giao hàng đối với BHX online. Chúng tôi cho rằng điều này rất quan trọng để giữ chân khách hàng 
trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực bách hóa online khi có các đối thủ mới gia nhập thị trường 
(Lazada, Tiki, Sendo – theo mô hình marketplace; Grabmart, Be, Now, Baemin – theo mô hình “đi chợ thay 
cho khách hàng”). 

 Trong giai đoạn 2020-2021, MWG đặt mục tiêu mở cửa hàng tại 24 tỉnh trải dài từ Đak Lak/Khánh Hòa đến 
Cà Mau, với 2.000-2.500 cửa hàng vào cuối năm 2021. Cho đến nay với sự thâm nhập đã đạt đến 24 tỉnh 
với 1.413 cửa hàng BHX, rất có khả năng các cửa hàng mới sẽ được mở tại các tỉnh hiện tại, do đó nâng cao 
công suất hoạt động của các trung tâm phân phối và tối ưu hóa chi phí. Ngoài ra, công ty dự kiến tăng doanh 
thu trên cửa hàng lên 2 tỷ đồng trong năm 2021 (so với doanh thu/tháng/cửa hàng là 1,4 tỷ đồng trong tháng 
4/2020) nhờ (1) các cửa hàng mở mới dần tiến đến mức doanh thu ổn định và (2) mở rộng diện tích của cửa 
hàng tại TP. HCM, với lưu lượng cao để bổ sung thêm nhiều sản phẩm hơn. Tất cả những điều này là cơ sở 
hợp lý để ban lãnh đạo kỳ vọng BHX có lãi vào cuối năm 2021. 

Phân chia lợi nhuận năm 2019: MWG đã đạt được 102.174 tỷ đồng (+18% YoY) doanh thu thuần và 3.836 tỷ 
đồng (+33% YoY) lợi nhuận ròng, hoàn thành 94% và 107% kế hoạch năm 2019. 

Cổ tức tiền mặt 15% trên mệnh giá (tỷ suất cổ tức là 1,7%) đã được thông qua, và dự kiến sẽ được chi trả trong 
năm 2020. 

Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2019 giúp giá cổ phiếu MWG tăng cao hơn so với VN-Index, kế hoạch 
phát hành ESOP cho năm 2019 đã được thông qua tại ĐHCĐ như sau: 

 Tỷ lệ phát hành ESOP: 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành 

 Giá phát hành: 10.000 đồng/cp hoặc 50% giá thị trường; nếu mức nào thấp hơn 

 Thời gian dự kiến: trước ngày 31/3/2021 

 Thời gian giới hạn giao dịch: thời hạn 4 năm sau khi phát hành, với 25% được phép giao dịch mỗi năm.  
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Những thay đổi trong việc phát hành ESOP liên quan đến tài chính năm 2020 

Nếu chính sách ESOP cũ được áp dụng, ESOP cho năm 2020 sẽ không được phát hành, vì MWG có thể không 
đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 10% YoY do tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Để động viên nhân 
viên và giữ chân nhân viên có tài năng, ESOP cho năm 2020 đã được phê duyệt thay đổi sau: 

Lợi nhuận ròng 2020/2019 Tỷ lệ phát hành ESOP (tối đa là 3%) 
<80% 0% 
>80% 0,1 x [(tỷ lệ lợi nhuận ròng 2020/2019) - 80%] 

Nguồn: MWG 

Bổ nhiệm thành viên HĐQT không điều hành  

Ông Trần Huy Thanh Tùng đã từng làm Trưởng ban kiểm soát của MWG. Tuy nhiên, ĐHCĐ cho phép công ty giải 
tán Ban kiểm soát và bầu ông Trần Huy Thanh Tùng làm thành viên HĐQT không điều hành. 

Rau sạch trồng trong nhà kính không sử dụng thuốc trừ sâu – dự án 4K Farm 

MWG đã và đang nỗ lực trồng rau củ chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ở Việt Nam, các 
loại rau củ chứa hàm lượng cao thuốc trừ sâu và các hóa chất khác, gây lo ngại về các vấn đề về sức khỏe tiềm 
ẩn đối với người tiêu dùng. Rau củ 4k Farm không có thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng và không chất bảo 
quản, và cũng không chứa giống biến đổi gen. 

Trong 9 tháng tới, MWG sẽ mở rộng diện tích trồng rau 4K Farm lên 60 nghìn m2, cung cấp 20% tổng nhu cầu 
của BHX. Theo Ban lãnh đạo, giá bán bình quân của rau 4K Farm đương nhiên sẽ đắt hơn các loại rau thường, 
nhưng có giá trị cao hơn cho người tiêu dùng và sẽ được định giá trong phạm vi phù hợp. 

Ước tính lợi nhuận năm 2020-2021 

Chúng tôi điều chỉnh doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2020 lần lượt đạt 116.823 tỷ đồng (+14% YoY) và 
3.365 tỷ đồng (-12% YoY). Đối với năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng phục hồi lên 
mức 149.172 tỷ đồng (+28% YoY) và 4.437 tỷ đồng (+32% YoY). 

Quan điểm đầu tư 

Chúng tôi duy trì quan điểm rằng mức tiêu thụ sản phẩm không thiết yếu trong nửa cuối năm 2020 sẽ yếu hơn so 
với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ vị thế thanh khoản tốt của MWG so với các công ty bán lẻ khác, công ty có thể sẽ 
tăng được thị phần trong năm 2020. MWG đặt mục tiêu đạt 50% thị phần điện thoại di động và 45% thị phần điện 
máy tiêu dùng vào cuối năm 2020 (so với mức lần lượt là 48% và 38% trong năm 2019). Với vị thế thanh khoản 
tốt, chúng tôi cho rằng MWG sẽ vượt qua thời kỳ dịch bệnh và đạt tăng trưởng mạnh trong năm tới (32% YoY trong 
năm 2021 theo ước tính của chúng tôi) trong kịch bản dịch bệnh sẽ không bùng phát trở lại. 

Chúng tôi sẽ cung cấp định giá chi tiết trong báo cáo sắp tới. 
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1. KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Hoàng Việt Phương Giám đốc Trung tâm phân tích và Tư vấn đầu tư phuonghv@ssi.com.vn 

Phạm Lưu Hưng Phó GĐ Trung tâm phân tích và Tư vấn đầu tư hungpl@ssi.com.vn 

Phạm Huyền Trang Phó GĐ Trung tâm phân tích và Tư vấn đầu tư trangph@ssi.com.vn 

Nguyễn Trần Phương Nga Chuyên viên phân tích   ngantp@ssi.com.vn 
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