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15/6/2020 NHẬT KÝ CHUYÊN VIÊN 

MWG – Cập nhật Đại hội Cổ đông thường niên  

Khoa Ngô – khoa.nc@vdsc.com.vn 

Mặc dù KHKD của ban lãnh đạo là khá thận trọng , chúng tôi vẫn duy trì ước tính của mình, cụ thể, doanh thu sẽ đạt 114.595 tỷ đồng (+ 
12% YoY) trong khi chúng tôi hy vọng LNST sẽ đi ngang ở mức 3.929 tỷ đồng (+ 2% YoY). Mặc dù tăng trưởng LNST không như mọi năm, 
chúng tôi kỳ vọng MWG sẽ phát hành khoảng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành dưới dạng ESOP cho năm 2020 do chính sách ESOP mới. 
Mặc dù vẫn còn gây tranh cãi, chúng tôi tin rằng chính sách này là cần thiết để duy trì động lực làm việc cho nhân viên, sau nhiều biện 
pháp cắt giảm chi phí để đối phó với Covid-19 bao gồm cắt giảm lương của nhân viên và cả ban quản lý, cũng như bảo toàn nguồn vốn 
cho việc mở rộng BHX. 

MWG đang giao dịch ở mức PER 9,4 lần, tương đối hấp dẫn khi xem xét dự báo EPS 5Y CAGR là 20%. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA 
với giá mục tiêu là 131.000 đồng. Cùng với cổ tức bằng tiền mặt 1.500 đồng, tổng mức lợi nhuận là 50% so với giá đóng cửa tính đến ngày 
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Chúng tôi đã tham dự Đại hội cổ đông MWG 2020 vào ngày 6/6, dưới đây là những điểm tin chính và nhận định của chuyên viên: 

MWG giới thiệu tầm nhìn trong 3-5 năm tới hướng đến triển vọng tăng trưởng dài hạn. Củng cố quan điểm của chúng tôi rằng 
triển vọng phát triển MWG trong dài hạn vẫn rất sáng sủa mặc cho tác động của Covid-19. Cụ thể, tầm nhìn được xây dựng trên bốn 
trụ cột chính như sau: 

Bảng 1: Tầm nhìn và chiến lược của MWG cho tăng trưởng dài hạn xây dựng trên 4 trụ cột chính: 

BHX TGDD+DMX Organic products supply Technology 

- Mở rộng trên toàn quốc với hàng 
nghìn cửa hàng mới. 

- Đưa BHX online trở thành nhà bán 
lẻ online số 1 với hàng FMCG và 
thực phẩm tươi sống. 

Mở rộng ra các thị trường khác có 
quy mô và dân số lớn hơn 
Campuchia. 

- Sản xuất nông sản sạch bằng việc 
hợp tác với nông dân, từ đó cung 
cấp nông sản sạch cho BHX (và các 
chuỗi, chợ khác) 

Phát triển ứng dụng “Super App”, 
định hướng trở thành một ứng 
dụng chăm sóc khách hàng, e-
commerce và kết nối nhu cầu của 
hàng triệu khách hàng của MWG. 

Nguồn: MWG, CTCK Rồng Việt 

Cập nhật các mảng kinh doanh 

TGDD + DMX: Doanh số đã phục hồi mạnh mẽ vào tháng 5 trước khi bước sang quý 3 khó khăn hơn, vốn không phải là mùa 
cao điểm của sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, DMX sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch mở rộng cửa hàng và cải thiện danh mục 
sản phẩm. 

Trong tháng Năm, TGDĐ ghi nhận sự sụt giảm doanh số nhẹ do (1) thị trường điện thoại thông minh bão hòa; (2) tác động của 
Covid-19 đối với chi tiêu của người tiêu dùng và (3) các hãng trì hoãn ra mắt điện thoại mới. Trong khi đó, DMX đạt mức tăng trưởng 
doanh số hai chữ số so với cùng kỳ nhờ vào (1) số lượng cửa hàng cao hơn và (2) tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số điều hòa, tủ 
lạnh và máy tính xách tay bù đắp cho nhu cầu về tivi và các thiết bị điện tử tiêu dùng đang khác yếu hơn rõ rệt. Nhìn chung, tổng 
doanh số từ TGDD+DMX đã tăng trở lại từ mức thấp trong tháng Tư. 

Một trong những nỗ lực để thúc đẩy doanh số và cải thiện lợi nhuận sau dịch, các nhân viên cửa hàng của MWG hiện đã thay thế 
khoảng 10.000 chuyên viên của các công ty tài chính tiêu dùng để thực hiện tư vấn khách hàng và thủ tục cho vay thay mặt cho các 
công ty tài chính tiêu dùng này. Chúng tôi tin rằng những thay đổi nêu trên sẽ giúp MWG (1) đảm bảo rằng khách hàng được phục 
vụ tốt (vì các số nhân viên tài chính tiêu dùng hạn chế đang kìm hãm doanh số trong một số TGDD + DMX) và (2) nhận được hoa 
hồng cao hơn từ các công ty tài chính tiêu dùng. 

Về mở rộng chuỗi, DMX có kế hoạch đạt 1350 cửa hàng YE2020 so với 1008 YE2019 bằng cách chuyển đổi TGDD sang DMX-mini và 
ra mắt mô hình cửa hàng mới DMX-super-mini, có diện tích 150-180 m2 và trữ được 70-80 % SKU của mô hình DMX-mini. MWG sẽ 
triển khai DMX-super-mini để thâm nhập nhiều hơn vào khu vực chưa có sự hiện diện. Vì vậy, chúng tôi tin rằng DMX sẽ tiếp tục 
tăng thị phần lên 50% YE2022 so với 38% YE2019. 
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Liên quan đến kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài, MWG đặt mục tiêu tăng gấp ba số cửa hàng tại Campuchia (50 cửa hàng 
YE2020) sau ba năm có mặt trên thị trường này trong khi tiếp tục mở rộng tại các thị trường khu vực tiềm năng mới trong 3-5 năm 
tới. 

BHX: Ban lãnh đạo dự kiến BHX sẽ có lãi vào năm 2021, điều này rất sát với dự báo của chúng tôi. 

Để đáp ứng mục tiêu lợi nhuận, một số kế hoạch đã được đề ra: 

• Tăng doanh số trên mỗi cửa hàng: BHX cho biết họ có kế hoạch nâng cấp nhiều cửa hàng tiêu chuẩn hiện có (150 mét 
vuông) lên thành cửa hàng lớn (300 mét vuông) và mô hình cửa hàng đôi (bao gồm cả đồ gia dụng), kì vọng cửa hàng lớn 
và cửa hàng đôi chiếm 30-40% số lượng cửa hàng YE2020 so với 15% YE2019. 

• Cải thiện tỷ suất lợi nhuận nhờ vào (1) khả năng đàm phán ngày càng tăng của BHX (BLNG quý 2-2020 cải thiện đáng kể 
đến 24-25% so với 21% trong Q1-2020) và (2) tối ưu hóa chi phí hậu cần bằng cách mở 14 DC nhỏ mới 2H2020.  

Ngoài ra, MWG sẽ đầu tư mạnh vào BHX online để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Bên cạnh đó, chi phí hậu cần và 
thời gian vận chuyển cũng được tối ưu hóa bằng cách xây dựng thêm nhiều DC online tại TP HCM (tối đa 10 DC). 

BHX đã ra mắt 4K Farm - mô hình độc quyền trồng rau hữu cơ trong nhà kính với tiêu chuẩn 4KHÔNG: không thuốc trừ sâu, không 
hormone tăng trưởng, không chất bảo quản và không giống biến đổi gen. Nông trại 4K sẽ hợp tác với nông dân thông qua việc 
cung cấp vốn và công nghệ trong khi đổi lại, tất cả các sản phẩm thu hoạch sẽ được bán cho BHX. Hiện tại, 4K Farm hiện đang vận 
hành một nhà kính ở Bà Rịa - Vũng Tàu và đặt mục tiêu mở thêm nhiều nhà kính nữa trong thời gian tới. 

ĐHCĐ đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh mới và chính sách ESOP cho năm 2020 

Bảng 2: Kế hoạch kinh doanh 2020 (VND bn) 

 Kế hoạch của MWG YoY Dự phóng của 
chúng tôi 

YoY 

Doanh thu 110.000 +8% 114.595 +12% 

LNST 3.450 -10% 3.929 +2% 

Nguồn: MWG 

Ngoài ra, chính sách ESOP trước đây cho ban lãnh đạo và nhân viên quản lý chủ chốt cũng được điều chỉnh để phủ hợp với những 
thay đổi trong kế hoạch kinh doanh đề cập ở trên: 

Tỷ lệ LNST thực tế năm 2020 chia cho LNST thực tế 
năm 2019 

Tỷ lệ phát hành ESOP (Tối đa 3%) 

Thấp hơn hoặc bằng 80% 0% 
Cao hơn 80% 0,1% x [(Tỷ lệ LNST thực tế của Công ty năm 2020 chia 

cho LNST thực tế năm 2019) – 80%] 

Nguồn: MWG 

Chúng tôi lưu ý rằng phương pháp đặc biệt này chỉ áp dụng cho FY2020 trong khi các chính sách khác vẫn giữ nguyên. Cụ thể, tỷ lệ 
phát hành ESOP sẽ được điều chỉnh xuống 80% nếu diễn biến trung bình của giá cổ phiếu MWG trong năm 2020 kém hơn diễn biến 
trung bình của VN-Index trong năm 2020. Ngoài ra, số lượng cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm 
và 25% sẽ được mở dần mỗi năm. 
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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. 


