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Doanh thu 2 tháng đầu trong năm 2018 của Mobile World Group (MWG) đạt 16.511 tỉ. So với kế hoạch 

2018 là 86.390 tỉ thì MWG đã hoàn thành 19% kế hoạch 2018, tăng trưởng  48% so với cùng kỳ 2017 

Lợi nhuận sau thuế (LNST) 2 tháng đầu năm 2018 đạt 606 tỉ. So với kế hoạch 2018 là 2,603 tỉ thì MWG đã 

hoàn thành 23% kế hoạch 2018, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ 2017.  

Doanh thu Online 2 tháng đầu năm 2018 đạt 1.969 tỉ. So với kế hoạch 2018 là 10,000 tỉ thì MWG đã hoàn 

thành 20% kế hoạch 2018, tăng trưởng  150% so với cùng kỳ 2017 

 

 

BẢNG TÓM TẮT: 
2 tháng 2018  

(tỉ đồng) 
Tăng trưởng so 

với cùng kỳ 2017 

Tiến độ hoàn 
thành kế hoạch 

cả năm 2018 

Tổng số 
cửa hàng 

cuối tháng 2/2018 

Doanh thu 16.511 48% 19%  

- Chuỗi Thegioididong.com 6.650 5%   1.071 

- Chuỗi DienmayXANH.com 8.831 88%   673 

- Chuỗi BHX 381     324 

- Chuỗi Trần Anh 641     35 

- BigPhone 8     8 

Lợi nhuận 606 46% 23%  

Doanh thu online 1.969 150% 20%  

 
 

=================================================================== 

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIẾT 

Báo cáo này được viết bởi CEO của Mobile World Group nhằm mục đích cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng cho 

mọi cổ đông của MWG. Mọi thông tin và ý kiến nhận định trong báo cáo này thể hiện quan điểm và góc nhìn CHỦ 

QUAN của người viết tại thời điểm phát hành 

Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và không đảm bảo về sự hoàn chỉnh, sự đầy đủ 

cũng như độ chính xác tuyệt đối của thông tin. Các thông tin trong báo cáo này chưa được kiểm toán. 

Cá nhân/tổ chức sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng báo cáo này 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.  

Người viết không nhận bất kỳ thù lao/thu nhập từ bất kỳ cá nhân/tổ chức nào cho việc viết và phát hành báo cáo này. 

Người viết không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại (nếu có) do việc sử dụng báo cáo này gây ra. Cá nhân/tổ chức sử 

dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 


