
• Kết thúc năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của MWG đạt 86.516 tỷ đồng và lợi nhuận ròng

hợp nhất đạt 2.880 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận sau

thuế lần lượt là 30% và 31% so với năm 2017. Như vậy, 5 năm liên tiếp kể từ khi niêm yết, Công ty đã

hoàn thành kế hoạch kinh doanh với mức thực hiện 100% mục tiêu doanh thu và 111% mục tiêu lợi

nhuận ròng của cả năm.

• Doanh thu online năm 2018 đạt 12.350 tỷ đồng, đóng góp 14,3% trong tổng doanh thu của MWG.

Doanh thu online tăng trưởng 116% so với năm 2017 và hoàn thành 123% kế hoạch cả năm. Với 3

website đang phục vụ nhu cầu mua sắm online về các sản phẩm điện thoại, điện máy và hàng tiêu

dùng nhanh (FMCGs) là thegioididong.com, dienmayxanh.com và bachhoaxanh.com, MWG là công ty

đóng góp doanh thu lớn nhất trong tổng giá trị toàn thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam.

• Xét theo chuỗi cửa hàng, doanh thu từ Điện Máy Xanh (ĐMX) chiếm tỷ trọng cao nhất với 55% tổng

giá trị bán lẻ của MWG, tiếp theo là Thế Giới Di Động (TGDĐ) với 40% và chuỗi Bách Hoá Xanh

(BHX) với 5%. Xét theo góc độ ngành hàng, nhóm sản phẩm điện thoại vẫn đang đóng góp gần 53%

tổng doanh thu của Công ty do nhóm sản phẩm này được bán ở cả hai chuỗi TGDĐ và ĐMX, tiếp theo

là nhóm sản phẩm điện máy với 37%. Nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng đóng góp 5%, còn lại 5%

thuộc về dịch vụ khác. Do đó, tốc độ tăng trưởng và số lượng cửa hàng nên được xem xét theo nhóm

sản phẩm kinh doanh để phản ánh toàn diện và chính xác tình hình hoạt động của MWG.

• Tính đến hết 31/12/2018, MWG có 750 cửa hàng kinh doanh điện máy; tăng 108 cửa hàng so với cuối

năm 2017 do: (1) mở mới cửa hàng ĐMX/ĐMX mini, (2) chuyển đổi từ một số cửa hàng TGDĐ sang

ĐMX/ĐMX mini và (3) hoàn tất mua lại chuỗi TAG. Việc chuyển đổi các cửa hàng từ TGDĐ thành

ĐMX/ĐMX mini bằng cách mở rộng kinh doanh thêm nhóm sản phẩm điện máy đã giúp các cửa hàng

này tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi. Một cửa hàng TGDĐ để được

chuyển đổi cần thoả các điều kiện: (1) doanh thu cao, (2) nằm ở những khu vực mà chuỗi bán lẻ điện

máy hiện đại còn chưa phủ dày đặc và (3) có khả năng thuê thêm diện tích xung quanh để mở rộng.

• Ngoài ra, trong quý 4/2018, MWG đã bắt đầu thử nghiệm việc thay đổi cách sắp xếp tại cửa hàng

ĐMX mini để tối ưu hoá số lượng và diện tích trưng bày sản phẩm. Giải pháp đột phá này giúp chủ

động tăng doanh số cho các siêu thị kinh doanh tốt (doanh thu từ 6 tỷ trở lên), nằm tại khu vực còn
tiềm năng khai thác thêm doanh thu nhưng không có khả năng mở rộng diện tích. Kết quả cho thấy

doanh thu tại các cửa hàng sau khi thay đổi trưng bày tăng trưởng trung bình 30%, trong khi chi phí
thuê mặt bằng và các chi phí vận hành khác hầu như không thay đổi. Việc nhân rộng giải pháp này đối

với các cửa hàng hiện hữu sẽ đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng của MWG năm 2019.

• Doanh thu từ bán lẻ thực phẩm tươi sống và FMCGs (chuỗi BHX) của MWG năm 2018 đạt trên 4.270

tỷ đồng, gấp 3 lần doanh thu năm 2017. Từ 283 cửa hàng mô hình cũ cuối năm 2017, BHX đã có

365 cửa hàng mô hình mới do nỗ lực chuyển đổi và mở mới trong năm 2018, tương đương với

90% trong tổng số 405 cửa hàng BHX đang hoạt động tại ngày 31/12/2018. Cửa hàng mô hình

mới bao gồm: (1) cửa hàng chuẩn “thịt tươi – cá lội” và (2) cửa hàng quy mô lớn 300m2. Số cửa hàng

cũ còn lại sẽ được giải quyết triệt để trong quý 1/2019.

• Chuỗi BHX không chỉ tăng trưởng về doanh thu mà còn chuyển biến tích cực về hiệu quả khi MWG

triển khai những thay đổi chiến lược từ tháng 4/2018 gồm: (1) di dời các cửa hàng sâu trong khu dân

cư, lựa chọn mặt bằng cho các cửa hàng mở mới nằm ở các trục đường đông đúc hơn, (2) đa dạng

hoá danh mục sản phẩm và chuẩn hoá mô hình “thịt tươi – cá lội”, (3) thử nghiệm mở cửa hàng quy

mô lớn và mở rộng đi các tỉnh lân cận, (4) chủ động rà soát đóng các cửa hàng không đạt kết quả kinh

doanh như kỳ vọng để không ảnh hưởng đến hoạt động của toàn chuỗi trong tương lai. Kết quả là:

 Doanh thu trung bình một tháng của các cửa hàng BHX đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/cửa hàng

trong tháng 12/2018, gần gấp đôi so với mức doanh thu tại thời điểm tháng 3/2018;

 Biên lợi nhuận gộp trung bình cả năm 2018 đạt 16% so với mức 12% cả năm 2017;

 Thực phẩm tươi sống đóng góp tới 40% tổng doanh thu; thực phẩm tươi sống là yếu tố quan

trọng giúp mỗi cửa hàng BHX phục vụ trung bình 500 giao dịch thành công hàng ngày.

 BHX xuất sắc hoàn thành mục tiêu hoà vốn EBITDA tại cửa hàng vào tháng 12/2018.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018
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LỢI NHUẬN SAU THUẾ               

(tỷ đồng)

DOANH THU THUẦN              

(tỷ đồng)

30%
31%

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018

66.340

86.516

2017 2018

Hoàn thành kế hoạch

doanh thu 2018 

là 86.390 tỷ

100%

2.207

2.880

2017 2018

111%
Hoàn thành kế hoạch

lợi nhuận ròng 2018 

là 2.603 tỷ

9% 14%

2017 2018

DOANH THU ONLINE 

(tỷ đồng)

5.706

12.350

2017 2018

TỶ LỆ ĐÓNG GÓP CỦA 

KINH DOANH ONLINE 

TRONG TỔNG DOANH THU

30%

116%

Hoàn thành kế hoạch

doanh thu online 2018                                     

là 10.000 tỷ
123%

12 
ngàn

Giao dịch thành công

trung bình mỗi ngày

qua các website của MWG
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018

40%

55%

5%

2017

2018

TỔNG: 86.516                   
ngàn tỷ đồng

SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG 

THEO CHUỖI

CƠ CẤU DOANH THU              

THEO CHUỖI

1072

642

283

1032

750

405

SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG             

THEO SẢN PHẨM KINH DOANH

1714

642

283

1782

750

405

Cửa hàng có

kinh doanh nhóm

sản phẩm điện thoại
(gồm TGDĐ và ĐMX)

Cửa hàng có

kinh doanh

nhóm sản phẩm

điện máy (ĐMX)

Cửa hàng có

kinh doanh nhóm

thực phẩm & FMCGs          

(BHX)

CƠ CẤU DOANH THU 

THEO SẢN PHẨM KINH DOANH

Nhóm
sản phẩm
điện thoại,                              

53%

Nhóm
sản phẩm
điện máy,  

37%

Nhóm thực phẩm  
tươi sống và FMCGs                             

5%

Khác, 

5%

2017

2018

TỔNG: 86.516                   
ngàn tỷ đồng

*Sau chuyển đổi, cửa hàng TGDĐ được xem là cửa hàng ĐMX,                 

doanh thu sau chuyển đổi được tính trong doanh thu chuỗi ĐMX

**Các số liệu tổng hợp của ĐMX đã bao gồm số liệu của TAG 

*Dịch vụ khác bao gồm; sim, thẻ cào, trả góp, 

thu hộ, máy cũ…
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ THỰC PHẨM VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

2017 2018

Chuỗi BHX tăng trưởng về SỐ LƯỢNG cửa hàng

và chuyển biến tích cực về HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

90%           
cửa hàng

mô hình mới

405

283

10%
cửa hàng

mô hình cũ

100%
cửa hàng

mô hình cũ

CỬA HÀNG DO MỞ MỚI        

VÀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH 

TRONG NĂM 2018

365

2017 2018

1.387

4.272

Tăng

208%

DOANH THU BHX                    
(ngàn tỷ đồng)

2017 2018

12%

16%

BIÊN LỢI NHUẬN GỘP 

TRUNG BÌNH CẢ NĂM 

SỐ CỬA HÀNG PHÂN LOẠI CỬA HÀNG

92%           
cửa hàng

mô hình cũ

và

cửa hàng

chuẩn

(~200m2)

92%
cửa hàng

ở Tp.HCM

8%
cửa hàng

lớn

(>300m2)

8%
cửa hàng tại

4 tỉnh ngoài

Tp.HCM

405 405

TỶ LỆ ĐÓNG GÓP CỦA 

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 

TRONG TỔNG DOANH THU

30%

40%

2017 2018

GIAO DỊCH 

TRUNG BÌNH HÀNG NGÀY

500 1,2 tỷ đồng/tháng

DOANH THU TRUNG BÌNH 

MỖI CỬA HÀNG                     
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ THỰC PHẨM VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

BHX đã CHUẨN HOÁ MÔ HÌNH 

và CHUYỂN ĐỔI HẦU HẾT cửa hàng cũ sang mô hình “thịt tươi – cá lội”
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ THỰC PHẨM VÀ HÀNG TIÊU DÙNG
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Tết

650+

600+

650+

700+

800+
850+

900+
950+

1.000+

Doanh thu TB/cửa

hàng/ tháng (triệu đồng)

1.050+
1.100+

1.200+

200 180 226 270 314 351 400 420 420 467 484 520

Doanh thu chuỗi BHX/ tháng (tỷ đồng)

Doanh Thu Trung Bình Hàng Tháng mỗi cửa hàng

TĂNG GẦN GẤP ĐÔI chỉ trong vòng 09 tháng

sau khi triển khai những thay đổi chiến lược từ tháng 4/2018 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Chi phí trực tiếp chưa bao gồm khấu hao

Lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp sau khi

trừ mất mát và huỷ hàng

tháng 12/2018

18%

Bách Hoá xanh đã hoàn thành mục tiêu HOÀ VỐN EBITDA 

TẠI CỬA HÀNG vào tháng 12/2018
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐIỆN MÁY

Các SẢN PHẨM KINH DOANH CHÍNH 

đóng góp khoảng 80% tổng doanh thu của MWG                                                                 

đều ghi nhận TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO hơn nhiều so với trung bình ngành

2017 2018 2017 2018

Tăng

58%

Tăng

16%

2017 2018

Tăng

64%

2017 2018

Tăng

80%

MWG

45%Còn lại

55%

MWG

35%

Còn lại

65%

NHÓM ĐIỆN THOẠI (TEL) NHÓM ĐIỆN MÁY (CE)

Thị phần điện thoại mục

tiêu từ cuối 2020 trở đi
50% Thị phần điện máy mục

tiêu từ cuối 2020 trở đi
45%

THỊ PHẦN của MWG CAO HƠN thị phần tổng cộng của tất cả

các chuỗi bán lẻ hiện đại sản phẩm điện thoại và điện máy khác tại Việt Nam

ĐIỆNTỬ

ĐIỆN LẠNH

GIA DỤNG

ĐIỆN THOẠI
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐIỆN MÁY

Việc CHUYỂN ĐỔI CỬA HÀNG và THAY ĐỔI CÁCH TRƯNG BÀY 

giúp MWG gia tăng doanh thu hiệu quả sẽ tiếp tục được ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI 

trong năm 2019

CỬA HÀNG TGDĐ CHUYỂN ĐỔI THÀNH        

ĐMX LỚN/ĐMX MINI VÀ ĐMX MINI MỞ RỘNG 

THÀNH ĐMX LỚN TRONG NĂM 2018

39 50%
TĂNG TRƯỞNG DOANH THU 

TRUNG BÌNH CỦA CỬA HÀNG          

SAU KHI CHUYỂN ĐỔI

CỬA HÀNG ĐMX MINI ĐƯỢC THỬ NGHIỆM  

THAY ĐỔI CÁCH TRƯNG BÀY SẢN PHẨM 

CUỐI NĂM 2018 

- KHẢ NĂNG TRƯNG BÀY TỐI ĐA 80% SỐ SKUs 

CỦA ĐMX LỚN SAU KHI THAY ĐỔI

30

30%
TĂNG TRƯỞNG DOANH THU 

TRUNG BÌNH SAU KHI 

CỬA HÀNG THAY ĐỔI TRƯNG BÀY
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• Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, giá trị hàng tồn kho tại ngày 31/12/2018 của MWG đạt

17.446 tỷ đồng, tăng 5.396 tỷ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân chính là do MWG chủ động chuẩn

bị và tích luỹ hàng hoá nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm mùa cao điểm Tết Nguyên Đán cho 2.187

cửa hàng cuối năm 2018 (so với 1.997 cửa hàng cuối năm 2017). Sức bán mùa Tết năm nay cũng dự

kiến cũng cao hơn năm trước và sẽ được phản ánh vào kết quả kinh doanh tích cực tháng 1/2019.

• Tổng tài sản của Công ty đạt 28.140 tỷ đồng, tăng 5.317 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ vay ngắn

hạn và dài hạn là 7.045 tỷ đồng, tăng 241 tỷ đồng so với 01/01/2018. Vốn chủ sở hữu của MWG tại

31/12/2018 đạt 8.983 tỷ đồng. Chỉ số tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn/tổng tài sản và nợ ròng/vốn

chủ sở hữu đều được cải thiện qua các năm, trong đó nợ ròng = tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn –

tiền và các khoản tương đương tiền.

• Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MWG năm 2018 tiếp tục ghi nhận dương 2.249 tỷ

đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bắt đầu dương trở lại từ cuối năm 2017 khi Công ty

gần như hoàn tất việc mở rộng chuỗi TGDĐ và ĐMX phủ khắp cả nước. Tiền và các khoản tương

đương tiền của MWG tại ngày 31/12/2018 là gần 3.750 tỷ đồng.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

• Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin định kỳ cho mọi cổ đông của MWG. 

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. 

Chúng tôi 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. 

69%

99%

57%

37%

28%
32%

30%
25%

2015A 2016A 2017A 2018

Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu Tổng nợ vay ngắn hạn & dài hạn/Tổng Tài sản
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