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CTCP Đầu tư Thế giới Di động [MUA, +26.1%] 
(MWG: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 85,000 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 107,100 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 26.1 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng)  99,241  
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng)  72,471  
Tăng/giảm giá 3 tháng (%)  (7.9) 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%)  13.5  
Tăng/giảm giá 12 tháng (%)  (12.4) 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 37,669 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 507,683 
SL CP lưu hành (ngàn cp) 443,171 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 49.0 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 12.9 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 10.3 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018E 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)  44,613   66,340   88,325   116,871  
Tăng trưởng (% y/y)  76.7   48.7   33.1   32.3  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)  1,578   2,207   2,908   3,653  
Tăng trưởng (% y/y)  46.7   39.9   31.8   25.6  
Biên lợi nhuận ròng (%)  3.5   3.3   3.3   3.1  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)  3,841   5,909   7,982   10,801  
Tổng tài sản (tỷ đồng)  14,854   22,823   27,823   37,461  
ROA (%)  14.3   11.7   11.5   11.2  
ROE (%)  49.9   45.3   41.9   38.9  
EPS (đồng)  10,247   6,962   6,563   8,244  
BVPS (đồng)  24,942   18,640   18,014   24,376  
Cổ tức (đồng) 1,500 1,500 1,500 1,500 
P/E (x) 8.4 12.4 12.9 10.3 
EV/EBITDA (x) 8.8 7.2   
P/B (x) 1.1 0.9 4.7 3.5 

 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: FiinPro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục 
tiêu 107,100 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 MWG là công ty phân phối thiết bị điện tử, điện thoại di động có thị phần 
lớn nhất Việt Nam. Hiện thị phần của chuỗi Thế Giới Di Động chiếm trên 
45%, và của chuỗi Điện Máy Xanh chiếm trên 35% cuối 1H2018. 

 Quy mô thị trường bán lẻ bách hóa của Việt Nam hiện đạt hơn 50 tỷ USD và 
tăng trưởng với tốc độ khoảng 10%/năm. Thị trường có độ phân mảnh rất 
cao khi 90% thị phần nằm ở 8,500 chợ truyền thống và 1.4 triệu tạp hóa nhỏ 
lẻ. Chúng tôi tin rằng đây là thị trường có cơ hội rất lớn cho MWG nếu bài 
toán mở rộng chuỗi được giải quyết.  

 Trong dài hạn, Bách hóa Xanh (BHX) đặt mục tiêu chiếm 10-15% thị phần 
của thị trường bán lẻ thực phẩm ước tính có quy mô 50 – 70 tỷ USD bằng 
cách nâng số cửa hàng lên 8,000 – 12,000 cửa hàng trên toàn quốc. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Động lực tăng trưởng chính trong năm 2019 tiếp tục đến từ chuỗi Điện Máy 
Xanh và sự mở rộng về cửa hàng cũng như chất lượng của chuỗi Bách Hóa 
Xanh. Số liệu 11T18, doanh thu của Điện Máy Xanh đạt 43,135 tỷ đồng 
(+65.3% yy) và doanh thu của Bách Hóa Xanh đạt 3,750 tỷ đồng (+214% yoy). 

 Chúng tôi cho rằng TGDĐ và ĐMX có lợi thế cạnh tranh ở thương hiệu lớn, 
độ phủ rộng (gần 1,800 cửa hàng trải rộng khắp Việt Nam) và chú trọng vào 
trải nghiệm của khách hàng.   

 MWG cho biết đến cuối quý 3, BHX đã tiệm cận điểm hòa vốn và dự kiến 
BHX sẽ đạt đến điểm hòa vốn EBITDA vào cuối năm 2018 với 18% biên LNG. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO 

 Chúng tôi sử dụng phương so sánh PE để định giá cổ phiếu MWG. 

 Giá mục tiêu: MWG được xác định giá hợp lý ở mức 107,100 đồng/cổ phiếu.  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MWG. 

 Rủi ro chính của MWG đó là cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc cửa hàng 
tạp hóa và sự tăng trưởng chậm lại của chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động.  

 
 
 
 
 
 
 

Trần Văn Thảo – Chuyên viên Nghiên cứu 
thaotv@eves.com.vn 
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  1. Triển vọng kết quả kinh doanh 2018 - 2019 

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 
ước đạt 2,908 tỷ đồng (+8.6% 
YoY), EPS forward đạt 6,561 
đồng/cổ phiếu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2019 với dự báo doanh thu 
và lợi nhuận sau thuế tăng lần 
lượt 32.3% và 25.6% YoY 

 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 11T2018 đạt lần lượt là 79,033 tỷ đồng (+34.0% 

yoy) và 2,644 tỷ đồng, nhờ đóng góp chính từ sự tăng trưởng doanh thu của 

mảng Điện Máy Xanh đạt 43,135 tỷ đồng (+65.3% yoy) chiếm 54.6% tổng doanh 

thu, và doanh thu của mảng Bách Hóa Xanh đạt 3,750 tỷ đồng (+214.0% yoy), 

trong khi đó doanh thu từ mảng Thế Giới Di Động đạt 32,083 tỷ đồng (+1.3% 

yoy). Số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt 404 cửa hàng (tăng 121 cửa hàng 

so với cuối năm 2017) doanh thu mỗi cửa hàng đạt 844 triệu đồng/tháng 

(+92.9% yoy), Điện Máy Xanh đạt 746 cửa hàng (gồm 35 cửa hàng do sáp nhập 

với Trần Anh, tăng 104 cửa hàng so với cuối năm 2017) doanh thu mỗi cửa hàng 

đạt 5.3 tỷ đồng/tháng (+34.5% yoy), Thế Giới Di Động đạt 1,037 cửa hàng (giảm 

35 cửa hàng so với với cuối năm 2017) doanh thu mỗi của hàng 2.8 tỷ 

đồng/tháng (4.3% yoy).  

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2018 đạt lần 

lượt là 88,325 tỷ đồng (+30.4% yoy) và 2,908 tỷ đồng (+31.9% yoy). Tốc độ tăng 

trưởng doanh thu tốt đến từ phần lớn đóng góp mảng Điện Máy Xanh tăng 

trưởng 62.6% yoy và Bách Hóa Xanh tăng trưởng 211.5% yoy, trong khi đó mảng 

Thế Giới Di Động có dấu hiệu chững lại tăng trưởng 0.3% yoy. 

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị MWG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 
kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 108,468 tỷ đồng 
(+22.8% yoy) và 3,571 tỷ đồng (+22.7% yoy). Chúng tôi cho rằng Hội Đồng Quản 
Trị đã đặt kế hoạch khá thận trọng trong năm 2019, EVS ước doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế năm 2019 đạt lần lượt là 116,871 tỷ đồng (+32.3% yoy) và 3,653 
tỷ đồng (+25.6% yoy). 

Dự phóng kết quả kinh doanh 2018E-2019F   

Tỷ đồng 2015A 2016A 2017A 2018E 2019F 

Doanh thu thuần  25,253   44,613   66,340   88,325   116,871  

Giá vốn hàng bán  21,330  37,399  55,198  73,310  97,003 

Lợi nhuận gộp  3,922   7,214   11,142   15,015   19,868  

Chi phí bán hàng  2,351  4,288  7,017  10,157  14,025 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  249  935  1,346  1,855  2,454 

Chi phí tài chính  41  120  234  436  679 

Lợi nhuận trước thuế  1,386   2,006   2,809   3,728   4,683  

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ  1,076   1,578   2,207   2,908   3,653  
 

Nguồn: MWG, EVS dự phóng  
 

  2. Định giá và Khuyến nghị 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Khuyến nghị MUA đối với cổ 
phiếu MWG giá mục tiêu 107,100 
đồng/cổ phiếu 

 Hiện MWG đang giao dịch với mức PE 2019 là 10.3x, khá thấp cho doanh nghiệp 

có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trên 2 con số đạt mức 35.7% từ năm 

2015-2019. Chúng tôi cho rằng giai đoạn 2019-2022, MWG tiếp tục đạt mức 

tăng trưởng trung bình mỗi năm trên 15% nhờ sự đóng góp tích cực của chuỗi 

Bách Hóa Xanh và Điện Máy Xanh. Doanh thu mỗi của hàng của Điện máy xanh 

trong năm 2019 ước đạt 6.7 tỷ đồng/tháng, Bách Hóa Xanh đạt trên 1 tỷ 

đồng/tháng (vượt ngưỡng hòa vốn MWG ước tính) và bắt đầu đóng góp lợi 

nhuận cho MWG.  

Với triển vọng dài hạn tích cực, chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 

107,100 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức PE mục tiêu là 13 lần. 
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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