CTCP Đầu tư Thế giới Di Động
Mã giao dịch: MWG

Ngành bán lẻ

Bloomberg: MWG VN

Mảng bán lẻ thực phẩm tăng trưởng theo kế hoạch
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MWG là doanh nghiệp hàng đầu về vận hành chuỗi bán lẻ hiện đại với 2 mảng

OUTPERFORM

hoạt động kinh doanh chính: bán lẻ hàng công nghệ (điện thoại và điện máy

133.000

thông qua 2 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh) và bán lẻ thực phẩm
(thông qua chuỗi Bách Hóa Xanh). MWG dẫn đầu thị trường trong mảng bán lẻ

Giá thị trường (23/05/2019)

87.600

hàng công nghệ với 45% thị phần điện thoại và 35% thị phần điện máy. Ở mảng
bán lẻ thực phẩm, chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đang viết lại câu chuyện đưa

Lợi nhuận kỳ vọng

51.8%

bán lẻ hiện đại về nông thôn.

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VND)

Thị trường bán lẻ thực phẩm có quy mô lên đến 50 tỷ USD, gấp 10 lần thị trường
điện thoại và điện máy, trong đó kênh truyền thống vẫn chiếm trên 90%. Trong

THÔNG TIN CỔ PHẦN
HSX

Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

74.700 – 98.200

Vốn hóa

39.2B

SL cổ phiếu lưu hành

442.983.546

KLGD bình quân 10 ngày
% sở hữu nước ngoài

bối cảnh các chuỗi bán lẻ hiện đại tập trung chủ yếu ở đô thị và thị trường nông
thôn đang bị bỏ ngỏ, BHX là chuỗi bán lẻ thực phẩm hiện đại đầu tiên triền
khai về nông thôn ở quy mô lớn. Mô hình cửa hàng BHX sau nhiều lần thử
nghiệm đã tìm được công thức thành công, thu hút người tiêu dùng nội trợ, kể
cả những khách hàng gắn bó với kênh truyền thống.

403.723
49%

BHX dự kiến hòa vốn trong năm 2019 và bắt đầu đóng góp chính vào tăng
trưởng lợi nhuận MWG từ 2020. Trong khi chờ hái quả ngọt từ BHX, mảng điện
máy sẽ là trụ đỡ cho tăng trưởng. Ngoài ra MWG còn tích cực thử nghiệm các
mô hình mới để tối ưu doanh thu cửa hàng và bán các mặt hàng mới.
Đính giá và khuyến nghị đầu tư:
Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá SOTP cho 2 mảng bán lẻ công nghệ
và bán lẻ thực phẩm. Giá mục tiêu 133.000 VNĐ, lợi nhuận kỳ vọng 51.8%.
Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu MWG.
MWG luôn là cổ phiếu được các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là nhà đầu tư
nước ngoài. MWG đang giao dịch tại mức P/E thấp nhất từ 2017 đến nay. Giá
cổ phiếu đã giảm trong 1 năm qua mặc cho những kết quả kinh doanh tích cực.
Chúng tôi cho rằng dòng tiền đầu tư đang chờ đợi một sự xác nhận về khả năng
thành công của chuỗi BHX. Mô hình cửa hàng BHX đã được chứng minh với
doanh thu cửa hàng tăng trưởng tích cực, đặc biệt là với những cửa hàng mở
mới ở tỉnh. Chúng tôi dự đoán lợi nhuận của chuỗi sẽ được cải thiện ở các quý
tiếp theo và bắt đầu có lợi nhuận vào quý 4/2019. Đây sẽ là điểm xác nhận để
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nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của BHX.
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Bán lẻ thực phẩm - Ván cược cho tăng trưởng tron
tương lai
Thị trường bán lẻ thực phẩm, nhu yếu phẩm của Việt Nam có quy mô 50 tỷ
USD, gấp 10 lần quy mô thị trường điện thoại và điện máy và có tốc độ tăng
trưởng 5% mỗi năm. Bán lẻ truyền thống vẫn chiếm thị phần áp đảo về kênh
phân phối với hơn 90% thị phần. Tuy vậy xu hướng chuyển sang kênh bán lẻ
hiện đại là tất yếu do tác động từ đô thị hóa, thay đổi lối sống và hành vi tiêu
dùng cộng thêm các ưu thế: giá cả minh bạch (giá các mặt hàng được niêm
yết, người mua không phải mặc cả, thanh toán có hóa đơn), không gian mua
sắm hiện đại và tiện nghi, chất lượng hàng hóa đảm bảo.
Các hình thức bán lẻ thực phẩm hiện đại
Hình thức bán lẻ

Diện tích

Danh mục hàng hóa

TTTM

10.000m2 trở lên

Không quy định

Siêu thị hạng I (Đại siêu thị)

5.000 - 10.000

20.000 trở lên

Siêu thị hạng II

2.000 - 5.000m2

10.000 trở lên

Siêu thị hạng III

500 - 2.000m2

4.000 trở lên

Siêu thị mini

Dưới 500m2

Không quy định

Cửa hàng tiện lợi

Không quy định

Mặt hàng tiêu dùng nhanh

Nguồn: QĐ 1371/2004/QĐ-BTM về việc ban hành quy chế siêu thị, TTTM & NĐ 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật
Thương Mại và Luật quản lý Ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa
Doanh thu bán lẻ thực phẩm các kênh (tỷ VNĐ)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

14.7

23.2

20.6

25

26.2

27.3

Siêu thị

30

34

39.8

43

46.3

50

Cửa hàng tiện lợi

1.1

1.5

2

2.5

3.1

3.7

Kênh truyền thống

724.8

815.2

854.1

887.9

934.8

986.2

Toàn thị trường

770.6

873.9

916.5

958.4

1010.4

1067.2

Đại siêu thị

Nguồn: Euromonitor, USDA/FAS
Số lượng cửa hàng các kênh
Kênh bán lẻ

Hình thức bán lẻ

Đại siêu thị

TTTM

2013

2014

2015

2016

2017

2018

130

139

160

168

188

207

32

41

49

54

56

59

Siêu thị

724

772

832

865

958

1,130

Siêu thị mini*

N/A

N/A

500

898

1,338

2,126

Cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng tiện lợi

463

565

708

947

1,099

1,188

Kênh truyền thống

Chợ

8,546

8,597

8,660

8,591

8,580

8,580

635,176

641,542

647,556

652,988

658,005

662,592

Đại siêu thị
Siêu thị

Cửa hàng tạp hóa
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Nguồn: Euromonitor, BVSC tổng hợp
*Do không có số liệu thống kê về siêu thị mini nên chúng tôi lấy số lượng cửa hàng Vinmart+ và BHX là 2 chuỗi siêu thị mini lớn nhất
cả nước để hình dung về tốc độ tăng trưởng của hình thức bán lẻ hiện đại này.

Số lượng điểm bán của các kênh truyền thống không có sự thay đổi đáng kể,
trong khi đó kênh hiên đại có sự phát triển rõ rệt, đặc biệt là ở hình thức cửa
hàng nhỏ (cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini). Cửa hàng quy mô nhỏ tăng gần
3 lần giai đoạn 2015 – 2018 trong khi mức tăng trưởng cửa hàng quy mô lớn
ở mức 30 – 80% cùng giai đoạn.
Cửa hàng quy mô lớn như các siêu thị, đại siêu thị: điểm khởi đầu của
bán lẻ hiện đại nhưng đang mất dần ưu thế. Mô hình thời gian đầu được
tiếp nhận tích cực do đem lại trải nghiệm mua sắm mới mẻ so với kênh truyền
thống, trong khi hàng hóa đa dạng và giá cả cạnh tranh nhờ lợi thế quy mô.
Tuy vậy theo sự phát triển của xã hội (các gia đình chỉ thường chỉ có 2 thế hệ
sống chung thay vì nhiều thế hệ như trước đây, do vậy không gian nhà cũng
nhỏ hơn; lối sống bận rộn; không thường xuyên nấu ăn tại nhà…) mô hình này
bắt đầu bộc lộ hạn chế. Ngoài ra viêc tìm mặt bằng và đầu tư ban đầu cũng là
vấn đề do quy mô cửa hàng quá lớn. Các đại siêu thị, TTTM có xu hướng
thành điểm đến để giải trí vào cuối tuần, do tích hợp cả rạp chiếu phim, nhà
hàng… và chủ yếu cho các dịp mua sắm lớn như lễ, Tết.
Do các điểm yếu trên nên tăng trưởng phân khúc này đang có dấu hiệu chững
lại. Số cửa hàng mở mới chỉ tăng rất ít trong 3 năm qua (32 – 54 từ 2013 –
2016 nhưng chỉ tăng từ 54 – 59 từ 2016 – 2018). Về doanh thu, sau khi tăng
trưởng gần 20% CAGR giai đoạn 2013 – 2016, đến 2017 và 2018 doanh thu
chỉ tăng trưởng dưới 5%.
Cửa hàng quy mô nhỏ: tương lai của bán lẻ hiện đại. Cửa hàng quy mô
nhỏ khắc phục được các điểm yếu của mô hình siêu thị, đại siêu thị. Với diện
tích nhỏ, mô hình này có thể thâm nhập sâu vào các khu dân cư và đem lại sự
tiện lợi hơn so với mô hình cửa hàng to.
Mô hình cửa hàng nhỏ được chia thành cửa hàng tiện lợi (Convenient Stores)
và siêu thị mini (minimart) với chiến lược và đối tượng mục tiêu khác nhau.
Cửa hàng tiện lợi phục vụ chủ yếu nhu cầu tiêu dùng ngay (đồ ăn nhanh/ chế
biến sẵn) và hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên, dân công sở có ít
thời gian. Minimarts (mô hình kết hợp giữa cửa hàng tiện lợi và siêu thị) hướng
đến đối tượng khách hàng rộng hơn, có nhu cầu mua sắm, nội trợ thường
xuyên.
Tại Việt Nam, các chuỗi cửa hàng tiện lợi chủ yếu đến từ thương hiệu nước
ngoài như chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất là Circle K (Mỹ), Family Mart (Nhật
Bản), B’s Mart (Thái Lan), Ministop (Nhật Bản), 7 Eleven (Nhật Bản), GS Mart
(Hàn Quốc). Trong khi đó, các chuỗi minimart chủ yếu được vận hành bởi các
doanh nghiệp trong nước như Vinmart+ (Vingroup), Bách Hóa Xanh (MWG),
Coop Foods (Saigon Coop), Satrafoods (Satra).
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Các chuỗi tập trung phần lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; thị
trường tỉnh và nông thôn đang bị bỏ ngỏ
Các chuỗi siêu thị, đại siêu thị có do quy mô lớn nên số lượng cửa hàng tại
một khu vực cụ thể bị hạn chế, do vậy các chuỗi này mở nhiều về các tỉnh
thành ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tuy vậy số lượng hạn chế tại mỗi tỉnh
(Big C mở mỗi tỉnh/thành 1 cửa hàng, các siêu thị khoảng 10 cửa hàng/tỉnh)
Các chuỗi siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi tập trung hầu hết ở 2 thị trường lớn
là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. TP. Hồ Chí Minh cạnh tranh gay gắt hơn do là
địa bàn hoạt động chính của hầu hết các chuỗi. Thị trường Hà Nội mới chỉ có
sự xuất hiện của VinMart+ Circle K và Coop Food.
Số lượng cửa hàng các chuỗi bán lẻ tính đến hết tháng 4/2019
Loại hình

Đại siêu thị

Siêu thị

Siêu thị
mini

Cửa hàng
tiện lợi

Cả
nước

Hà Nội

TP. Hồ
Chí
Mình

Tỉnh
thành
khác

Big C

36

6

9

21

Lotte Mart

14

3

4

7

Coop Xtra

4

0

4

0

Vinmart

113

46

16

51

Coop Mart

109

1

37

71

Vinmart+

1786

600

600

586

BHX

512

0

373

139

Coop Food

352

33

223

96

Satrafoods

186

0

183

3

Circle K

322

118

190

14

Family Mart

151

0

130

21

B's Mart

117

0

117

0

Ministop

114

0

113

1

Shop & Go

87

17

70

0

Chuỗi bán lẻ

Nguồn: BVSC tổng hợp
Ở cửa hàng quy mô nhỏ, mới chỉ có Vinmart+, BHX, Coop Food thâm nhập về
thị trường các tình, tuy nhiên sự xuất hiện của các chuỗi này vẫn chưa đáng
kể (các tỉnh thành nhiều nhất cũng chỉ có dưới 100 cửa hàng như Bình Dương
(96), Đà Nẵng (89), Đồng Nai (65), Hải Phòng (45), Cần Thơ (40)). Trong khi
BHX chỉ tập trung mở rộng ở miền Nam (Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông
Cửu Long) thì Vinmart+ không tập trung vào một khu vực nào cụ thể mà đang
hướng đến gia tăng độ phủ và có mặt ở tất cả các tỉnh thành.
Trong khi BHX chỉ tập trung mở rộng ở miền Nam (Đông Nam Bộ và Đồng
Bằng sông Cửu Long) thì Vinmart+ không tập trung vào một khu vực nào cụ
thể mà đang hướng đến gia tăng độ phủ và có mặt ở tất cả các tỉnh thành.
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Vinmart+

BHX

11%

13%

08%

34%
14%

08%

73%
39%

HN

TP. HCM

ĐNB

ĐBSH

Khác

TP. HCM

ĐNB

ĐB SCL

Nguồn: BVSC tổng hợp

Những nhân tố thành công đối với chuỗi bán lẻ
thực phẩm
Vị trí cửa hàng:
Mỗi chuỗi có chiến lược riêng về địa điểm để tối đa lưu lượng khách đến cửa
hàng. Các cửa hàng tiện lợi và Vinmart+ (thưc chất là mô hình cửa hàng tiện
lợi kết hợp siêu thị mini) tìm vị trí thuận tiện, khách hàng chỉ cần đi vài bước
chân là đến được cửa hàng. Trong khi các chuỗi thực phẩm như BHX chỉ tìm
các địa điểm thuận tiện “vừa phải” cho người dân: trên các trục đường lớn,
gần các khu đông dân cư. BHX có 2 chiến lược (i) mở gần chợ, nơi dân cư
thường xuyên mua sắm và (ii) mở gần các khu công nghiệp, thuận tiện cho
công nhân mua sắm trên đường đi làm về. Chiến lược này có các lợi thế (i)
Tập khách hàng không bị hạn chế trong một giới hạn địa lý (dân cư trong một
khu chung cư, học sinh, sinh viên trong một trường học…) (ii) dễ tìm được mặt
bằng lớn Cửa hàng BHX có diện tích lớn hơn các chuỗi còn lại nên cơ cấu mặt
hàng đa dạng hơn (sẽ được trình bày ở phần sau) và mặt bằng của BHX cũng
rộng hơn các chuỗi khác (8 – 15m2), do vậy cửa hàng BHX rất dễ được nhận
biết và khách hàng có thể nhìn thấy nhiều mặt hàng ngay từ ngoài, thu hút
khách hàng đến cửa hàng. Vinmart+ cũng có những cửa hàng lớn, tuy vậy
theo quan sát của chúng tôi thì số lượng cửa hàng Vinmart+ có diện tích nhỏ
(50 – 100m2) nhiều hơn do chiến lược len lỏi vào các khu dân cư, chung cư.
Chuỗi bán lẻ

Diện tích cửa hàng

Vinmart+

50 - 300m2

BHX

150 - 300m2

Coop Food

100 - 200m2

Satrafoods

100 - 150m2

Cửa hàng tiện lợi

20 - 200m2
Nguồn: BVSC tổng hợp
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Mặt bằng các chuỗi bán lẻ

Sự đa dạng về cơ cấu mặt hàng:
Loại hàng hóa

Cửa hàng tiện lợi

Vinmart+

BHX

Coop Food

Satrafoods

Thực phẩm ăn ngay

Đa dạng

Ít đa dạng

Không có

Không có

Không có

Giá cao

Giá cao

Không có

Ít đa dạng

Không có

Không có

Không có

Ít đa dạng

Đa dạng

Đa dạng

Đa dạng

Giá cao

Giá rẻ

Giá rẻ

Giá rẻ

Ít đa dạng

Đa dạng

Đa dạng

Đa dạng

Giá cao

Giá rẻ

Giá rẻ

Giá rẻ

Thực phẩm chế biến sẵn

Giá cao
Đồ sống

Đồ khô, nhu yếu phẩm

Không có

Không đa dạng

Nguồn: BVSC
Nhìn vào cơ cấu mặt hàng có thể thấy đối tượng khách hàng mà các chuỗi
cửa hàng hướng đến.
Cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu ăn ngay (food on the go) với các mặt hàng
cơm, phở, mỳ (đóng hộp), bánh bao, bánh mỳ… cạnh tranh trực tiếp với các
quán café, quán ăn, hàng quán vỉa hè. Đây là nhân tố chính thu hút khách
hàng đến với cửa hàng tiện lợi, do vậy chiến lược của các chuỗi này là phát
triển sự đa dạng của các mặt hàng ăn ngay. Một số chuỗi còn có đồ ăn ngay
đặc trưng như Family Mart có sushi, lẩu hot pot, Ministop có kem tươi…Các
cửa hàng tiện lợi không phục vụ đồ tươi sống. Các mặt hàng đồ khô, nhu yếu
phẩm cũng được bày bán nhưng sự đa dạng không thể so được với các chuỗi
siêu thị mini.
Một cửa hàng Vinmart+ có thể có đủ các mặt hàng từ đô ăn sẵn, đồ tươi, đồ
khô nhưng không mạnh về một nhóm hàng nào do diện tích cửa hàng hạn
chế, trong khi phải phân bổ cho nhiều nhóm hàng. Đây ngược lại là điểm yếu
của chuỗi do khách hàng muốn mua hết các sản phẩm cần mua trong một cửa
hàng. Chúng tôi nhận thấy Vinmart+ đang áp dụng chiến lược đa mô hình:
siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi hoặc kết hợp cả hai. Cửa hàng Vinmart+ có thể
được tùy biến tùy theo vị trí để phù hợp với nhu cầu khách hàng.
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Trong khi đó, các chuỗi siêu thị mini thuần túy như BHX, Coop Food,
Satrafoods không bán các đồ ăn ngay và chế biến sẵn, nhưng danh mục hàng
tươi sống và hàng FMCG khá đa dạng và phong phú, trong đó BHX có danh
mục đa dạng nhất, đặc biệt là về hàng tươi sống.
Diện tích cửa hàng lớn hơn giúp BHX có thêm diện tích trưng bày hàng
hóa. Việc áp dụng mô hình cửa hàng lớn (200 – 300m2) giúp BHX bày bán
được có số lượng mặt hàng tươi sống cao hơn từ 3-5 lần và hàng FMCG cao
hơn từ 1.5-2 lần so với mô hình cũ là cửa hàng nhỏ có diện tích dưới 150 m2.
Hàng tươi sống đang là “anchor product» (sản phẩm neo) thu hút khách
hàng đến với BHX. Doanh thu trung bình cửa hàng đã tăng gấp đôi sau khi
đưa thêm hàng tươi sống vào danh mục sản phẩm Hàng tươi sống đóng góp
40 – 50% vào tổng doanh thu BHX, trong khi tỷ lệ này chỉ ở mức 25% với các
chuỗi khác (Nguồn: MWG). Tại Việt Nam 2/3 chi tiêu cho thực phẩm là cho
hàng tươi, 1/3 còn lại cho hàng FMCG (Nguồn: Nielsen), chúng tôi cho rằng
BHX đang đi đúng hướng trong việc thu hút người tiêu dùng đến cửa hàng.
Giá cả
Chi tiêu cho thực phẩm chiếm đến 1/3 thu nhập của người Việt Nam nên giá
cả đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua hàng. Đây cũng là lý do người
tiêu dùng chưa từ bỏ kênh truyền thống kể cả khi có nhiều lựa chọn về kênh
hiện đại
Về đồ khô, thực phẩm đóng gói và nhu yếu phẩm giá tại các cửa hàng tiện lợi
cao hơn siêu thị mini từ 20 – 50% nên đây được xem là last resort của người
tiêu dùng. So sánh giữa các chuỗi siêu thị mini, giá đồ khô không chênh lệch
nhiều. Tuy vậy Vinmart+ vẫn đắt hơn khoảng 5 – 10% so với các chuỗi còn lại
(đã tính đến điểm tích lũy Vin ID và chưa tính các chương trình khuyến mãi).
Đối với thực phẩm tươi, Vinmart+ có giá cao nhất trong các chuỗi siêu thị mini.
Giá tại BHX thấp hơn tại các siêu thị khác 15 – 20%, thâm chí bằng hoặc rẻ
hơn chợ truyền thống với một số mặt hàng. Do vậy BHX còn dư địa để điều
chỉnh giá khi đã đạt đến một quy mô nhất định.
Tại một số tỉnh là vựa nông sản BHX không cạnh tranh được với chợ về giá
thì sẽ linh hoạt thay đổi cơ cấu mặt hàng, đưa vào bày bán các mặt hàng “lạ”
với người dân trong vùng như hoa quả nhập khẩu. Tỷ lệ doanh thu hàng tươi
sống ở các cửa hàng này thấp hơn trung bình toàn chuỗi, chỉ 30 – 40% tuy
nhiên vẫn đảm bảo được doanh thu cửa hàng.
Chất lượng sản phẩm:
So sánh kênh hiện đại với kênh truyền thống
Hàng hóa bán trong các chuỗi siêu thị có chất lượng tốt hơn ở kênh truyền
thống do:
(i)

Khâu bảo quản, vận chuyển của kênh hiện đại giúp rau, thịt đến
với người tiêu dùng tươi hơn, hạn chế tình trang thịt ôi thiu hay
rau bị héo, dập nát. BHX đang thực hiện rất tốt việc này
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(ii)

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Hàng hóa bán trong siêu thị đều
có nhãn mác ghi nguồn gốc xuất xứ. Việc có nhãn mác về nguồn
gốc xuất xứ phần nào giúp người tiêu dùng yên tâm.

(iii)

An toàn: Hàng hóa bán vào siêu thị thường phải có giấy tờ chứng
minh An toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra công tác kiểm tra được
thực hiện bởi chính quyền từ cấp xã. Công tác kiểm tra gặp khó
khăn do Việt Nam còn nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ, dẫn đến thực
phẩm không an toàn vẫn được bày bán trên thị trường (chủ yếu
là ở chợ). Hàng hóa tại các kênh siêu thị thường được nhập từ
các hợp tác xã, hộ có quy mô nên khả năng hàng đã được kiểm

(iv)

tra cao hơn.
Thực phẩm đạt tiêu chuẩn dễ được tìm thấy ở các kênh siêu thị
hơn ở chợ: hiện nay ở Việt Nam có 2 tiêu chuẩn được cấp chứng
nhận là GAP (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, Việt Nam áp
dụng Vietgap) và HACCP (Tiêu chuẩn phân tích mối nguy và điểm
kiểm soát tới hạn), trong đó Vietgap được biết đến nhiều nhất. Tuy
vậy, thực phẩm đạt chuẩn Vietgap chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên
tổng nguồn cung. Cả nước có 18.200 ha diện tich trồng trọt được
chứng nhận Vietgap, chiếm 0,12% trong tổng số 15 triệu ha diện
tích cây trồng cả nước. Cả nước có 300 trang trại chăn nuôi được
chứng nhận Vietgap, chiếm 0,9% trong tổng số 34.000 trang trại
cả nước (Nguồn: Bộ NN&PTNT và TCTK). Thực phẩm Vietgap dễ
được tìm thấy ở các kênh siêu thị hơn ở chợ do giá thực phẩm
Vietgap cao hơn thực phẩm thông thường (từ vài chục % đến 2 –
3 lần) nên khó tiêu thụ tại chợ.

Quan trọng nhất là người tiêu dùng cảm nhận hàng hóa bán trong siêu thị là
an toàn hơn.
Với chính sách giá tại BHX (bằng hoặc rẻ hơn chợ), chúng tôi cho rằng người
tiêu dùng sẵn lòng chi trả một khoản tiền tương đương hay thậm chí thấp hơn
để được mua hàng hóa tươi hơn và có nguồn gốc rõ ràng.
So sánh giữa các chuỗi bán lẻ hiện đại:
Việc so sánh các chuỗi ở 3 yếu tố đầu (i), (ii), (iii) là khó khăn do hạn chế về
thông tin. Về yếu tố (iv), hiện nay tỷ lệ thực phẩm Vietgap ở BHX là khoảng
30% (Nguồn: MWG), hệ thống Coop Mart và Coop Food khoảng 80% và ở
Satrafoods khoảng 50% (Nguồn: Coop Mart, Báo Doanh nhân Sài Gòn). Thực
phẩm sạch VinEco bán độc quyền trong hệ thống siêu thị VM/VM+ chiếm
khoảng 30% lượng rau củ quả bán tại hệ thống này (Nguồn: BVSC ước tính)
Chúng tôi cho rằng Coop Food và Vinmart+ đang làm tốt BHX hơn trong vấn
đề xây dựng nguồn cung thực phẩm sạch. BHX chỉ tham gia từ khâu thu mua
trong khi Saigon Coop và VM+ đã tham gia được vào từ khâu đầu tiên trong
chuỗi cung ứng là sản xuất. Để có tỷ lệ thực phẩm Vietgap cao trong chuỗi
siêu thị, Saigon Coop đã tích cực hỗ trợ các HTX về vốn và kinh nghiệm sản
xuất, đồng thời cam kết bao tiêu. Ngoài ra Saigon Coop cũng đầu tư trang trại
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300ha sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và hữu cơ. Mặc dù quy mô
còn khiêm tốn nhưng Saigon Coop đã có sản phẩm Coop Organic riêng cho
một vài mặt hàng. Trong khi đó, VinEco cung cấp 3000 tấn thực phẩm sạch
mỗi tháng cho hệ thống Vinmart/Vinmart++. Chúng tôi nhận định việc tham gia
vào khâu sản xuất cho thấy cam kết của các chuỗi trong việc cung cấp sản
phẩm sạch và an toàn và các chuỗi có thể xây dựng hình ảnh tốt hơn từ chính
hành động này. Hệ thống Vinmart/Vinmart+ đang thực hiện rất tốt việc quảng
bá hình ảnh thực phẩm sạch thông qua sản phẩm VinEco.
Tuy vậy, ở giai đoạn đầu của việc mở rộng, đối thủ cạnh tranh chính của BHX
là chợ truyền thống nên BHX vẫn cớ lợi thế về chất lượng sản phẩm. Đến khi
các chuỗi siêu thị phải cạnh tranh với nhau thì đây sẽ là yếu tố BHX cần phải
quan tâm hơn.
Tổng hợp về các chuỗi siêu thị mini
Yếu tố so sánh

VM+

BHX

Coop
Food

Satrafoods

Mô hình

Cửa hàng
tiện lợi kết
hợp siêu
thị

Siêu thị
mini

Siêu thị
mini

Siêu thị
mini

Đối thủ cạnh tranh

Cửa hàng
tạp hóa,
cửa hàng
tiện lợi,
siêu thị

Chợ truyền
thống, siêu
thị

Chợ
truyền
thống, siêu
thị

Chợ truyền
thống, siêu
thị

Nhu cầu phục vụ

Tiện lợi

Nội trợ
thường
xuyên

Nội trợ
thường
xuyên

Nội trợ
thường
xuyên

Lợi thế cạnh tranh

Vị trí cửa
hàng thuận
tiện

Hàng hóa
đa dạng,
giá cả cạnh
tranh

Hàng hóa
đa dạng,
giá cả
cạnh tranh

Hàng hóa
đa dạng,
giá cả cạnh
tranh

BHX đang cho thấy hiệu quả về mặt mô hình khi doanh thu cửa hàng/tháng
của chuỗi này cao vượt trội so với các chuỗi khác. Giá cả và sự đa dạng về
mặt hàng là 2 yếu tố khiến người tiêu dùng vẫn lựa chọn kênh truyền
thống thì BHX đang làm rất tốt 2 yếu tố này.
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Doanh thu cửa hàng/tháng các chuỗi
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Nguồn: Euromonitor, MWG, BVSC tổng hợ
Mô hình của BHX cũng giúp cải thiện doanh thu, biên lợi nhuận và tiết kiệm
chi phí với các chuỗi khác:
-

Biên gộp của mặt hàng tươi sống cao hơn mặt hàng đồ khô (ước tính
25 - 30% tùy theo mặt hàng so với 12 - 15% biên gộp hàng khô) nên
việc phát triển danh mục hàng tươi sống vừa giúp gia tăng doanh thu

-

cửa hàng, vửa cải thiện biên gộp
Việc mở cửa hàng về các tỉnh và nông thôn giúp giảm chi phí thuê mặt
bằng. Chi phí thuê mặt bằng tại các quận trung tâm TP. Hồ Chí Minh
có thể cao hơn 50% so với thuê ở ngoại thành, các tỉnh.

BHX đang viết lại câu chuyện đưa bán lẻ hiện đại
về nông thôn tương tự như TGDĐ và ĐMX
Nhiều kế hoạch mở rộng tham vọng, tuy nhiên thị trường đòi hỏi nhiều
hơn là sự hiện diện
Các chuỗi cửa hàng tiện lợi có tham vọng rất lớn khi mở hàng ở Việt Nam, tuy
vậy không phải kế hoạch nào cũng khả thi. Circle K và B’s Mart không đạt kế
hoạch cho 2017 và 2018. Family Mart và Ministop cũng không hoàn thành các
ké hoạch mở rộng trước đó. Kế hoạch mở rộng của các chuỗi không đi kèm
với kế hoạch về lợi nhuận do mô hình và sự tiếp nhận đối với mô hình cửa
hàng tiện lợi hiện nay khó có thể kỳ vọng lợi nhuận trong ít nhất 3 – 5 năm tới.
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Kế hoạch mở rộng của các chuỗi
Chuỗi

Năm có
cửa hàng
đầu tiên

Số cửa
hàng hiện
tại

Circle K

2008

322

500 cửa hàng vào 2017

Family Mart

2013

151

1000 cửa hàng vào 2020

Ministop

2011

114

200 cửa hàng trong vòng 3 năm và 800 cửa hàng trong vòng 10 năm

B's Mart

2013

117

300 cửa hàng vào 2018

7 Eleven

2017

32

100 cửa hàng sau 3 năm và 1000 cửa hàng sau 10 năm

GS 25

2018

32

2500 cửa hàng trong vòng 10 năm

Vinmart+

2014

1721

4000 cửa hàng vào 2020

BHX

2016

520

700 cửa hàng cuối 2019

Saigon Coop

1996

850

1000 cửa hàng cuối 2019

Kế hoạch mở rộng

Nguồn: BVSC tổng hợp
Vinmart+ kế hoạch có 4000 cửa hàng vào 2020. Chiến lược của chuỗi là mở
rộng để tăng độ phủ và lấy mặt bằng nhiều nhất có thể, chấp nhận tỷ lệ thất
bại lên đến 20 – 30% và chưa tính đến bài toán lợi nhuận. Tuy vậy kinh nghiệm
từ các chuỗi cửa hàng tiện lợi cho thấy không phải cứ mở ồ ạt là có thị phần
mà phải đi kèm với bài toàn cải thiện mô hình để thu hút khách hàng và quản
lý cho hiệu quả.
BHX cũng có kế hoạch mở rộng tham vọng 1000 cửa hàng đến cuối 2018. Tuy
vậy đến giữa 2018 chuỗi đã tuyên bố kế hoạch mở rộng sẽ chậm lại và chỉ mở
đến khoảng 500 cửa hàng đến cuối năm để tập trung cải thiện mô hình cửa
hàng. Thực tế việc mở rộng còn chậm hơn khi kết thúc 2018 chuỗi có 405 cửa
hàng (một số cửa hàng mô hình cũ đã bị đóng cửa).
Bách Hóa Xanh: Hướng đi “đại dương xanh”
Sau khi tìm ra công thức thành công cho cửa hàng, BHX đang tiến về các tỉnh,
trước hết là Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông Cửu Long. Tính đến hết tháng
4 BHX đã mở thêm 115 cửa hàng, trong đó chỉ có 5 cửa hàng mở mới là ở
TP. HCM, còn lại là các tỉnh. Hầu hết các cửa hàng BHX tại các tỉnh này đều
nằm ở các huyện, cạnh chợ truyền thống.
Mặc dù các siêu thị, đại siêu thị đã tiên phong về các tỉnh, sự có mặt với số
lượng ít hạn chế sự tiếp cận của mô hình hiện đại với người dân. Vinmart+
cũng đã có mặt ở nhiều tỉnh thành, tuy vậy các cửa hàng Vinmart+ hầu hết mở
ở trung tâm các tỉnh. BHX có thể được xem là chuỗi bán lẻ hiện đại thực
phẩm đầu tiên triển khai về nông thôn ở quy mô lớn. Chiến lược này giảm
áp lực cạnh tranh cho BHX do các chuỗi bán lẻ khác chưa tham gia thị trường.
Doanh thu cửa hàng tại các tỉnh bằng 85 – 95% doanh thu tại TP. Hồ Chí Minh
cho thấy sự đón nhận tích cực của người dân với mô hình này.
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Việc BHX tăng tốc chắc chắn sẽ khiến các chuỗi khác đẩy manh việc mở rộng
theo. Tuy vậy chúng tôi nhận thấy áp lực cạnh tranh từ mở rộng của các chuỗi
không lớn do:
Các chuỗi cửa hàng tiện lợi: không chia sẻ chung thị trường và khách hàng
mục tiêu với BHX nên việc mở rộng của các chuỗi này sẽ không gia tăng áp
lực cạnh tranh lên BHX.
Vinmart+: tập khách hàng mục tiêu không trùng nhiều với BHX do mô hình
Vinmart+ hiện tại không phù hợp với việc đi sâu về vùng nông thôn do giá cao.
Ngoài ra chúng tôi cho rằng mô hình cửa hàng Vinmart+ không đồng nhất sẽ
gây khó khăn cho việc quản lý chuỗi.
Coop Food: đối thủ tiềm năng nhất hiện tại với mô hình tương tự BHX và khả
năng quản lý hệ thống lớn. Saigon Co.op hiện đang có trên 800 điểm bán cả
nước (111 siêu thi Coop Mart, hơn 350 cửa hàng Coop Food, 320 cửa hàng
Co.op, 66 cửa hàng Coop Smile, 21 cửa hàng tiện lợi Cheers). Saigon Coop
đặt mục tiêu đạt 1000 điểm bán trên cả nước vào cuối 2019. Chúng tôi không
xem nhẹ Coop Food do mô hình của chuỗi này tương tự BHX, tức là mô hình
phù hợp để mở rộng về nông thôn và cạnh tranh được với kênh truyền thống.
Chuỗi cũng có lợi thế kênh phân phối của các siêu thị Coop Mart và khả năng
vận hành từ công ty mẹ. Từ đầu năm đến giờ Coop Food cũng đã mở khoảng
40 cửa hàng. Tuy vậy chúng tôi cũng không cho rằng Coop Food hay bất kỳ
chuỗi nào ở thời điểm hiện tại có thể gây áp lực lên BHX do (i) Không có chuỗi
nào có thể triển khai với tốc độ như BHX do hạn chế năng lực vận hành chuỗi.
MWG đã chứng minh được năng lực hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam,
và (ii) ngay cả trong trường hợp Coop Food hay xuất hiện thêm một vài đối thủ
làm tốt thì thị trường vẫn còn quá lớn và thừa sức dung nạp do bán lẻ hiện đại
chiếm chưa đến 10% toàn thị trường bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm cả
nước.

Giới hạn nào cho BHX?
Ban lãnh đạo MWG định hướng mở rộng BHX trên cả nước, tương tư như
TGDĐ và ĐMX. BHX hiện đang tập trung mở rộng ở khu vực Đông Nam Bộ
và Đồng Bằng sông Cửu Long trước khi mở rộng ra cả nước do khâu cung
ứng cho chuỗi bán lẻ thực phẩm phức tạp hơn bán lẻ hàng công nghệ. Do vậy
chúng tôi ước tính tiềm năng mở rộng của BHX ở riêng 2 khu vực này.
Cả nước có gần 8.600 chợ, trong đó khu vực Đông Nam Bộ và Đồng Bằng
Sông Cửu Long có hơn 2.500 chợ. Với chiến lược mở cửa hàng cạnh các chợ
và khả năng mở 1 – 2 cửa hàng cạnh mỗi chợ như hiện nay, BHX có thể mở
đến khoảng 4300 cửa hàng chỉ trong 2 khu vực này (giả định khu vực Đông
Nam Bộ mở 2 cửa hàng cho mỗi chợ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long
cứ 2 chợ có 3 cửa hàng). Trong mô hình dự báo của chúng tôi, BHX sẽ có đến
4.300 cửa hàng vào cuối 2025 và doanh thu chuỗi đạt 118,6 nghìn tỷ, chiếm
15% thị trường bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm của khu vực.
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Khu vực Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông Cửu Long chiếm 60% GDP cả
nước, chúng tôi suy luận thị trường thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng chiếm
mức % tương tự, tương đương quy mô 600 nghìn tỷ VNĐ hiện nay và khoảng
800 nghìn tỷ VNĐ năm 2025 với giả định tăng trưởng hằng năm 5%.
Số
lượng
chợ

Số cửa hàng
BHX hiện nay

Số cửa hàng
BHX có thể mở
thêm

Đông Nam Bộ

757

453

1636

Bình Phước

56

6

112

Tây Ninh

104

10

208

Bình Dương

106

30

212

Đồng Nai

164

27

328

Bà Rịa - Vũng Tàu

88

2

176

TP. Hồ Chí Minh

239

378

600

1.775

67

2.664

Long An

134

14

201

Tiền Giang

176

14

264

Bến Tre

172

11

258

Trà Vinh

116

2

174

Vĩnh Long

115

8

173

Đồng Tháp

264

4

396

An Giang

202

303

Kiên Giang

144

216

Cần Thơ

112

8

168

Hậu Giang

72

6

108

Sóc Trăng

133

200

Bạc Liêu

63

95

Cà Mau

72

108

Khu vực

Đồng bằng sông Cửu Long

Tổng

2.532

520

4.300

Nguồn: Tổng cục thống kê, BVSC ước tính
Chúng tôi dự phóng BHX mở thêm 395 cửa hàng đến cuối 2019, nâng tổng số
cửa hàng lên 800 cửa hàng vào cuối năm. MWG đặt mục tiêu có khoảng 700
cửa hàng BHX vào cuối 2019, tuy nhiên với việc mô hình cửa hàng đã được
chứng minh và tốc độ mở rộng khoảng 40 cửa hàng/tháng như hiện nay, chúng
tôi cho rằng MWG sẽ mở rộng nhanh hơn so với kế hoạch. Trong quá khứ,
MWG cũng đã nhiều lần mở rộng cửa hàng vượt kế hoạch đề ra.
Chúng tôi dự phóng 2020 BHX mở 500 cửa hàng và các năm tiếp theo đến
2025 BHX mở 600 cửa hàng/năm do trong 2020, BHX sẽ hoàn thiện chuỗi
cung ứng và tăng tốc vào các năm tiếp theo. Một khi bài toán chuỗi cung ứng
được giải quyết, BHX hoàn toàn có thể đạt tốc độ như dự phóng. Trong các
năm 2016 – 2017 MWG cũng đã mở đến 600 – 700 cửa hàng/năm. Từ 2020
13
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chúng tôi cho rằng chuỗi sẽ không mở thêm cửa hàng TGDĐ và ĐMX do thị
trường đã bão hòa và MWG sẽ dồn toàn lực cho BHX.
Dự báo doanh thu từng chuỗi
250.000.000
200.000.000

150.000.000
100.000.000
50.000.000
-

TGDĐ

ĐMX

BHX
Nguồn: MWG, BVSC ước tính

Dự phóng số cửa hàng và doanh thu chuỗi BHX
Chuỗi BHX

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Số cửa hàng

800

1300

1900

2500

3100

3700

4300

Doanh thu tháng/cửa hàng (tỷ VNĐ)

1.47

1.76

1.94

2.13

2.24

2.35

2.47

10,628

22,226

37,256

56,349

75,303

96,011

118,602

Doanh thu chuỗi (tỷ VNĐ)

Các vấn đề đang cải thiện để giải bài toán lợi nhuận:
BHX đang có hướng đi rõ ràng về chuỗi cung ứng để cải thiện biên lợi nhuận
đồng thời giảm chi phí:
(i)

Loại bỏ các khâu trung gian khi nhập hàng, đặc biệt là hàng tươi
sống để giảm chi phí giá vốn đồng thời tăng biên lợi nhuận gộp
của mặt hàng này. Sự tham gia của các khâu trung gian khiến cho
giá bán lẻ hàng tươi sống tới người tiêu dùng có thể cao hơn 50
– 100% giá nhập từ nơi sản xuất, do vậy nếu cắt giảm được các
khâu này thì BHX vừa có thể tăng biên gộp đồng thời vẫn có khả
năng giữ giá bán thấp cho khách hàng.

(ii)

Chi phí logistics/ doanh thu sẽ giảm khi số cửa hàng BHX tăng.
Một DC (Trung tâm phân phối) có thể phục vụ 300 – 400 cửa hàng.
Hiện tại BHX đang có 4 DC trong khi số cửa hàng chỉ hơn 500 và
rải rác ở các tỉnh nên chi phí logistics/doanh thu vẫn ở mức cao
2,5 – 3%. Chi phí logistics có thể được cải thiện thêm 1 – 1,5%.
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Dự báo kết quả kinh doanh 2019
Chúng tôi dự báo năm 2019 doanh thu MWG đạt 106,2 nghìn tỷ VNĐ (+22,8%
yoy) và lợi nhuận đạt 3.717 tỷ VNĐ (+29,1% yoy) với các giả định sau:
Số cửa hàng từng chuỗi đến cuối 2019:
-

TGDĐ: 1000 cửa hàng (giảm 32 cửa hàng so với đầu năm do chuyển
đổi sang cửa hàng ĐMX)

-

ĐMX: 900 cửa hàng (thêm 150 cửa hàng so với đầu năm theo như kế
hoạch)

Hết 2019 mảng bán lẻ hàng công nghệ có 1.900 cửa hàng theo kế hoạch.
Mảng này sẽ ngừng mở rộng trong các năm sau để MWG tập trung hoàn toàn
vào chuỗi BHX.
-

BHX: 800 cửa hàng (thêm 400 cửa hàng so với đầu năm).

Hết 2019, tổng doanh thu mảng bán lẻ hàng công nghệ (TGDĐ và ĐMX) đạt
95,6 nghìn tỷ (+16.2%) trong đó doanh thu chuỗi TGDĐ đạt 34,6 nghìn tỷ,
doanh thu ĐMX đạt 61 nghìn tỷ. Doanh thu từ BHX đạt 10.628 tỷ VNĐ (+145%,
chiếm 10% doanh thu toàn chuỗi).

Định giá
Đối với mảng bán lẻ hàng công nghệ (TGDĐ và ĐMX) chúng tôi sử dụng
phương pháp định giá so sánh P/S và P/E cho doanh thu và lợi nhuận 2019.
Chúng tôi chọn các công ty trong lĩnh vực bán lẻ điện máy tiêu dùng tại các
quốc gia đang phát triển ở châu Á. Trung bình của 2 phương pháp cho kết quả
mảng bán lẻ hàng công nghệ của MWG được định giá 42,6 nghìn tỷ.
Quốc gia

Vốn hóa (USD)

P/E

P/S

Tăng
trưởng

Doanh thu 2018

Thailand

722,981,824

25.72

0.83

13.00

863,260,509

1,502,771,584

20.16

0.13

29.64

12,276,073,073

Indonesia

357,894,176

5.87

0.14

24.22

2,441,361,049

METRODATA
ELECTRONIC PT

Indonesia

172,063,216

8.35

0.19

2.01

890,454,918

SINS SL

SINGER SRI LANKA PLC

Sri Lanka

57,593,988

16.26

0.18

12.92

361,689,647

002024 CH

SUNING.COM CO LTD-A

China

18,662,998,016

9.43

0.52

28.44

36,784,773,848

MWG VN

MOBILE WORLD
INVESTMENT CORP

Vietnam

1,579,472,256

12.41

0.41

12.39

3,760,616,855

Trung bình

14.30

0.33

18.37

8,936,268,840

Trung vị

12.85

0.18

18.61

1,665,907,983

Mã niêm yết

Công ty

COM7 TB

COM7 PCL

000034 CH

DIGITAL CHINA GROUP
CO LTD-A

ERAA IJ

ERAJAYA SWASEMBADA
TBK PT

MTDL IJ

China

Nguồn: Bloomberg
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Định giá mảng bán lẻ công nghệ (TGDĐ và ĐMX)
Chỉ tiêu

Dự phóng 2019

Phương pháp định giá

Hệ số

Giá trị

Doanh thu

95,582,629

P/S

0.33

31,542,267

Lợi nhuận

3,749,056

P/E

14.3

53,611,505
42,576,886

Trung bình

Đối với mảng bán lẻ thực phẩm (BHX) chúng tôi sử dụng phương pháp định
giá Price to Sales tại thời điểm cuối 2020 và chiết khấu về hiện tại do mảng
này đang ở giai đoạn đầu của tăng trưởng. Chúng tôi lựa chọn các công ty
hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và phân phối thực phẩm và hàng tiêu dùng tại
các quốc gia đang phát triển ở châu Á, với doanh thu trong khoảng 500 triệu
– 5 tỷ USD. P/S trung bình của các công ty này là 0.85. Doanh thu 2020 của
BHX dự phóng đạt 22.226 tỷ VNĐ, chúng tôi định giá BHX là 16,3 nghìn tỷ
VNĐ sau khi chiết khấu 16%.
Mã niêm yết

Công ty

Quốc gia

Vốn hóa (USD)

P/E

P/S

Tăng
trưởng

Doanh thu
2018

BJC TB

BERLI JUCKER PUBLIC CO
LTD

Thailand

6,377,124,864

30.56

1.30

4.68

4,905,103,349

AMRT IJ

SUMBER ALFARIA
TRIJAYA TBK P

Indonesia

2,662,619,136

58.12

0.57

8.71

4,708,433,485

COSCO PM

COSCO CAPITAL INC

Philippines

1,056,566,848

9.53

0.31

15.53

3,364,862,573

PGOLD PM

PUREGOLD PRICE CLUB
INC

Philippines

2,427,367,168

17.95

0.83

13.20

2,910,512,192

RRHI PM

ROBINSONS RETAIL
HOLDINGS IN

Philippines

2,377,042,176

21.53

0.83

15.14

2,867,015,048

000759 CH

ZHONGBAI HOLDINGS
GROUP-A

China

788,245,120

12.32

0.35

0.09

2,245,712,593

603708 CH

JIAJIAYUE GROUP CO
LTD-A

China

1,790,064,896

28.27

0.96

12.34

1,865,233,819

AEON MK

AEON CO (M) BHD

Malaysia

492,631,584

19.23

0.46

6.49

1,060,791,525

002697 CH

CHENGDU HONGQI CHAIN
CO LT-A

China

1,159,349,504

23.37

1.10

4.03

1,050,420,861

SEVN PM

PHILIPPINE SEVEN CORP

Philippines

1,739,059,200

59.32

2.07

19.37

839,800,657

MIDI IJ

MIDI UTAMA INDONESIA
TBK PT

Indonesia

246,087,888

21.82

0.32

9.56

758,126,580

601116 CH

SANJIANG SHOPPING
CLUB CO-A

China

1,086,116,992

55.76

1.51

9.60

720,284,496

SEM MK

7-ELEVEN MALAYSIA
HOLDINGS B

Malaysia

407,029,216

32.77

0.76

1.33

536,907,025

CARG SL

CARGILLS (CEYLON) PLC

Sri Lanka

277,473,760

31.69

0.55

8.44

503,856,474

Trung bình

2,314,960,246

30.16

0.85

10.32

2,033,197,367

Trung vị

1,159,349,504

25.82

0.79

9.56

1,865,233,819
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Doanh thu chuỗi BHX năm 2020
P/S
Giá trị chưa chiết khấu
Tỷ lệ chiết khấu
Giá trị sau chiết khẩu

22,226,400
0.85
18,945,783
16%
16,332,572

Tổng mức vốn hóa của MWG như vậy theo ước tính của chúng tôi đạt 58,9
nghìn tỷ VNĐ, tương đương mức giá 133.000 VNĐ/cổ phiếu, +51,8% so với
mức giá hiện tại.
Khuyến nghị đầu tư
MWG là doanh nghiệp hàng đầu về bán lẻ hiện đại tại Việt Nam với thị phần
số 1 về bán lẻ điện thoại và điện máy. MWG đang có những bước đi nhanh và
chắc chắn và thị trường bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng trị giá 50 tỷ USD.
Với mức giá dự báo 133.000 VNĐ/cổ phiếu, tăng trưởng 51,8% so với mức
giá hiện tại, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu MWG.
Giá cổ phiếu MWG gần như không tăng trưởng trong một năm qua và đang
giao dịch ở mức P/E thấp nhất kể từ 2017 mặc cho những kết quả kinh doanh
tích cực cho doanh nghiệp do thị trường vẫn đang chờ đợi một sự xác nhận
về khả năng thành công của BHX.
Mô hình cửa hàng BHX đã được chứng minh với doanh thu cửa hàng tăng
trưởng tích cực, đặc biệt là với những cửa hàng mở mới ở tỉnh. Chúng tôi dự
đoán lợi nhuận của chuỗi sẽ được cải thiện ở các quý tiếp theo và chuỗi bắt
đầu có lợi nhuận vào quý 4/2019. Đây sẽ là điểm xác nhận để nhà đầu tư hoàn
toàn tin tưởng vào sự thành công của BHX.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Đơn vị (tỷ VND)

2016

2017

2018

2019E

2020E

Doanh thu

44,613

66,340

86,516

106,211

125,093

Giá vốn

37,399

55,198

71,224

87,003

101,996

Lợi nhuận gộp

7,214

11,142

15,292

19,208

23,097

Chi phí bán hàng

4,288

7,017

9,660

11,840

14,180

Chi phí quản lý doanh nghiệp

935

1,347

1,762

2,549

3,002

Doanh thu tài chính

135

251

342

420

495

Chi phí tài chính

120

233

437

607

558

1,578

2,207

2,880

3,717

4,696

2016

2017

2018E

2019E

2020E

997

3,411

3,750

6,702

11,365

Các khoản phải thu ngắn hạn

1,411

2,681

1,543

2,037

2,570

Hàng tồn kho

9,371

12,050

17,446

19,739

19,383

Tài sản cố định hữu hình

2,070

3,436

3,305

3,654

3,781

Tổng tài sản

14,854

22,823

28,123

34,426

39,684

Nợ ngắn hạn

11,013

15,580

17,929

20,611

21,268

-

1,200

1,210

981

754

3,841

5,909

8,983

12,834

17,662

14,854

22,823

28,123

34,426

39,684

2016

2017

2018E

2019E

2020E

Tăng trưởng doanh thu (%)

77%

49%

30%

23%

18%

Tăng trưởng LNST (%)

47%

40%

31%

29%

26%

17%

18%

18%

18%

18%

4%

3%

3%

3%

4%

ROA (%)

11%

10%

10%

11%

12%

ROE (%)

41%

37%

32%

29%

27%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

74%

74%

68%

63%

55%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

2.9

2.8

2.1

1.7

1.2

EPS (đồng/cổ phần)

3,559

4,976

6,495

8,138

9,990

Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)

8,662

13,323

20,255

28,938

39,825

Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)
Tiền & khoản tương đương tiền

Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng

Chỉ tiêu sinh lời
Lợi nhuận gộp biên (%)
Lợi nhuận thuần biên (%)

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, Trần Thị Thu Nga xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả những thông
tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không đảm bảo tính
đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là quan điểm riêng
của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung
cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này
về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtiendung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuhapt@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón, Hàng không

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Ngô Trí Vinh

Cao su tự nhiên, Dầu khí

Hàng tiêu dùng

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Trần Thị Thu Nga

Thái Anh Hào

Bán lẻ

Hạ tầng nước

tranthithunga@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Lê Thanh Hòa

Dược, thủy sản

Vật liệu xây dựng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn
Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888
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