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Ngành bán lẻ
Định giá fair cho 2019 nhưng vẫn còn hấp dẫn trong câu chuyện
tăng trưởng 2020
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OUTPERFORM

Khuyến nghị

Bách Hóa Xanh (BHX) trên đà mở rộng nhanh chóng và đóng góp ngày càng
lớn vào tăng trưởng doanh thu MWG. Chúng tôi ước tính BHX sẽ đóng góp

Giá kỳ vọng (VND)

179.000

khoảng lần lượt 11%, 22%, và 32% vào tổng doanh thu MWG trong 2019, 2020
và 2021. BHX tiếp tục cải thiện dựa trên (i) nâng cấp các cửa hàng chuẩn lên

Giá thị trường (24/10/2019)

127.500

cửa hàng cao hơn (cửa hàng lớn, double shop), (ii) mua hàng trực tiếp từ nhà
cung cấp và (iii) hệ thống hóa quy trình vận hành dựa trên năng lực công nghệ,

40,4%

Lợi nhuận kỳ vọng

THÔNG TIN CỔ PHẦN

Trước mắt, động lực tăng trưởng lợi nhuận trong 2020 - 2021 sẽ đến từ mảng
HSX

Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

77.190 - 128.000

Vốn hóa

56.449 tỷ VND

SL cổ phiếu lưu hành

442.36.036 CP

KLGD bình quân 10 ngày
% sở hữu nước ngoài

Chúng tôi ước tính BHX sẽ bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận của MWG từ 2021
và là động lực tăng trưởng chính cho lợi nhuận MWG cho những năm tiếp theo.

506.239 CP
49%

đồng hồ và việc tiếp tục mở rộng chuỗi điện máy. Mảng đồng hồ mặc dù thị
trường quy mô tương đối nhỏ nhưng sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận MWG
nhờ mô hình shop-in-shop: MWG dự kiến mở đến 250 cửa hàng đồng hồ shopin-shop (nằm trong cửa hàng TGDĐ và ĐMX) đến cuối 2019 và 500 cửa hàng
đến giữa 2020. Một cửa hàng shop-in-shop đem lại 600 triệu – 1 tỷ VNĐ doanh
thu/tháng trong khi không phát sinh thêm chi phí thuê mặt bằng, nhân viên.
Chúng tôi dự báo mảng đồng hồ sẽ đóng góp khoảng 4.000 tỷ VNĐ doanh thu
và 500 tỷ VNĐ lợi nhuận cho MWG trong 2020.
MWG lên kế hoạch mở từ 150 – 200 cửa hàng ĐMX mỗi năm, trong đó 40 – 50
cửa hàng là chuyển đổi từ TGDĐ, giai đoạn 2020 – 2022 để nâng tổng số cửa
hàng ĐMX lên 1.500. Động lực mở rộng ĐMX đến từ (i) thị trường vẫn tiếp tục
tăng trưởng dương và (ii) ĐMX tiếp tục gia tăng thị phần nhờ chiếm thị phần từ
các mom&pops. Hiện tại ĐMX đang chiếm 38% thị phần thị trường điện máy.
Dự báo KQKD và định giá
Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST 2019 của MWG đạt lần lượt 103,2 nghìn
tỷ VNĐ (+ 19,3%) và 3.895 tỷ VNĐ (+ 35.2%). Từ 2019 – 2021, MWG tiếp tục
tăng trưởng cao với CAGR 23% cho doanh thu và 27% cho LNST. Chúng tôi
định giá MWG bằng phương pháp tổng các thành phần (SOTP), giá mục tiêu
cho MWG trong 2020 là 179.000 VNĐ/cổ phần đã bao gồm pha loãng từ ESOP
của 2019.

Chuyên viên phân tích
Trần Thị Thu Nga
(84 24) 3928 8080 ext 207
tranthithunga@baoviet.com.vn

Khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi giữ nguyên định giá cho MWG trong 2019 ở mức 133.000 VNĐ/CP
theo báo cáo trước đây. Định giá cho 2020 là 179.000 VNĐ/CP (+34,6%) phản
ánh (i) tăng trưởng LNST 27,5% trong 2020 với đóng góp chủ yếu từ việc mở
rộng chuỗi điện máy và mảng kinh doanh mới là đồng hồ và (ii) tăng trưởng
doanh thu của BHX. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho MWG.

24/10/2019
Báo cáo cập nhật Q4/2019 | MWG

Dự báo kết quả kinh doanh 2019
Chỉ tiêu
Doanh thu
TGDĐ

2019

2018 %yoy

103,241

86,516 19.3%

34,575

34,587

Cơ sở dự báo

0.0% Chuỗi điện thoại đóng góp 33.975 tỷ VNĐ (-2% yoy) do chuyển đổi 50 cửa
hàng sang ĐMX mini. Mảng đồng hồ đóng góp 600 tỷ VNĐ từ 200 cửa
hàng triển khai trong 2019

ĐMX

57,602

BHX

11,064

47,595 21.0% BVSC dự báo chuỗi ĐMX sẽ có đến 970 cửa hàng vào cuối 2019 (+220
cửa hàng, trong đó 50 cửa hàng là chuyển đổi từ TGDĐ
4,334

155.3 BVSC dự báo chuỗi BHX sẽ có đến 1000 cửa hàng vào cuối 2019 (+595
% cửa hàng), doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,58 tỷ VNĐ/tháng, cửa
hàng lớn chiếm 20%

Giá vốn

(84,547)

LN gộp

18,694

(71,224) 18.7%
15,292 22.2% Biên LNG tăng lên 18,1% so với 17,7% trong 2018 do (i) biên LNG BHX
tăng từ 16% trung bình trong 2018 lên 19% trong 2019, và (ii) đóng góp từ
các mảng có biên LNG cao như đồng hồ, đồ gia dụng

Doanh thu
tài chính
Chi phí

408

342 19.3%

(585)

(437) 33.9%

tài chính
Chi phí

(11,355)

(9,660) 17.5% Chi phí bán hàng/doanh thu giảm nhẹ từ 11.2% xuống 11% do CPBH/DT
của TGDĐ và ĐMX giảm nhờ mô hình shop-in-shop và tối ưu hóa layout
cửa hàng ĐMX, bù lại CPBH/DT của BHX cao hơn đóng góp nhiều hơn khi

bán hàng

DT từ BHX chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu DT
Chi phí QLDN

(2,139)

(1,762) 21.4% CPQLDN/DT duy trì ở mức 2%, CPQLDN/DT của TGDĐ và ĐMX giảm nhẹ
bị bù đắp bởi CPQLDN/DT BHX ở mức trên 3% đóng góp nhiều hơn khi
DT từ BHX chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu DT

LNTT
Thuế TNDN

5,039
(1,144)

3,789 33.0%
(908) 26.0% Lỗ từ BHX trong 2019 là 680 tỷ không được giảm trừ thuế TNDN

LNST

3,895

2,881 35.2%

EPS (VNĐ)

8,541

6,316 35.2% Đã bao gồm pha loãng 3% từ ESOP 2019
Nguồn: BVSC ước tính
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Dự báo kết quả kinh doanh 2020
Chỉ tiêu
Doanh thu

2020

2019 % yoy

128,753

103,241 24.7%

Cơ sở dự báo

TGDĐ

36,272

34,575

ĐMX

63,895

57,602 10.9% BVSC dự báo chuỗi ĐMX sẽ tiếp tục mở thêm 130 cửa hàng trong 2020,
trong đó 50 cửa hàng là chuyển đổi từ TGDĐ

BHX

28,586

11,064

Giá vốn

(104,824)

LN gộp

23,929

Doanh thu
tài chính
Chi phí
tài chính
Chi phí
bán hàng

Chi phí QLDN

LNTT
Thuế TTDN
LNST
EPS (VNĐ)

509

(587)

4.9% Chuỗi điện thoại đóng góp 32.245 tỷ VNĐ (-5% yoy) do tiếp tục chuyển đổi
50 cửa hàng sang ĐMX mini. Mảng đồng hồ có thêm 300 cửa hàng vào
đóng góp hơn 4.000 tỷ VNĐ vào doanh thu

158.4 BVSC dự báo BHX sẽ mở thêm 750 cửa hàng/năm kể từ 2020, doanh thu
% trung bình cửa hàng tăng 10%, cửa hàng lớn đóng góp 30% trong cơ cấu
cửa hàng

(84,547) 24.0%
18,694 28.0% Biên LNG tăng lên 18,6% so với 18,1% trong 2018 do (i) biên LNG BHX
tăng từ 19% trung bình trong 2019 lên 20% trong 2020, và (ii) đóng góp từ
các mảng có biên LNG cao như đồng hồ, đồ gia dụng (ước tính 25 - 30%)
408 24.7%

(585)

0.5%

(14,939)

(11,355) 31.6% Chi phí bán hàng/doanh thu tăng từ 11% lên 11,6% CPBH/DT của BHX
cao hơn đóng góp nhiều hơn khi DT từ BHX chiếm tỷ trọng cao hơn trong
cơ cấu DT

(2,618)

(2,139) 22.4% CPQLDN/DT duy trì ở mức 2%, CPQLDN/DT BHX giảm xuống mức 2,5%
khi các chi phí xây dựng hệ thống, công nghệ được tối ưu khi số cửa hàng
tăng lên

6,312
(1,346)
4,965
10,888

5,039 25.3%
(1,144) 17.7% Lỗ từ BHX trong 2019 là 420 tỷ không được giảm trừ thuế TNDN
3,895 27.5%
8,541 27.5% Đã bao gồm pha loãng 3% từ ESOP 2019
Nguồn: BVSC ước tính
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Định giá
Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá tổng thành phần SOTP cho MWG
Định giá TGDĐ và ĐMX (đã bao gồm cả mảng đồng hồ)
Chúng tôi nâng kết quả dự báo tăng trưởng cho 2 chuỗi này trong giai đoạn 2019
– 2021 do (i) đóng góp từ mảng đồng hồ (dự kiến mô hình shop-in-shop sẽ đem
lại 500 tỷ lợi nhuận trong 2020) và (ii) chuỗi ĐMX tiếp tục mở rộng. Tăng trưởng
lợi nhuận giai đoạn 2019 – 2021 dự báo khoảng 20% CAGR
Dự báo KQKD TGDĐ và ĐMX 2019 - 2021
Doanh thu (tỷ VNĐ)

2018

2019F

2020F

2021F

82,181

92,176

100,166

105,441

12%

9%

5%

4,575

5,385

5,905

39%

18%

10%

5.0%

5.4%

5.6%

Tăng trưởng (%)
LNST (tỷ VNĐ)

3,290

Tăng trưởng (%)
Biên LN thuần (%)

4.0%

Nguồn: BVSC ước tính
Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá so sánh PEG để định giá TGDĐ và
ĐMX có tính đến tăng trưởng của 2 chuỗi này trong các năm tới. Các công ty
được chúng tôi lựa chọn để so sánh là các công ty hoạt động cùng lĩnh vực (bán
lẻ điện máy) tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á. Mức PEG trung bình của
các công ty này là 0.6 lần. Trong quá khứ MWG cũng được giao dịch ở mức
PEG tương tự khi LNST tăng trưởng trong khoảng 20 – 30%.
Mã niêm yết Công ty

Quốc gia

Vốn hóa

Doanh thu
T12M

LNST T12M

PEG

NPM

MIDA TB

MIDA ASSETS PCL

Thailand

43,851,668

82,380,378

2,155,444

1.06

2.6%

SPVI TB

SPVI PCL

Thailand

28,812,160

91,168,514

1,706,094

0.42

1.9%

COM7 TB

COM7 PCL

Thailand

1,130,018,176

934,309,041

32,417,888

0.72

3.5%

MTDL IJ

METRODATA
ELECTRONIC PT

Indonesia

255,623,520

930,497,577

22,496,626

0.82

2.4%

ERAA IJ

ERAJAYA
SWASEMBADA

Indonesia

404,398,016

2,287,219,505

35,915,943

0.19

1.6%

BHATIA IN

BHATIA
COMMUNICATIONS &
RETA

India

12,221,358

23,619,492

724,387

0.41

3.1%

002598 CH

SHANDONG
ZHANGQIU BLOWER

China

281,299,552

151,278,681

13,022,120

1.07

8.6%

002024 CH

SUNING.COM

China

13,577,661,440 39,451,738,022

1,373,276,746

0.06

3.5%

MWG VN

MOBILE WORLD
INVESTMENT CORP

Trung bình

Vietnam

2,344,648,448

4,022,923,486

148,727,187

0.64

3.7%

1,966,735,736

5,494,026,401

185,214,406

0.60

3.4%

Nguồn: Bloomberg
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Định giá TGDĐ và ĐMX
2019

2020

tỷ VNĐ

4,575

5,386

CAGR 2019 - 2021

%

19.5%

19.5%

PEG hơp lý

lần

0.60

0.60

53,528

63,013

LNST

Giá trị hợp lý

tỷ VNĐ

Định giá Bách Hóa Xanh
Chúng tôi dự kiến BHX bắt đầu có lợi nhuận vào 2021 và bắt đầu đóng góp
chính vào tăng trưởng lợi nhuận của MWG từ 2022. Chúng tôi vẫn áp dụng
phương pháp P/S để định giá BHX. Các công ty bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu
dùng thiết yếu tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á và có mức biên lợi
nhuận gộp từ 15 – 25% được chúng tôi lựa chọn để so sánh với BHX. Mức P/S
trung bình cho các công ty này là 0,65 lần, thấp hơn so với mức P/S đây chúng
tôi đưa ra là 0,8 lần do chúng tôi không giới hạn doanh thu của các công ty trong
mẫu so sánh. Mặc dù các công ty so sánh có biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận
thuần trung bình là 20,9% và 1,3%, cao hơn so với BHX hiện tại, chúng tôi không
điều chỉnh giảm mức P/S hợp lý cho BHX do BHX có tăng trưởng doanh thu
vượt trội so với các công ty trong mẫu.
Mã niêm yết Công ty

Quốc gia

Vốn hóa

CPALL TB

CP ALL PCL

Thailand

24,559,806,464

16,530,677,252

601933 CH

YONGHUI SUPERS-A

China

12,040,528,896

BJC TB

BERLI JUCKER PCL

Thailand

MAKRO TB

SIAM MAKRO PUB

AMRT IJ

DT T12M yoy DT (%)

P/S

GPM

NPM

8

1.39 22.5%

4.0%

11,333,758,458

20

1.09 21.9%

2.5%

6,750,822,912

5,049,091,222

5

1.26 21.5%

4.2%

Thailand

5,114,481,152

6,245,591,239

3

0.78 11.5%

2.9%

SUMBER ALFARIA T

Indonesia

2,742,020,096

4,860,085,946

9

0.55 19.9%

1.2%

RRHI PM

ROBINSONS RETAIL

Philippines

2,360,678,912

2,834,082,011

15

0.77 22.7%

2.8%

PGOLD PM

PUREGOLD PRICE C

Philippines

2,330,134,528

2,804,865,369

13

0.78 17.0%

4.2%

603708 CH

JIAJIAYUE GROU-A

China

2,265,309,952

2,018,768,716

12

1.13 21.8%

3.4%

900923 CH

SHANG BAILIAN -B

China

2,157,546,752

7,283,257,541

3

0.23 20.9%

1.8%

000564 CH

CCOOP GROUP CO-A

China

1,944,803,072

1,582,827,762

-41

1.26 20.8%

3.2%

601116 CH

SANJIANG SHOPP-A

China

1,113,287,040

606,729,419

10

1.77 24.2%

4.0%

002251 CH

BETTER LIFE -A

China

932,999,680

2,779,832,993

7

0.35 24.2%

1.0%

COSCO PM

COSCO CAPITAL IN

Philippines

906,526,464

3,196,200,939

16

0.28 17.4%

7.6%

000759 CH

ZHONGBAI HOLDI-A

China

704,684,224

2,244,054,261

0

0.33 22.3%

0.1%

600785 CH

YINCHUAN XINHU-A

China

475,872,704

1,107,535,166

3

0.45 21.9%

1.9%

002264 CH

EW HUADU SUPER-A

China

454,926,848

938,987,211

-2

0.49 22.9%

-1.7%

600361 CH

BEIJING HUALI-A

China

341,647,488

1,695,751,571

-1

0.21 22.7%

0.8%

002336 CH

RENRENLE COMM-A

China

338,356,288

1,150,809,384

-8

0.30 24.1%

-5.3%

CARG SL

CARGILLS CEYLON

Sri Lanka

268,601,248

555,390,799

4

0.52 11.3%

1.9%
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603031 CH

ANHUI ANDELI D-A

China

240,015,824

265,432,454

6

0.94 19.4%

0.3%

HERO IJ

HERO SUPERMARKET

Indonesia

231,702,928

886,603,800

-0

0.25 28.9%

-9.7%

MIDI IJ

MIDI UTAMA INDON

Indonesia

227,171,264

776,493,651

10

0.29 25.1%

1.7%

MRSGI PM

METRO RETAIL

Philippines

160,329,536

661,442,875

-6

0.23 22.8%

3.3%

MPPA IJ

MATAHARI PUTRA P

Indonesia

94,624,224

654,522,105

-15

0.10 16.7%

-8.6%

TNP TB

THANAPIRIYA PCL

Thailand

56,034,624

58,410,631

11

0.92 14.0%

3.8%

RANC IJ

SUPRA BOGA LESTA

Indonesia

39,768,420

164,913,258

8

0.24 26.3%

2.3%

2,648,180,059

3,011,004,463

3

0.65 20.9%

1.3%

Trung bình

Nguồn: Bloomberg
Định giá BHX
2019

2020

11,064

28,586

Doanh thu

tỷ VNĐ

P/S hợp lý

lần

0.65

0.65

tỷ VNĐ

7,192

18,581

Giá trị hợp lý

Kết hợp định giá cho 2 mảng trên, chúng tôi định giá MWG ở mức 81,6 nghìn tỷ
VNĐ cho 2020, tương ứng mức giá 179.000 VNĐ/CP
Định giá MWG
2019

2020

Giá trị hợp lý TGDĐ&ĐMX

tỷ VNĐ

53,528

63,013

Giá trị hợp lý BHX

tỷ VNĐ

7,192

18,581

Giá trị hợp lý MWG

tỷ VNĐ

60,720

81,594

Giá trị hợp lý/cổ phần

VNĐ/CP

133,000

179.000

Khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi giữ nguyên định giá 2019 cho MWG ở mức 133.000 VNĐ. Mặc dù
tăng dự báo cho 2019 nhưng do điều chỉnh giảm giá trị hợp lý của BHX trong
2019 bởi thời điểm hòa vốn của BHX chậm hơn so với trước đây (2021 thay vì
2020). Tuy vậy chúng tôi không cho rằng đây là điểm đáng quan ngại đối với
MWG do doanh nghiệp đang nỗ lực xây dựng mô hình kinh doanh đem lại nhiều
giá trị nhất cho khách hàng và không quá vội vàng trong việc tạo ra lợi nhuận
trong khi các mảng kinh doanh khác đang có momentum tốt và hỗ trợ tăng
trưởng lợi nhuận trong 2020 và 2021. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM
cho MWG với giá mục tiêu cho 2020 là 179.000 VNĐ (+40,4% so với giá đóng
cửa 127.500 VNĐ ngày 24/10/2019).
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Các mảng kinh doanh mới: momentum tốt hỗ trợ tăng
trưởng ít nhất trong 2 – 3 năm tới
Mảng đồng hồ: Thị trường quy mô nhỏ nhưng vẫn đem lại lợi nhuận đáng
kể nhờ mô hình shop-in-shop
Mảng đồng hồ bắt đầu được triển khai và thử nghiệm từ tháng 3/2019. Mặc dù
không có báo cáo chính thức về thị trường đồng hồ ở Việt Nam, số liệu ước tính
từ các doanh nghiệp trong ngành cho biết quy mô thị trường chính ngạch khoảng
700 triệu – 1 tỷ USD, tương đối phù hợp khi so sánh với các nước trong khu vực
có kinh tế tương đồng như Thái Lan, Phillipines.
Quy mô thị trường đồng hồ các nước ĐNA
1,200

4,500
4,000

1,000

3,500

800

3,000
2,500

600

2,000

400

1,500
1,000

200

500

0

0
Vietnam

Thailand

Phillipines

Sales of watches: Value (USDmn)

Malaysia

Singapore

Sales of watches: Volume ('000 units)

Nguồn: Euromonitor, BVSC
Phân khúc cao cấp với mức giá trung bình khoảng trên 1000 USD/sản phẩm
chiếm khoảng 30 – 40% thị phần. Phân khúc mà MWG hướng tới là phân khúc
bình dân (giá trung bình 50 - 100 USD/sản phẩm) và phân khúc trung cấp (giá
trung bình 200 – 400 USD/sản phẩm) chiếm 60 – 70% thị phần. Chúng tôi ước
tính 2 phân khúc này có quy mô khoảng 400 - 500 triệu USD.
Thị phần đồng hồ theo phân khúc giá
100%
80%

44%

35%

40%

67%

60%
40%

33%

40%

21%

27%

25%

Thailand

Phillipines

Malaysia

35%

20%

27%
6%

0%

Basic

Mid

Singapores

High
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Giá trung bình theo phân khúc (USD/sản phẩm)
Thailand

Phillipines

Malaysia

Singapores

Bình dân

71

69

57

63

Trung cấp

406

247

281

358

2,868

2,548

1,955

4,461

Cao cấp

Nguồn: Euromonitor
Phân khúc cao cấp cần chú trọng rất lớn vào trải nghiệm khách hàng, do vậy để
phục vụ phân khúc này thường cần cửa hàng riêng mà không phải trưng bày
chung cùng các mặt hàng khác (như thêm quầy kệ trong cửa hàng điện thoại).
Sau 6 tháng thử nghiệm mô hình và tìm kiếm nguồn hàng, hiện tại MWG đã có
khoảng 150 cửa hàng đồng hồ. MWG đặt mục tiêu mở đến 250 cửa hàng vào
cuối 2019 và 500 cửa hàng vào giữa 2020.
Mô hình shop-in-shop đem lại 2 lợi ích: (i) Kết hợp sản phẩm đồng hồ (thời
trang) và điện thoại (product bundling): khách hàng khi mua điện thoại tại TGDĐ
sẽ được giảm giá cho đồng hồ nếu mua kèm theo (lên tới 40%). Việc kết hợp 2
sản phẩm giúp thúc đẩy doanh số bán đồng hồ do phần lớn khách hàng mua
đồng hồ tại MWG ban đầu không có ý định mua, nhưng lại mua khi có offer hấp
dẫn. (ii) Lợi thế về mặt chi phí so với các cửa hàng chuyên bán đồng hồ thông
thường nên có thể offer mức giá hấp dẫn hơn: Các cửa hàng chuyên bán đồng
hồ phải duy trì mức biên lợi nhuận cao để có lợi nhuận, trong khi MWG không
phát sinh thêm chi phí cửa hàng (mặt bằng, nhân viên, overhead).
Mảng đồng hồ đem lại doanh thu 600 triệu – 1 tỷ VNĐ/tháng cho mỗi cửa hàng
shop-in-shop. Mỗi cửa hàng bán 10 – 20 đồng hồ/ngày với giá trung bình 1,5
triệu VNĐ/sản phẩm. Biên lợi nhuận cho mảng đồng hồ khoảng 30%. Chúng tôi
ước tính mảng đồng hồ sẽ đem lại khoảng 4.000 tỷ doanh thu và 500 tỷ lợi nhuận
ròng cho MWG trong 2020, chiếm 50% phân khúc bình dân và cao cấp.
Việc quản lý hàng tồn kho đồng hồ được công nghệ hóa bằng hệ thống QR code
tự phát triển. QR code được gắn lên từng sản phẩm cho phép quản lý tồn kho
theo từng sản phẩm hiệu quả tương tự như IMEI đối với mặt hàng điện thoại.
Mảng điện thoại: Cơ hội mở rộng thị phần từ chuỗi Điện Thoại Siêu Rẻ
(ĐTSR)
Chuỗi ĐTSR được bắt đầu thử nghiệm từ tháng 8 và hiện có 10 cửa hàng tại
quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Động lực mở ĐTSR đến từ (i) mom& pop vẫn
chiếm 20% thị phần, và (ii) việc mở thêm cửa hàng TGDĐ để chiếm thị phần sẽ
không hiệu quả về mặt chi phí.
Thế Giới Di Động

Điện Thoại Siêu Rẻ

Diện tích

150 - 200m2

15 - 20m2

Capex/

~2 tỷ VNĐ

~200 - 400 triệu VNĐ

cửa hàng
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SKU

Tất cả các phân khúc, trừ một vài

70 - 80% số lượng SKU của

sản phẩm giá rẻ (100,000 200,000 VNĐ/ sản phẩm)

TGDĐ
Phân khúc giá từ 8 triệu
VNĐ trở xuống
Rẻ hơn TGDĐ 10%

Giá
Chính
sách
hậu mãi

❑ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu
có lỗi từ nhà sản xuất

❑ Chỉ có chính sách bảo
hành của hãng

❑ Trường hợp bị lỗi, TGDĐ hỗ trợ ❑ Trường hợp bị lỗi, khách
nhận máy và chuyển đến TTBH
của hãng

hàng phải tự đem máy
đến TTBH của hãng
Nguồn: MWG, BVSC tổng hợp

Mặc dù vẫn sự trùng lặp về mặt sản phẩm giữa 2 cửa hàng, rủi ro khách hàng
bỏ TGDĐ để mua ở ĐTSR kể cả khi 2 cửa hàng này đặt cạnh nhau là không
đáng ngại do chính sách bán hàng đã phân hóa khách hàng thành 2 nhóm đối
tượng khác nhau. Mặc dù có sự khác biệt lớn về trải nghiệm mua hàng, chúng
tôi cho rằng điểm mấu chốt khiến khách hàng lựa chọn mua hàng tại TGDĐ thay
vì ĐTSR là dịch vụ hậu mãi. Khách hàng mua ở ĐTSR sẽ không được hưởng
chính sách 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày và không được hỗ trợ chuyển bảo hành
tại cửa hàng. Trong khi đó khách hàng mua ở TGDĐ sẽ được hỗ trợ bảo hành
tại toàn bộ hệ thống TGDĐ trên cả nước.
Chúng tôi cho rằng MWG sẽ cần thời gian đến cuối năm để thử nghiệm mô hình
ĐTSR. Chúng tôi ước tính MWG phải mở khoảng 1000 shop ĐTSR để có thể
chiếm thêm 10% thị phần điện thoại di động. Với quy mô thị trường khoảng 100
nghìn tỷ VNĐ, việc chiếm thêm được 10% thị phần có thể đem lại khoảng 10
nghìn tỷ VNĐ doanh thu và khoảng 300 tỷ lợi nhuận cho MWG (biên lãi ròng cho
chuỗi ĐTSR ước tính khoảng 3%)

Bách Hóa Xanh: dự kiến thời điểm bắt đầu có lợi nhuận
chậm hơn nhưng không ảnh hưởng đến quan điểm đầu
tư do chúng tôi đánh giá cao việc BHX chú trọng xây
dựng mô hình kinh doanh đem lại giá trị cho khách hàng
trong khi vẫn đang làm rất tốt việc mở rộng mạng lưới và
tối ưu hóa hệ thống
BHX bắt đầu được đấy mạnh mở rộng từ tháng 6/2019 với khoảng 60 – 70 cửa
hàng được mở mới mỗi tháng. Chuỗi được đón nhận tích cực khi mở rộng về
các tỉnh. Hiện tại BHX đã có mặt tại 20 tỉnh thành so với 5 tỉnh thành (bao gồm
cả TP. Hồ Chí Minh) cuối 2018. Ban lãnh đạo cho biết MWG có khả năng mở
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mỗi tháng 70 – 80 cửa hàng và tiếp tục duy trì tốc độ này đến 2020. Trong quá
trình mở rộng, BHX vẫn tiếp tục tối ưu doanh thu và chi phí thông qua:
(1) Nâng cấp cửa hàng chuẩn lên các cửa hàng cao hơn
BHX hiện đang triển khai 3 mô hình cửa hàng: chuẩn, lớn và double shop (bán
thêm hàng gia dụng). Các cửa hàng chuẩn có doanh thu trên 1,7 tỷ VNĐ/tháng
liên tục trong 6 tháng và mặt bằng có thể được mở rộng sẽ được nâng cấp lên
cửa hàng lớn. Cửa hàng lớn có doanh thu 2,7 – 2,8 tỷ VNĐ/tháng sẽ được nâng
cấp lên thành double shop
BVSC đánh giá mô hình cửa hàng lớn sẽ chiếm % ngày càng lớn trong cơ cấu
cửa hàng BHX do mô hình BHX được đón nhận tốt, đặc biệt khi triển khai về
các tỉnh do ít cạnh tranh và dễ kiếm mặt bằng lớn so với mở tại TP. Hồ Chí Minh.
Lợi nhuận của BHX sẽ được cải thiện do cửa hàng lớn đem lại hiệu quả tốt hơn
so với cửa hàng chuẩn.
So sánh hiệu quả các cửa hàng BHX trong 2019
Đơn vị

Cửa hàng chuẩn

Cửa hàng lớn

Double shop

Số lượng shop tính đến cuối 2018

413

32

0

Số lượng shop tính đến hết T8/2019

600

119

6

150 - 200

300

300

1.4

2.3

3.0

19%

19%

20%

Diện tích/ cửa hàng

m2

Doanh thu trung bình/ cửa hàng

tỷ VNĐ/tháng

Biên lợi nhuận gộp

%

Chi phí mặt bằng

triệu VNĐ/tháng

50

80

80

Chi phí nhân viên

triệu VNĐ/tháng

105

175

210

Chi phí điện nước

triệu VNĐ/tháng

40

60

60

Chi phí khấu hao

triệu VNĐ/tháng

40

60

60

Chi phí logistics

triệu VNĐ/tháng

42

69

105

Lợi nhuận/cửa hàng

triệu VNĐ/tháng

(11)

(7)

85

Biên LN/DT cửa hàng

%

-0.8%

-0.3%

2.8%

Nguồn: BVSC ước tinh
(2) Tiết kiệm chi phí thông qua direct sourcing
Direct sourcing (mua hàng trực tiếp từ nhà cung cấp) đã được BHX thực hiện
đối với một số mặt hàng FMCG, hàng tươi sống và hàng nhập khẩu. Direct
sourcing đem lại các lợi ích (i) Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm từ nhà cung
cấp lên quầy, kệ của BHX, (ii) Cắt giảm các chi phí trung gian và (iii) Đối với
hàng tươi sống (rau, trái cây), nhóm mua hàng của BHX có thể đến lựa hàng
trực tiếp tại kho của nhà cung cấp, do vậy hàng mua về có chất lượng cao hơn
và đồng nhất hơn, giúp giảm tỷ lệ hao hụt. Chúng tôi cho rằng direct sourcing sẽ
được tối ưu hơn khi BHX tiếp tục gia tăng quy mô trong thời gian tới.
(3) Tối ưu hóa vận hành dựa trên công nghệ
BHX hệ thống hóa quy trình dựa trên công nghệ sẽ giúp giảm thiểu các chi phí
về con người, tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro do sai sót. Chúng tôi kỳ vọng
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việc đầu tư vào công nghệ sẽ giúp cắt giảm các chi phí quản lý, chi phí DC và
logistics. MWG có đội ngũ công nghệ mạnh, theo sát các quy trình vận hành và
đưa ra ý tưởng để công nghệ hóa, nâng cao tính hệ thống và tự động. Một ví dụ
cho việc áp dụng công nghệ là tất cả việc đặt hàng đều được thực hiện qua hệ
thống. Hệ thống thu thấp dữ liệu tiêu dùng cho từng mặt hàng trong tháng để đề
xuất lượng hàng nhập cho đợt tiếp theo. Nếu cửa hàng cần nhập nhiều hơn
lượng hàng hệ thống đề xuất (ví dụ để phục vụ cho các dịp lễ tết, mùa vụ) thì
cần xin phê duyệt cụ thể cho từng trường hợp. Việc hệ thống hóa quy trình giúp
tiết kiệm chi phí quản lý và vận hành, đồng thời giảm thiểu rủi ro về quản lý hàng
tồn kho.
BVSC ước tính lỗ từ BHX sẽ giảm khoảng 260 tỷ trong 2020 (từ 680 tỷ
xuống 420 tỷ) và bắt đầu có lãi từ 2021.

Điện Máy Xanh: tiếp tục mở rộng và hỗ trợ tăng trưởng
lợi nhuận cho MWG trong thời gian “chờ” BHX
MWG lên kế hoạch mở 150 – 200 cửa hàng/năm từ 2020 – 2022 để nâng số
lượng shop lên 1.500, trong đó chuyển đổi từ TGDĐ là khoảng 40 – 50
shop/năm. Các cửa hàng TGDĐ có doanh thu 5 – 6 tỷ VNĐ/tháng có thể được
chuyển đổi sang cửa hàng ĐMX mini nếu trong bán kính 500m chưa có cửa
hàng điện máy và có thể thương lượng để mở rộng mặt bằng. Sau khi chuyển
đổi doanh thu cửa hàng tăng lên 8 – 10 tỷ VNĐ/tháng.
Quy mô thị trường có thể tiếp tục tăng trưởng từ việc gia tăng tỷ lệ thâm nhập
của các sản phẩm từ truyền thống như máy giặt, điều hòa, tủ lạnh (chiếm 60%
quy mô thị trường trong khi tỷ lệ thâm nhập mới đang từ 40 – 60% và có thể tiếp
tục được cải thiện) cho đến sản phẩm mới khi khả năng tiêu dùng của người
dân tăng lên (lò vi sóng, máy lọc nước, máy hút bụi… có tỷ lệ thâm nhập không
đáng kể)

80%

Mức độ thâm nhập của các sản phẩm điện máy, điện gia
dụng (% hộ gia đình)
74%

70%
60%

64%

63%

58%
45%

50%

40%

40%
30%
20%

8% 10%

10%

3% 3%

0%
Tủ lạnh

Điều hòa

Máy giặt
2018

Lò vi sóng

Máy hút bụi

2023F
Nguồn: Euromonitor
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Việc đưa thêm hàng gia dụng vào bày bán trong ĐMX giúp tăng traffic cho cửa
hàng, qua đó giúp khách hàng nhận biết các sản phẩm mới.

Mảng online: Thương mại điện tử là cơ hội thay vì rủi ro
Các doanh nghiệp bán lẻ hàng chính hãng đều phải tuân thủ khung giá bán lẻ
(có quy định giá trần và giá sàn cho mỗi sản phẩm) do hãng đưa ra. Do vậy với
cùng sản phẩm chính hãng, giá bán của các doanh nghiệp khác sẽ không thể
có sự khác biệt quá lớn so với giá bán của MWG do bán lẻ điện thoại, điện máy
có biên lợi nhuận khá mỏng (mức chênh lệch thường chỉ trong khoảng 10%)
trong khi không có các dịch vụ hậu mãi hấp dẫn như MWG. Các sản phẩm có
mức giá thấp thường không phải là hàng chính hãng, do vậy không được bảo
hành chính hãng và có rủi ro hàng giả.
Mảng online của MWG luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng
chung của thương mại điện tử mặt hàng Consumer Electronics (điện tử, điện
máy). Trong 2019 mặc dù mảng online tăng trưởng chậm lại do MWG thực hiện
chính sách giá đồng nhất giữa kênh online và offline nhằm phân loại tập khách
hàng thực sự có nhu cầu với kênh online, mảng này vẫn tăng trưởng 21%, tương
đương với tốc độ tăng trưởng của TMĐT ngành hàng CE. Chúng tôi ước tính
MWG đang chiếm khoảng 75% thị phần TMĐT ngành hàng CE tại Việt Nam.
DT online MWG và DT TMĐT CE
18,000

140%

16,000

120%

14,000
100%

12,000
10,000

80%

8,000

60%

6,000

40%

4,000
20%

2,000
0

0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

DT online MWG (tỷ VNĐ, cột trái)
DT TMĐT CE (tỷ VNĐ, cột trái)
% DT online MWG/DT TMĐT đồ điện tử (cột phải)
Tăng trưởng DT online MWG (cột phải)
Tăng trưởng DT TMĐT CE (cột phải)

Nguồn: Euromonitor, MWG, BVSC
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2017

2018

2019E

2020E

Doanh thu

66,340

86,516

103,241

128,753

Giá vốn

55,198

71,224

84,547

104,824

Lợi nhuận gộp

11,142

15,292

18,694

23,929

Chi phí bán hàng

7,017

9,660

11,355

14,939

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1,347

1,762

2,139

,618

Doanh thu tài chính

251

342

408

509

Chi phí tài chính

233

437

585

587

2,207

2,880

3,895

4,965

2017

2018

2019E

2020E

3,750

7,069

11,414

2,681

1,543

1,980

2,646

12,050

17,446

18,689

21,517

3,436

3,305

3,649

3,783

Tổng tài sản

22,823

28,123

33,635

42,001

Nợ ngắn hạn

15,580

17,929

19,643

23,133

Nợ dài hạn

1,200

1,210

981

754

Vốn chủ sở hữu

5,909

8,983

13,011

18,114

33,635

42,001

Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)
Tiền & khoản tương đương tiền
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình

Tổng nguồn vốn

3,411

22,823

28,123

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu

2017

2018

2019E

2020E

Tăng trưởng doanh thu (%)

49%

30%

19%

25%

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)

40%

31%

35%

27%

17%

18%

18%

19%

3%

3%

4%

4%

ROA (%)

10%

10%

12%

12%

ROE (%)

37%

32%

30%

27%

74%

68%

61%

57%

284%

213%

159%

132%

4,976

6,316

8,541

10,888

13,323

20,255

29,338

40,843

Chỉ tiêu tăng trưởng

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

Chỉ tiêu cơ cấu vốn
Tổng nợ/Tổng tài sản (%)
Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)
Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
BVPS (đồng/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 Bình Nguyên

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Dầu khí, Cao su tự nhiên

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Thị Thu Nga

Lê Thanh Hòa

Lê Hoàng Phương

Bán lẻ

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên chiến lược thị trường

tranthithunga@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Thái Anh Hào

Nguyễn Đức Hoàng

Hàng không

Hạ tầng nước

Chuyên viên chiến lược thị trường

dolongkhanh@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@baoviet.com.vn

Ngô Trí Vinh
Hàng tiêu dùng
ngotrivinh@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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