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Khuyến nghị đầu tư Mua 

Giá thị trường 105.600 

Giá mục tiêu 120.000 

Thời gian đầu tư TRUNG HẠN 

 

Thông tin cổ phiếu 

Vốn hóa thị trường 32.485 tỷ 

Số lượng CP lưu hành 307.629.724 

Số lượng CP niêm yết 307.765.789 

Giá cao nhất 52 tuần 109.200 

Giá thấp nhất 52 tuần 65.000 

 

Biến động EPS 4 năm 

Năm 2013 2014 2015 2016 

EPS 24290 5980 7300 10250 

 

Cổ đông lớn (%) 

Cổ đông sáng lập 32.3% 

Quản lý và Nhân viên MWG 8% 

Nhà đầu tư nước ngoài 49% 

 

 

 

 

 

ĐIỂM NHẤN DOANH NGHIỆP VÀ QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng: cụ thể doanh thu 

và LNST của MWG lần lượt đạt 31.240 tỷ (+59% yoy) và 1.069 

tỷ (+28% yoy), đạt 49% kế hoạch doanh thu 2017 và 48.6% kế 

hoạch lợi nhuận 2017. 

 Cập nhật KQKD 7T2017: 7T đầu năm, doanh thu MWG đạt 

36.761 tỷ (+58% yoy) và đạt 58% kế hoạch cả năm. Đóng góp 

chính cho tăng trưởng này là mảng Điện máy xanh (doanh thu đạt 

15.722 tỷ tăng 138% so với cùng kỳ) và duy trì hoạt động tốt Thế 

giới di động (doanh thu 7T đạt 20.510 tỷ tăng 28% so với cùng 

kỳ). Bên cạnh đó, chuỗi Bách hóa xanh bắt đầu đóng góp doanh 

thu với doanh thu 7T đạt 529 tỷ tăng gấp đôi so với thời điểm 

cuối quý 2.  

 Triển vọng đầu tư: 

 Tiếp tục mở rộng chuỗi siêu thị: trong 7 tháng năm nay MWG 

đã mở thêm 354 siêu thị trên toàn quốc (bao gồm 83 siêu thị 

TGDĐ, 181 siêu thị ĐMX, 90 siêu thị BHX) nâng tổng số siêu 

thị lên 1.609 so với 1.255 siêu thị thời điểm đầu năm. Với động 

thái tích cực này, chúng tôi đánh giá khả quan đối với việc đạt 

kế hoạch tăng trưởng trong năm nay của MWG. 

 Động lực tăng trưởng chính từ Điện máy xanh: trong bối 

cảnh chuỗi TGDĐ ngày càng bão hòa do đã tăng trưởng mạnh 

trong các năm qua, chuỗi ĐMX sẽ là động lực chính cho tăng 

trưởng của MWG trong các năm tới. Cụ thể, thị phần của chuỗi 

ĐMX đã tăng đáng kể trong 2 năm gần đây, từ mức 8% năm 

2015 lên 16% năm 2016, và dự kiến đạt 25-30% trong năm nay. 
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Vòng trong 2016, vòng ngoài 7T2017 

 

 Động thái M&A: tại sự kiện tổ chức cho các nhà môi giới đầu 

tư hôm 3/8, ông Nguyễn Đức Tài cho biết, MWG đang chuẩn 

bị gửi thư cho cổ đông để xin ý kiến duyệt số tiền 2.500 tỷ 

đồng để thực hiện kế hoạch mua lại các chuỗi điện máy và 

dược phẩm. Đã có thông tin xác nhận MWG sẽ mua lại chuỗi 

Trần Anh (TAG) với ưu thế đã niêm yết và cổ đông cô đặc. Về 

mảng dược phẩm, không có quá nhiều ứng cử viên để MWG 

lựa chọn: Phano Pharmacy và Pharmacity với vốn điều lệ chỉ 

trên dưới 100 tỷ. 

 Triển vọng dài hạn tăng từ Bách hóa xanh: MWG đã mở 

khoảng 72 cửa hàng tập trung tại Tân Phú, Bình Tân và kế 

hoạch trong năm nay là mở thêm khoảng 200 cửa hàng cũng 

tại các quận này. Hoạt động của Bách hóa xanh hiện có mức 

lợi nhuận trên doanh thu khoảng 3% nhưng chưa tính đến các 

chi phí vận hành. Công ty đã thông qua việc tăng vốn gấp 10 

lần từ 50 tỷ lên 500 tỷ trong năm nay để mở rộng chuỗi này. 

Ngoài ra Với ưu thế sẵn có về kinh nghiệp ứng dụng công 

nghệ trong quản lý và học hỏi các mô hình siêu thị mini từ các 

nước láng giềng, có thể kỳ vọng rằng MWG sẽ tiếp tục thành 

công ở mảng kinh doanh rất tiềm năng này. 

 

Đánh giá chung: Định hướng phát triển của công ty 

trong những năm tiếp theo sẽ tập trung vào mảng điện máy và 

bách hóa xanh , với hiện tại chuỗi cửa hàng Điên máy xanh 

đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ đồng thời về 

dài hạn MWG còn có quân bài chiến lược là Bách hóa xanh có 

thể  sẽ là chìa khóa giúp MWG duy trì tốc độ tăng trưởng 

trong giai đoạn 2018. 

375

633

1207

1609

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2014 2015 2016 7T2017

SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG

72%

28%

0%

56%

43%

1%

CƠ CẤU DOANH THU

Thế giới di động Điện máy xanh Bách hóa xanh



BÁO CÁO PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU 

Mã:MWG (HOSE) | Ngành: Bán lẻ 

 

 
www.irs.com.vn Trang|3 

  
     NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

 
 

 MWG vẫn đang vận động trong xu thế tăng chặt chẽ từ đầu năm 2017. Ngắn hạn, cổ phiếu đã có một nhịp 

tích lũy ngắn hạn: thu hẹp biên độ và cạn kiệt dần thanh khoản. 

 

 Khuyến nghị: MUA cổ phiếu MWG: 

- Vùng giá thăm dò: 105 

- Mua gia tăng: khi vượt 106.5 

- Mục tiêu: 120 

- Stoploss: 104 
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DIỄN GIẢI 

 
Khuyến nghị Diễn giải 

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 15% 

Nắm giữ Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -15% đến 15% 

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường dưới -15% 

 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn thận và được cho là đáng tin 

cậy nhất, tuy nhiên Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia (IRS) không đảm bảo tuyệt đối độ 

chính xác và đầy đủ của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo 

cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích tại thời điểm viết báo cáo và có thể 

thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. 

Báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên người 

đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như 

một nguồn thông tin tham khảo. 

IRS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh, tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp 

vụ ngân hàng đầu tư với đối tượng được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng 

IRS có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này.  

 

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
 

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia 

Trụ sở: 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 

Fax: (+84.4) 3 944 6969 

Email: contact@irs.com.vn 


