
 HaiPhong Securities.., J.S.C 
 

Http://www.haseco.vn                                                                                                                                                       1 

 

 

Ngành Dầu khí 

 

Báo cáo phân tích 
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Công ty cổ phần Đầu tư thế giới di động 
 

Mã giao dịch: MWG 

 

 

 
 

 

Giá kỳ vọng (VND) 
 

36 
 

Giá hiện tại  (30/09/2015) 
 

28,6 
 

Lợi nhuận kỳ vọng  
 

26%  
Sàn giao dịch HSX 

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 19.570 

SL cổ phiếu lưu 

hành (triệu cp) 146,6 

KLGD bình 

quân10 ngày  177.940 

  

Room nước ngoài 49% 

Tỷ lệ cổ tức 26% 

Beta 0,76 

 
      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

I. Tổng quan       

          Giới thiệu : MWG là doanh nghiệp phân phối, bán lẻ các sản phẩm điện thoại, 

công nghệ. Trong hiện tại là chuỗi bán lẻ có quy mô lớn nhất trên thị trường hàng 

công nghệ điện tử. Vị thế của doanh nghiệp được xây dựng từ chất lượng dịch vụ, 

quản trị hàng tồn kho, và chính sách nhân sự. Điều này giúp doanh nghiệp tạo sự 

vượt trội so với các cửa hàng bán lẻ truyền thống, gia tăng thị phần và tăng trưởng 

trong tương lai. MWG dẫn đầu với doanh thu năm 2015 đạt 20.758 tỷ đồng (+54,3% 

YoY), chiếm 30% thị phần bán lẻ điện thoại di động. Hệ thống FPT Shop cùng kỳ có 

mức doanh thu đạt 7.842 tỷ đồng (+50,1% YoY), chiếm 11,9% thị phần bán lẻ. 

       Tiềm năng phát triển của ngành bán lẻ Thị trường tiêu thụ mặt hàng công 

nghệ điện tử luôn có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm với tốc độ trung bình 

16%/năm và kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển.  Thị trường bán lẻ công nghệ điện tử đang 

dần trở nên tập trung và giảm phân mảnh do sự phát triển của các chuỗi bán lẻ. Thị 

trường bán lẻ 90 triệu dân của Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư thể hiện 

qua hàng loạt thương vụ thâu tóm Big C, Nguyễn Kim, Ocean Mart…   

     
 Cơ cấu cổ đông  Năm 2007 Công ty TNHH Thế Giới Di Động tiếp nhận vốn 

đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở 

rộng cơ hội phát triển, đồng thời cũng là bước ngoặt để công ty chứng kiến sự tham 

gia của các quỹ đầu tư ngoại khác như: Mekong Enterprise Fund II (9,24%), Mutual 

Fund Elite (6,74%), Ntasian Discovery Master Fund (4,76%)…Khối ngoại đang nắm 

kín room 49% tại cổ phiếu này. Tuy nhiên trong thời gian gần đây sau khi cổ phiếu 

MWG bứt phá mạnh thì một số quỹ có dấu hiệu bán ra chốt lời như: Mekong 

Enterprise Fund II, Ntasian Discovery Master Fund…nhưng ở chiều ngược lại nhóm 

quỹ của Dragon Capital lại mua vào và gia tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,33% 

           

II. Tình hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh 

MWG duy trì kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu và lợi nhuận tăng 

trưởng qua các năm Đặc biệt kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng vượt bậc từ năm 

2014.  KQKD 6 tháng đầu năm 2016 của MWG duy trì đà tăng trưởng ấn tượng đóng 

góp chính bởi mảng bán lẻ di động và điện máy. Động lực chính là việc tăng số cửa 

http://s.cafef.vn/otc/PYNMFE-mutual-fund-elite.chn
http://s.cafef.vn/otc/PYNMFE-mutual-fund-elite.chn
http://s.cafef.vn/otc/PYNMFE-mutual-fund-elite.chn
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Bộ phận phân tích và đầu tư 
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Hải Phòng  

Trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, 

quận Hồng Bàng, tp Hải Phòng  

Điện thoại hội sở: (84-031) 384 

2335 

Email: haseco@haseco.vn 

 

hàng một cách nhanh chóng trên khắp cả nước và số cửa hàng được dự báo tiếp tục 

tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm 2016. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 19.650 tỷ đồng 

(+80,9% yoy, 57,5% KH), LNST đạt 834,9 tỷ đồng (+82,9% yoy, 60,2% KH) 

 

    Số lượng cửa hàng của Thế giới di động tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ Tính 

đến cuối Q2.2016, MWG đã mở 827 cửa hàng Thế giới di động (+192,3% yoy) và thị 

phần đã tăng từ 30% trong Q2.2015 lên 35% Q2.2016. Chính tốc độ mở cửa hàng 

nhanh chóng giúp MWG tiếp tục chiếm thị phần từ các cửa hàng nhỏ lẻ (thị phần hiện 

nay khoảng 25-30%). Tuy nhiên, doanh thu/cửa hàng của Thế giới di động giảm còn 

33,91 tỷ đồng/năm (-19,8% yoy) khi MWG có xu hướng tăng tỷ lệ mở cửa hàng tại 

các khu vực nông thôn hướng đến đối tượng thu nhập thấp và tại các con phố có lượng 

tiêu thụ cao ở thành phố lớn nhằm giảm tải cho các cửa hàng hiện hữu.      

     Áp lực cạnh tranh gia tăng So sánh với các doanh nghiệp trong nước thì Thế 

giới di động có phần vượt trội cả về quy mô và thương hiệu. Tuy vậy sự xuất hiện 

của các doanh nghiệp Thái Lan với chiến lược thâu tóm nhanh và mạnh cũng đang 

tạo ra thách thức không nhỏ đối với MWG. Sự việc Big C ngừng hợp tác với 22 cửa 

hàng của MWG tác động không lớn đến doanh thu cũng như tốc độ mở rộng chuỗi 

cửa hàng. Tuy nhiên nó cũng cho thấy MWG sẽ phải đối đầu với một đối thủ mạnh 

hơn về tiềm lực.  

     Xu hướng bán hàng trên thế giới đang vận động theo hướng các kênh bán lẻ 

truyền thống dần nhường chỗ cho các kênh bán hàng hiện đại all in one, bán hàng 

qua mạng. Minh chứng cho điều này là sự lớn mạnh của các trang bán hàng  trực 

tuyến như alibaba.com, amazon.com, lazada.com…đi cùng với sự suy yếu của 

Walmart, Parkson, Lottle…Để thích ứng MWG cũng đang chạy đua kênh bán hàng 

online, phấn đấu sẽ chiếm khoảng 10% doanh thu công ty. Điểm có lợi đối với 
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MWG là thương mại điện tử tại Việt Nam dù tiềm năng nhưng cũng chưa phát triển 

đủ mạnh để cạnh tranh đáng kể với công ty. 

        Thử nghiệm mảng Bách hóa xanh Hiện nay, Bách hóa Xanh tiếp tục được 

MWG thử nghiệm mô hình siêu thị mini với 16 cửa hàng tại TP.HCM vì vậy chưa 

đạt được lợi thế quy mô cần thiết, do đó LNST bị âm trong 6 tháng đầu năm. Dù chỉ 

là thử nghiệm nhưng cũng gây không ít lo ngại cho nhà đầu tư bởi mảng mới này 

không liên quan gì mấy đến mảng core chính của công ty. 

      Kế hoạch mở rộng kinh doanh ra nước ngoài Tổng Giám đốc của MWG chia 

sẻ tham vọng mở rộng kinh doanh ra các thị trường nước ngoài, trong đó Myanar 

được chọn là nơi thử nghiệm ban đầu do tỷ lệ hàng hoá nhập lậu của nước này ở mức 

khá cao, tương tự như tình hình ở Việt Nam giai đoạn 2003-2004. 

 

III. Đánh giá và định giá 

1. Phân tích kỹ thuật : hiện tại MWG đang ở trong đợt điều chỉnh ngắn hạn 

của xu thế tăng dài hạn với vùng hỗ trợ mạnh 123-130. 

 

2. Định giá : Với sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ,dự kiến 

kết thúc năm tài chính 2016 MWG sẽ đạt được lợi nhuận khoảng 1700 tỷ 

đồng (tăng 58% so với 2015), tương ứng mức EPS đạt 11.564 đồng/cp. 

Mức giá kỳ vọng của MWG có thể đạt 150.300 đồng.  

3. Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu vùng 120-130 và chốt 

lời ngắn hạn tại 150 
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