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CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động   

Bloomberg Code (MWG VN)  |  Reuters Code (MWG.HM) 

Không ngừng mở rộng quy mô bán lẻ 

Định giá lần đầu với khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 166,900 đồng 

CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động, nhà bán lẻ đa ngành lớn nhất Việt Nam, là một trong những 

cổ phiếu chúng tôi đánh giá cao nhất cho năm 2022 trở đi bất chấp lo ngại về chính sách 

ESOP. Lý do, 1) thuận lợi từ nền kinh tế bình thường mới sau đại dịch Covid-19; và 2) kế hoạch 

mở rộng mạnh mẽ của công ty. Chúng tôi lần đầu định giá Mobile World với khuyến nghị 

MUA và giá mục tiêu là 166,900 đồng, tương ứng với suất sinh lời +24.1% so với mức giá hiện 

tại là 134,500 đồng. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên phương pháp định giá DCF vì nó 

phản ánh tốc độ tăng trưởng thu nhập và biến động dòng tiền trong bối cảnh công ty có thể 

tăng mạnh đầu tư vào các mảng kinh doanh mới. Chúng tôi kỳ vọng thu nhập sẽ tiếp tục tăng 

với tốc độ hai chữ số giai đoạn 2022-25 do thị phần và doanh số trên mỗi cửa hàng cao hơn. 

Vị thế đầu ngành vững chắc trong bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam còn phân mảnh 

Mobile World đang phát triển để chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Việt Nam với bối cảnh ngành 

bán lẻ Việt Nam còn phân mảnh. Yếu tố hỗ trợ chính là 1) Tốc độ mở cửa hàng mới nhanh 

nhất Việt Nam; và 2) Mô hình bán lẻ độc đáo. Công ty đặt mục tiêu nâng thị phần TGDD, DMX 

và BHX - ba mảng kinh doanh chính - lên lần lượt là 55%, 60% và 30% từ 48%, 40% và 18%. 

Triển vọng tăng trưởng hai chữ số đầy hứa hẹn sau đại dịch Covid-19 

TGDD và DMX sẽ tăng trưởng ổn định kể từ năm 2022 vì 1) sự phục hồi về nhu cầu đối với 

các sản phẩm ICT được đẩy nhanh bởi đại dịch Covid-19; và 2) sự mở rộng của Topzone và 

Điện máy Xanh Supermini (thâm nhập vào vùng nông thôn). Ngoài ra, BHX dự kiến sẽ tạo ra 

lợi nhuận ròng dương vào cuối năm 2022 sau khi đạt điểm hòa vốn EBITDA toàn công ty vào 

năm 2021, nhờ doanh số bán hàng trên mỗi cửa hàng cao hơn và tối ưu hóa chi phí.   

Xây dựng hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng 

Mobile World đang xây dựng một hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu 

dùng, từ nhu cầu cơ bản đến nhu cầu đặc biệt. Nhờ đó, công ty không chỉ đẩy mạnh hoạt 

động bán chéo mà còn khai thác thêm nguồn thu nhập mới, củng cố tăng trưởng dài hạn. 

MUA 
BC Lần Đầu  

Giá mục tiêu (12 tháng) VND166,900 

Giá hiện tại  (Mar 02nd 2022) VND134,500 

Suất sinh lời  (%) +24.1 

 

Năm 2021 2022F 2023F 2024F 2025F 

Doanh thu (tỷ VND) 122,958 143,437 162,360 183,035 202,082 
LN HĐKD (tỷ VND) 5,888 7,819 8,986 11,040 13,509 
LNST (tỷ VND) 4,899 6,316 7,504 9,194 11,098 

EPS (đồng) 6,872 8,859 10,526 12,896 15,568 
BPS (đồng) 27,781 31,476 36,317 40,214 44,454 

Biên LN HĐKD (%) 4.8 5.5 5.5 6.0 6.7 
Biên LNST (%) 4.0 4.4 4.6 5.0 5.5 
ROE (%) 24.0 27.4 27.8 30.2 32.4 

PER (x) 24.3 18.8 15.9 12.9 10.7 
PBR (x) 6.0 5.3 4.6 4.2 3.8 
EV/EBITDA (x) 10.2 9.8 8.4 7.3 6.2 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  

 

 An Nguyen ☎  (84-28) 6299-8023 

   an.ntn@shinhan.com 

 
 

VNINDEX 1,486 

HNXINDEX 442 

Vốn hóa (tỷ VND) 95,876 

SLCP lưu hành (triệu CP) 712.8 

Tự do giao dịch (triệu CP) 530.4 

52-tuần cao/thấp (VND) 145,500/83,300 

KLGD bình quân 90 ngày (triệu CP) 1.1 

GTGD bình quân 90 ngày (tỷ VND) 129.1 

  

Cổ đông lớn (%) Dragon Capital 18.98 

 Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
Thế giới Bán lẻ 

10.76 

   

Biến động giá 3T 6T 12T 

Tuyệt đối (%) 2.2  23.9  50.3  

Tương đối (%) (2.0)  11.1  23.5  

 

Ngày 02, Tháng 03, Năm 2022 
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Định giá và khuyến nghị 

Định giá lần đầu với khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 166,900 đồng 

Chúng tôi lần đầu định giá CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động, hay Mobile World (MWG VN), nhà bán lẻ đa ngành 

lớn nhất Việt Nam tính theo số lượng cửa hàng, với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 166,900 đồng (tương 

ứng với tỷ suất lợi nhuận +24.1% so với giá hiện tại 134,500 đồng). Trong bối cảnh nền kinh tế bình thường 

mới sau dịch Covid-19, chúng tôi cho rằng năm 2022 là một điểm mua khá tốt đối với cổ phiếu của doanh 

nghiệp đầu ngành như Mobile World, nhờ 1) Chuỗi Thế Giới Di Động (TGDD), bao gồm Topzone, và Điện Máy 

Xanh (DMX) sẽ tăng trưởng ổn định kể từ năm 2022 sau khi vượt qua giai đoạn tăng trưởng âm năm 2021; 2) 

Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) dự kiến sẽ có lời cuối năm 2022 sau khi đạt điểm hòa vốn EBITDA toàn công ty 

năm 2021, giúp tăng biên lợi nhuận ròng tương lai; và 3) Tăng trưởng dài hạn của Mobile World được củng cố 

khi công ty đang đẩy mạnh phát triển một hệ sinh thái đáp ứng tất cả nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Phương pháp định giá 

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền (DCF) làm phương pháp định giá chính cho 

Mobile World, vì phương pháp này có thể phản ánh được tốc độ tăng trưởng thu nhập và biến động dòng tiền 

của doanh nghiệp với bối cảnh công ty có thể tăng mạnh đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới tiềm năng. 

Định giá DCF của Mobile World 
(Đơn vị: tỉ VND)  2022F 2023F 2024F 2025F 

Doanh thu thuần 143,437 162,360 183,035 202,082 
LN ròng 6,316 7,504 9,194 11,098 
Cộng: Lãi vay sau thuế 647 379 322 339 
Cộng: Khấu hao 3,502 3,764 3,945 4,026 
Trừ: Thay đổi vốn lưu động  (991)   (2,690)   6,541  3,934 

Trừ: Vốn đầu tư  3,974   3,533   2,455   1,090  

Dòng tiền tự do (FCFF)  7,482   10,804   4,466   10,439  

Tỷ lệ chiết khấu 0.93  0.86  0.79  0.73  
Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do  6,985   9,302   3,546   7,646  
Tổng giá trị hiện tại 27,479     

Tốc độ tăng trưởng dài hạn (%) 1.0     

Giá trị hiện tại của giá trị dài hạn 104,171     

Giá trị doanh nghiệp 131,650     

Dư nợ (2,450)    
Giá trị vốn chủ sở hữu 118,959    
# số lượng cổ phiếu lưu hành 712,905,762   

  

Giá mục tiêu (VND) 166,900   
  

Giá hiện tại  134,500   
  

Suất sinh lời 24.1        

Bảng tính toán chi phí vốn bình quân (WACC)  Ghi chú 

WACC (%) 8.41  
Lãi suất phi rủi ro (%) 2.80 Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm 
Phần bù rủi ro vốn cổ phần (%) 7.80  
Beta 0.86 beta 4 năm gần nhất 
Chi phí vay nợ (%) 2.73  
Chi phí sử dụng vốn (%) 9.48  
Tỷ lệ nợ trên vốn (%) 14.45  
Giá trị nợ vay ( tỉ đồng) 16,136  
Giá trị vốn chủ sở hữu ( tỉ đồng) 95,529  

Nguồn: Bloomberg, Shinhan Securities Vietnam 

Giá mục tiêu của chúng tôi là 166,900 đồng, tương ứng với PBR và PER dự phóng năm 2022 là 5.3 lần và 18.8 

lần, cao hơn trung bình lịch sử 3 năm PBR và PER của chính Mobile World lần lượt là 29.3% và 15.3%. Chúng 

tôi tin rằng, mức giá 166,900 đồng là hợp lý dựa trên tiềm năng lợi nhuận cao hơn và quy mô doanh nghiệp 

lớn hơn, nhờ kế hoạch mở rộng của công ty. Mặc dù cổ phiếu Mobile World đã tăng giá liên tiếp trong hai năm 

do nhà đầu tư tin vào sự thành công của hai chuỗi DMS và BHX, bất chấp lo ngại về chính sách ESOP, tiềm 

năng tăng trưởng tương lai sẽ giảm bớt lo lắng này, tạo đà cho cổ phiếu Mobile World duy trì xu hướng tăng. 
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Mobile World – P/B dự phóng 12M và ROE   Mobile World – P/E dự phóng 12M và tăng trưởng EPS 

  
 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

Mobile World – P/B dự phóng 12M  Mobile World – Biểu đồ PBR 

  
 

Nguồn: Bloomberg, Company data, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Company data, Shinhan Securities Vietnam 

 

Mobile World – P/E dự phóng 12M  Mobile World – Biểu đồ PER 

  
 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Các sự kiện quan trọng của Mobile World 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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thực phẩm tươi sống và

nhu yếu phẩm - Bách

Hóa Xanh (BHX)

Ra mắt chuỗi bán lẻ
điện thoại Bigphone

ởCampuchia

Đại dịch Covid-19 

bùng phát

- Mua lại chuỗi điện

máyTrầnAnh

- Đầu tư vào chuỗi

dượcphẩm AnKhang

Lần đầu công bố
chínhsách ESOP

Ra mắt kênh mua

sắm trực tuyến:

vuivui.com

Bách Hóa Xanh
hoàn thành giai đoạn

thửnghiệm

Doanh thu TGDD &
DMX tăng trưởngâm

Doanh thu chuỗi Bách Hóa 

Xanh đạt mốc 11 nghìn tỷ
đồng sau 3 năm hoạt động

- Ra mắt chuỗi Điện Máy Xanh

Super mini (DMS)
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BHX đạt điểm
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cấpđộ công ty

Giai đoạn giãn

cách xã hội do đại

dịchCovid-19

Doanh thu chuỗi 

TGDD lần đầu tiên 

không tăng trưởng
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Quan Điểm Đầu Tư 

Vị thế đầu ngành vững chắc trong bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam còn phân mảnh.  

CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động hay Mobile World (MWG VN) là một trong những công ty dẫn đầu ngành bán 

lẻ Việt Nam. Năm 2021, thị phần chuỗi “Thegioididong (TGDD)”, “Điện Máy Xanh (DMX)” và “Bách Hóa Xanh 

(BHX)” - ba trụ cột tạo ra doanh thu – lần lược là 48%, 40% và 18%. Chúng tôi cho rằng Mobile World đang phát 

triển kế hoạch chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Việt Nam trong dài hạn, cụ thể là nâng thị phần TGDD, DMX và 

BHX lần lượt lên 55%, 60% và 30%. 

Mobile World có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, ví dụ hệ thống vận hành chuỗi bán lẻ 

đặc trưng được phát triển bởi chính công ty. Lợi thế cạnh tranh này giúp công ty có tốc độ mở cửa hàng mới 

nhanh nhất Việt Nam, nhờ đó tận dụng được lợi thế của người đi đầu và mở rộng phạm vi phủ sóng quy mô 

lớn. Trong bức tranh thị trường bán lẻ Việt Nam còn phân mảnh với 70% tổng thị phần thuộc về các nhà bán 

lẻ truyền thống, và các nhà bán lẻ hiện đại tập trung ở khu vực thành thị, chúng tôi tin rằng Mobile World sẽ 

thành công trong việc thâm nhập các sân chơi mới như nông thôn hoặc các phân ngành mới của ngành bán 

lẻ, cũng như thu hút thêm khách hàng mới từ kênh bán lẻ truyền thống. 

 

Thị phần các chuỗi bán lẻ của Mobile World    Số lượng cửa hàng bán lẻ của Mobile World (2016-2021) 

 
 

 

Nguồn: Gfk, Euromonitor, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam.  Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

Triển vọng tăng trưởng hai chữ số sau đại dịch Covid-19 

Mobile World sẽ ghi nhận xu hướng tăng trong cả doanh thu và lợi nhuận với mức tăng trưởng hai chữ số mỗi 

năm trong 5 năm tới. Các trụ cột là: 1) sự trở lại quỹ đạo tăng trưởng dương của hai chuỗi “TGDD” và “DMX”; 

và 2) đóng góp cao hơn của chuỗi BHX - mảng kinh doanh tăng trưởng hai chữ số của Mobile World. 

Đại dịch Covid-19 thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghệ trở lại quỹ đạo tăng trưởng dương. 

Mobile World giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán lẻ ICT (điện tử) và điện máy thông qua hai chuỗi 

TGDD và DMX, bất chấp cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ lớn như FPT Retail, CellphoneS hay 

Nguyễn Kim. Chúng tôi tin rằng, nguồn thu nhập này sẽ tăng trưởng vững chắc trong 5 năm tới, do 1) sự phục 

hồi nhu cầu các sản phẩm ICT được thúc đẩy bởi đại dịch Covid-19; 2) tác động của xu hướng hiện đại hóa đến 

mức sống của người dân; và 3) sự phát triển của công nghệ mới. 

 TGDD sẽ ghi nhận doanh số bán hàng tăng trưởng ổn định kể từ năm 2022 do thị phần cao hơn    

TGDD tận dụng được sự gia tăng trong nhu cầu sở hữu điện thoại thông minh & máy tính xách tay tại Việt 

Nam (2020-25F CAGR là 8.2% theo BMI) nhờ lợi thế cạnh tranh lớn so với các công ty cùng ngành, bao gồm đa 

dạng sản phẩm (~1,500 SKUs/cửa hàng) và mạng lưới bán lẻ lớn nhất Việt Nam (bao gồm cửa hàng vật lý và 

kênh trực tuyến). Thêm vào đó, TGDD đang tăng thị phần nhờ sự mở rộng mạnh mẽ chuỗi Topzone (từ 10 

cửa hàng năm 2021 lên 210 cửa hàng năm 2022) cũng như nguồn cung từ các nhà bán lẻ không được ủy 

quyền (ví dụ: nguồn hàng xách tay hoặc cửa hàng truyền thống) bị hạn chế. Mặt khác, Mobile World đang bổ 
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sung thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho cửa hàng TGDD theo mô hình shop-in-shop (ví dụ: cửa hàng AvaJi 

hoặc dịch vụ F88), khuyến khích hoạt động bán chéo, từ đó tăng doanh thu. Kết quả, TGDD được tin rằng sẽ 

tăng trưởng dương kể từ năm 2022 sau khi trải qua tăng trưởng âm năm 2021. 

  Mạng lưới bán lẻ của TGDD và tăng trưởng doanh thu (2016-2021) 

 Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam. 

 

Doanh số ngành ICT Việt Nam (2019-2025F)  Các mô hình cửa hàng của TGDD 

 

 

  

Nguồn: BMI, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Shinhan Securities Vietnam 

 DMX nắm bắt xu hướng hiện đại hóa để tăng trưởng cao hơn 

DMX sẽ lấy lại đà tăng trưởng dựa vào yêu cầu chất lượng sống cao hơn sau đại dịch Covid-19. Chúng tôi kỳ 

vọng DMX sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ cả tệp khách hàng tiềm năng và hiện tại. Đối với phân khúc khách 

hàng tiềm năng, các nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng Việt Nam chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội 

hoặc Hồ Chí Minh, trong khi có rất ít nhà bán lẻ hiện đại hoạt động ở các thành phố nhỏ hơn (ví dụ: Trà Vinh 

hoặc Điện Biên Phủ) hoặc vùng nông thôn. Trong bối cảnh 1) 60% dân số Việt Nam sống bên ngoài các thành 

phố lớn và 2) Thu nhập người Việt Nam đang trở nên cao hơn thúc đẩy xu hướng hiện đại hóa, được trang bị 

bởi sự phủ sóng mạnh mẽ của chuỗi Điện máy Xanh Supermini (DMS) - vũ khí để Mobile World thâm nhập 

khu vực nông thôn, DMX được tin rằng sẽ chiếm lĩnh các thị trường tiềm năng này. Về khách hàng hiện tại, sự 

ra đời nhanh chóng của các công nghệ mới (ví dụ: thiết bị trợ lý thông minh hoặc thiết bị gia dụng điện từ) 

đang thay đổi cuộc sống của họ, khuyến khích nhóm khách hàng này tiếp tục mua sắm. Dựa vào danh tiếng 

của Mobile World trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt cho khách hàng, chúng tôi tin rằng 

lượng chi tiêu trung bình của nhóm khách hàng này sẽ tăng lên. Mặt khác, Mobile World cũng gia tăng giá trị 

cho mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng bằng cách mở rộng mô hình “Điện Máy Xanh” sang thị trường 

Campuchia với chuỗi “Bluetronics”. Dựa trên thành công là nhà bán lẻ điện thoại & điện máy số 1 tại 
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Campuchia, chúng tôi tin rằng Mobile World có thể tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh này sang các nước 

khác (ví dụ: Indonesia), thúc đẩy tổng doanh số bán hàng trong dài hạn. 

 Mạng lưới bán lẻ của DMX và tăng trưởng doanh thu (2016-2021) 

 
Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam. 

 

Người Việt Nam đang trở nên giàu hơn  Sự mở rộng hàng loạt của DMS giúp tăng thị phần của DMX 

 

 

  

Nguồn: BMI, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

Nâng cao hiệu quả hoạt động mang lại tiềm năng tăng trưởng cao với CAGR hai chữ số cho BHX  

Mobile World tiếp tục nuôi tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa ngành hàng lớn nhất Việt Nam bằng việc khai 

trương chuỗi bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm Bách Hóa Xanh (BHX) - thành phần quan trọng trong bức 

tranh tăng trưởng hai chữ số của Mobile World. Hiện tại, Co.op Mart, Winmart và BHX là ba công ty dẫn đầu 

trong phân khúc bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm hiện đại tại Việt Nam. Trong cuộc đua dài hạn, chúng tôi 

tin rằng BHX sẽ vượt trội so với các công ty cùng ngành, nhờ 1) mô hình kinh doanh độc đáo; 2) lợi thế kinh tế 

nhờ quy mô; và 3) hỗ trợ của Mobile World. 

     Bách Hóa Xanh – Sự kết hợp mô hình bán lẻ giữa chợ truyền thống và siêu thị hiện đại 

Bách Hóa Xanh là chuỗi bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm hiện đại duy nhất hoạt động theo mô hình kết 

hợp giữa chợ truyền thống và siêu thị hiện đại tại Việt Nam. Mô hình kinh doanh độc đáo này, đặc biệt tập 

trung vào bán thực phẩm tươi sống, cho phép BHX dễ dàng thâm nhập thị trường đại chúng, bao gồm khách 

hàng của kênh bán lẻ truyền thống (chiếm 61% tổng thị phần bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu Việt Nam) và 

kênh bán lẻ hiện đại. Bên cạnh đó, BHX cũng là nhà bán lẻ đa kênh sở hữu mạng lưới giao hàng lớn tập trung 

khu vực miền Trung và Nam Việt Nam, hiện phủ khắp 25 tỉnh thành từ Tây Nguyên đến Nam Bộ và miền Tây. 

Tóm lại, dựa trên 1) mô hình kinh doanh độc đáo; 2) mạng lưới điểm bán hàng (POS) rộng lớn; và 3) hệ thống 

giao hàng chuyên nghiệp của BHX, chúng tôi tin rằng BHX sẽ tiếp cận được với nhiều đối tượng người tiêu 

dùng hơn trong tương lai. 
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Cửa hàng Bách Hóa Xanh (BHX) 500m2    BHX là yếu tố quan trọng của tương lai tăng trưởng hai chữ số của MWG 

 

 

  

Nguồn: Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 Lợi thế kinh tế nhờ quy mô 

Kể từ năm 2021, BHX tận dụng được lợi thế kinh tế nhờ quy mô, cụ thể quy mô hoạt động của chuỗi đủ lớn 

với sự ra mắt cửa hàng BHX 500m2, giúp tối ưu hóa chi phí (quản lý chi phí cố định tốt hơn) và nâng cao doanh 

số bán hàng. Bên cạnh đó, BHX dự kiến sẽ phủ sóng khắp Việt Nam từ năm 2023 sau khi quy trình hoạt động 

được chuẩn hóa hoàn toàn. Năm 2021, BHX sở hữu số lượng cửa hàng lớn thứ hai với 2,144 cửa hàng, chỉ 

thấp hơn Winmart (khoảng 2,600 cửa hàng) nhưng vượt qua Saigon Co.op (khoảng 1,000 cửa hàng). Cùng với 

việc đa dạng hóa loại hình cửa hàng (150m2; 300m2; 500m2; 2,000m2) giúp gia tăng SKUs, chúng tôi tin rằng 

chiến lược mở rộng của BHX sẽ thành công, đưa tới 1) thị phần lớn hơn, 2) doanh thu trên mỗi cửa hàng cao 

hơn, và 3) chi phí được tối ưu hóa hơn. Dựa vào 1) doanh thu trên mỗi cửa hàng mỗi tháng của BHX hiện tại 

là ~1.0 tỷ đồng; 2) doanh thu hòa vốn mỗi cửa hàng mỗi tháng ước tính là ~1.2 tỷ đồng (Mobile World ước 

tính); và 3) lợi thế kinh tế nhờ quy mô, chúng tôi tin rằng BHX sẽ tạo ra lợi nhuận ròng dương trong tương lai. 

 Lợi thế cạnh tranh cao nhờ trực thuộc Mobile World. 

BHX được vận hành bởi Mobile World, 1) sở hữu đội ngũ có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành chuỗi 

bán lẻ; 2) đưa ra các chiến lược kinh doanh thông minh (ví dụ: mô hình kết hợp giữa chợ truyền thống và siêu 

thị hiện đại) giúp BHX tạo sự khác biệt so với các công ty cùng ngành; và 3) có vị thế trong ngành. Nhờ đó, BHX 

thừa hưởng ba lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Thứ nhất, hệ thống đào tạo đặc thù được xây dựng bởi 

Mobile World - đã được áp dụng thành công cho chuỗi TGDD & DMX. Các nhà lãnh đạo của BHX đang tùy 

chỉnh hệ thống này cho phù hợp với mô hình bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm, sau đó cải thiện hiệu quả 

hoạt động để nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Thứ hai, Mobile World số hóa quy trình vận 

hành BHX (từ lấy hàng, lưu kho, trưng bày, bán hàng và quản lý hàng hóa) nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành 

bằng công nghệ do đội ngũ IT của chính công ty phát triển. Thứ ba, BHX có điều kiện thuận lợi trong việc nhận 

được các điều khoản tốt hơn từ các nhà cung cấp và đối tác nhờ vị thế đầu ngành của Mobile World. Do đó, 

BHX có dư địa để tăng mạnh lượng khách hàng và tạo ra lợi nhuận ròng tăng trưởng trong tương lai.    

Cơ cấu BHX phân theo loại cửa hàng và doanh số trung bình mỗi cửa hàng  Điểm hòa vốn EBITDA của BHX (2019-2021) 

 

 

  

   Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Cơ cấu phân bổ cửa hàng theo địa lý của BHX và Winmart (2021)  Bách Hóa Xanh sở hữu diện tích bán hàng lớn nhất (2017-2020) 

 

 

 

Nguồn: Mobile World, Winmart, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Euromonitor, Shinhan Securities Vietnam 

Xây dựng hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng 

Mobile World được kỳ vọng sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng bằng cách mở rộng mạnh 

mẽ hệ sinh thái của công ty, bao gồm thực phẩm (4K Farm, BHX), dược phẩm (An Khang), công nghệ (TGDD, 

Topzone, DMX, Bluetronics), giao hàng (kênh mua sắm trực tuyến và “Vận tải Toàn Tín”), và các dịch vụ khác 

(chuỗi Ava World, dịch vụ lắp đặt - sửa chữa - bảo trì Tận Tâm). Làm được điều này, công ty sẽ sở hữu hệ thống 

bán lẻ đa dạng nhất Việt Nam, cho phép Mobile World đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm từ danh mục 

khách hàng lớn. Cùng với thu nhập tiềm năng từ các mảng kinh doanh mới (bằng cách mở rộng hệ sinh thái), 

tăng trưởng dài hạn của công ty cũng sẽ được củng cố. Trên thực tế, 2016-2021 CAGR doanh thu của Mobile 

World (BHX ra mắt năm 2017) là 22.5% trong khi kết quả của FRT chỉ 15.8%. 

Mobile World đang xây dựng hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng (2021)           
 

  

Nguồn: Shinhan Securities Vietnam   
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Dự phóng doanh thu 

Lợi nhuận ròng sẽ trở lại tăng trưởng hai chữ số. 

Doanh thu của Mobile World sẽ trở lại mức tăng trưởng hai chữ số trong 5 năm tới với tốc độ CAGR giai đoạn 

2021-25F là 12.8%. Lý do chính đầu tiên là Mobile World sẽ nâng tổng số cửa hàng (không bao gồm chuỗi An 

Khang) lên 6,790 cửa hàng năm 2025 từ 5,128 năm 2021. Trong đó, TGDD (bao gồm Topzone), DMX và BHX 

được ước tính đạt lần lượt 1,381; 2,355; và 2,786 cửa hàng vào năm 2025. Nguyên nhân chính thứ hai là doanh 

thu trung bình trên mỗi cửa hàng mỗi tháng cao hơn từ DMX (2.9 tỷ đồng năm 2021 lên 3.5 tỷ đồng năm 2025) 

và BHX (1.2 tỷ đồng năm 2021 lên 2.1 tỷ đồng năm 2025). Đáng chú ý, BHX còn được hưởng lợi từ chính sách 

giảm thuế suất thuế GTGT (10% xuống 8%) trong năm 2022 cái sẽ kích thích tiêu dùng, kéo theo lượng khách 

đến BHX ngày càng nhiều. 

Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Mobile World sẽ tăng trưởng cao hơn doanh thu, với tốc độ CAGR giai đoạn 

2021-25F là 22.9%. Chúng tôi cho rằng BHX sẽ đạt điểm hòa vốn EBITDA vào cuối năm 2022, sau đó tạo ra lợi 

nhuận ròng dương kể từ năm 2023. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận ròng của Mobile World được dự báo sẽ cải 

thiện từ 4.0% năm 2021 lên 5.6% năm 2025, dựa vào: 1) doanh số bán hàng trung bình trên mỗi cửa hàng cao 

hơn; và 2) lợi thế kinh tế nhờ quy mô. 

Doanh thu và biên lợi nhuận ròng (2021-2025F) 

 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 
Doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng của Mobile World 

(Đơn vị: tỷ VND) 2020 2021 2022F 2023F 2024F 2025F 

Doanh thu 108,546 122,958 143,437 162,360 183,035 202,082 

 TGDD 29,525 31,321 27,060 25,126 24,217 24,172 

 Topzone 0 280 5,160 7,680 8,976 9,372 

 DMX  57,746 62,700 72,449 78,265 84,933 89,051 

 Bluetronics 0 450 549 612 711 806 

 BHX 21,275 28,207 37,647 49,389 62,027 75,499 

 Others 0 0.1 571 1,289 2,170 3,182 

Lợi nhuận gộp 23,954 27,632 33,666 38,986 44,823 50,241 

LN từ HĐKD 5,216 5,888 7,819 8,986 11,040 13,509 

LN ròng 3,918 4,899 6,316 7,504 9,194 11,098 

Biên LN (%)       

Biên LN gộp 22.1 22.5 23.5 24.0 24.5 24.9 

Biên LN từ HĐKD 4.8 4.8 5.5 5.5 6.0 6.7 

Biên LN ròng 3.6 4.0 4.4 4.6 5.0 5.5 

Tăng trưởng (%YoY)       

Doanh thu 6.2 13.3 16.7 13.2 12.7 10.4 

LN gộp 22.9 15.4 21.8 15.8 15.0 12.1 

LN từ HĐKD 4.8 12.9 32.8 14.9 22.8 22.4 

LN ròng 2.2 25.0 28.9 18.8 22.5 20.7 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Dự phóng doanh thu theo quý của Mobile World  

(Đơn vị: tỷ VND) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22F 2Q22F 3Q22F 4Q22F 1Q23F 2Q23F 3Q23F 4Q23F 2021 2022F 2023F 

Doanh thu 30,828 31,658 24,333 36,138 38,264 35,444 34,321 35,407 44,246 42,532 38,032 37,551 122,958 143,437 162,360 

LN gộp 7,025 7,144 6,089 7,375 8,356 8,271 8,256 8,783 10,287 10,287 9,569 8,599 27,632 33,666 38,986 

LN từ HĐKD 1,691 1,498 843 1,856 2,153 2,082 1,753 1,832 2,722 2,341 1,825 2,098 5,888 7,819 8,986 

LN ròng 1,338 1,213 785 1,562 1,770 1,608 1,454 1,485 2,277 1,981 1,666 1,580 4,899 6,316 7,504 

Biên LN (%)                

Biên LN gộp 22.8 22.6 25.0 20.4 21.8 23.3 24.1 24.8 23.3 24.2 25.2 22.9 22.5 23.5 24.0 

Biên LN từ HĐKD 5.5 4.7 3.5 5.1 5.6 5.9 5.1 5.2 6.2 5.5 4.8 5.6 4.8 5.5 5.5 

Biên LN ròng 4.3 3.8 3.2 4.3 4.6 4.5 4.2 4.2 5.1 4.7 4.4 4.2 4.0 4.4 4.6 

Tăng trưởng (%YoY)                

Doanh thu 5.0  20.4  (5.4) 32.9  24.1  12.0  41.0  (2.0) 15.6  20.0  10.8  6.1  13.3  16.7  13.2  

LN gộp 14.0  23.8  5.9  17.5  18.9  15.8  35.6  19.1  23.1  24.4  15.9  (2.1) 15.4  21.8  15.8  

LN từ HĐKD 5.9  21.7  (27.1) 50.7  27.3  39.0  107.9  (1.3) 26.5  12.4  4.1  14.5  12.9  32.8  14.9  

LN ròng 18.2  35.6  (17.4) 65.8  32.3  32.6  85.1  (5.0) 28.7  23.2  14.6  6.4  25.0  28.9  18.8  

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

So sánh kết quả dự phóng theo năm từ SSV và từ Bloomberg 

(Đơn vị: tỷ VND) 
Shinhan Securities Vietnam (SSV) Bloomberg Chênh lệch (%) 

2022F 2023F 2024F 2022F 2023F 2024F 2022F 2023F 2024F 

Doanh thu 143,437 162,360 183,035 140,797 158,767 161,675 1.87  2.26  13.21  

LN từ HĐKD 7,819 8,986 11,040 7,854 9,411 9,934 (0.44) (4.51) 11.13  

LN trước thuế 8,344 9,913 12,146 8,365 10,132 10,149 (0.26) (2.16) 19.67  

LN ròng 6,316 7,504 9,194 6,372 7,628 8,336 (0.87) (1.62) 10.29  

 Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Chính sách ESOP 

Một trong những yếu tố lo ngại nhất khi đầu tư vào cổ phiếu của CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động là chính sách 

ESOP. Ba lý do chính là: 1) giá trị của ESOP, chiếm hơn 20% lợi nhuận ròng của Mobile World, có thể làm giảm 

lợi ích của các cổ đông; 2) rủi ro người đại diện (agency risk); và 3) đề xuất áp dụng tiêu chuẩn IFRS từ năm 

2025 sẽ khiến công ty chịu chi phí cao hơn so với tiêu chuẩn VAS. Trên cơ sở nghiên cứu của chúng tôi, chúng 

tôi cho rằng ưu điểm của chính sách ESOP của Mobile World lớn hơn nhược điểm. 

Phân tích tác động của chính sách ESOP lên chỉ số tài chính của Mobile World (2021) 

Năm 2021 ESOP by VAS ESOP by IFRS 

Doanh thu (Tỷ VND) 122,958 122,958 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (Tỷ VND) 3,830 4,937 

Lợi nhuận ròng (Tỷ VND) 4,899 3,206 

EPS (VND) 6,872 4,498 

P/E (x) 19.8 30.2 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam. 

Giá cổ phiếu được dùng để tính toán là thị giá cổ phiếu Mobile World ngày 31/12/2021 – 135,900 đồng/ cổ phiếu. 

Thứ nhất, công ty lần đầu phát hành ESOP vào năm 2014 cho đến nay, và ghi nhận 2014-2021 CAGR lợi nhuận 

ròng là +63.2%. Điều này có nghĩa là Mobile World có lịch sử gia tăng lợi nhuận, điều này có thể bù đắp ảnh 

hưởng tiêu cực của chính sách ESOP đối với lợi ích của cổ đông. Mobile World có một đội ngũ quản lý hùng 

hậu (như đã đề cập ở trên) với số năm làm việc tại công ty trên 15 năm. Chúng tôi tin rằng chính sách ESOP là 

một sự phù hợp tuyệt vời để củng cố không chỉ lòng trung thành của đội ngũ quản lý này mà còn là động lực 

để họ hướng tới sự phát triển và duy trì lợi nhuận cao hơn cho Mobile World. Tiếp theo, trong trường hợp 

Mobile World chuyển đổi tiêu chuẩn kế toán sang IFRS, P/E của công ty sẽ kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chúng 

tôi cho rằng chính sách mới chỉ là đề xuất và thời điểm có hiệu lực là năm 2025. Do đó, chúng tôi cho rằng rủi 

ro này là thấp trong ngắn hạn.   
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Tổng quan doanh nghiệp 

Lịch sử 

CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động (HSX: MWG) được thành lập năm 2004, được biết đến là công ty TNHH Thế Giới Di Động trước khi chuyển 

đổi thành công ty cổ phần năm 2007. Trong đó, ba chuỗi chính là "Thế Giới Di Động" (TGDĐ), "Điện Máy Xanh" (DMX) và "Bách Hóa Xanh" 

(BHX). Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường nước ngoài thông qua chuỗi cửa hàng bán lẻ điện tử 

“Bluetronics” tại Campuchia. Tính đến tháng 12 năm 2021, MWG sở hữu tổng cộng 5,306 cửa hàng, bao gồm 970 cửa hàng TGDD, 10 cửa 

hàng Topzone, 1,992 cửa hàng DMX, 2,106 cửa hàng BHX, 178 cửa hàng An Khang và 50 cửa hàng Bluetronics. 

Năm 2014, CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động được niêm yết trên sàn HOSE với vốn điều lệ ban đầu là 627 tỷ đồng. Năm 2021, vốn điều lệ 

tăng 11,4 lần lên 7,131 tỷ đồng, trở thành một trong 15 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. 

Lĩnh vực kinh doanh 

- Chuỗi “Thế Giới Di Động”: Bán lẻ điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, phụ kiện, và các dịch vụ giá trị gia tăng (ví dụ: 

thanh toán hóa đơn hoặc dịch vụ điện thoại di động trả sau). 

- Chuỗi “Điện Máy Xanh” và “Bluetronics”: Bán lẻ điện thoại, điện tử tiêu dùng (điện tử, điện lạnh và gia dụng) và xe đạp (không bán ở 

Bluetronics). 

- Chuỗi “Bách Hóa Xanh”: Bán lẻ thực phẩm tươi sống (thịt cá hoặc rau củ,…) và nhu yếu phẩm.  

- Chuỗi “An Khang”: Bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế.  

- Chuỗi Ava World - AVAJi, AVASport, AVAFashion, AVAKids, AVACycle: Bán lẻ trang sức, đồ thể thao, quần áo, sản phẩm dành cho mẹ và 

bé, và xe đạp. 

- 4K Farm (nông nghiệp), Tận Tâm (dịch vụ lắp đặt – sửa chữa – bảo hành), Toàn Tín (dịch vụ vận tải). 

Cơ cấu cổ đông 

Năm 2021, cơ cấu cổ đông của CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động phân theo loại hình nhà đầu tư là: 1) Cổ đông tổ chức (52.57%); 2) Hội đồng 

quản trị và những người có liên quan (9.42%); và 3) Khác (38.01%). Trong đó, ba cổ đông lớn là Dragon Capital (18.98%), Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ (10.76%) và Arisaig Asia Consumer Fund Ltd (7.18%). 

Cơ cấu doanh thu (2021)  Cơ cấu cổ đông (2021) 

 

 

 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam. 
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 Cấu trúc quản trị doanh nghiệp của CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động (2021) 

 

 Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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 Phụ lục : Báo cáo tài chính 

 

 Bảng cân đối kế toán 
Năm (Tỷ VND) 2020 2021 2022F 2023F 2024F 

Tổng tài sản  46,031   62,983   59,010   60,652   63,990  

Tài sản ngắn hạn  37,317   51,976   47,931   49,695   54,380  

Tiền và tương đương tiền  7,348   4,944   3,445   4,010   4,329  

Đầu tư TC ngắn hạn  8,057   13,435   10,241   13,795   10,982  

Các khoản phải thu  196   384   362   379   440  

Hàng tồn kho  19,422   29,180   29,513   26,481   32,676  

Tài sản dài hạn  8,714   11,007   11,080   10,957   9,610  

Tài sản cố định  7,267   9,567   9,700   9,534   8,110  

Lợi thế thương mại  430   368   307   246   184  

Tài sản khác 1,311 1,697 1,653 1,794 1,968 

Tổng nợ  30,549   42,605   35,995   33,694   33,538  

Nợ ngắn hạn  29,423   39,836   34,610   33,311   32,993  

Khoản phải trả  8,728   12,180   13,809   14,995   16,832  

Vay và nợ thuê tài chính   15,625   21,879   14,752   13,092   12,101  

Khác  5,069   5,778   6,050   5,224   4,059  

Nợ dài hạn  1,127   2,768   1,384   382   545  

Vay và nợ thuê tài chính  1,127   2,768   1,384   382   545  

    Khác  -     -     -     -     -    

Vốn chủ sở hữu  15,472   20,366   23,001   26,939   30,428  

Vốn góp chủ sở hữu  4,532   7,131   7,131   7,265   7,428  

Thăng dư vốn  558   558   558   558   558  

Lợi nhuận giữ lại  10,390   12,675   15,314   19,118   22,444  

Vốn khác  (7)  3   (2)  (2)  (2) 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát  9   12   15   19   24  

*Tổng nợ  16,752   24,647   16,136   13,475   12,646  

*Nợ ròng  9,404   19,704   12,691   9,464   8,317  

 

 Lưu chuyển tiền tệ 

Năm (Tỷ VND) 2020 2021 2022F 2023F 2024F 

Tiền từ HĐKD  10,792   (806)  10,081   12,749   5,490  
Lợi nhuận ròng  3,920   4,901   6,319   7,508   9,199  
Khấu hao  2,196   2,921   3,502   3,764   3,945  
Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư  (565)  (974)  (1,097)  (1,117)  (1,155) 
Lãi vay   594   674   855   501   426  
Thay đổi vốn lưu động  4,826   (7,369)  991   2,690   (6,541) 
Thay đổi khác  (178)  (959)  (490)  (596)  (384) 

Tiền từ HĐ đầu tư  (3,403)  (4,261)  (3,090)  (2,998)  (1,992) 

Chi dùng vốn  (4,007)  (5,085)  (3,974)  (3,533)  (2,455) 
Tiền thu do thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ  12   143   (1)  (2)  (2) 

Thay đổi khác  591   681   886   537   466  

Dòng tiền tự do  6,786   (5,891)  6,106   9,216   3,035  

Tiền từ HĐ tài chính  2,016   7,884   (11,966)  (6,093)  (6,369) 

Thay đổi vốn cổ phần 96 2,602 - 134 164 

Tiền đi vay/(trả) nợ  2,599   7,896   (8,511)  (2,662)  (828) 

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH  (679)  (2,614)  (3,454)  (3,565)  (5,705) 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm  9,405   2,817   (4,975)  3,658   (2,871) 

Tổng tiền đầu năm  3,115   7,348   4,944   3,445   4,010  

Thay đổi trong tỷ giá (1) 0  0  0  1  

Tổng tiền cuối năm  7,348   4,944   3,445   4,010   4,329  

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

 Kết quả hoạt động kinh doanh 
Năm (Tỷ VND) 2020 2021 2022F 2023F 2024F 

Doanh thu thuần  108,546   122,958   143,437   162,360   183,035  
Tăng trưởng (%)  6.2   13.3   16.7   13.2   12.7  

Giá vốn hàng bán  (84,592)   (95,326)   (109,770)   (123,374)  (138,212)  

Lợi nhuận gộp  23,954   27,632   33,666   38,986   44,823  

Biên lợi nhuận gộp (%)  22.1   22.5   23.5   24.0   24.5  

Chi phí BH & QLDN (18,738) (21,744) (25,847) (30,000) (33,783) 

LN từ HĐKD  5,216   5,888   7,819   8,986   11,040  

Tăng trưởng (%)  4.8   12.9   32.8   14.9   22.8  

Biên LN từ HĐKD (%) 4.8 4.8 5.5 5.5 6.0 

LN khác  791   1,253   1,388   1,436   1,538  

Thu nhập tài chính  794   1,266   1,357   1,400   1,498  

Chi phí tài chính  (0)   (40)   -     -     -    

  Trong đó: Chi phí lãi vay  (594)   (674)   (855)   (501)   (426)  

Lợi nhuận ròng từ HĐKD khác  (3)  27   31   35   40  

LNTT  5,410   6,472   8,344   9,913   12,146  

Thuế TNDN  (1,490)   (1,570)   (2,024)   (2,405)   (2,947)  

LNST  3,920   4,901   6,319   7,508   9,199  

Tăng trưởng (%)  2.2   25.0   28.9   18.8   22.5  

Biên lợi nhuận ròng (%)  3.6   4.0   4.4   4.6   5.0  

LNST cổ đông công ty mẹ  3,918   4,899   6,316   7,504   9,194  

Lợi ích CĐTS  2   3   3   4   5  

LN trước thuế và lãi vay  6,004   7,146   9,198   10,414   12,571  

Tăng trưởng (%)  6.8   19.0   28.7   13.2   20.7  

Biên LN   (%)  5.5   5.8   6.4   6.4   6.9  

LN trước thuế, lãi vay và khấu hao  8,199   7,146   9,198   10,414   12,571  

Tăng trưởng (%)  16.1   22.8   26.2   11.6   16.5  

Biên LN (%)  7.6   5.8   6.4   6.4   6.9  

 

 Chỉ số tài chính 
Year to Dec. 2020 2021 2022F 2023F 2024F 

EPS (VND)  5,495   6,872   8,859   10,526   12,896  
BPS (VND)  32,925   27,781   31,476   36,317   40,214  
DPS (VND)  1,498   333   4,844   4,908   7,679  
PER (x)  24.4   19.5   15.1   12.7   10.4  

PBR (x)  4.1   4.8   4.3   3.7   3.3  

EV/EBITDA (x)  13.7   16.8   12.1   10.5   8.6  

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)  17.7   127.4   70.5   56.4   76.0  

Lãi cổ tức (%) 1.1 0.2 3.6 3.7 5.7 

Khả năng sinh lời      

Biên EBITDA (%)  7.6   5.8   6.4   6.4   6.9  

Biên LN từ HĐKD (%)  4.8   4.8   5.5   5.5   6.0  

Biên LNST (%)  3.6   4.0   4.4   4.6   5.0  

ROA (%)  8.9   9.0   10.4   12.5   14.8  

ROE (%)  28.4   27.3   29.1   30.0   32.0  

Khả năng tài chính      

Nợ vay /Vốn chủ sở hữu (%)  1.1   1.2   0.9   0.6   0.5  

Nợ vay ròng/ EBITDA (%)  1.1   2.8   1.4   0.9   0.7  

Tỷ số thanh toán tiền mặt (%)  18.1   17.7   11.3   11.0   12.6  

Khả năng thanh toán lãi vay (x)  10.1   10.6   10.8   20.8   29.5  

Hiệu quả hoạt động      

Vòng quay vốn lưu động (lần)  15.0   12.3   11.3   10.9   9.7  

Vòng quay hàng tồn kho (ngày) 86  114  100  80  88  

Vòng quay khoản phải thu (ngày) 1  1  1  1  1  

Vòng quay khoản phải thu (ngày) 48 36 46 45 43 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Giá cổ phiếu 

 

 

Giá mục tiêu 
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Khoảng giá MT (%) 

  (VND) TB Cao/Thấp 

02/03/2022 (BC lần đầu) MUA 166,900 (2.92) (10.12)/8.10 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ghi chú: Tính toán chênh lệch giá mục tiêu dựa trên 6 tháng gần nhất 

Shinhan Securities Vietnam 

 Cổ phiếu  Ngành 

 

 MUA: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ 20% trở lên 

 MUA ngắn hạn: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ 15% đến 
20%  

 GIỮ: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ -15% đến 15%  

 BÁN: Khả năng sinh lời trong 12 tháng thấp hơn -15% 

  TÍCH CỰC: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến nghị MUA 

 TRUNG LẬP: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến nghị 
MUA ngắn hạn hoặc GIỮ 

 TIÊU CỰC: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến nghị BÁN 
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