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Tóm tắt quan điểm 

MWG đã chứng minh với nhà đầu tư là doanh nghiệp sở hữu văn hóa bán lẻ tốt nhất ở Việt Nam thông 

qua thành công của chuỗi Thế giới di động và Điện máy XANH. Hiện giá cổ phiếu chỉ mới phản ánh phần 

lợi nhuận do hai chuỗi này mang lại. Trong khi đó, chuỗi Bách hóa XANH vẫn đang lỗ dù doanh thu đã 

hơn 1 tỷ USD và tiếp cận mốc 2 tỷ đô trong 18 tháng tiếp theo. Với mốc doanh thu này, Bách hóa XANH 

sẽ vượt mặt Saigon Co.op trở thành nhà bán lẻ hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam. Tham chiếu giá trị của 

Big C (đã chuyển nhượng và đổi tên thành GO!) và Alfamart (chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng tương tự Saigon 

Co.op ở Indonesia), chúng tôi ước tính giá trị thương hiệu Bách hóa XANH ~1-2 tỷ đô hiện tại và hơn 6 tỷ 

đô trong dài hạn (trước năm 2030). Riêng năm 2021, chúng tôi kỳ vọng Bách hóa XANH sẽ có lãi sau 

thuế, khoảng từ Q4 trở đi, khi biên lãi gộp chuỗi này cao hơn 28%. Đồng thời, lợi nhuận năm 2021 của 

MWG sẽ tăng trưởng 61% so với năm 2020. Chúng tôi lưu ý, năm 2020, MWG bị thiệt hại nặng nề do dịch 

Covid-19 (giai đoạn T3-T5) và bão lũ miền Trung. Do đó, năm 2021 sẽ là năm đánh dấu chu kỳ tăng 

trưởng mới của MWG, với mức giá mục tiêu chúng tôi với năm 2021 dành cho MWG vào khoảng 200,000 

đồng/cp, tăng ~50% so với hiện tại. 

Bảng ước tính giá trị vốn hóa và giá cổ phiếu MWG theo tham số P/E trong năm 2021. 

P/E 12 13 14 15 16 17 18 19 

Vốn hóa            75,691  
           

81,998  
             

88,306  
               

94,613  
                

100,921     107,229     113,536  
   

119,844  
Giá cổ phiếu tương 
ứng          159,190  

         
172,456  

           
185,722  

             
198,988  

                
212,254     225,519     238,785  

   
252,051  

 

Tháng 4 luôn là thời điểm VÀNG để mua vào MWG 

 
 

 
Báo cáo công ty Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (MWG)  

 Ngành: Bán lẻ 

Ngày báo cáo: 06/04/2021 
 

Giá mục tiêu: 200,000 đ/cp 

Giá hiện tại: 134,100 đ/cp 
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Bách hóa XANH: giai đoạn phát triển bùng nổ về doanh thu và lợi 

nhuận đã bắt đầu  

Tổng hợp giai đoạn đầu tư đã qua 

 

Số 
lượng 
cửa 
hàng 

Doanh 
thu/cửa 

hàng 
(tỷ/tháng) 

Biên lợi 
nhuận 

gộp (sau 

hủy và mất 
hàng) 

Tỷ trọng 
doanh số 
tươi sống 

Số tỉnh 
thành đã 
mở cửa 

hàng 

 

2016 47 0.6   HCM  
2017 283 0.8 12%  HCM  

2018 

405 0.9 16% 40%  1) di dời các cửa hàng sâu trong khu dân cư, lựa chọn mặt bằng cho 
các cửa hàng mở mới nằm ở các trục đường đông đúc hơn,  
(2) đa dạng hoá danh mục sản phẩm và chuẩn hoá mô hình “thịt tươi 
– cá lội”, 
(3) thử nghiệm mở cửa hàng quy mô lớn và mở rộng đi các tỉnh lân 
cận,  
(4) chủ động rà soát đóng các cửa hàng không đạt kết quả kinh doanh 
như kỳ vọng để không ảnh hưởng đến hoạt động của toàn chuỗi trong 
tương lai.  

2019 

1008 1.3 19% 50%  Từ tháng 8, BHX đã chủ động đẩy nhanh tốc độ mở mới cửa hàng và 
quyết định tiến ra khu vực miền trung ngay trong năm 2019. 
Do chuỗi mở rộng nhanh từ tháng 10 và tập trung ở thị trường tỉnh, 
dù doanh thu các cửa hàng hiện hữu vẫn tiếp tục tăng trưởng, doanh 
thu tính trung bình 1 cửa hàng BHX không thay đổi nhiều vì các cửa 
hàng mở mới cần thời gian để đạt mức doanh thu như các cửa hàng 
đã ổn định. 

2020 

1719 1.25 24%  24/63  (i) mở rộng mạnh mẽ hệ thống cửa hàng tại nhiều tỉnh thành 
Nam Bộ và Nam Trung Bộ và (ii) tăng trưởng doanh số tích cực của 
các cửa hàng cũ. 
Sự gia tăng đáng kể biên lợi nhuận gộp của BHX chủ yếu đến từ (i) 
cải thiện các điều khoản thương mại với nhà cung cấp hàng FMCGs 
và (ii) nỗ lực tối ưu hiệu quả khâu mua hàng tươi sống. 
Với biên lợi nhuận gộp này, BHX đã có lời EBITDA (chưa bao gồm 
khấu hao) ở cấp độ cửa hàng và trung tâm phân phối (DC) cho cả 
năm 2020. 
Sau 6 tháng thử nghiệm, mô hình cửa hàng diện tích lớn 500m2 và 
cung cấp 6,000-8,000 lựa chọn hàng hóa (phần lớn nâng cấp từ các 
cửa hàng hiện hữu đang kinh doanh tốt) được lựa chọn là động lực 
tăng trưởng doanh thu cho chuỗi BHX trong năm tới. Cuối tháng 12, 
BHX có tổng cộng 182 cửa hàng loại này hiện diện tại 19 tỉnh thành 
(trong đó có 1/3 số cửa hàng đặt tại Tp.HCM). 
Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng “500m2” tại Tp.HCM đạt ~3 tỷ 
đồng/tháng và tính chung cho cả hệ thống là 2.5 tỷ đồng/tháng do 
BHX đang triển khai mô hình này với mật độ dày đặc hơn và mở 
rộng ra thị trường tỉnh. Mục tiêu đến cuối năm 2021, BHX sẽ có hơn 
500 cửa hàng diện tích lớn đến từ cả nâng cấp và mở mới, phân bố 
khắp các đô thị khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

Nguồn: MWG, Funan Securities 
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Ước tính doanh thu mảng Bách hóa XANH năm 2021 

  
Số 

lượng 

Doanh 
thu trung 

bình 

Ước tính 
doanh thu 

2021 (tỷ 
đồng) 

Giả định 

Cửa hàng hoạt động tối 
thiểu 12 tháng (mở trước 
31/12/2019) 

1,008 1.54 18,628 Tỷ lệ tăng trưởng cửa hàng cũ 10% 

Cửa hàng hoạt động dưới 
12 tháng (mở sau 
31/12/2019 - 31/12/2020) 

711 1.40 11,945 Sử dụng mức doanh thu cửa hàng tương tự năm 2020 

Cửa hàng mở trong năm 
2021 

281 1.00 2,023 
Sử dụng mức doanh thu cửa hàng tương tự năm 2020. 
Giả định số tháng hoạt động trung bình của các cửa hàng 
này là 7.2 tháng 

Tổng 2,000 1.36 32,596   
 

 

Hiện tại Bách hóa XANH đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đã tìm ra công thức thành công nên 

bước vào giai đoạn nhân rộng trên toàn quốc để gia cố quy mô doanh thu. Từ đó, gia tăng biên lợi nhuận 

và tối ưu hóa chi phí để mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như là cổ đông. 

Đâu là quy mô doanh thu chạm ngưỡng bão hòa của mảng Bách hóa XANH? 

Bách hóa XANH là mô hình bán hàng tiêu dùng hàng ngày (bách hóa và hàng tươi sống nhu yếu phẩm) 

và đã mở về tận các các xã của tỉnh miền Tây và miền Đông. Do đó, khi nhân rộng ra cả nước số lượng 

của hàng của Bách hóa XANH sẽ có mỗi quan hệ tương đồng với số lượng xã phường trên toàn quốc. 

Chúng tôi cho rằng tối thiểu mỗi xã phường ở Việt Nam trong 5 năm tới sẽ có ít nhất 1 cửa hàng Bách 

hóa XANH với quy mô >1 tỷ đồng/tháng hiện diện. 

 

Số lượng xã phường ở Việt 
Nam 

10,603 
Đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, Việt Nam có 10.603 đơn vị hành chính cấp xã, bao 
gồm 1.723 phường, 608 thị trấn và 8.272 xã, trong đó có 345 xã thuộc các thành phố 
trực thuộc tỉnh, 319 xã thuộc các thị xã và 7.608 xã thuộc các huyện. 

Doanh thu trung bình cửa 
hàng (tỷ đồng/tháng) 

1.3 Mức trung bình hiện tại 

Số năm đạt cột mốc phủ 
sóng tất cả xã phường ở 
VN (năm) 

12.3 Giả định tốc độ mở mới 700 cửa hàng/năm. BHX từng mở mới tốc độ này năm 2020 

Quy mô doanh thu BHX khi 
chạm ngưỡng bão hòa (tỷ 
đồng/năm) 

165,407 ~7 tỷ đô 

 

Nguồn: Wikipedia, MWG, Funan Securities 

Qua đó có thể thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Bách hóa XANH trong 5-10 năm tiếp theo là rất 

lớn. Doanh thu bão hòa của Bách hóa XANH là hơn 7 tỷ đô, trong khi doanh thu năm 2021 của Bách hóa 

XANH ước chỉ mới khoảng 1.5 tỷ đô. Đó là lý do vì sao MWG đặt sứ mệnh 2030 của họ là niềm tự hào 

của Việt Nam và là nhà bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á. 
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2021-2025: giá trị mảng Bách hóa XANH bắt đầu được phản ánh vào giá cổ 

phiếu MWG 
Khi nào Bách hóa XANH mang về lợi nhuận cho MWG và nhà đầu tư? 

“Doanh thu một cửa hàng là 1.6 tỷ đồng. Các tháng sau, biên lãi gộp 24-25%. Với lãi gộp này, chi phí cửa hàng khoảng 19-20%, chi phí của 

trung tâm phân phối 5-6%, thì thẳng thắn chia sẻ tiền kiếm được đang vừa vặn trang trải cho shop và trung tâm phân phối. Còn khi nào có lời, 

doanh thu của shop phải đẩy lên và gia tăng lãi gộp chút nữa mới lời”, CEO TGDĐ chia sẻ. 

“Có 2 định hướng chính của Bách Hóa XANH, nếu muốn bắt đầu tiệm cận điểm hoà vốn và sinh lời thì phải giảm tốc độ mở rộng cửa hàng, vì 

mức sinh lời mỗi cửa hàng chưa đủ để “cover” chi phí trung tâm phân phối, đặc biệt ở các tỉnh nhỏ. Còn nếu đi theo định hướng thứ 2 thì MWG 

sẽ đẩy mạnh việc tăng tốc mở rộng cửa hàng để lấy thêm thị phần, đặc biệt mở rộng tỉnh mới phải đầu tư nhiều cho trung tâm phân phối. Và 

như vậy, kịch bản 2020 MWG sẽ tiếp tục mở nhiều cửa hàng và trung tâm phân phối nhỏ hơn, để các cụm tỉnh có 50-100 cửa hàng”, 

BHX xuất sắc hoàn thành mục tiêu hoà vốn EBITDA tại cửa hàng vào tháng 12/2018, khi đó biên lợi nhuận gộp BHX khoảng 18%. 

MWG chỉ cung cấp duy nhất số lỗ năm 2016, các năm về sau lỗ Bách hóa XANH vẫn là ẩn số. 

Dựa trên giả định về biên lợi nhuận ròng chuỗi Thế giới di động và Điện máy XANH, chúng tôi ước tính 

lãi lỗ của Bách hóa XANH như sau: 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Doanh thu BHX 
                      

249  
                   

1,387  
                   

4,272  
                

10,769  
          

21,260  

Biên lợi nhuận gộp BHX  12% 16% 19% 24% 

Biên lợi nhuận ròng BHX -21.69% -16.41% -12.77% -4.82% -3.97% 

Lãi lỗ sau thuế ước tính 
                      

(54) 
                    

(228) 
                    

(546) 
                    

(519) 
              

(844) 

Doanh thu ĐMX 
                

13,686  
                

30,245  
                

47,584  
                

57,574  
          

57,746  

Biên lợi nhuận gộp ĐMX 17% 18% 19% 21% 24% 

Biên lợi nhuận ròng ĐMX 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 

Lãi lỗ sau thuế ước tính 
                      

274  
                      

907  
                   

1,903  
                   

2,879  
            

3,465  

Doanh thu TGDĐ 
                

30,715  
                

34,708  
                

34,606  
                

33,551  
          

29,525  

Biên lợi nhuận gộp TGDĐ 16% 16% 16% 16% 16% 

Biên lợi nhuận ròng TGDĐ 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 

Lãi lỗ sau thuế ước tính 
                   

1,351  
                   

1,527  
                   

1,523  
                   

1,476  
            

1,299  

Tổng lợi nhuận 
                   

1,578  
                   

2,207  
                   

2,880  
                   

3,836  
            

3,920  
 

 

 

Do đó, khi Bách hóa XANH cải thiện biên lợi nhuận gộp lên trên 28-29% vào cuối năm như lộ 

trình của ban lãnh đạo MWG thì khả năng cao Bách hóa XANH sẽ bắt đầu có lãi từ Q4/2021.
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Giá trị chuỗi siêu thị hàng tiêu dùng thiết yếu giá trị ra sao? 

Năm 2016, Central Group đã chấp nhận mua lại Big C với giá trị chuyển nhượng 1.05 tỷ đô. 

Doanh thu Big C lúc đó vào khoảng 665 triệu USD, tức chỉ khoảng 40% doanh thu Bách hóa 

XANH năm 2021. Do đó, nếu định giá Bách hóa XANH theo chỉ số P/S tương tự thương vụ này 

(~1.57x) thì giá trị Bách hóa XANH vào khoảng 2.2 tỷ đô trong năm 2021. 

Năm 2021, doanh thu Bách hóa XANH đã xấp xỉ mức doanh thu của Saigon Co.op. Sang năm 

2022, Bách hóa XANH chắc chắn sẽ là chuỗi siêu thị hàng thiết yếu có doanh thu lớn nhất Việt 

Nam. 

 

“Tháng 4/2016, Tập đoàn Central Group (Thái Lan) chính thức thâu tóm Big C Việt Nam từ tay Tập đoàn Casino (Pháp) trong một thương vụ trị 

giá 920 triệu euro, tương đương 1.05 tỷ USD. Theo thông tin công bố báo chí thời điểm đó, Big C Việt Nam có 43 siêu thị và 30 trung tâm mua 

sắm trên cả nước. Doanh thu năm 2015 là 586 triệu euro, tức tương đương khoảng 665 triệu USD”. Nguồn: https://vietnambiz.vn/nua-thap-ky-

nhao-nan-big-c-cua-nguoi-thai-20210302182634853.htm 

So với chuỗi Alfamart ở Indonesia về mặt định giá 

Năm 2022 Bách hóa XANH sẽ đạt mốc doanh số 2 tỷ đô và tiếp tục tăng trưởng đến hết năm 2030, mức 

doanh thu của Bách hóa XANH cũng vào khoảng 6-7 tỷ đô. Nếu áp dụng tỷ số P/S này thì giá trị Bách 

hóa XANH cho năm 2021 cũng vào khoảng hơn 1 tỷ đô. 

Thông tin chuỗi Alfamart Indonesia 
Một số thông số về chuỗi Alfamart Indonesia 
đang niêm yết trên sàn chứng khoán 
Indonesia: 

- Tổng doanh thu 2020: 5.2 tỷ USD 
- Tổng lợi nhuận 2020: 73 triệu USD 
- Vốn hóa thị trường hiện tại: 2.49 tỷ 

đồng 
>>>Mức định giá P/S khoảng 0.47x 

 

 

 
Nguồn: Bloomberg, Funan Securities 
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Điện máy XANH: Bùng mạnh doanh số lợi nhuận trong mùa nóng 

2021 (T4-T6/2021) 

 
 2019 2020 2021 

Doanh thu ĐMX cũ 57,574 57,022 72,228 

Số lượng ĐMX cũ 1,018 1,427 1500 

Doanh thu trung bình ĐMX cũ 4.09 4.09 

Doanh thu ĐMS  724.8 9,515 

Số lượng ĐMS  302 1000 

Doanh thu trung bình ĐMS  1 1.1 

Tổng doanh thu ĐMX 57,574 57,746 81,743 

%tăng trưởng  0.3% 41.6% 
 

Nguồn: Mwg, Funan Securities 

Nhìn vào lịch mở cửa hàng mới của Điện máy XANH, chúng tôi nhận thấy MWG đã tranh thủ đẩy 

nhanh tiến độ mở mới cửa hàng mới trong giai đoạn Q4/2020. Số lượng cửa hàng Điện máy 

XANH loại thường tăng hơn 40% (so cuối năm 2020 so với cuối năm 2019), tập trung chủ yếu 

tại Q4. Đồng thời, cũng trong quý 4, MWG đã đẩy nhanh mở mới chuỗi ĐMS (Điện máy XANH 

quy mô siêu nhỏ tiến về thị trường xã/phường ở các tỉnh). Do đó, năm 2021, các cửa hàng mở 

mới này sẽ đóng góp cực lớn vô mùa nóng (T4-T6/2021). 

Chúng tôi ước tính, doanh thu chuỗi Điện máy XANH sẽ tăng hơn 41% trong năm 2021. Đồng 

thời, lợi nhuận sẽ gia tăng 45-50% do cải thiện biên lợi nhuận do (1) năm 2020 là năm Covid nên 

chi phí vận hành tăng cao và nhiều cửa hàng phải đóng trong tháng 3 và tháng 4, (2) quy mô 

doanh thu cao hơn 40% sẽ giúp bộ phận mua hàng điện máy có thêm sức đàm phán nhằm gia 

tăng biên lãi gộp. 

Kể từ năm 2016 do ĐMX đóng góp trọng yếu vô KQKD MWG nên T4-T6 luôn là 

giai đoạn tăng trưởng tốt nhất của MWG 
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Ước tính KQKD Q1/2021 

Kết quả kinh doanh 2T-2021 

Tổng doanh thu tăng 6% YoY lên 21.7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hợp nhất của TGDĐ/ĐMX 

giảm nhẹ 1% YoY xuống còn 17.7 nghìn tỷ đồng kể từ khi COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 1 – thời 

kì cao điểm cho nhu cầu mua sắm trước Tết năm 2021 - đã ảnh hưởng đến hoạt động của gần 100 cửa 

hàng TGDĐ & ĐMX đặt tại các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, BHX ghi nhận doanh thu xấp 

xỉ 4.0 nghìn tỷ đồng (+54% YoY), chủ yếu nhờ mạng lưới cửa hàng được mở rộng nhanh chóng từ giữa 

năm 2020.  

MWG cập nhật kết quả sơ bộ hàng tháng vào tuần cuối của tháng liền kề tại website: mwg.vn. 

Lợi nhuận MWG theo tháng 

 

 
  

   
 

Do Tết 2021 rơi vào giữa tháng 2 nên cả tháng 1 và tháng 2 năm nay, MWG đều có hưởng lợi 

từ các ngày bán Tết. Điều này tương tự như năm 2018. Theo mô hình lượng hóa tính mùa vụ 

chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế tháng 3 của MWG vào khoảng 340 tỷ đồng. Theo đó, lợi 

nhuận Q1/2021 của MWG sẽ vào khoảng 1,340 tỷ đồng (+18% yoy). 
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Ước tính KQKD 2021 và Định giá 

Ước tính doanh thu lợi nhuận các chuỗi lớn của MWG 

  2020 2021E 2022E 

Doanh thu BHX           21,260                                      32,596             41,528  

Biên lợi nhuận gộp BHX 24% 27% 29% 

Biên lợi nhuận ròng BHX -3.97% 0.50% 1.50% 

Lãi lỗ sau thuế ước tính               (844)                                           163                   623  

Doanh thu ĐMX           57,746                                      81,743             88,446  

Biên lợi nhuận gộp ĐMX 24% 25% 25% 

Biên lợi nhuận ròng ĐMX 6.00% 6.00% 6.00% 

Lãi lỗ sau thuế ước tính             3,465                                        4,905               5,307  

Doanh thu TGDĐ           29,525                                      31,001             31,001  

Biên lợi nhuận gộp TGDĐ   16% 16% 

Biên lợi nhuận ròng TGDĐ 4.40% 4.00% 4.00% 

Lãi lỗ sau thuế ước tính             1,299                                        1,240               1,240  

Tổng lợi nhuận             3,920                                        6,308               7,170  
 

 
 

Với các giả định như trên, chúng tôi ước tính lợi nhuận MWG năm 2021 sẽ vào khoảng 6500 tỷ 

đồng (+61% so với năm 2020), tức khoảng 390 tỷ đồng/tháng. Trong 2 tháng đầu năm 2021, 

MWG ghi nhận lợi nhuận trung bình ~500 tỷ đồng/tháng. 

MWG giao dịch quanh vùng P/E trung bình khoảng 12.x-19.x trong giai đoạn 2017-2020. Riêng 

tại cuối năm, MWG thường giao dịch với mức P/E phổ thông là 15. Do đó, chúng tôi sử dụng 

mức P/E 15.x để định giá MWG. Theo đó, mức vốn hóa kỳ vọng của chúng tôi với MWG trong 

năm 2021 vào khoảng ~100,000 tỷ đồng và mức giá mục tiêu MWG trong năm 2021 là 

~200,000 đồng/cp. 

 

P/E 12 13 14 15 16 17 18 19 

Vốn hóa 
           

75,691  
           

81,998  
             

88,306  
               

94,613  
                

100,921  
   

107,229  
   

113,536  
   

119,844  

Giá cổ phiếu tương ứng 
         

159,190  
         

172,456  
           

185,722  
             

198,988  
                

212,254  
   

225,519  
   

238,785  
   

252,051  
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Thông tin doanh nghiệp qua các con số 

Thông tin cổ phiếu  Thông tin định giá 

nhanh 

Ngành  Bán lẻ 

VHTT (tỷ đồng)  62,507 

SLCP ĐLH (triệu cp)  475 

KLGDTB 1 tháng  (cp)  657,000 

Giá cao nhất 52T  139,500 

Giá thấp nhất 52T  68,900 

Tỷ lệ sở hữu NN còn có thể 

mua 

 0% 

 

  Hiện tại 

P/E trượt 15.5 

P/B 4.0 

  
 

Phân tích điểm mua bán theo phân tích kỹ thuật 
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Một số chỉ số phân tích doanh nghiệp  

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

Chỉ số trên mỗi cổ phiếu            

     EPS cơ bản VNĐ 10,246.00 6,958.00 6,491.00 8,645.00 8,644.00 

Tiềm lực tài chính            

     Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH  1.25 1.15 0.78 1.17 1.08 

     Tổng công nợ/Tổng Tài sản  0.74 0.74 0.68 0.71 0.66 

Tài chính hiện nay            

     Tỷ suất lợi nhuận gộp % 16.17% 16.80% 17.68% 19.07% 22.07% 

     Tỷ suất EBITDA % 5.33% 5.23% 5.89% 6.28% 6.83% 

     Tỷ suất EBIT % 4.46% 4.19% 4.47% 4.87% 4.81% 

Hiệu quả quản lý            

     ROE% % 49.88% 45.24% 38.66% 36.30% 28.36% 

     ROA% % 14.26% 11.71% 11.30% 10.98% 8.93% 

     Thời gian trung bình thu tiền khách hàng Ngày 1.00 5.00 4.00 1.00 1.00 

     Thời gian trung bình xử lý HTK Ngày 71.00 72.00 77.00 97.00 100.00 

     Thời gian trung bình thanh toán cho nhà 
cung cấp Ngày 32.00 40.00 40.00 45.00 45.00 

Định giá            

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 19,828.88 40,828.11 57,122.31 57,128.75 58,373.45 

     P/E pha loãng  12.57 18.51 19.84 14.90 14.90 

     P/B  5.17 6.91 6.36 4.71 3.77 

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm): 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính 

chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng 

FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất 

kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. 

Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào 

mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép 

sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào 

nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo 

cáo này. 

 

LIÊN HỆ: 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

Email: research@funan.com.vn 

Website : www.funan.com.vn 
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