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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG  
Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 265 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 6.070 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 44 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 149/36,7 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 343.403 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

1,89 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 43,50 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 26,21 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ(%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Thành lập vào năm 2003, Công ty cổ phần Thế giới 
số (DGW) hiện là nhà phân phối ủy quyền các sản 
phẩm CNTT và điện thoại di động của nhiều thương 
hiệu như   Acer, Asus, HP, Dell, Toshiba, Samsung 
(máy tính xách tay), Nokia, Alcatel, AOC, Ricod, 
Wiko và Xiaomi. Công ty đã niêm yết 23,5 triệu cổ 
phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí 
Minh (HOSE) kể từ ngày 03/08/2015 tại mức giá 
tham chiếu là 52.000 đồng/cp. 

 

 
 

 

Đàm phán hợp đồng mới  

DGW gần đây đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với chuyên viên phân tích để công bố kết quả 
lợi nhuận Q2 tăng trưởng mạnh nhờ sự gia tăng thị phần liên tục của điện thoại di động Xiaomi 
như dự báo trước đó của chúng tôi, nguồn doanh thu mới từ các sản phẩm của Apple và giá bán 
máy tính xách tay khả quan do khan hiếm trong thời kỳ dịch Covid-19. Công ty cũng chia sẻ thêm 
về các hợp đồng mới được ký kết cho mảng thiết bị văn phòng (Samsung, Choetech) và hàng 
tiêu dùng (Vstent). Ngoài ra, DGW đang đàm phán với một nhà cung cấp để phân phối thiết bị 
gia dụng, bắt đầu từ năm 2022. Do đó, chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho cả năm 
2021 và 2022 lần lượt là 6% và 4%. Triển vọng lợi nhuận năm 2022 đặc biệt đáng khích lệ, vì 
Xiaomi vẫn có khả năng giành được thị phần cao hơn nữa cùng với việc nhu cầu điện thoại di 
động phục hồi sau dịch Covid-19. 

Kể từ khi chúng tôi nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN vào tháng 4, giá cổ phiếu của DGW đã tăng 
17% - vượt giá mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi chuyển tử ước tính lợi nhuận bình quân 2021-
2022 sang 2022 trong khi duy trì hệ số P/E mục tiêu không đổi là 14x, và đưa ra mức giá mục 
tiêu mới là 162.000 đồng/cp trước khi phát hành cổ phiếu thưởng (tăng từ mức giá mục tiêu trước 
đó là 139.000 đồng). Với tiềm năng tăng giá 17% (bao gồm cả tỷ suất cổ tức 0,8%), chúng tôi 
lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu. 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 162.000 đồng/cp 
Giá hiện tại: 146.300 đồng/cp 

 

Công ty cổ phần Thế giới số (DGW: HOSE) 

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:ngantp@ssi.com.vn
mailto:ngantp@ssi.com.vn
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Kết quả kinh doanh Q2/2021 

(tỷ đồng) 2Q21 2Q20 YoY 1Q21 QoQ 
% hoàn thành kế hoạch 

năm 
Tỷ suất lợi nhuận 

2Q21 2Q20 1Q21 2020 
Doanh thu thuần 4.217,5 2.583,5 63,3% 5.006,8 -15,8% 60,7%     

Lợi nhuận gộp 305,1 173,7 75,7% 319 -4,4%  7,2% 6,7% 6,4% 6,4% 
Lợi nhuận hoạt động 114 70,9 60,7% 140,6 -18,9%  2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 
EBIT 152,6 70,9 115,3% 140,6 8,6%  3,6% 2,7% 2,8% 2,9% 
EBITDA 154,3 72,5 112,7% 142 8,7%  3,7% 2,8% 2,8% 2,9% 
Lợi nhuận trước thuế 146,7 63,1 132,5% 135 8,6%  3,5% 2,4% 2,7% 2,6% 
Lợi nhuận ròng 116,6 48,1 142,2% 106,9 9,1% 74,5% 2,8% 1,9% 2,1% 2,0% 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông 
công ty mẹ 

116,4 48,2 141,7% 106,7 9,1%  2,8% 1,9% 2,1% 2,0% 

Nguồn: DGW, SSI Research 

DGW ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khả quan trong Q2/2021, trong đó doanh thu thuần đạt 4,2 nghìn tỷ 
đồng (+63% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng (+142% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu 
năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 9,2 nghìn tỷ đồng (+89% so với cùng kỳ) và 224 
tỷ đồng (+141% so với cùng kỳ), hoàn thành 61% và 75% kế hoạch năm. 

 Q2/2021 Q2/2020 YoY 6T2021 6T2020 YoY 
Doanh thu thuần 4.218 2.583 63% 9.225 4.894 88% 

Máy tính xách tay và máy tính bảng 1.330 1.080 23% 2.705 1.871 45% 
Điện thoại di động 2.146 1.146 87% 4.979 2.288 118% 
Thiết bị văn phòng 663 298 122% 1.381 613 125% 
Hàng tiêu dùng 79 59 34% 160 122 31% 

Nguồn: DGW 

• Máy tính xách tay đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ 23% so với cùng kỳ mặc dù Q2/2020 có mức so 
sánh cao, khi DGW đạt sản lượng tiêu thụ máy tính xách tay tăng mạnh trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên 
tại Việt Nam. Thông thường, máy tính xách tay thường được sinh viên đại học mua. Khi dịch Covid-19 thúc 
đẩy nhu cầu làm việc/học tập tại nhà trong năm 2020, có một số nhóm người tiêu dùng vẫn chưa áp dụng 
chế độ làm việc/học tập kết hợp, ví dụ như học sinh tiểu học. Do dịch Covid-19 kéo dài hơn dự kiến, các 
trường học ở Việt Nam dần dần áp dụng chế độ học tập kết hợp, điều này lý giải cho sự tăng trưởng mạnh 
của sản lượng tiêu thụ máy tính xách tay mặc dù đã đạt mức cao trong năm trước. 

• Doanh thu thuần điện thoại di động tăng vọt 87% so với cùng kỳ, do Xiaomi liên tục tăng thị phần và nguồn 
doanh thu mới từ doanh số bán iPhone. Theo dự báo trong báo cáo gần đây của chúng tôi (tại đây), Xiaomi 
đã giành được thị phần từ Oppo và Vsmart trong những quý gần đây và đạt thị phần khoảng 12% -13% trong 
Q2/2021, so với mức trung bình ~ 8% trong Q2/2020 và ~ 10% trong Q4/2020. 

• Doanh thu thuần từ thiết bị văn phòng tăng 122% so với cùng kỳ so với mức so sánh thấp của năm trước, 
khi chính sách giãn cách xã hội được áp dụng trong Q2/2020 khiến các doanh nghiệp tạm hoãn việc mua 
hàng. Chúng tôi cũng lưu ý rằng trong số các sản phẩm thiết bị văn phòng, các sản phẩm IoT (đồng hồ thông 
minh, tai nghe, máy ảnh) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất và được mua cùng với điện thoại di động. 

• Doanh thu thuần từ hàng tiêu dùng tăng 34% so với cùng kỳ, do doanh thu từ các sản phẩm mới (thuốc 
cho xương khớp) dưới thương hiệu ‘Regenflex’. 

Lợi nhuận tài chính ròng tăng 68% do số dư tiền mặt ròng tăng nhanh. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Company_Note/DGW_2021.05.12_SSIResearch.pdf
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Tỷ suất lợi nhuận ròng cải thiện đáng kể từ 1,9% trong Q2/2020 lên 2,8% trong Q2/2021 (mức cao nhất kể từ 
năm 2016) do: (1) giá bán bình quân máy tính xách tay tốt hơn do khan hiếm sản phẩm; (2) doanh thu nhiều hơn 
từ các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn (ví dụ: thiết bị văn phòng); và (3) lợi nhuận tài chính cải thiện. 

Vào đầu tháng 7, DGW đã thông báo phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, và ngày giao dịch không 
hưởng quyền sẽ được công bố vào tuần cuối cùng của tháng 7. 

Ước tính năm 2021-2022 

Chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận ròng năm 2021 và 2022 lần lượt là 6% và 4%, dựa trên những tin tức tích cực 
mới nhất như sau: 

• Chuyển từ 2G/3G sang 4G: Từ tháng 7/2021, Việt Nam ngừng nhập khẩu điện thoại 2G và 3G. Theo 
Vnexpress.net (dẫn số liệu từ GFK), 40% sản lượng tiêu thụ điện thoại di động hàng năm được thống kê là 
điện thoại phổ thông. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng sẽ dần thay đổi từ điện thoại 2G/3G sang điện 
thoại thông minh. Vì danh mục điện thoại di động Xiaomi bao gồm điện thoại thông minh giá rẻ, thương hiệu 
sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi từ 2G/3G sang 4G. Khi Việt Nam chính thức tắt sóng 2G, điều này sẽ 
thúc đẩy sản lượng tiêu thụ điện thoại di động của DGW mạnh hơn. 

• Các thương hiệu mới và SKU mới: DGW liên tục bổ sung các thương hiệu mới, như Samsung (màn hình 
thông minh), Choetech (các sản phẩm thiết bị văn phòng như bộ chuyển đổi và cáp) và Vstent (các sản phẩm 
stent khi điều trị tổn thương động mạch vành). Công ty cũng đã bổ sung thêm nhiều SKU từ các thương hiệu 
hiện có, chẳng hạn như màn hình máy tính để bàn mang thương hiệu Xiaomi và nồi chiên không dầu Xiaomi. 

• Thương vụ đang đàm phán: DGW đang đàm phán với một nhà cung cấp để phân phối thiết bị gia dụng (máy 
giặt, lò vi sóng, tủ lạnh). Quy mô thị trường thiết bị gia dụng (không bao gồm tivi) ước tính đạt 1 tỷ USD, trong 
đó DGW đặt mục tiêu đạt 5% thị phần. Chúng tôi kỳ vọng DGW sẽ thông báo hợp tác với nhà cung cấp này 
trong Q4/2021. 

Ước tính của chúng tôi như sau: 

 2020 2021 2022  

Doanh thu thuần 12.535 19.025 24.239  

YoY 48% 52% 27%  

Máy tính xách tay, máy tính bảng 4.350 6.090 7.308 Năm 2021: Tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức tương đương năm 2020, do chúng tôi giả định các địa 
điểm làm việc/học tập tiếp tục áp dụng các chương trình làm việc/học tập tại nhà kết hợp, đặc biệt là ở bậc 
tiểu học. SKU mới từ các hợp đồng của Huawei và Apple (được ký lần lượt vào Q1/2020 và 3Q3/2020). 
2022: Tốc độ tăng trưởng chậm lại.  

YoY 46% 40% 20% 

Điện thoại di động 6.384 9.790 12.477 Năm 2021: Tăng trưởng được hỗ trợ bởi doanh thu cả năm từ hợp đồng với Apple, cũng như việc Xiaomi tăng 
thị phần. 
Năm 2022: Tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc triển khai sóng 5G, chuyển đổi từ 2G/3G sang 4G, nhu cầu 
phục hồi sau dịch Covid-19 đối với điện thoại di động và Xiaomi tiếp tục giành thị phần (từ Oppo và Vsmart).  

YoY 64% 53% 27% 

Thiết bị văn phòng 1.536 2.580 3.354 Năm 2021: Chúng tôi nhận thấy sự phục hồi về doanh thu từ Q4/2020. Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp 
tập trung nhiều hơn vào số hóa. Điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu về thiết bị văn phòng. Doanh thu bổ sung từ các 
thương hiệu mới như Samsung (màn hình thông minh) và Choetech (bộ chuyển đổi và cáp). Thương hiệu 
hiện có Xiaomi bổ sung thêm SKU (màn hình máy tính để bàn). 
Năm 2022: Tăng trưởng trở lại mức trước Covid (tăng trưởng trung bình đạt mức 35% trong giai đoạn 2017-
2019).  

YoY 12% 68% 30% 

Sản phẩm tiêu dùng 265 565 700 Năm 2021: Chúng tôi giả định rằng hợp đồng với Regenflex sẽ mang lại doanh thu 200 tỷ đồng. Hợp đồng 
với Vstent lên tới 100 tỷ đồng. 
Năm 2022: Chúng tôi giả định rằng DGW sẽ bắt đầu lại chương trình quảng cáo để phân phối các sản phẩm 
thương hiệu Unilever (ký kết vào năm 2020).  

YoY 4% 113% 24% 

Thiết bị gia dụng   400 DGW đang đàm phán với một nhà cung cấp để phân phối thiết bị gia dụng, bắt đầu từ năm 2022.  
YoY   N.a  

Lợi nhuận ròng 253 416 535  

YoY 55% 64% 29%  

Nguồn: DGW, SSI Research

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ đồng 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo Kết quả Kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 131 878 1.557 2.109  Doanh thu thuần 8.488 12.536 19.025 24.239 
+ Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0  Giá vốn hàng bán -7.940 -11.733 -17.813 -22.688 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 585 1.130 2.017 2.569  Lợi nhuận gộp 548 803 1.212 1.551 
+ Hàng tồn kho 1.454 827 1.924 2.450  Doanh thu hoạt động tài chính 61 82 119 152 
+ Tài sản ngắn hạn khác 118 25 208 265  Chi phí tài chính -51 -34 -74 -94 
Tổng tài sản ngắn hạn 2.288 2.861 5.705 7.394  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 4 9 0 0  Chi phí quản lý bán hàng -248 -432 -571 -727 
+ GTCL Tài sản cố định 81 88 83 77  Chi phí quản lý doanh nghiệp -101 -93 -152 -194 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 210 330 537 691 
+ Tài sản dài hạn dở dang 0 0 0 0  Thu nhập khác 0 2 3 4 
+ Đầu tư dài hạn  6 59 59 59  Thu nhập từ các công ty liên kết 210 331 541 695 
+ Tài sản dài hạn khác 26 50 59 74  Lợi nhuận trước thuế 163 253 416 535 
Tổng tài sản dài hạn 118 206 201 210  Lợi nhuận ròng 164 253 416 535 
Tổng tài sản 2.405 3.066 5.906 7.604  Lợi ích của cổ đông thiểu số -1 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 1.476 1.917 4.364 5.559            
Trong đó: vay ngắn hạn 620 630 1.425 1.815  EPS cơ bản (VND) 3.811 5.865 9.275 11.612 
+ Nợ dài hạn 4 5 9 11  Giá trị sổ sách (VND) 22.041 26.580 34.137 44.120 
Trong đó: vay dài hạn 0 0 0 0  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.000 1.000 1.000 1.000 
Tổng nợ phải trả 1.480 1.922 4.373 5.570  EBIT 258 358 605 777 
+ Vốn góp 420 432 449 461  EBITDA 264 364 610 782 
+ Thặng dư vốn cổ phần 61 61 61 61            
+ Lợi nhuận chưa phân phối 446 656 1.027 1.516  Tăng trưởng         
+ Quỹ khác -2 -4 -4 -4  Doanh thu 43,0% 47,7% 51,8% 27,4% 
Vốn chủ sở hữu 925 1.144 1.533 2.034  EBITDA 49,0% 37,7% 67,8% 28,2% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 2.405 3.066 5.906 7.604  EBIT 50,2% 38,9% 68,8% 28,4% 

           Lợi nhuận ròng 49,0% 55,2% 64,4% 28,5% 
Lưu chuyển tiền tệ          Vốn chủ sở hữu 20,7% 23,7% 33,9% 32,7% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 287 821 -89 196  Vốn điều lệ 2,9% 2,9% 3,9% 2,7% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -2 -52 0 0  Tổng tài sản 8,2% 27,5% 92,6% 28,7% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -226 -22 768 356            
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 59 747 679 552  Định giá         
Tiền đầu kỳ 71 701 878 1.557  PE 5,9 14,6 15 11,7 
Tiền cuối kỳ 131 1.448 1.557 2.109  PB 1 3,2 4,1 3,1 
           Giá/Doanh thu 0,1 0,3 0,3 0,2 
Các hệ số khả năng thanh toán          Tỷ suất cổ tức 4,3% 1,2% 0,8% 0,8% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,55 1,49 1,31 1,33  EV/EBITDA 5,5 9,4 9,6 7,5 
Hệ số thanh toán nhanh 0,48 1,05 0,82 0,84  EV/Doanh thu 0,2 0,3 0,3 0,2 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,09 0,46 0,36 0,38            
Nợ ròng / EBITDA 2,38 0,33 -0,31 -0,27  Các hệ số khả năng sinh lời         
Khả năng thanh toán lãi vay 5,42 13,26 9,43 9,51  Tỷ suất lợi nhuận gộp 6,5% 6,4% 6,4% 6,4% 
Ngày phải thu 23,5 24 28,8 32,6  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 3,0% 2,8% 3,2% 3,2% 
Ngày phải trả 28,7 25,5 31,5 39,1  Tỷ suất lợi nhuận ròng 1,9% 2,0% 2,2% 2,2% 
Ngày tồn kho 63,6 35,5 28,2 35,2  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2,9% 3,4% 3,0% 3,0% 
           Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 1,2% 0,7% 0,8% 0,8% 
Cơ cấu vốn          ROE 19,3% 24,5% 31,1% 30,0% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,38 0,37 0,26 0,27  ROA 7,1% 9,3% 9,3% 7,9% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,62 0,63 0,74 0,73  ROIC 12,7% 16,5% 19,7% 17,6% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,6 1,68 2,85 2,74       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,67 0,55 0,93 0,89       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,67 0,55 0,93 0,89       

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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