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CTCP Thế giới số (DGW)
Lợi nhuận quý 4 cao kỷ lục nhờ điện thoại

Lợi nhuận quý 4 tăng 67% nhờ doanh thu điện thoại
— Lợi nhuận quý 4 tăng 67% lên 85 tỷ đồng do doanh thu điện thoại tăng mạnh. Doanh thu
Q4/2020 đạt mức cao nhất lịch sử với 4,017 tỷ đồng (tăng 61% YoY). Doanh số bán điện thoại

di động tăng mạnh 68% so với cùng kỳ đạt 2,228 tỷ đồng chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng ổn
định của thị phần Xiaomi và đóng góp từ sản phẩm Iphone12 mới ra mắt của Apple trong
quý 4. Doanh thu máy tính xách tay và máy tính bảng cũng tăng mạnh 66% so với cùng kỳ
năm ngoái lên 1,199 tỷ đồng. Các lĩnh vực tăng trưởng chậm hơn bao gồm thiết bị văn
phòng, có mức tăng trưởng doanh thu 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 509 tỷ đồng do các
doanh nghiệp bắt đầu chi tiêu cho thiết bị văn phòng trở lại sau đại dịch, hơn nữa DGW cũng
cung cấp các dòng sản phẩm IoTs đa dạng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Doanh thu
hàng tiêu dùng quay trở lại tăng trưởng dương 11% YoY đạt 81 tỷ đồng so với mức âm 6%
YoY trong quý 2 và quý 3 từ các hợp đồng FMCG đã ký. Tính từ đầu năm đến nay, lợi nhuận
2020 đạt 253 tỷ đồng, tăng 59% YoY tương đương 125% kế hoạch lợi nhuận cả năm của công
ty và 106% kỳ vọng thị trường (consensus) trong khi doanh thu đạt 12,535 tỷ đồng, tăng
48% YoY và hoàn thành 123% mục tiêu doanh số năm và 103% kỳ vọng thị trường.
Triển vọng 2021E khả quan
— Ban lãnh đạo sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021E để HĐQT thông qua tại đại hội cổ
đông sắp tới, bao gồm mục tiêu doanh thu năm 2021E là 15,200 tỷ đồng, tăng 49% so với kế
hoạch 2020 và mục tiêu lợi nhuận là 300 tỷ đồng, tăng trưởng 49%. Theo từng ngành hàng,
DGW đặt mục tiêu tăng 59% YoY cho máy tính xách tay và máy tính bảng, 55% cho mảng
điện thoại di động, chủ yếu nhờ gia tăng thị phần của Xiaomi và đóng góp từ các sản phẩm
của Apple. Đối với thiết bị văn phòng, DGW đặt mục tiêu đạt doanh thu 2,200 tỷ đồng, tăng
29% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ các sản phẩm IoT của Xiaomi, Apple và Huawei cũng như
sự phục hồi của thị trường. DGW dự kiến doanh thu hàng tiêu dùng đi ngang vào năm 2021E
đạt 500 tỷ đồng. DGW sẽ bắt đầu phân phối thuốc chữa bệnh xương khớp từ một công ty Ý
vào năm 2021E.
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
+15% hoặc cao hơn

Nắm giữ:
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Vượt trội hơn thị trường

Trung lập:
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

