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CTCP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG (DQC) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND80.000 N/A 3,8% N/A Hàng tiêu dùng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Không đánh giá 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Sau buổi gặp gỡ doanh nghiệp, chúng tôi đánh giá DQC vẫn là 
DN tiềm năng. Mặc dù DQC đang phải đối mặt một số thách thức 
khi thị trường đèn chiếu sáng dịch chuyển sang phân khúc sản 
phẩm đèn LED, chúng tôi vẫn tin tưởng với kinh nghiệm và mối 
quan hệ tốt với hệ thống đại lý, DQC sẽ dần chiếm được vị trí tốt 
trong phân khúc sản phẩm này như đã làm được với dòng sản 
phẩm truyền thống. Chúng tôi ước tính DT 2016 khoảng 1.061 tỷ 
(-1,9% yoy), LNST 256,3 tỷ đồng (+24% yoy) (đã bao gồm khoản 
lãi phải thu của KH Cuba). EPS pha loãng từ HĐKD khoảng 6.100 
đồng. DQC hiện đang giao dịch tại mức P/E trượt khoảng 12x. 

Công nghệ, thương hiệu, và hệ thống phân phối được nhìn nhận 
là lợi thế cạnh tranh. DQC có kinh nghiệm hơn 40 năm trong thị 
trường sản xuất sản phẩm chiếu sáng, thương hiệu Điện Quang đã 
ăn sâu vào tâm thức người dùng Việt. Theo chia sẻ của BLĐ, DN sử 
dụng các dây chuyền sản xuất nhập khẩu, đa phần từ Nhật nên BLĐ 
khá tự tin về công nghệ so với đối thủ. Đồng thời, DQC có hệ thống 
phân phối rộng khắp cả nước với hơn 150 nhà phân phối. 

Tập trung khai thác kênh công trình. Sản phẩm của DQC hiện 
được kinh doanh qua 5 kênh: kênh đại lý, kênh công trình, kênh cửa 
hàng điện máy/siêu thị, kênh bán hàng online và kênh bán tại các 
showroom (hiện có 4 showroom). Trong đó, kênh bán qua đại lý hiện 
chiếm tỷ trọng cao nhất và kênh công trình có tốc độ tăng trưởng cao 
nhất. Theo định hướng của DN, trong thời gian tới, DN sẽ đẩy mạnh 
khai thác kênh công trình do xu hướng phát triển nhanh và mạnh của 
thị trường bất động sản trong hai năm gần đây sẽ tạo nên lực cầu 
mạnh từ kênh này. Chúng tôi lưu ý là khi phát triển trên kênh này, DN 
sẽ chịu hai trở ngại: (1) đối thủ Phillips là một đơn vị có thương hiệu 
và kinh nghiệm lâu năm trên kênh bán hàng này và (2) chính sách 
hạn chế chi hoa hồng nhằm đảm bảo tính minh bạch khiến DQC kém 
cạnh tranh hơn đối thủ. 

Tiềm năng thị trường đèn LED. Hiện nay, thị trường đèn chiếu 
sáng đang dần dịch chuyển từ dòng sản phẩm truyền thống như đèn 
huỳnh quang và đèn compact sang dòng sản phẩm đèn LED. Tuy 
nhiên quy mô thị trường đèn LED hiện tại vẫn còn thấp, với ước tính 
tỷ trọng vào khoảng 20% tổng quy mô thị trường đèn chiếu sáng. 
Nguyên nhân do người tiêu dùng vẫn cần thời gian để hấp thụ thói 
quen tiêu dùng đèn LED. Chúng tôi đánh giá thị trường đèn LED sẽ 
tăng mạnh trong tương lai khi người dân nâng cao nhận thức và thay 
đổi thói quen tiêu dùng. Đồng thời, các nhà máy sản xuất, đặc biệt 
lĩnh vực dệt may, nếu chuyển đổi từ đèn truyền thống sang đèn 2 
LED sẽ tạo nên cú huých đối với lực cầu dòng sản phẩm này. Tuy 
nhiên, chúng tôi cũng lưu ý là đèn LED có tính cạnh tranh cao do (1) 
công nghệ lắp ráp đơn giản hơn đèn truyền thống nên có nhiều nhà 
sản xuất nhỏ lẻ xuất hiện, gia tăng áp lực cạnh tranh về giá, (2) thuế 
nhập khẩu đối với đèn LED hiện đang 0% thay vì 25% như đối với 

Ngày 23/08/2016 

Huỳnh Minh Tuấn 
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Diễn biến giá 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 87.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 44.600 

KLGDBQ (3thg) 35.300 CP 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2,553 

SL CP đang lưu hành (tr) 31,92 

Free float (%) 35 

Beta 0,94 

 

 

 

Kết quả kinh doanh 2013-2016 
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các sản phẩm đèn truyền thống nên sản phẩm nhập khẩu có tính 

cạnh tranh cao hơn. 

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH DOANH 6T2016 

Doanh thu 6T2016 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng biên 

lợi nhuận bị giảm do áp lực cạnh tranh nên LNST chỉ tăng nhẹ 

dưới 5%. Trong 6T2016, doanh thu DQC đạt 447,9 tỷ đồng (+23,4% 

yoy), đạt 40,7% kế hoạch năm nhưng LNST chỉ đạt 106,6 tỷ đồng 

(+4,7% yoy). Nguyên nhân do áp lực cạnh tranh từ dòng sản phẩm 

LED khiến biên lợi nhuận hoạt động của DN bị giảm khoảng 6 phần 

trăm (600 điểm cơ bản (bps)) so với cùng kỳ và hiện đang quanh 

mức 22,6% (sau khi đã loại trừ các khoản đột biến: khoản doanh thu 

từ khoản lãi trả chậm của KH Cuba trong 6T2016 và khoản hoàn 

nhập dự phòng tồn kho trong 6T2015). Trong 6T2016, DQG ghi nhận 

doanh thu khoảng 33 tỷ từ khoản lãi trả chậm của khách hàng Cuba. 

Hiện tại, KH này còn nợ hơn 150 tỷ đồng và phần lãi trả chậm còn có 

thể ghi nhận khoảng 43 tỷ đồng. KH này đang thực hiện đúng cam 

kết trả nợ, với lịch trả khoảng 200 tỷ/năm kéo dài từ năm 2010 đến 

nay. DN chia sẻ có thể ghi nhận khoản doanh thu lãi trả chậm 43 tỷ 

đồng này trong 6T cuối năm nếu KH này trả nợ đúng như cam kết. 

Doanh thu của các dòng sản phẩm LED cũng như của kênh bán 

hàng công trình đều tăng trưởng rất nhanh. Tuy không được chia 

sẻ về tỷ trọng của hai loại doanh thu này nhưng DN chia sẻ doanh 

thu từ sản phẩm LED tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ và doanh thu 

công trình tăng 75% so với cùng kỳ. Do đó, đây là tín hiệu tích cực 

đối với DQC vì dòng sản phẩm LED cũng như kênh bán hàng công 

trình đều là các điểm nhấn trọng yếu đối với định hướng phát triển 

của DQC trong dài hạn. 

Kế hoạch đầu tư trong ba năm tiếp theo gấp đôi tổng giá trị đầu 

tư trong ba năm gần đây nhằm gia tăng công suất đèn LED. DN 

chia sẻ giá trị đầu tư vào khoảng 300-400 tỷ trong giai đoạn 2016-

2018, giá trị này gấp đôi giá trị đầu tư trong giai đoạn 2013-2015, tập 

trung vào việc xây dựng nhà máy sản xuất đèn LED tại Khu công 

nghệ cao và di dời nhà máy tại Đồng Nai. Riêng trong ngắn hạn, 

DQC sẽ tập trung vào các dự án như: dây chuyền sản xuất sản 

phẩm đèn LED chip Nhật (khoảng 30 tỷ đồng), giai đoạn 1 dự án xây 

dựng nhà máy tại Khu công nghệ cao và dự án mở rộng chuỗi 

showroom. Hiện tại, công suất này của DQC vào khoảng 20 triệu sản 

phẩm LED/năm. Tuy nhiên, trong năm 2016, công suất này sẽ tăng 

lên khoảng 30 triệu sản phẩm/năm. Nếu nhà máy Công nghệ cao kịp 

đưa vào hoạt động trong năm sau, công suất này thậm chí có thể 

nâng lên trên 40 triệu sản phẩm/năm. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chỉ tiêu (triệu đồng) 6T/2015 2015 6T/2016

Doanh thu thuần 359.974,2               1.082.831,8               447.997,0             

Lợi nhuận gộp 134.873,4               358.591,7                 124.783,0             

Biên lợi nhuận gộp 37,5% 33,1% 27,9%

Chi phí bán hàng và QLDN 66.923,2                 185.060,2                 65.747,7               

Doanh thu tài chính 65.713,8                 117.843,8                 71.834,6               

Chi phí tài chính 7.237,0                   29.192,1                   (89,2)                    

LNTT 132.661,0               268.031,2                 132.823,9             

LNST 101.865,7               206.777,6                 106.691,4             

Biên lợi nhuận sau thuế 28,3% 19,1% 23,8%
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày 
trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên 
sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố 
của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu 
trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những 
quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế 
và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo 
này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi 
hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển 
giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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Lê Mai Thùy Linh – Trưởng nhóm 
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Huỳnh Minh Tuấn – Chuyên viên phân tích 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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