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Kế hoạch tăng trưởng mạnh sau khi tái cơ cấu

6 tháng 4, 2018

OUTPERFORM

Khuyến nghị

2017 đánh dấu bước ngoặt lớn khi thoái vốn thành công
tại mảng phân phối, bán lẻ

Giá kỳ vọng (VND)

75.000

Giá thị trường (6/4/2017)

63.000

Năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu kinh doanh hợp nhất 43.845 tỷ đồng, tăng
8% yoy, tương ứng 94% kế hoạch. LNTT hợp nhất đạt 4.255 tỷ đồng, tăng 41%

19%

yoy, vượt 25% so với kế hoạch. Kết quả vượt trội này nhờ một phần từ hoạt
động thoái vốn tại lĩnh vực Phân phối và Bán lẻ. Nếu không tính ảnh hưởng từ

Lợi nhuận kỳ vọng

việc thoái vốn (thực hiện hợp nhất kết quả kinh doanh cả năm 2017 của FPT

THÔNG TIN CỔ PHẦN
HSX

Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

38.130 – 63.300

Vốn hóa (tỷ VNĐ)

33.445

SL cổ phiếu lưu hành

530.878.729

KLGD bình quân 10 ngày

1.719.796

% sở hữu nước ngoài

49%

Room nước ngoài

49%

Giá trị cổ tức/cổ phần

2.000

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

3,17%

Beta

0,74

Retail và Synnex FPT) thì doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt đạt 45.213
tỷ đồng, tăng 11,5% yoy và 3.373 tỷ đồng, tăng 11,9% yoy. Kết quả này tương
ứng với tỷ lệ hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận
năm 2017, trong đó, đa số các lĩnh vực đều có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao,
trừ lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT do một số
dự án lớn có kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng. ĐHCĐ cũng thông
qua mức chia cổ tức cho năm 2017 bao gồm 25% bằng tiền và 15% bằng cổ
phiếu, trong đó công ty đã chia 10% bằng tiền trong năm 2017.
Việc giảm tỷ lệ sở hữu tại lĩnh vực Phân phối và Bán lẻ xuống dưới 50% là một
thành công lớn của FPT trong năm 2017, sẽ tạo điều kiện cho FPT tập trung
hơn nữa vào ngành công nghệ thông tin và viễn thông, hứa hẹn mang lại giá trị
lớn cho cổ đông.
KẾT QUẢ KINH DOANH 2017

BIẾN ĐỘNG GIÁ

Khối kinh doanh
YTD

1T

3T

6T

FPT

60,6% -0,47%

5%

29%

VN-Index

63,9%

17,8%

47%

Chuyên viên phân tích

6,5%

Nguyễn Tiến Dũng
(84 4) 3928 8080 ext 207
nguyentiendungbvsc@baoviet.com.vn

Khối công nghệ

Doanh thu (tỷ VND)

LNTT (tỷ VND)

2017 % YoY % KH lũy kế

2017 % YoY % KH lũy kế

11.083

11%

94% 1.131

3%

83%

Xuất khẩu phần mềm

6.242

20%

97% 1.068

25%

100%

Giải pháp phần mềm,
tích hợp hệ thống và
dịch vụ CNTT

4.841

1%

63

-74%

22%

Khối viễn thông

7.651

15%

99% 1.222

2%

101%

7.132

15%

99%

909

-4%

95%

520

6%

90%

314

23%

122%

Khối phân phối bán lẻ 24.067

4%

92%

702

29%

95%

Dịch vụ viễn thông
Quảng cáo trực
tuyến

Khối giáo dục đầu tư
Tập đoàn FPT

90%

1.044

17%

N/A 1.193

604%

N/A

43.845

8%

94% 4.249

41%

125%
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Kế hoạch kinh doanh 2018 tăng trưởng cao khi so sánh
tương đương
FPT đặt kế hoạch doanh thu 21.900 tỷ đồng, tăng 11% yoy (không bao gồm lĩnh
vực phân phối bán lẻ), LNTT dự kiến đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 18% yoy (bao gồm
lợi nhuận tại công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu và loại trừ khoản lợi nhuận từ thoái
vốn lĩnh vực phân phối bán lẻ).
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018
Khối kinh doanh

Doanh thu (tỷ VND)

LNTT (tỷ VND)

2017

2018

% yoy

2017

2018

%you

Khối công nghệ

11.083

12.149

9,6%

1.131

1.460

29,1%

Khối viễn thông

7.651

8.660

13,2%

1.222

1.394

14,0%

Khối giáo dục & đầu tư

1.044

1.090

4,5%

245

216

-12%

0

0

N/A

358

414

15,6%

Lợi nhuận thoái vốn
và điều chỉnh hợp nhất

24.067

0

-100%

1.298

0

-100%

Tập đoàn FPT

43.845

21.900

-50,1%

4.255

Lợi nhuận LDLK
từ phân phối bán lẻ

3.484 -18,1%

Nếu FPT thực hiện được, đây sẽ là mức tăng trưởng về core cao nhất kể từ năm
2010 mà doanh nghiệp đạt được (không tính lợi nhuận từ thoái vốn trong năm
2017). Chúng tôi cho rằng FPT có nhiều khả năng đạt kế hoạch đề ra khi doanh
thu của FPT sẽ chỉ còn đến từ mảng công nghệ, viễn thông và giáo dục, đây là
những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao nên tỷ suất lợi nhuận của năm 2018 dự
kiến đạt 16%, gấp đôi so với năm 2017. Kết quả kinh doanh trong quý I/2018
cũng rất khả quan khi doanh thu ước tăng 18% yoy, LNTT ước tăng 30% yoy.
Tiềm năng của từng lĩnh vực trong năm 2018 của FPT:
 Khối Công nghệ: FPT sẽ đẩy mạnh hoạt động của mảng xuất khẩu phần
mềm với việc tập trung vào các định hướng sau: (1) tiếp tục chiến lược
tập trung vào các khách hàng lớn; (2) đầu tư trọng điểm vào công nghệ
mới như trí tuệ nhân tạo, IOT, Robot..; (3) tiếp tục nâng cao năng lực
chuyên sâu trong một số ngành trọng điểm như hàng không, ô tô, tài
chính - ngân hàng (4) tìm kiếm các cơ hội mua bán/sáp nhập tại thị
trường Mỹ, Nhật Bản với mục tiêu tập trung vào các công ty có doanh
thu từ 50-200 triệu USD. Doanh thu 2018 ước tính tăng trưởng 9,6%, lợi
nhuận ước tính tăng trưởng 29,1%, biên lợi nhuận tăng nhờ chi phí bán
hàng, các chi phí khác cho xuất khẩu phần mềm bắt đầu giảm do FPT
đã thâm nhập thuận lợi vào các thị trường nước ngoài.
 Khối viễn thông: năm 2018 FPT tiếp tục triển khai, mở rộng, nâng cấp
hạ tầng quang tại các địa bàn còn lại cũng như tiếp tục mở rộng vùng
phủ để phát triển thuê bao mới. Ngoài ra FPT sẽ đẩy mạnh hoạt động
đầu tư các sản phẩm dịch vụ mới dựa trên nền tảng hạ tầng vững mạnh.
Công ty sẽ đầu tư khoảng 2000 tỷ đồng bao gồm hạ tầng viễn thông vào
các tòa nhà cao tầng để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư thêm 1
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tuyến cáp biển và hạ ngầm cáp đường trục tại khu vực miền Trung. Mảng
Viễn thông doanh thu ước tính tăng trưởng 13,2%, lợi nhuận ước tính
tăng trưởng 14% so với cùng kỳ.

Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2018-2020
Tiên phong trong chuyển đổi số. Mục tiêu của FPT sẽ trở thành một trong
những công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ chuyển đổi số. Tăng trưởng
doanh thu giải pháp chuyển đổi số phải đạt bình quân 50%/năm. Theo khảo sát
CIO toàn cầu của Gartner Inc., các tổ chức hoạt động thành công nhất trong khu
vực tư nhân và khu vực công đã chi lần lượt 33% và 21% ngân sách CNTT năm
2017 vào đầu tư chuyển đổi số. Trong năm 2018, các tổ chức này dự kiến tăng
mức chi lên 43% ngân sách CNTT cho số hoá, các tổ chức công tăng lên mức
28%. Có thể thấy, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số
đang là xu hướng tất yếu, các doanh nghiệp dần trở thành các doanh nghiệp số
với tốc độ ngày càng nhanh. Nhờ xu hướng chuyển đổi số, quy mô thị trường
ngành dịch vụ xuất khẩu phần mềm toàn cầu đạt 300 tỷ USD trong năm 2017 và
sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018. Hiện FPT đã bắt đầu thiết lập quan hệ
cấp cao với các đối tác quốc tế, cùng tích cực tham gia phát triển, sản xuất và
thương mại hóa PoC và dịch vụ chuyển đổi số, bao gồm sử dụng S.M.A.C, IoT,
API, AI, AR/VR, Robotics, 5g, Blockchain.
Vươn tới tập đoàn toàn cầu. FPT đặt mục tiêu tăng trưởng từ thị trường nước
ngoài trong giai đoạn 2018-2020 đạt 35%, tăng số vụ thắng thầu quốc tế gấp đôi
so với 2017, thiết lập kế hoạch hợp tác và nâng cấp quan hệ đối tác toàn cầu với
GE, Microsoft, IBM, Cisco..., mở rộng danh sách khách hàng thuộc nhóm Fortune
500. Hiện công ty đang tìm kiếm những thương vụ mua bán, sáp nhập để mở
rộng thị trường quốc tế và phát triển các sản phẩm chuyên ngành đồng thời xây
dựng các chương trình hợp tác chiến lược với các đối tác IoT hàng đầu.
Nâng cao đẳng cấp. Mục tiêu của FPT sẽ thay đổi vượt bậc về quy mô kinh
doanh thông qua những hợp đồng lớn dài hạn, giải pháp dịch vụ trọn gói, chuyên
ngành, các sản phẩm dịch vụ mới, địa bàn mới có doanh thu đáng kể.

Nhận định của BVSC
Tiềm năng tăng trưởng của FPT vẫn còn nhiều và không bị giới hạn, đặc biệt
năm 2018 công ty ước đạt mức tăng trưởng 18% về lợi nhuận, là mức tăng
trưởng cao và đang ghi nhận sau khi công ty có bước tái cơ cấu mạnh trong năm
qua. Sau thoái vốn, FPT đang được thị trường nhìn nhận như một công ty về
công nghệ đúng nghĩa chứ không còn là một tập đoàn đa ngành như trước. Điều
này sẽ có tác động tích cực tới giá của cổ phiếu khi mức P/E trung bình các công
ty về công nghệ trong khu vực là xấp xỉ 20 lần trong khi mức P/E forward 2018
của FPT chỉ vào khoảng 13 lần. Mức giá này đối với 1 bluechip cũng thấp hơn
nhiều so với mặt bằng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời
điểm hiện tại. Do đó chúng tôi cho rằng cổ phiếu FPT vẫn đang được định giá
thấp hơn với giá trị thực, vì vậy chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với
cổ phiếu FPT. Mức giá chúng tôi kỳ vọng vào khoảng 75.000 VND/cp.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Tiến Dũng xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất
cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Ngân hàng, Bảo hiểm

Vật liệu xây dựng

Phân tích kỹ thuật

nguyenthuha@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Thép, Phân bón, Điện

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

chethimaitrang@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Phan Thùy Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Cao su tự nhiên, Mía đường

Ô tô & Phụ tùng

Chiến lược thị trường

phanthuytrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranducanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Công nghệ thông tin

Dệt may

nguyentiendungbvsc@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn
Thái Anh Hào
Hạ tầng nước
thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

