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Ngành bán lẻ

Triển vọng mảng bán lẻ dược phẩm không thực sự rõ ràng, tuy
nhiên định giá đang ở mức hấp dẫn với tăng trưởng 2 chữ số trong
2019 và 2020
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12/06/2019

OUTPERFORM

Khuyến nghị

Bloomberg: FRT VN

Chúng tôi dự báo tăng trưởng LNST 2019 và 2020 vẫn sẽ đạt mức 2 chữ
số. Tăng trưởng thấp trong Q1/2019 (doanh thu tăng 3,43% và LNST tăng

Giá kỳ vọng (VND)

63.700

0,76%) do doanh số các dòng sản phẩm iPhone ra mắt tháng 9/2018 kém khả
quan. Trong Q1/2019 FRT tập trung giải quyết hàng tồn kho iPhone và phụ kiện

Giá thị trường (11/06/2019)

52.300

Lợi nhuận kỳ vọng

21.8%

khiến biên lợi nhuận giảm (biên lợi nhuận gộp còn 11,9% và biên lợi nhuận
thuần còn 1,6%), tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ tăng trở lại trong
các quý tiếp theo sau khi doanh nghiệp đã giải quyết xong bài toán tồn kho. Và
cho dù ngành bán lẻ điện thoại đang dần bão hòa nhưng tăng trưởng trong
2019 sẽ đến từ việc tiếp tục mở rộng chuỗi FPT Shop và các mảng phụ kiện,

THÔNG TIN CỔ PHẦN
HSX

Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

47.900 - 90.000

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân 10 ngày
% sở hữu nước ngoài
Room nước ngoài

Tỷ lệ cổ tức/thị giá
Beta

3.592 tỷ VNĐ

Từ sau 2020, chúng tôi đánh giá FRT sẽ gặp khó duy trì được tốc độ tăng
trưởng lợi nhuận 2 chữ số nếu mảng dược không đem lại lợi nhuận nhanh

68.680.000 CP

hơn. Mảng bán lẻ dược phẩm bắt đầu được đẩy mạnh từ 2019 và được kỳ

41.106 CP

vọng trở thành nhân tố mới cho tăng trưởng sau khi thị trường điện thoại đã
bão hòa. Thị trường bán lẻ dược phẩm có quy mô nhỏ (khoảng 1,5 tỷ USD)

48,27%
49%

Giá trị cổ tức/cổ phần

sim số, dịch vụ. Tăng trưởng trong 2020 đến từ việc ghi nhận đủ doanh thu cả
năm cho các cửa hàng mở mới trong 2019 và mảng dược bớt lỗ.

1.000 VND/CP
1,9%
0,52

nhưng vẫn có tiềm năng cho các chuỗi nhà thuốc bởi thị phần đang phân tán
vào hơn 40.000 nhà thuốc lẻ trên cả nước. Bài toán mở rộng của Long Châu
về các tỉnh sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các nhà thuốc lẻ về giá bán và chi
phí logistics tăng.
Khuyến nghị đầu tư. Chúng tôi đánh giá cổ phiếu FRT hấp dẫn ở điểm giá cổ
phiếu giảm khoảng 26,9% so với thời điểm đầu năm trong khi LNST 2019 dự
báo tăng trưởng 13,53%. Cổ phiếu FRT đang giao dịch ở mức P/E forward
2019F ~9,1x, tương đối hấp dẫn với một doanh nghiệp hoạt động trong ngành
bán lẻ ở Việt Nam. Bằng việc so sánh với MWG trên cùng mảng bán lẻ điện
thoại và có điều chỉnh cho sự khác biệt về quy mô và hiệu quả, đồng thời chưa
xét tới mảng dược, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý đối với cổ phiếu FRT qua 2
phương pháp P/E và Price to sales vào khoảng 63.700 VNĐ/cổ phiếu, cao hơn
21,8% so với giá thị trường, Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối
với cổ phiếu FRT.

Chuyên viên phân tích
Trần Thị Thu Nga
(84 24) 3928 8080 ext 207
tranthithunga@baoviet.com.vn
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Mảng điện thoại - Các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng khó
phát huy tác dụng trong một thị trường đã bão hòa
Thị trường điện thoại Việt Nam có quy mô 101 nghìn tỷ VNĐ và tăng trưởng
1% trong năm 2018. Trong Q1/2019 thị trường đạt quy mô 25.564 nghìn tỷ VNĐ,
giảm 7,5% so với cùng kỳ (Nguồn: GFK). Tăng trưởng chậm và thậm chí âm gần
đây do tỷ lệ sở hữu smartphone ở Việt Nam đã ở mức cao và thiếu các xu hướng
để thúc đẩy tăng trưởng (như xu hướng chuyển từ điện thoại phổ thông sang
smartphone trong các năm 2012 – 2016)
Trong một thị trường mà tỷ lệ sở hữu điện thoại đã ở mức cao, nhu cầu
mua điện thoại chủ yếu đến từ thay mới hơn là mua lần đầu. Tuy nhiên thời
gian để người tiêu dùng thay điện thoại mới đang ngày càng dài hơn do các tính
năng đã được khai thác hết khiến cho các điện thoại ngày càng tương đồng, giá
các mẫu điện thoại mới tăng lên đáng kể so với các sản phẩm cũ cùng dòng
trong khi tính năng không được nâng cấp tương xứng và ngân sách cho các sản
phẩm công nghệ phải ngày càng phải chia cho nhiều sản phẩm hơn. Thời gian
thay mới sản phẩm iPhone đã được kéo dài từ 3 năm trong 2018 lên gần 4 năm
trong 2019 (Nguồn: AppleInsider).
Chưa có xu hướng chuyển dịch nào có khả năng xảy ra trên diện rộng ở
tương lai gần. Điện thoại gập và điện thoại 5G được kỳ vọng sẽ tạo ra xu thế
mới cho ngành điện thoại. Các hãng điện thoại lớn như Samsung, Huawei,
Xiaomi và thậm chí là cả Apple cũng đã tham gia vào cuộc đua sản xuất điện
thoai gập. Tuy nhiên mức giá công bố ban đầu của các hãng cho điện thoại gập
khá cao (Galaxy Fold 2.000 USD, Huawei Mate X 2.600 USD và Xiaomi 999
USD) nên khó có thể tạo ra một xu hướng trên diện rộng.
FRT lên kế hoạch mở mới 100 cửa hàng trong 2019. Tính đến hết tháng
5/2019 FRT có 552 cửa hàng (538 cửa hàng FPT Shop và 14 cửa hàng F Studio),
tăng 19 cửa hàng FPT Shop so với đầu năm. Với tốc độ mở rộng khá chậm và
rủi ro phải đóng bớt một số cửa hàng do không gia hạn được hợp đồng thuê mặt
bằng, chúng tôi cho rằng FRT khó đảm bảo được kế hoạch và dự báo chuỗi FPT
Shop mở thêm 80 cửa hàng trong 2019. Đối với chuỗi F Studio, tình hình kinh
doanh iPhone hiện tại không mấy khả quan (các dòng iPhone XS và XR ra mắt
T9/2018 doanh số kém) nên chúng tôi cho rằng FRT sẽ không mở thêm cửa
hàng F. Studio trong năm 2019).
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Số cửa hàng FPT Shop và F Studio
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Nguồn: FRT

Chương trình F Friends và Subsidy: không nhiều cơ hội tăng trưởng trong
2019. 2 chương trình được triển khai từ 2017 và đóng góp 10,3% vào doanh thu
2018 và được lên kế hoạch tăng trưởng 19% trong 2019. Đối với chương trình
F Friends, FRT bắt đầu thắt chặt điều kiện tham gia từ 2019 để quản lý vấn đề
nợ xấu. Còn với chương trình Subsidy, FRT cho biết hiện đang không đẩy mạnh
do doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán lại với nhà mạng về thỏa thuận
hợp tác. Do vậy chúng tôi cho rằng 2 chương trình này sẽ không tăng trưởng
mạnh trong 2019.
Mảng bán phụ kiện: nhân tố được kỳ vọng đóng góp chính cho tăng trưởng
trong 2019. Mảng phụ kiện được kỳ vọng đem lại 1.000 tỷ VNĐ doanh thu (+67%
yoy) và 483 tỷ VNĐ lợi nhuận gộp (+110% yoy) trong 2019. Tuy nhiên với mức
giá phụ kiện giảm đến 20% so với với 2018 do FRT bắt đầu nhập hàng trực tiếp
từ Trung Quốc từ 2019, doanh nghiệp sẽ cần bán số lượng phụ kiện nhiều gấp
đôi so với 2018 để hoàn thành kế hoạch đặt ra. Chúng tôi cho rằng mục tiêu này
khó có thể hoàn thành và dự báo mức tăng trưởng 50% cho mảng phụ kiện trong
2019.
Mảng bán sim và dịch vụ: FRT đặt mục tiêu 1 triệu sim cho 2019 và đẩy mạnh
các dịch vụ tại cửa hàng như thu hộ tiền điện, nước, trả góp. Các mảng này
không phát sinh chi phí (mặt bằng, nhân viên) nên phần doanh thu tăng thêm từ
mảng này chính là phần lợi nhuận tăng thêm. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng mảng
này đóng góp không đáng kể cho FRT do lợi nhuận/sim hay hoa hồng/lần thanh
toán thấp.
Các mảng kinh doanh mới như hợp tác với Nguyễn Kim hay Fado về mua quốc
tế mang tính thử nghiệm nhiều hơn là một mảng kinh doanh đóng góp vào tăng
trưởng trong 2019. Tuy vậy chúng tôi đánh giá cao tiềm năng trong lĩnh vực mua
hàng hộ xuyên biên giới nếu FRT có thể tháo gỡ các nút thắt như thanh toán qua
mạng hay logistics trong nước. FRT cũng vừa có thông báo về kế hoạch bổ sung
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2 ngành nghề kinh doanh là chuyển phát và bưu chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo
dõi các bước đi của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Mảng dược phẩm - Thị trường quy mô nhỏ nhưng
vẫn còn tiềm năng cho chuỗi nhà thuốc
Thị trường bán lẻ dược phẩm có quy mô 5,9 tỷ USD năm 2018, trong đó kênh
OTC (nhà thuốc) chiếm 25% thị phần, 75% thị phần còn lại thuộc về kênh ETC
(cơ sở khám, chữa bệnh) do thuốc phân phối qua kênh ETC chủ yếu là thuốc
ngoại, thuốc điều trị có tiêu chuẩn chất lượng và giá trị cao. Chúng tôi đánh giá
điểm tích cực của thị trường bán lẻ dược phẩm là thị trường không có tính chu
kỳ, tăng trưởng được dự báo 11,9% CAGR cho giai đoạn 2018 – 2022. Kênh
ETC sẽ chiếm thị phần ngày càng lớn do các quy định và chính sách có lợi như
quy định siết chặt giá thuốc cả đầu vào và đầu ra kênh ETC khiến cho giá thuốc
ETC cạnh tranh hơn hay việc Bảo hiểm y tế (BHYT) mở rộng phạm vi đối tượng
và các bệnh được chi trả. Tuy vậy xu hướng chuyển dịch sẽ diễn ra khá chậm.
Theo dự báo của BMI đến 2022 thị phần của kênh ETC sẽ tăng thêm 1% so với
hiện nay. Trong khi đó, mặc dù được dự báo tăng trưởng chậm hơn trung bình
ngành, doanh thu kênh OTC vẫn được dự báo duy trì tốc dộ tăng trưởng 10,8%
CAGR giai đoạn 2018 – 2022.
Doanh thu thị trường bán lẻ dược phẩm
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Kênh OTC: Thị trường vẫn còn tiềm năng do phân mảnh, chưa có chuỗi
nào chiếm thị phần áp đảo
Các chuỗi nhà thuốc chỉ chiếm 5% thị phần kênh OTC trong 2018, 95% thị phần
còn lại thuộc về hơn 40,000 nhà thuốc lẻ trên toàn quốc. Các chuỗi nhà thuốc
tập trung chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh, chỉ có Vinfa mở ở Hà Nội. Về số lượng
nhà thuốc, Pharmacity đang dẫn đầu với khoảng 200 nhà thuốc Tuy nhiên về
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doanh thu, chuỗi không có quy mô đáng kể do doanh thu/cửa hàng thấp, khoảng
250 triệu/tháng (Nguồn: FRT)
Số cửa hàng các chuỗi nhà thuốc
200
160
Hà Nội

120

TP. HCM

Khác

80
40
0
Pharmacity

Phano

Mỹ Châu

Vinfa

ECO
Pharma

An Khang Long Châu

Chúng tôi cho rằng Pharmacity và Vinfa là 2 chuỗi có khả năng và năng lực mở
rộng nhiều nhất. Pharmacity vừa nhận đầu tư từ Mekong Capital trong khi Vinfa
có lợi thế về tiềm lực tài chính và khả năng quản lý từ công ty mẹ là Vingroup –
Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi không nhận thấy động thái mở
rộng từ các chuỗi còn lại. Chúng tôi cho rằng MWG sẽ không tiếp tục phát triển
chuỗi nhà thuốc An Khang do quy mô của thị trường bán lẻ dược phẩm không
đủ hấp dẫn với doanh nghiệp.
Như vậy chuỗi Long Châu sẽ cạnh tranh chủ yếu với các nhà thuốc lẻ, đặc biệt
là khi chuỗi định hướng mở rộng về các tỉnh do hầu hết các chuỗi không mở đến
thị trường tỉnh.
Chuỗi nhà thuốc có năng lực cạnh tranh tốt hơn
Giá bán thấp tạo ra lợi thế cạnh tranh nhưng chưa đem lại hiệu quả trong
giai đoạn đầu. FRT cho biết Long Châu bán giá thấp hơn 20% so với thị trường.
Tuy nhiên với việc chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh
nghiệp chúng tôi cho rằng doanh nghiệp khó có thể duy trì mức giá thấp như trên
do biên lợi nhuận gộp mảng dược cũng khá mỏng (khoảng 10%) trong khi doanh
nghiệp cần đạt mức lợi nhuận cao hơn để bù đắp các chi phí phát sinh khi chuyển
đổi mô hình như chi phí nhân viên, thuế TNDN,..
Danh mục sản phẩm: Tập trung vào thuốc, đặc biệt là thuốc kê toa và thuốc
điều trị là chiến lược đúng đắn để tăng doanh thu cửa hàng. Long Châu có
số lượng SKUs vươt trội so với các nhà thuốc lẻ (6.500 so với 1.500) Lượng
thuốc kê toa của Long Châu cao hơn gấp 6 – 7 lần các nhà thuốc bình thường.
Thuốc kê toa đem lại doanh thu cao cho chuỗi do một đơn thuốc có thể có giá trị
từ vài trăm đến vài triệu đồng, trong khi thuốc không kê toa thường là thuốc cơ
bản có giá trị thấp không đem lại nhiều doanh thu. Thuốc kê toa chiếm 75% tổng
giá trị chi tiêu thuốc cả nước (Nguồn: BMI). Tại Long Châu, thuốc ngoại chiếm
80% doanh thu và thuốc nội chỉ chiếm 20% (Nguồn: FRT). Chúng tôi cho rằng
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việc tập trung phát triển danh mục thuốc kê toa và thuốc ngoại có giá trị cao là
định hướng đúng đắn để tăng trưởng doanh thu cho cửa hàng.
Chất lượng thuốc tốt hơn
▪ Nguồn gốc rõ ràng: trong khi các nhà thuốc lẻ chủ yếu nhập từ các chợ
thuốc, thường không có hóa đơn và nhiều rủi ro thuốc giả, thuốc nhái
▪ Điều kiện bảo quản thuốc tốt: Theo Thông tư 02/2018/BYT về thực hành tốt
cơ sở bán lẻ thuốc, nhà thuốc phải có nhiệt kế, ẩm kế để kiểm soát nhiệt
độ, độ ẩm trong cửa hàng tuy nhiên tiêu chuẩn này chưa được nhà thuốc lẻ
thực hiện đúng
▪ Không bán thuốc cận date: nhà thuốc lẻ có thể nhập thuốc cận date để giảm
chi phí
Chất lượng tư vấn tốt hơn
Chất lượng tư vấn tại các nhà thuốc lẻ không thực sự đáng tin cậy. Vì lợi nhuận
các nhà thuốc có thể tư vấn các loại thuốc có biên lợi nhuận cao nhưng không
thực sự tốt cho khách hàng. Trong khi đó Long Châu cam kết tư vấn đúng thuốc
đúng liều cho khách hàng.
Chúng tôi đánh giá Long Châu có khả năng cạnh tranh để giành được thị phần
từ các nhà thuốc lẻ, tuy nhiên chuỗi sẽ cần thời gian để xây dựng thương hiệu
và niềm tin với khách hàng.

Kế hoạch mở rộng và bài toán lợi nhuận của Long
Châu sẽ gặp nhiều thách thức
Kế hoạch mở rộng tham vọng. FRT đưa ra kế hoạch mở rộng chuỗi Long Châu
khá tham vọng trong các năm tới: 50 nhà thuốc trong 2019 và 200 nhà thuốc mỗi
năm từ 2020 – 2022. Theo kế hoạch, đến 2022 chuỗi sẽ có 700 nhà thuốc và
doanh thu 6.500 tỷ VNĐ.
Kế hoạch mở rộng

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

800
7000

250

700
6000

Doanh thu

5000

Lợi nhuận

600
500

700
300
200

100
3000
2000

270

100
22
2018

1000

50
2019

50

1910
0

0
500 -20

0
2020

2021

2022

200
150

62
470

193

4370

4000

400

0

6500

-50
1

2

3

4

Nguồn: FRT
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Chúng tôi đánh giá việc mở rộng của Long Châu sẽ gặp nhiều khó khăn do:
Khó khăn trong việc chọn địa điểm mở nhà thuốc: do dược phẩm không phải mặt
hàng tiêu dùng thường xuyên và tập khách hàng khá đặc thù nên việc lựa chọn
địa điểm mở nhà thuốc sẽ khó khăn hơn là mở cửa hàng bán lẻ mặt hàng tiêu
dùng. Các nhà thuốc mở gần bệnh viện sẽ đem lại hiệu quả lớn nhất về doanh
thu, tuy nhiên việc lấy được mặt bằng sẽ tương đối khó khăn do các nhà thuốc
khác đã hoạt động lâu dài. Doanh nghiệp sẽ phải đợi cho đến khi đơn vị thuê hết
hạn hợp đồng để đàm phán với bên cho thu. Trong khi đó chúng tôi cho rằng
nhà thuốc mở ở khu dân cư sẽ khó đem lại hiệu quả tương tự và cần nhiều thời
gian để xây dựng tập khách hàng trung thành.
Doanh thu nhà thuốc ở các tỉnh thấp hơn nhiều so với ở TP. Hồ Chí Minh và cần
nhiều thời gian hơn để đạt mức doanh thu mục tiêu:
▪ Cạnh tranh gay gắt về giá: Khách hàng quan tâm đến giá hơn là việc thuốc
phải là thuốc ngoại hay có thương hiệu. Long Châu do vậy phải điều chỉnh
cả giá và cơ cấu sản phẩm để cạnh tranh. Về giá, Long Châu đưa ra chính
sách giá khác nhau cho nhà thuốc ở tỉnh và ở TP. HCM. Các nhà thuốc ở
các tỉnh khác nhau cũng sẽ có chính sách giá khác nhau. Với cùng một sản
phẩm, nhà thuốc tỉnh sẽ có giá thấp hơn so với nhà thuốc TP. Hồ Chí Minh.
Về cơ cấu sản phẩm, Long Châu tăng số lượng các sản phẩm giá bình dân
và giảm các sản phẩm giá cao. Do vậy doanh thu nhà thuốc ở tỉnh sẽ thấp
hơn nhà thuốc ở TP. Hồ Chí Minh. FRT cho biết doanh thu trung bình nhà
thuốc Long Châu đạt 1,6 tỷ VNĐ/tháng trong 2018, tuy vậy kế hoạch mở
rộng và doanh thu mà doanh nghiệp đặt ra cho các năm tiếp theo 2019 –
2022 đang dựa trên giả định doanh thu trunh bình một nhà thuốc ít hơn 1 tỷ
VNĐ/tháng
▪ Nhà thuốc ở tình cần nhiều thời gian hơn để đạt doanh thu mục tiêu: Thương
hiệu Long Châu chưa đủ mạnh, đặc biệt ở giai đoạn đầu của việc mở rộng
về các tỉnh, do vậy chuỗi sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng và
xây dựng tập khách hàng quen. Doanh nghiệp ước tính nhà thuốc ở tỉnh sẽ
mất ít nhất 6 tháng đến 1 năm để đạt được doanh thu mục tiêu
Bài toán lợi nhuận gặp nhiều thách thức:
Biên lợi nhuận của thuốc khá thấp và không nhiều tiềm năng để cải thiện. Biên
lợi nhuận thuốc của chuỗi Long Châu chỉ khoảng 10% do
▪ Chính sách bán giá thấp của Long Châu để cạnh tranh với nhà thuốc lẻ và
cả kênh ETC. Về đầu vào, một số bệnh viện yêu cầu hãng dược không được
bán thuốc cho nhà thuốc rẻ hơn giá bán trong bệnh viện trong khi ở đầu ra,
giá bán lẻ kênh ETC bị áp mức thặng dự bán lẻ (hay chính là biên lợi nhuận
gộp) tối đa 15%. Do vậy để giữ mức giá cạnh tranh so với kênh ETC thì biên
lợi nhuận thuốc tại Long Châu khó có thể cải thiện so với mức hiện tại.
▪ Biên lợi nhuận gộp giảm khi mở rộng về các tỉnh do cạnh tranh về giá và cơ
cấu sản phẩm thay đổi. Thực phẩm chức năng có biên lợi nhuận cao chiếm
ít hơn trong cơ cấu sản phẩm do khách hàng ở tỉnh ít có nhu cầu sử dụng
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TPCN. Tính đến hết T4/2019, biên lợi nhuận gộp của chuỗi nhà thuốc Long
Châu còn 15%, thấp hơn so với mức 17% cuối 2018.
Khó tối ưu chi phí logistics: do thị trường phân mảnh và việc mở rộng phụ thuộc
phần lớn vào việc lấy được mặt bằng ở đâu nên các nhà thuốc sẽ có xu hướng
phân tán ở các tỉnh
Bài toán hàng tồn kho:
Ở mảng bán lẻ hàng công nghệ, FRT là doanh nghiệp lớn trong ngành nên có
khả năng đàm phán để được hỗ trợ của hãng sản xuất về vấn đề hàng tồn kho.
Cụ thể, FRT có thể khai thác kinh nghiệm thị trường và kế hoạch kinh doanh của
các hãng để quản lý việc nhập hàng. Ngoài ra trường hợp sản phẩm có doanh
số kém ngoài dự kiến của hãng cũng như của FRT thì FRT có thể yêu cầu hãng
hỗ trợ để đẩy hàng tồn kho như chia sẻ chi phí để giảm giá bán sản phẩm. Ở
mảng dược phẩm, quy mô của Long Châu chưa đủ lớn để có thể đàm phán trong
vấn đề hỗ trợ giải quyết hàng tồn kho nên chuỗi sẽ phải chịu rủi ro hàng tồn kho
lớn hơn.

Tăng trưởng 2 chữ số vẫn được duy trì đến 2020
nhờ mảng điện thoại
BVSC dự báo LNST 2019 đạt 395 tỷ (+13,53% yoy), thấp hơn đáng kể so với kế
hoạch của doanh nghiệp. Theo kế hoạch, FRT dự kiến đạt 17.700 tỷ VNĐ doanh
thu và 418 tỷ VNĐ LNST trong 2018, trong đó mảng dược dự kiến có doanh thu
500 tỷ và lỗ 20 tỷ, mảng điện thoại dự kiến có doanh thu 17.200 tỷ (+ 12,43%) và
LNST 438 tỷ (+25,86%). Chúng tôi đánh giá mục tiêu này khó khả thi do chúng
tôi cho rằng các mảng phụ kiện, sim và dịch vụ mặc dù tiềm năng nhưng sẽ khó
đem lại lợi nhuận đột biến cho doanh nghiệp.
Chỉ tiêu

2019

2018 Cơ sở dự báo

Doanh thu

17,571

15,298

Doanh thu mảng điện
thoại

17,031

15,298 Chuỗi FPT Shop mở thêm 80 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng FPT Shop lên
599 vào cuối 2019
Chuỗi F Studio vẫn giữ nguyên 14 cửa hàng
Doanh thu/cửa hàng không tăng trưởng
Doanh thu online tăng trưởng 20%

Doanh thu mảng dược

540

Long Châu mở thêm 50 nhà thuốc, nâng tổng số nhà thuốc lên 72 vào cuối
2019
Nhà thuốc mới mở (dưới 12 tháng) có doanh thu 800 triệu/tháng, startup (1224 tháng) có doanh thu 1 tỷ/tháng và life for life (trên 24 tháng) có doanh thu
1,5 tỷ/tháng
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Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp

(15,278) (13,255)
2,293

2,044 BVSC dự báo biên lợi nhuận gộp mảng điện thoại đạt 13% trong 2019 (so với
13,36% năm 2018). Quý 1/2019 biên lợi nhuận giảm mạnh xuống còn 11,93%
do doanh nghiệp giảm giá để xử lý hàng tồn kho iPhone, chúng tôi dự báo biên
lợi nhuận gộp sẽ quay lại mức bình thường từ các quý sau khi doanh nghiệp
đã xử lý xong vấn đề hàng tồn kho và mảng phụ kiện tăng trưởng tích cực hơn
Ở mảng dược, BVSC dự báo lợi nhuận gộp đạt 15%, thấp hơn so với 17%
trong 2018 do Long Châu phải cạnh tranh gay gắt hơn về giá và cơ cấu sản
phẩm chuyển dịch sang các sản phẩm giá và biên lợi nhuận thấp hơn khi mở
rộng về các tỉnh.

Doanh thu hoạt động

70

43

(135)

(101)

tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng

(1,393)

(1,296) BVSC dự báo chi phí bán hàng/doanh thu cho mảng điện thoại đạt 7,8% trong
2019 (giảm so với mức 8,47% năm 2018) do các mảng trọng tâm của FRT
trong 2019 là sim số, dịch vụ giúp gia tăng doanh thu nhưng không phát sinh
chi phí bán hàng.
Chi phí bán hàng/doanh thu cho mảng dược dự báo 12% trong 2019

Chi phí quản lý doanh

(378)

(287) BVSC dự báo chi phí quản lý/doanh thu đạt 2% cho mảng điện thoại và 7% cho
mảng dược do mảng dược có quy mô nhỏ trong khi bộ máy vận hành đã phải
phát triển đầy đủ để vận hành chuỗi

nghiệp

Lợi nhuận thuần từ

457

403

37

32

Tổng lợi nhuận trước
thuế

494

435

Thuế thu nhập doanh

98

87

395

348

5.749

5.063

hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác

nghiệp
Lợi nhuận sau thuế
EPS (VNĐ)

Nguồn: BVSC
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Trong các năm tiếp theo, BVSC dự báo FRT ngừng mở rộng mảng điện thoại
cho thị trường đã hết tiềm năng và doanh nghiệp tập trung cho mảng dược. LNST
2020 vẫn đạt mức tăng trưởng 2 chữ số 13,48% do ghi nhận đủ doanh thu cả
năm cho 80 cửa hàng FPT Shop mở mới trong 2019, biên lợi nhuận gộp cải thiện
từ mức thấp trong 2019 và mảng dược bớt lỗ. Tuy nhiên từ 2021 tăng trưởng sẽ
khó duy trì ở mức 2 chữ số nếu mảng dược không thể đem lại lợi nhuận nhanh
hơn.

Định giá
Chúng tôi chưa đưa mảng dược phẩm vào định giá do tiềm năng của mảng này
chưa thực sự rõ ràng. Theo kế hoạch doanh nghiệp, mảng dược phẩm sẽ hòa
vốn trong 2020 và bắt đầu có lãi từ 2021.
Do vậy, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi định giá FRT hoàn toàn dựa trên mảng
bán lẻ điện thoại. Chúng tôi định giá FRT bằng cách so sánh với doanh nghiệp
bán lẻ điện thoại khác tại Việt Nam là MWG. Chúng tôi chỉ so sánh FRT với mảng
bán lẻ điện thoại của MWG để loại bỏ tác động của các mảng bán lẻ điện máy
và bán lẻ thực phẩm lên kết quả định giá.
Chúng tôi định giá FRT bằng phương pháp định giá so sánh P/E và P/S với
MWG. Mức P/E và P/S hợp lý cho mảng bán lẻ hàng công nghệ của MWG lần
lượt là 14.3 và 0.33. Chúng tôi cho rằng mức P/E hợp lý cho mảng điện thoại
của MWG là 12.0 do mảng điện thoại có tăng trưởng chậm hơn so với điện máy.
Theo đó, chúng tôi áp mức P/E 12.0 cho FRT do thị trường đã bão hòa nên tiềm
năng tăng trưởng của FRT so với doanh nghiệp đầu ngành là như nhau. Đối với
P/S, chúng tôi điều chỉnh giảm mức P/S của MWG 40% để tính FRT do 1 đồng
doanh thu của FRT chỉ đem lại lợi nhuận bằng 60% so với 1 đồng doanh thu của
MWG. Trung bình của 2 phương pháp cho kết quả FRT được định giá khoảng
4.377 tỷ, tương đương mức giá 63.700 VNĐ/ cổ phiếu.
Dự phóng 2019
(tỷ VNĐ)

Phương pháp
định giá

Hệ số

Giá trị
(tỷ VNĐ)

Chiết
khấu

Giá trị sau chiết khấu
(tỷ VND)

Doanh thu

17.031

P/S

0,33

5.620

40%

4.014

Lợi nhuận

395

P/E

12,00

4.740

0%

4.740

Chỉ tiêu

Trung bình

4.377

Số cố phiếu lưu hành

68.680.000

Giá trị/cổ phần (VNĐ)

63.700
Nguồn: BVSC

Khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi đánh giá cổ phiếu FRT hấp dẫn ở điểm giá cổ phiếu giảm khoảng
26,9% so với thời điểm đầu năm trong khi LNST 2019 dự báo tăng trưởng
13,53%. Cổ phiếu FRT đang giao dịch ở mức P/E forward 2019F ~9.1x, tương
đối hấp dẫn với một doanh nghiệp hoạt động trong ngành bán lẻ ở Việt Nam.
Bằng việc so sánh với MWG trên cùng mảng bán lẻ điện thoại và có điều chỉnh
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cho sự khác biệt về quy mô và hiệu quả, đồng thời chưa xét tới mảng dược,
chúng tôi ước tính giá trị hợp lý đối với cổ phiếu FRT qua 2 phương pháp P/E và
Price to sales vào khoảng 63.700 VNĐ/cổ phiếu, cao hơn 21,8% so với giá thị
trường, Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu FRT.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Đơn vị (tỷ VND)

2016

2017

2018

2019E

2020E

10,853

13,147

15,298

17,571

19,812

Giá vốn

9,443

11,330

13,255

15,278

17,146

Lợi nhuận gộp

1,410

1,816

2,044

2,293

2,665

Chi phí bán hàng

937

1,154

1,296

1,393

1,644

Chi phí quản lý doanh nghiệp

243

300

287

378

426

Doanh thu tài chính

75

54

43

70

79

Chi phí tài chính

75

82

101

135

156

208

290

348

395

448

Đơn vị (tỷ VND)

2016

2017

2018E

2019E

2020E

Tiền & khoản tương đương tiền

1458

638

948

855

1839

748

1,016

1,207

1,155

1,303

1,948

1,723

2,506

2,546

2,858

1

5

5

4

4

Tổng tài sản

4,710

3,871

5,168

6,172

7,362

Nợ ngắn hạn

4,195

3,075

4,009

4,903

5,927

-

-

-

-

-

515

796

1,159

1,270

1,434

4,710

3,871

5,168

6,172

7,362

2016

2017

2018E

2019E

2020E

Tăng trưởng doanh thu (%)

37%

21%

16%

15%

13%

Tăng trưởng LNST (%)

42%

40%

20%

14%

13%

13%

14%

13%

13%

13%

Lợi nhuận thuần biên (%)

2%

2%

2%

2%

2%

ROA (%)

6%

7%

8%

8%

8%

ROE (%)

50%

44%

36%

33%

34%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

89%

79%

78%

79%

81%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

814%

386%

346%

386%

413%

EPS (đồng/cổ phần)

3.021

4.221

5.063

5.749

6.523

Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)

7.502

11.597

16.872

18.491

20.886

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán

Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình

Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng

Chỉ tiêu sinh lời
Lợi nhuận gộp biên (%)

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, Trần Thị Thu Nga 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

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtiendung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuhapt@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón, Hàng không

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Ngô Trí Vinh

Cao su tự nhiên, Dầu khí

Hàng tiêu dùng

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Trần Thị Thu Nga

Thái Anh Hào

Bán lẻ

Hạ tầng nước

tranthithunga@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Lê Thanh Hòa

Dược, thủy sản

Vật liệu xây dựng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn
Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@baoviet.com.vn

13

11/06/2019
Báo cáo lần đầu - FRT

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
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