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OUTPERFORM

Khuyến nghị

Chuyển đổi số ảnh hưởng tích cực đến doanh thu khối Công nghệ. Xu
hướng chuyển đổi sang hạ tầng cloud trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu xuất

Giá kỳ vọng (VND)

57.000

khẩu phần mềm, giúp tăng trưởng doanh thu và LNTT của mảng này ước đạt
22,3% và 37% trong năm 2019. Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số và cung cấp giải

Giá thị trường (03/07/2019)

46.800

Lợi nhuận kỳ vọng

21,8%

pháp cũng được hưởng lợi nhờ nhu cầu số hóa ngày càng tăng, mức tăng
trưởng 2019 chúng tôi dự báo đạt 3,5% doanh thu và 21% LNTT. Trong các
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Room nước ngoài
Giá trị cổ tức/cổ phần
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năm tiếp theo, chúng tôi kỳ vọng mảng giải pháp và dịch vụ CNTT vẫn sẽ tăng
trưởng một cách mạnh mẽ.

678.816.312 CP

cho doanh nghiệp. Khối Viễn thông sẽ có sự thay đổi tỷ trọng các mảng kinh
doanh dưới ảnh hưởng của chuyển đổi số. Khi nhu cầu dùng mạng Internet trở
nên ổn định, FPT bắt đầu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho khối
khách hàng doanh nghiệp. Tuy các dịch vụ hỗ trợ vẫn mang tính riêng lẻ và

49%

chưa phải một giải pháp chuyển đổi hạ tầng tổng thể nhưng đây là hướng đi
đúng đắn bởi các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số vẫn đang chuộng

49,00%

các nền tảng có tên tuổi. Mảng truyền hình số với biên lợi nhuận cao sẽ giúp

1.636.707 CP

2.500
5,36%
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cải thiện biên lợi nhuận cả khối. Dự báo doanh thu và LNTT của khối Viễn thông
trong năm 2019 tăng trưởng lần lượt 14,41% và 14,27%.
Khối Giáo dục tiếp tục là nguồn đóng góp cho nhu cầu nhân sự của toàn
Tập đoàn. Đại học FPT đóng góp trung bình 8-10% khối lượng nhân sự mới
cho FPT Software. Với việc FPT mở rộng hệ thống giáo dục từ cấp tiểu học đến
đại học, trong tương lai dài hạn chúng tôi kỳ vọng khối Giáo dục sẽ cung cấp
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một lượng nhân sự ổn định cho tập đoàn. Do nhu cầu cho mảng giáo dục còn
rất lớn, chúng tôi ước tính doanh thu và LNTT mảng Giáo dục đạt mức tăng
trưởng lần lượt 18% và 7% năm 2019.
Khuyến nghị đầu tư. Trong năm 2019, các mảng kinh doanh cốt lõi đều giữ
vững mức tăng trưởng khả quan. Chuyển đổi số sẽ còn ảnh hưởng tích cực tới
mảng công nghệ và viễn thông trong nhiều năm tới, giúp doanh thu và lợi nhuận
tiếp tục có mức tăng trưởng khả quan. Việc thoái vốn cũng đem lại một nguồn
tiền phục vụ cho các kế hoạch đầu tư, cải thiện các chỉ số tài chính và giúp FPT
tập trung hơn vào mảng công nghệ. Với tiềm năng còn rất lớn trong dài hạn,
chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu FPT và mức giá kỳ vọng
là 57.000 đồng/cổ phiếu.
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Chuyển đổi số ảnh hưởng tích cực đến doanh thu khối
Công nghệ
Mảng xuất khẩu phần mềm dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt. Xu hướng
chuyển đổi sang nền tảng cloud đồng nghĩa với việc các đơn đặt hàng cho FPT
sẽ có sự thay đổi tương ứng. Tuy một phần doanh thu của mảng xuất khẩu phần
mềm sẽ bị thay thế bằng doanh thu của các dịch vụ cloud, các dịch vụ mới được
đánh giá sẽ có sự tăng trưởng nhanh hơn và bù đắp cho sự suy giảm của mảng
dịch vụ truyền thống.
❑ Thị trường Mỹ dự báo sẽ vẫn tiếp tục lạc quan nhờ Intellinet. Việc mua
Intellinet, một công ty tư vấn tại thị trường Mỹ sẽ giúp cho tham vọng
của FPT để trở thành nhà cung cấp giải pháp trực tiếp cho các khách
hàng lớn và có tên tuổi. Hiện thị phần của FPT tại thị trường Mỹ còn quá
nhỏ, năm 2017 doanh thu từ thị trường Mỹ của FPT khoảng hơn 50 triệu
USD, so với thị trường IT outsourcing tại Mỹ khoảng 36 tỷ USD, chiếm
khoảng 0,14% thị phần. M&A là cách nhanh nhất đem lại sự tăng trưởng
bởi FPT có thể cộng tác với Intellinet để cung cấp một sản phẩm hoàn
chỉnh cho khách hàng.
Tuy nhiên, chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng ở thị trường Mỹ năm 2019
xuống mức 20% do năm 2018 có sự hợp nhất với Intellinet. Giai đoạn
2020-2023, chúng tôi cho rằng Intellinet sẽ tiếp tục giúp cho FPT đạt
mức tăng trưởng 22-25% nhờ các động thái mở rộng tại thị trường này.
❑ Thị trường Nhật Bản chúng tôi cho rằng FPT sẽ vẫn duy trì mức tăng
trưởng nhanh 26% như trong các năm trước do lịch sử và mối quan hệ
lâu dài của FPT tại thị trường Nhật.
❑ Thị trường châu Âu chúng tôi ước đạt mức tăng trưởng 12% trong năm
2019, cao hơn mức tăng trưởng trung bình 3 năm gần đây nhất do ảnh
hưởng của chuyển đổi số.
❑ Tại khu vực Châu Á TBD, theo IDC, các cơ hội chuyển đổi số tại khu
vực này chiếm 42% tổng giá trị của các cơ hội chuyển đổi số trên thế
giới, nhiều hơn châu Mỹ (36%) và châu Âu (23%). Chúng tôi đánh giá
tăng trưởng trung bình tại thị trường APAC đạt 22% trong năm 2019.
Tổng cộng, doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT ước tính đạt 10.327 tỷ
đồng, tăng trưởng 22% trong năm 2019. LNTT trước thuế đạt 1.859 tỷ đồng,
tăng 37% so với năm 2018 do biên lợi nhuận được cải thiện bởi Intellinet. Tỷ
suất LNTT mảng này có thể đạt 18%, tăng 2% so với năm 2018.
Mảng cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT: Phần cứng sẽ ngày càng giảm
sút, dịch vụ giải pháp phần mềm & tư vấn giải pháp tổng thể sẽ có mức
tăng trưởng ổn định. Các hoạt động kinh doanh trong mảng này bao gồm các
mảng giải pháp phần mềm, dịch vụ CNTT, và tích hợp hệ thống. Các dịch vụ
này được FPT cung cấp không chỉ cho thị trường trong nước, mà còn một vài
nước đang phát triển trong khối APAC như Myanmar, Campuchia, Lào… (thị
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trường APAC trong khối xuất khẩu phần mềm hoàn toàn là thị trường gia công
phần mềm ở các nước phát triển, khác với dịch vụ tư vấn và cung cấp giải pháp
được bao gồm trong mảng này).
❑ Chuyển đổi số sẽ ảnh hưởng đến mảng cung cấp giải pháp của FPT tại
các thị trường đang phát triển, nhưng ở mức độ nhỏ hơn so với thị
trường phát triển của mảng xuất khẩu phần mềm, do các thị trường
đang phát triển vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm với các khái niệm
công nghệ mới và chưa sẵn sàng cho việc chuyển đổi hạ tầng.
Tại các thị trường đang phát triển, FPT có thể cung cấp các dịch vụ tư
vấn và thiết kế giải pháp, và bán các sản phẩm công nghệ của mình do
tính cạnh tranh về mặt chi phí so với các tên tuổi lớn trên thế giới.
❑ Các dịch vụ cung cấp giải pháp phần cứng thuộc mảng tích hợp hệ
thống sẽ càng ngày càng giảm sút. Thay vào đó, dịch vụ giải pháp phần
mềm cũng như tư vấn giải pháp tổng thể sẽ có mức tăng trưởng ổn định.
Theo dự báo của IDC, tăng trưởng của mảng tích hợp hệ thống và giải
pháp phần mềm tại thị trường APAC đang ở mức 3,4%; tăng trưởng
mảng tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp trong khu vực này đang tăng
trưởng ở mức trung bình 6,1%. Chúng tôi sử dụng mức dự báo tăng
trưởng 3,5% cho tăng trưởng mảng cung cấp giải pháp, tích hợp hệ
thống (phần mềm) và dịch vụ CNTT ở FPT. Trong tương lai, khi các thị
trường đang phát triển tham gia tích cực hơn vào công cuộc chuyển đổi
số và nếu FPT có thể đáp ứng các nhu cầu chuyển đổi hạ tầng, doanh
thu của mảng cung cấp giải pháp sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Chúng tôi ước tính doanh thu mảng cung cấp giải pháp năm 2019 tăng trưởng
3,5%, đạt 5.132 tỷ đồng. LNTT tăng 21% so với năm 2018, đạt 192 tỷ đồng.

Khối Viễn thông sẽ tăng dần tỷ trọng truyền hình số và
mảng doanh nghiệp
Tăng trưởng mảng Broadband chậm lại do ARPU giảm. ARPU của mảng
Broadband giảm sút do chênh lệch giá tại các vùng xa thành phố. Tuy nhiên, tốc
độ tăng trưởng thuê bao chúng tôi dự báo sẽ vẫn ở mức 20%, kéo doanh thu
mảng Broadband tăng trưởng 14% trong năm 2019.
Tăng trưởng doanh thu khối doanh nghiệp dự báo ở mức dưới 10%. Việc
FPT Telecom cải tiến dịch vụ cho thuê máy chủ ảo thành HI GIO Cloud, và cung
cấp thêm các dịch vụ giải pháp đám mây cho Microsoft cho thấy một cố gắng
cải thiện doanh thu ở mảng này. So với một sản phẩm giải pháp hệ thống toàn
diện hơn cho nền tảng cloud như platform C.Ope2n của CMC, các giải pháp của
FPT mới chỉ hướng đến một quy trình hoặc vấn đề cụ thể của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, do nhu cầu cho các mảng dịch vụ này trong nước hiện tại còn chưa
nhiều, mảng dịch vụ cho khối doanh nghiệp của FPT cũng như của đối thủ nhiều
khả năng sẽ chưa đem lại doanh thu đáng kể từ thị trường nội địa.
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Truyền hình số tăng trưởng mạnh. Việc liên tục đầu tư vào các nội dung truyền
hình giúp doanh thu mảng truyền hình số có sự tăng trưởng mạnh. Doanh thu
của truyền hình số chúng tôi dự báo tăng trưởng 30-40% trong năm 2019.
Quảng cáo trực tuyến chịu áp lực cạnh tranh lớn từ Facebook, Google.
Chúng tôi đánh giá tích cực mảng quảng cáo trực tuyến vẫn duy trì được mức
tăng trưởng dương trong tình hình FPT phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ
lớn như Google, Facebook… Tăng trưởng của mảng quảng cáo trực tuyến nhiều
khả năng sẽ giảm xuống mức 3-5% cả năm trong năm 2019.
Tổng cộng khối Viễn thông chúng tôi tước tính năm 2019 tăng trưởng 14,41%,
đạt 10.104 tỷ đồng. LNTT tăng 14,27% so với năm 2018, đạt 1.665 tỷ đồng, do
cải thiện được biên lợi nhuận của cả khối. Trong tương lai, chúng tôi nhận định
mảng doanh nghiệp và truyền hình số sẽ tăng dần tỷ trọng trong cấu phần doanh
thu khối Viễn thông. Mảng Broadband sẽ tăng trưởng doanh thu chậm dần và
sẽ dần ổn định do nhu cầu của người dùng.

Mảng giáo dục nhu cầu còn rất lớn trong tương lai
FPT nhận định nhu cầu cho mảng giáo dục sẽ còn tăng cao trong tương lai.
Theo đánh giá của chúng tôi, doanh thu của mảng giáo dục sẽ còn tiếp tục phát
triển trong thời gian tới và đạt mức tăng trưởng 18% trong năm 2019.

Tổng hợp dự báo năm 2019
Chúng tôi ước tính doanh thu và LNTT của FPT lần lượt đạt 27.185 tỷ và 4.246
tỷ, tăng trưởng 17,3% yoy và 10,5% yoy. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận
tốt chủ yếu do xu hướng chuyển đổi số ảnh hưởng tích cực đến tất cả các mảng
kinh doanh của FPT.
Doanh thu (tỷ đồng)

2018

2019

Thay đổi

Xuất khẩu phần mềm (FSOFT)

8.443

10.327

22,3%

Giải pháp phần mềm (FIS)

4.958

5.132

3,5%

Dịch vụ viễn thông (FTEL)

8.293

9.539

15%

538

565

5%

1.376

1.622

18%

23.608

27.185

17,3%

LNTT (tỷ đồng)

2018

2019

Thay đổi

Xuất khẩu phần mềm (FSOFT)

1.360

1.859

37%

Giải pháp phần mềm (FIS)

159

192

21%

Dịch vụ viễn thông (FTEL)

1.142

1.335

17%

Nội dung số (FOnline)

315

330

5,76%

Giáo dục và Đầu tư

882

944

7%

3.858

4.246

10,5%

Nội dung số (FOnline)
Giáo dục và Đầu tư
Tập đoàn FPT

Tập đoàn FPT
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Khuyến nghị đầu tư
Khuyến nghị đầu tư. Trong năm 2019, các mảng kinh doanh cốt lõi đều giữ
vững mức tăng trưởng khả quan. Chuyển đổi số sẽ còn ảnh hưởng tích cực tới
mảng công nghệ và viễn thông trong nhiều năm tới, giúp doanh thu và lợi nhuận
tiếp tục có mức tăng trưởng khả quan. Việc thoái vốn cũng đem lại một nguồn
tiền phục vụ cho các kế hoạch đầu tư, cải thiện các chỉ số tài chính và giúp FPT
tập trung hơn vào mảng công nghệ. Với tiềm năng còn rất lớn trong dài hạn,
chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu FPT và mức giá kỳ vọng
là 57.000 đồng/cổ phiếu.

Chuyển đổi số là gì?
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là sự thay đổi mô hình kinh
doanh qua việc sử dụng công nghệ làm trọng tâm chính, với mục đích khai thác
và sử dụng thông tin một cách tối đa để nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
trong doanh nghiệp không phải là điều mới mẻ; trên thực tế, các công nghệ ứng
dụng trong việc chuyển đổi số như điện toán đám mây (cloud computing), trí tuệ
nhân tạo (AI), v.v. đã được phát triển từ những năm 50-60 thế kỉ trước. Tuy
nhiên, trong khi các doanh nghiệp truyền thống vẫn coi các ứng dụng công nghệ
là phụ trợ cho các hoạt động kinh doanh, các nền tảng công nghệ sẽ đóng vai
trò trung tâm trong việc thiết lập mô hình kinh doanh trong các doanh nghiệp số
nhằm cải thiện kết quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.
Thế hệ công nghệ thứ 3 (3rd Platform)
Về mặt công nghệ, chuyển đổi số hướng đến sự tương tác và phụ thuộc lẫn
nhau của 4 yếu tố nền tảng: Cloud (Đám mây), Big Data/Analytics (Phân tích dữ
liệu lớn), Social technology (Công nghệ liên lạc và kết nối), và Mobility (Di động).
Các nền tảng công nghệ chính này được coi là thế hệ công nghệ thứ 3, nối tiếp
thế hệ 1 (máy tính) và thế hệ 2 (mạng lưới kết nối mà điển hình là Internet). Cần
phải nhấn mạnh rằng, chuyển đổi số không phải sự tạo ra của công nghệ mới;
đây chỉ là một xu hướng có tính tiếp nối của công nghệ – tiếp tục phát triển và
sử dụng các công nghệ từ trước đó và áp dụng rộng rãi vào quy trình quản trị
và vận hành của doanh nghiệp.
Trong 4 yếu tố nền tảng, mobility là khái niệm trung tâm của xu hướng chuyển
đổi số: con người có thể truy cập được vào và thao tác trên một lượng lớn thông
tin qua các thiết bị điện tử thông minh ở bất cứ nơi đâu. Để làm được việc này,
cloud – tiếp nối từ các nguyên lý về máy chủ và Internet – được áp dụng để cho
phép các nguồn dữ liệu có thể được truy cập ngoài hệ thống máy tính lưu trữ
các nguồn dữ liệu đó. Big Data cho phép người dùng phân tích dữ liệu, và Social
là các phương tiện kết nối để người dùng có thể truyền đạt thông tin.
Do cloud là yếu tố nền tảng hỗ trợ cho mobility và là yếu tố công nghệ thay đổi
hạ tầng cơ bản nhất trong các tổ chức và doanh nghiệp, cloud và các ứng dụng
công nghệ cloud computing là công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số. Các ứng
dụng của cloud không những cho phép các nguồn dữ liệu được kết nối hiệu quả
5

03/07/2019
Báo cáo cập nhật Q3/2019 - FPT
với nhau mà còn cho phép doanh nghiệp tiết kiệm được các chi phí vận hành
hệ thống phần cứng, phần mềm và các chi phí chạy hệ thống. Chính vì vậy, các
doanh nghiệp thường bắt đầu quá trình chuyển đổi số (quá trình sử dụng và khai
thác thông tin một cách hiệu quả hơn) qua việc chuyển đổi từ hệ thống phần
cứng truyền thống sang hệ thống cloud-based. Là tiền đề cho các nền tảng công
nghệ khác phát triển, IDC dự báo cloud sẽ là nền tảng tương lai của doanh
nghiệp, với 90% các doanh nghiệp trên thế giới sẽ chuyển đổi sang các nền tảng
và dịch vụ cloud cho hạ tầng nội bộ. Theo IDC,các dịch vụ tư vấn về cloud chiếm
45% tổng chi tiêu cho các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi trong giai đoạn
2017-2022 trên toàn thế giới.
Chi tiêu cho các dịch vụ tư vấn chuyển đổi số 2017-2022.
Đơn vị: triệu USD. Nguồn: IDC.
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Ảnh hưởng của cloud với ngành dịch vụ CNTT truyền thống (IT
outsourcing)
Các phân khúc dịch vụ của thị trường dịch vụ CNTT truyền thống đã và đang có
những sự dịch chuyển to lớn trong hình thức kinh doanh do sự thay đổi về mặt
nền tảng công nghệ của khách hàng. Khi nền tảng hỗ trợ của các doanh nghiệp
khách hàng chuyển dịch từ hệ thống phần cứng truyền thống sang các mô hình
cloud, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT cũng cần thay đổi hoặc cải tiến
các dịch vụ và sản phẩm để phù hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng mới. Các khâu
quản trị truyền thống như endpoint, quản trị mạng, bảo trì phần cứng, phần
mềm..., ảnh hưởng từ chuyển đổi số, sẽ được tích hợp và quản trị trên cloud.
Chính vì lẽ đó, ngành dịch vụ CNTT truyền thống sẽ dần được thay thế bằng
các dịch vụ hỗ trợ mới – ngành dịch vụ vận hành và bảo trì các dịch vụ cho nền
tảng cloud (managed cloud service).
Theo thống kê của IDC, trong khi mảng dịch vụ CNTT truyền thống đã bắt đầu
có dấu hiệu giảm sút với mức CAGR -2,2% giai đoạn 2019-2023, phân khúc
managed cloud service dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, trung bình CAGR 17%.
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Dự báo doanh thu dịch vụ CNTT truyền thống và
managed cloud service 2019-2023 - Đơn vị: triệu USD
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Các cấp chuyển đổi số của khách hàng
Theo một khảo sát trên 838 khách hàng của IDC năm 2017, phần lớn các doanh
nghiệp trên thế giới đều đã có ý thức chuyển đổi số trong nội bộ. Trong khi 36%
các doanh nghiệp trên thế giới được đánh giá đã chuyển đổi số ở mức cao, tại
khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), không tính Nhật Bản, phần lớn các
doanh nghiệp vẫn đang ở bước đầu trong quá trình chuyển đổi số – 16% doanh
nghiệp APAC vẫn đang trong giai đoạn nghi ngại về tiềm năng chuyển đổi số.
Cấp độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên thế giới
năm 2017 (Khảo sát của IDC)
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Cấp độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp APAC không
bao gồm Nhật Bản năm 2017
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Theo đó, IDC đánh giá thị trường APAC sẽ chiếm phần lớn các cơ hội chuyển
đổi số trên toàn thế giới. Trong giai đoạn 2018-2021, các hợp đồng tại thị trường
APAC được dự báo sẽ chiếm 42% tổng giá trị thị trường chuyển đổi số, tương
đương 462 tỷ USD với mức CAGR 17%.
Tỷ trọng thị trường chuyển đổi số và % tăng trưởng từng
thị trường giai đoạn 2018-2021.
45%

Tổng giá trị thị trường chuyển đổi
số năm 2018 = 1.100 tỷ USD, đạt
1.800 tỷ USD vào năm 2021
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Các thị trường khách hàng và dịch vụ của FPT trong xu
hướng chuyển đổi số
Thị trường xuất khẩu phần mềm
Theo FPT, doanh thu chuyển đổi số cho đến thời điểm hiện tại mới được thống
kê ở mảng xuất khẩu phần mềm. Năm 2018, FPT công bố tổng doanh thu của
mảng chuyển đổi số đạt 1.679 tỷ VND, chiếm 20% tổng doanh thu mảng Xuất
khẩu phần mềm.

8

03/07/2019
Báo cáo cập nhật Q3/2019 - FPT
Cấu phần doanh thu chuyển đổi số của FPT
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Về bản chất, các dịch vụ chuyển đổi số FPT Software cung cấp cho các khách
hàng tại thị trường phát triển sẽ không có nhiều sự thay đổi so với trước đây.
Các hợp đồng chuyển đổi số được FPT xếp vào loại cloud, chiếm 27-30% doanh
thu chuyển đổi số, nhiều khả năng vẫn là các hợp đồng dịch vụ CNTT, khi FPT
nhiều khả năng sẽ thực hiện các công đoạn bảo trì, vận hành… phần mềm cho
khách hàng trên nền tảng cloud (managed cloud service). Tương tự, các hợp
đồng gia công phần mềm, ngoài các khâu gia công như trước đây, sẽ bao gồm
các khâu gia công để phần mềm của khách hàng có thể vận hành tương thích
trên cloud.
Doanh thu đến từ mảng mobility, chiếm 37% doanh thu của chuyển đổi số, là
doanh thu từ phân khúc app điện thoại. Các dịch vụ này FPT đã cung cấp từ
trước; được xếp vào doanh thu của chuyển đổi số do mobility là một trong các
yếu tố của xu hướng này.
Phần còn lại của doanh thu chuyển đổi số là các công nghệ và dịch vụ khác.
Chúng tôi phỏng đoán 33% còn lại của doanh thu chuyển đổi số đến từ các dịch
vụ hỗ trợ cho các công cụ quản lý quy trình như ERM, CRM, SCM…, hoặc các
dịch vụ hỗ trợ khách hàng với các nền tảng 4.0 khác (Big Data và Social
Technology).
Chúng tôi nhận định, tại thị trường các nước phát triển, FPT là một công ty cung
cấp dịch vụ CNTT. Tính cạnh tranh của FPT trong phân khúc này vẫn phụ thuộc
nhiều vào chi phí nhân công giá rẻ và mối quan hệ sẵn có với các khách hàng
hiện tại hơn năng lực công nghệ. Các nền tảng hoặc sản phẩm do FPT phát
triển nhiều khả năng chưa được sử dụng hoặc chưa cạnh tranh được với các
tên tuổi lớn trên thế giới.
Thị trường dịch vụ phần mềm và giải pháp
FPT có nhiều cơ hội để phát triển dịch vụ như một solution provider – phân khúc
tư vấn và thiết kế giải pháp tại thị trường các nước đang phát triển, bao gồm thị
trường nội địa. Tại các thị trường này, FPT nhận được các hợp đồng cung cấp
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tư vấn thiết kế giải pháp hoặc có thể tự thiết kế các sản phẩm phần mềm 4.0
(chatbot,…) để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Trong bối cảnh Đề án chuyển đổi số quốc gia đã được lên dự thảo trình chính
phủ, dự kiến được thông qua vào năm 2020, xu hướng chuyển đổi số trong khối
chính phủ và khối doanh nghiệp tại Việt Nam dự báo sẽ còn được mở rộng.
Cùng với việc nhu cầu ở các thị trường đang phát triển được dự báo tăng trưởng
mạnh trong tương lai, FPT hoàn toàn có khả năng nhận được nhiều hợp đồng
có giá trị cao trong lĩnh vực chuyển đổi số cho phân khúc dịch vụ phần mềm và
giải pháp.
Ngoài mảng công nghệ, doanh thu chuyển đổi số của FPT còn có thể đến từ
mảng viễn thông, qua việc cho thuê máy chủ ảo từ hệ thống cơ sở hạ tầng phục
vụ dịch vụ băng thông rộng có sẵn (HI GIO Cloud), hoặc các dịch vụ giải pháp
Microsoft. Tuy nhiên, theo thông tin từ công ty, hiện tại FPT chưa có doanh thu
chuyển đổi số đáng kể từ thị trường chuyển đổi số trong nước và chưa được
thống kê vào doanh thu chuyển đổi số của FPT. Các hợp đồng tư vấn giải pháp
chuyển đổi số tại thị trường nội địa hay các nước đang phát triển được bao gồm
trong nhóm tư vấn giải pháp của FPT Information System (FIS); tương tự, các
dịch vụ chuyển đổi số trong thị trường nội địa hiện đang được tính vào doanh
thu của FPT Telecom (FTEL).
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2016

2017

2018

2019F

2020F

Doanh thu

39.531

42.659

23.213

26.642

30.857

Giá vốn

31.093

32.976

14.491

16.855

19.430

8.438

9.682

8.723

9.787

11.427

Doanh thu tài chính

575

1.583

600

660

726

Chi phí tài chính

601

694

361

346

323

Lợi nhuận sau thuế

2.576

3.528

3.234

3.990

4.580

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

1.991

2.932

2.620

3.232

3.710

Đơn vị (tỷ VND)

2016

2017

2018

2019F

2020F

Tiền & khoản tương đương tiền

6.013

3.481

4.801

3.071

3.885

Các khoản phải thu ngắn hạn

6.640

6.152

6.427

6.540

7.277

Hàng tồn kho

4.617

1.024

1.401

1.517

1.749

Tài sản cố định hữu hình

4.131

4.585

5.207

5.421

7.220

Tổng tài sản

29.833

25.000

29.757

31.561

35.265

Nợ ngắn hạn

17.430

11.100

14.451

14.493

16.003

956

661

531

547

671

Vốn chủ sở hữu

11.448

13.238

14.775

16.521

18.591

Tổng nguồn vốn

29.833

25.000

29.757

31.561

35.265

2016

2017

2018

2019F

2020F

4,50%

7,9%

-45,6%

14,8%

15,8%

5,7%

37,0%

-8,3%

23,4%

14,8%

Lợi nhuận gộp biên (%)

21,3%

22,7%

37,6%

36,7%

37,0%

Lợi nhuận thuần biên (%)

7,50%

9,89%

16,4%

15,9%

15,9%

ROA (%)

8,6%

14,1%

10,9%

12,6%

13,0%

ROE (%)

22,5%

26,7%

21,9%

24,2%

24,6%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

61,6%

47,0%

50,3%

47,7%

47,3%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

160,6%

88,8%

101,4%

91,0%

89,7%

3.410

5.129

4.270

4.788

4.996

24.919

24.930

24.078

24.475

25.039

Lợi nhuận gộp

Bảng cân đối kế toán

Nợ dài hạn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng LNST (%)
Chỉ tiêu sinh lời

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
BVPS (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, Hoàng Bảo Ngọc 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.
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Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
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Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Cao su tự nhiên, Dầu khí

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Đăng Mạnh

Ngô Trí Vinh

Xây dựng

Hàng tiêu dùng

trandangmanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Thái Anh Hào

Dược, thủy sản

Hạ tầng nước

phamleanthuan@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Lê Thanh Hòa
Vật liệu xây dựng
lethanhhoa@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
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