Công ty cổ phần FPT
Mã giao dịch: FPT
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Ngành CNTT
Tình hình dịch bệnh là nguyên nhân tăng trưởng chậm lại
trong năm 2020 của FPT; hoạt động kinh doanh được kỳ vọng
sẽ hồi phục tăng trưởng khi dịch bệnh được cải thiện.
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Các thị trường ngoại có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh.

BUY

Tăng trưởng chậm lại trong quý 2/2020 so với quý 1/2020 cho thấy lượng hợp

Giá kỳ vọng (VND)

61.012

đồng được kí mới của FPT Software tại các thị trường quốc tế như Nhật Bản,
Mỹ, châu Âu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việc chững lại này có thể do sự

Giá thị trường (23/09/2019)

50.500

đóng cửa biên giới của một số nước khách hàng, ảnh hưởng đến tiến độ kí kết
hợp đồng của công ty. Doanh thu và LNTT của mảng Outsourcing dự báo đạt

Lợi nhuận kỳ vọng

20,8%

lần lượt 12.479 tỷ và 1.981 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15,0% YoY.
Tuy tăng trưởng chậm lại trong năm nay, mảng Outsourcing vẫn được kỳ vọng

Khuyến nghị

sẽ hồi phục sức tăng trưởng kể từ năm 2021 sau khi tình hình dịch bệnh được

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

33.760– 51.300
39.587 tỷ đồng

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân 10 ngày
% sở hữu nước ngoài
Room nước ngoài
Giá trị cổ tức/cổ phần
Tỷ lệ cổ tức/thị giá
Beta

cải thiện.
HSX

783.905.110 CP
1.738.103 CP

Thị trường nội địa vẫn tiếp tục chuỗi khó khăn. Thị trường giải pháp phần
mềm, dịch vụ tích hợp và các dịch vụ CNTT bắt đầu gặp khó khăn từ cuối năm
2019, khi nhu cầu tích hợp hệ thống trong nước giảm dần, nhường bước cho
các nhu cầu chuyển đổi hạ tầng phần cứng sang hạ tầng cloud. Tuy vậy, việc
FPT đã bắt đầu có các động thái chuyển dần từ mô hình kinh doanh IaaS sang

49%

mô hình PaaS ở khối Viễn thông cho thấy tập đoàn đã bắt đầu đẩy mạnh chiến

49,00%

lược tư vấn chuyển đổi sang hạ tầng cloud ở thị trường nội địa. Trong tình hình
mảng thị trường dịch vụ CNTT trong nước chưa có sự cải tiến về hoạt động

2.000
3,96%
1,01

kinh doanh, cộng với tình hình dịch bệnh còn phức tạp, năm 2020 dự báo sẽ
tiếp tục là một năm khó khăn của FPT tại thị trường nội địa. Chúng tôi ước tính
doanh thu và LNTT của mảng này đạt 4.192 tỷ và 213 tỷ đồng, giảm 15% so
với năm 2019.
Khối Viễn thông vẫn ghi nhận tăng trưởng, phần lớn nhờ hoạt động của

Chuyên viên phân tích
Hoàng Bảo Ngọc
(84 4) 3928 8080 ext 206
hoangbaongoc@baoviet.com.vn

mảng doanh thu broadband cá nhân và truyền hình số. Tuy hiện tại mảng
doanh thu broadband cá nhân vẫn đóng góp chủ chốt vào doanh thu và lợi
nhuận của khối Viễn thông, chúng tôi đánh giá mảng kinh doanh cho các khách
hàng doanh nghiệp sẽ là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng của khối Viễn thông
trong tương lai, khi FPT đáp ứng được các nhu cầu dịch vụ cloud nâng cao của
doanh nghiệp. Năm 2020, chúng tôi dự báo khối Viễn thông đạt mức tăng
trưởng 12,0% YoY cho cả doanh thu và lợi nhuận, tương ứng với 10.961 tỷ và
1.666 tỷ đồng.
Khuyến nghị đầu tư. Chúng tôi xác định giá trị hợp lý của FPT ở ngưỡng
61.012 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức P/E mục tiêu 13,7x, với LNST
2020 ước tính đạt 3.498 tỷ đồng. Ở mức giá thị trường ngày 24/9 là 50.500, cổ
phiếu FPT đang giao dịch thấp hơn 20,8% so với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó,
chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với FPT.
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Báo cáo cập nhật Q3/2020 - FPT

Tóm tắt kết quả kinh doanh Q2/2020: Dịch Covid-19 có
một số ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khối
Công Nghệ và Viễn thông
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) của FPT trong Q2/2020 đạt lần
lượt 6.980 tỷ (2,26% YoY) và 879 tỷ đồng (11,0% YoY). Chi tiết các mảng kinh
doanh chủ chốt như sau:
Mảng dịch vụ

Tăng trưởng

Q2/2019

Q2/2020

Doanh thu:

Doanh thu:

Doanh

2.629 tỷ

2.919 tỷ

11,1%

thu:

pháp

công nghệ và
các dịch vụ IT

Doanh thu tại một số thị trường nước ngoài bắt đầu có
dấu hiệu bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Trong
tháng 6/2020, thị trường Mỹ và châu Âu ghi nhận tăng
trưởng âm (lần lượt -10,6% YoY và -6,7% YoY) trong khi

Outsourcing

Giải

Chi tiết

LNTT:

LNTT:

LNTT:

412 tỷ

471 tỷ

14,1%

Doanh thu:

Doanh

1.013 tỷ

-25,0%

Doanh thu:
1.351 tỷ

LNTT:

LNTT:

LNTT:

81 tỷ

71 tỷ

-11,8%

Doanh thu:
2.388 tỷ

Doanh thu:
2.652 tỷ

Doanh
11,1%

tăng trưởng tại thị trường chủ chốt Nhật Bản chỉ đạt 9,3%
YoY. Thị trường APAC vẫn đạt mức tăng trưởng hai chữ
số (24,8% YoY); tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã giảm
mạnh từ ngưỡng 64,4% ghi nhận trong tháng 5/2020.
thu:
Mảng giải pháp và các dịch vụ IT sụt giảm mạnh, nhiều
khả năng do các doanh nghiệp trong nước cắt giảm chi
tiêu cho lĩnh vực công nghệ khi tình hình hoạt động kinh
doanh bị ảnh hưởng do dịch.

thu:

- Doanh thu dịch vụ broadband cho hộ gia đình tăng
trưởng 12% YoY, trong khi doanh thu cả mảng dịch vụ
viễn thông tăng trưởng 11% trong Q2/2020. Chúng tôi
ước tính doanh thu mảng dịch vụ viễn thông cho doanh
nghiệp có thể đã tăng trưởng chậm lại xuống mức một
chữ số trong nửa đầu năm nay, nhiều khả năng do việc
cắt giảm chi tiêu công nghệ của các doanh nghiệp trong

Dịch vụ viễn
thông

nước.
LNTT:

LNTT:

LNTT:

81 tỷ

433 tỷ

17,4%

- Biên lợi nhuận được cải thiện trong nửa đầu năm 2020
do chi phí quảng cáo và marketing giảm so với cùng kỳ
năm 2019. Tuy vậy, việc cắt giảm này chỉ mang tính
ngắn hạn, không phản ánh việc hoạt động kinh doanh
được cải thiện.

Nội dung số

Doanh thu:
157 tỷ

Doanh thu:
118 tỷ

Doanh thu:
-24,4%%

Doanh thu và lợi nhuận quảng cáo số giảm mạnh do nhu
cầu quảng cáo của các doanh nghiệp nội địa sụt giảm
trong mùa dịch.
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LNTT:

LNTT:

LNTT:

86 tỷ

59 tỷ

-31,1%

Triển vọng 2020: lợi nhuận cả năm vẫn tăng trưởng hai
chữ số nếu tình hình dịch bệnh nửa cuối năm không bùng
phát mạnh
Chúng tôi điều chỉnh giảm các ước tính về doanh thu và lợi nhuận trong báo cáo
Q1/2020 do các biến chuyển mới của tình hình dịch bệnh. Doanh thu và LNST
của FPT năm 2020 ước tính đạt lần lượt 29.962 tỷ và 3.498 tỷ đồng, tương ứng
với mức tăng trưởng 8,1% và 11,6% so với năm 2019. Chi tiết dự báo các mảng
kinh doanh chủ chốt như sau:
Mảng dịch vụ

Tăng trưởng

2019

2020F

Doanh thu:

Doanh thu:

Doanh

10.848 tỷ

12.479 tỷ

15,0 %

thu:

Chi tiết
Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh có dấu hiệu sụt
giảm trong quý 2/2020, chúng tôi kỳ vọng FPT Software
vẫn sẽ duy trì được mức tăng trưởng doanh thu hai chữ
số tại các thị trường ngoại đến hết năm 2020. Kỳ vọng
doanh thu đạt được tại các thị trường chính như sau:
- Nhật Bản: 6.087 tỷ đồng (10,0% YoY)

Outsourcing
LNTT:

LNTT:

LNTT:

1.722 tỷ

1.981 tỷ

15,0%

-

Mỹ: 2.939 tỷ đồng (10,0% YoY)
Châu Âu: 1.134 tỷ đồng (15,0% YoY)

- APAC: 2.318 tỷ đồng (40,0% YoY)
Biên LNTT duy trì ở mức 15,9%, tương đương năm
2019.

Doanh thu:
Giải
pháp
công nghệ và
các dịch vụ IT

Doanh thu:

Doanh

4.192 tỷ

-15,0%

thu:
Chúng tôi đánh giá thị trường nội địa khó hồi phục trong

4.932 tỷ

nửa cuối năm 2020, với các nhu cầu về giải pháp công

LNTT:

LNTT:

LNTT:

250 tỷ

213 tỷ

-15,0%

Doanh thu:

Doanh thu:

Doanh

9.790 tỷ

10.961 tỷ

12,0%

LNTT:

LNTT:

LNTT:

nghệ và tích hợp hệ thống chuyển đổi dần sang các dịch
vụ tư vấn điện toán đám mây.

thu:

Doanh thu các mảng kinh doanh chi tiết như sau:
-

Broadband hộ gia đình: 6.723 tỷ đồng (10,0%
YoY)

-

Dịch vụ cho doanh nghiệp: 2.664 tỷ đồng (8,0%

-

YoY)
Truyền hình trả tiền: 1.574 tỷ đồng (30,0% YoY)

Dịch vụ viễn
thông

Nội dung số

1.488 tỷ

1.666 tỷ

12,0%

Doanh thu:

Doanh thu:

Doanh

609 tỷ

487 tỷ

-20,0%%

thu:

Chúng tôi đánh giá nhu cầu quảng cáo của các doanh
nghiệp khó có sự bứt phá trong nửa cuối 2020.
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LNTT:

LNTT:

LNTT:

321 tỷ

271 tỷ

-15,5%

Định giá và khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi xác định giá trị hợp lý của FPT ở ngưỡng 61.012 đồng/cổ phiếu,
tương đương với mức P/E mục tiêu 13,7x, với LNST 2020 ước tính đạt 3.498 tỷ
đồng. Ở mức giá thị trường ngày 24/9 là 50.500, cổ phiếu FPT đang giao dịch
thấp hơn 20,8% so với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tiếp tục duy trì
khuyến nghị OUTPERFORM đối với FPT.
Với mảng Outsourcing vẫn là động lực tăng trưởng chính của FPT, chúng tôi
cho rằng mức P/E 13,7x là phù hợp đối với một cổ phiếu đang tăng trưởng tốt.
Tuy năm 2020 mảng Outsourcing có gặp một số khó khăn do tình trạng dịch
bệnh, xu hướng chuyển đổi số, nhất là xu hướng chuyển đổi sang hạ tầng cloud,
vẫn tiếp tục là yếu tố chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng của mảng này trong trung
hạn.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2017

2018

2019

2020F

2021F

Doanh thu

42.659

23.213

27.717

29.962

36.364

Giá vốn

32.976

14.491

17.005

18.384

22.424

Lợi nhuận gộp

9.682

8.723

10.712

11.578

13.939

Doanh thu tài chính

1.583

600

650

772

997

694

361

592

606

710

Lợi nhuận sau thuế

3.528

3.234

3.912

4.335

5.169

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

2.932

2.620

3.135

3.498

4.185

2017

2018

2019

2020F

2021F

Tiền & khoản tương đương tiền

3.481

4.801

3.453

4.400

5.340

Các khoản phải thu ngắn hạn

6.152

6.427

6.536

7.680

9.321

Hàng tồn kho

1.024

1.401

1.284

1.559

1.892

Tài sản cố định hữu hình

4.585

5.207

6.295

7.079

8.067

Tổng tài sản

25.000

29.757

33.394

38.257

45.611

Nợ ngắn hạn

11.100

14.451

16.102

18.118

21.989

661

531

493

480

470

Vốn chủ sở hữu

13.238

14.775

16.799

19.659

23.151

Tổng nguồn vốn

25.000

29.757

33.394

38.257

45.611

2017

2018

2019

2020F

2021F

7,9%

-45,6%

19,4%

8,1%

21,4%

37,0%

-8,3%

19,7%

11,6%

19,6%

Lợi nhuận gộp biên (%)

22,7%

37,6%

38,6%

38,6%

38,3%

Lợi nhuận thuần biên (%)

9,89%

16,4%

16,6%

16,9%

16,6%

ROA (%)

14,1%

10,9%

9,4%

9,1%

9,2%

ROE (%)

26,7%

21,9%

18,7%

17,8%

18,1%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

47,0%

50,3%

49,7%

48,6%

49,2%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

88,8%

101,4%

98,8%

94,6%

97,0%

5.129

4.270

4.220

4.463

4.665

24.930

24.078

24.748

25.079

25.806

Chi phí tài chính

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

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.

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

Nguyễn Bình Nguyên

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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