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FPT – Định hướng trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu

Tổng quan về Doanh nghiệp
Thành lập năm 1988 với tiền thân là công ty Công nghệ thực
phẩm, FPT Corp nay là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về
cung cấp, phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin và
xuất khẩu phần mềm. Tính đến đầu năm 2018, FPT đã phát
triển hạ tầng internet phủ rộng khắp 59/63 tỉnh thành cả
nước, quản lý và vận hành hệ thống quảng cáo thông minh
eclick network và hệ thống báo điện tử Vnexpress,
ngoisao.net và ione.vn, phân phối bán lẻ tới hơn 1500 đại lý
và 385 cửa hàng FPT Shop tại 63/63 tỉnh thành.

Thống kê giá cổ phiếu
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)
Beta
KLCP khớp lệnh TB 10 phiên
Thông tin Cổ phiếu
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng)
KLCP lưu hành
P/B
EPS
P/E
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất LN ròng
ROA
ROE
Chỉ số tài chính
Tỷ suất thanh toán hiện thời
Tổng nợ/Vốn CSH

65.500
38.500
0.96
804,316
26,076
613,550,000
1,50
4,942
8.48
9.56%
11.22%
23.11%
1,51
0.80

Giá Cổ phiếu, Khối lượng 17/07/2017 – 17/07/2018 Data from: FiinPro

Luận điểm đầu tư
Với việc thoái vốn khỏi mảng thương mại và bán lẻ năm 2017, FPT
đang chuyển dịch định hướng kinh doanh tập trung vào mảng công
nghệ. Gần đây, với việc tăng trưởng mạnh mẽ ở mảng xuất khẩu
phần mềm và chuyển đổi số, liên tiếp thực hiện hoạt động M&A và
đầu tư chiến lược ở các thị trường quan trọng như Mỹ, Nhật trong
lĩnh vực CN, chúng tôi tin rằng FPT đang có hướng đi hợp lý. Cùng
với mức giá cổ phiếu bị suy giảm mạnh trong thời gian qua do tác
động của thị trường chung, SBS khuyến nghị MUA cổ phiếu FPT –
Mục đích: Đầu tư dài hạn (chi tiết xem phần Khuyến nghị).

Điểm nhấn doanh nghiệp

Thoái vốn thương mại & bán lẻ: bước đi đúng đắn, tập trung
toàn lực vào công nghệ.
 Việc giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% với FPT Retail và FPT
Trading mang lại 1000 tỷ đồng lợi nhuận bất thường, FPT có
thêm nguồn lực đáng kể để đầu tư vào thị trường công nghệ và
viễn thông, chính thức trở lại thành tập đoàn thuần công nghệ.
 Với lợi thế nguồn lực nhân công rẻ, xuất khẩu phẩn mềm giúp
FPT tăng trưởng hằng năm 26% trong vòng 10 năm . Với chiến
lược tập trung vào công nghệ ô tô tự lái và công nghệ trong tài
chính (fintech), mảng chuyển đổi số năm 2017 ghi nhận tăng
trưởng doanh thu cao gấp 6 lần của tập đoàn.
 Bám sát chiến lược đề ra, 5 tháng đầu 2018, khối Công nghệ ghi
điểm vươt bậc khi doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt
tăng trưởng 24% và 39% với cùng kỳ.
Tập trung phát triển, định hướng toàn cầu hóa lĩnh vực công nghệ
 FPT có nhứng bước tiến mạnh mẽ tại thị trường quốc tế. Đầu
năm 2018, tập đoàn xác nhận hợp đồng kỷ lục trong hơn 20 năm
hoạt động với Innogy SE (Châu Âu) và hoàn thành hoạt động
M&A với Intellinet Consulting (Mỹ). FPT cũng gia tăng số
lượng đối tác chuyển đổi số là các tập đoàn hàng đầu như
Starhub, GE, Airbus từ 24 lên hơn 60 đối tác.
 5 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận TT nước ngoài
tăng trưởng ngoạn mục, lần lượt tăng 25% và 35% so cùng kỳ.
Mảng viễn thông tăng trưởng ổn định
 Với lợi thế cạnh tranh là doanh nghiệp tiên phong, thương hiệu
lâu đời đã được khẳng định, và các hợp đồng độc quyền với các
đối tác trong và ngoài nước, khối viễn thông được dự báo sẽ có
mức tăng trưởng ổn định 10-15% hàng năm
Tiềm năng tăng trưởng khả thi của cổ phiếu FPT
 Với vị thế cổ phiếu đầu ngành, mức P/E<10 được cho là thấp.
Với lợi nhuận cao và giá cổ phiếu thấp do ảnh hưởng của thị
trường chung, FPT được đánh giá là cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu
tư do vẫn còn tiềm năng tăng trưởng.

Rủi ro đầu tư
-

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11.5% mặc dù đã thoái vốn
khỏi khối thương mại và bán lẻ.
Toàn cầu hóa cũng đồng nghĩa với cạnh tranh cao từ các ông lớn
Viettel, VNPT và các tập đoàn nước ngoài.

Phân tích doanh nghiệp
Phân tích doanh thu

.



Lợi nhuận thoái vốn và điều chỉnh hợp nhất 2017 đến từ việc
thoái vốn ngành bán lẻ. Sau thoái vốn, doanh thu từ mảng
phân phối bán lẻ không còn, doanh thu chủ yếu của công ty
đến từ 2 khối kinh doanh chính là Công nghệ và Viễn thông



Năm 2017 khối Viễn thông chiếm 18% doanh thu toàn tập
đoàn. Từ năm 2018 lợi nhuận từ khối bán lẻ ko được hợp nhất
vào doanh thu của tập đoàn, doanh thu từ khối Viễn thông ước
tính sẽ đóng góp tới 40% doanh thu toàn tập đoàn. Dự kiến
trong năm 2018, mảng viễn thông đạt 8.660 tỷ đồng doanh thu
(tăng trưởng 13,2%) và 1.394 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
(tăng trương 14%)



Nhà nước đang chú trọng xây dựng chính phủ số và phổ cập
internet cho người dân. Hai năm gần đây, FPT đã tập trung
nguồn lực để nâng cấp hệ thống viễn thông, đầu tư 1694 tỷ
nhằm phát triển hạ tâng, quang cáp, truyền hình trả tiền,…
nhằm nâng cao chất lược dịch vụ và năng lực cạnh tranh với
các tập đoàn trong nước. Nếu làm tốt, Viễn thông sẽ mang lại
nguồn thu nhập ổn định cho tập đoàn.

Phân tích SWOT
CƠ HỘI
- Ngành gia công công nghệ ở
Nhật Bản đang chuyển hướng
sang Việt Nam do chi phí
nhân lực ở Việt Nam chỉ ở
mức 60% so với Ấn Độ và
Trung Quốc.
- Ngành dịch vụ phần mềm
(ITO) trong giai đoạn 20152022 được đánh giá là tiếp tục
tăng trưởng 6,2%/năm từ 315
tỷ lên 481 tỷ USD.





Giai đoạn 2013 – 2017, doanh thu khối Công nghệ có tốc độ
tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) là 14%/năm,
trong đó, doanh thu từ nước ngoài tăng trưởng mạnh
(31%/năm). Trong năm 2018, FPT dự kiến doanh thu khối
Công nghệ là 12.149 tỷ đồng (tăng trưởng 9,6% thấp hơn
mức 11,36% của năm 2017).
Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra và tác động mạnh mẽ đến
đời sống, kinh tế, xã hội mang lại thời cơ lớn trên thị trường
dịch vụ phần mềm toàn cầu. Với những bước đầu tư mạo
hiểm vào công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI),
công nghệ Internet vạn vật (IoT), công nghệ Robot, công
nghệ nhà máy thông minh (Smart factory), thời gian đầu
doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư này là không hấp
dẫn. Tuy nhiên nếu phát triển đúng đắn, thành công FPT sẽ
là một tập đoàn đi đầu trong nhiều lĩnh vực.

ĐIỂM MẠNH
- Rào cản nhập ngành là khálớn nên FPT không có nhiều
đối thủ cạnh tranh trong
nước.
- Với việc sở hữu 9,1% cổ
phần ngân hàng TPBank,
nguồn cung cấp vốn và đòn
bẩy tài chính của FPT tănglên đáng kể.
- FPT là doanh nghiệp đầu
tiên tại Việt Nam thúc đẩy
nghiên cứu, phát triển các
giải pháp tự động hóa như
công nghệ ô tô, xe tự lái, ứng
dụng công nghệ trong tài
chính (Fintech). Tiềm năng
của các trị trường này còn rất
lớn.

THÁCH THỨC
- Đẩy mạnh hoạt động toàn
cầu hóa khiến FPT tăng
mạnh nhân sự nước ngoài.
Điều này thách thức các nhân
sự trong nước về mặt bằng
chuyên nghiệp và trình độ,
thái độ làm việc.
- Việc thiếu hụt nhân sự
CNTT trình độ cao vẫn luôn
là vấn đề nhức nhối của Việt
Nam. Với tốc độ đầu tư và
tăng trưởng mạnh, nhu cầu về
nhân sự của FPT là không thể
bàn cãi.
ĐIỂM YẾU
- Mặc dù là doanh nghiệp tiên
phong trong lĩnh vực cung
cấp dịch vụ internet cáp
quang, FPT đang gặp phải sự
cạnh tranh quyết liệt từ
Viettel và VNPT, trong đó
Viettel đang dần vượt qua và
vươn lên dẫn đầu.
- Mặc dù FPT đã thoái vốn
bán lẻ và thương mại, chi phí
quản lý doanh nghiệp
Q1/2018 tăng 11% so với
cùng kỳ lên 770 tỷ đổng.
- Trong lĩnh vực xuất khẩu
phần mềm, FPT mới chỉ đủ
năng lực gia công, chứ chưa
thể tự tay sản xuất. Trong lĩnh
vực dịch vụ băng thông
internet, FPT mới chỉ đang có
thị phần ở các TP lớn.

Khuyến nghị - Mua

Định giá doanh nghiệp
Các PP định giá
(1) PP Chiết khấu dòng tiền (FCFF) : Lĩnh vực viễn thông với
lượng khách hàng ổn định và tiếp tục nỗ lực mở rộng hứa
hẹn sẽ mang lại một nguồn doanh thu ổn định. Giai đoạn
2013- 2017 doanh thu khối Công nghệ cũng tăng trưởng đều
và ổn định qua các năm.
Các giả định: (1) DT năm 2018 đạt 21.900 tỷ đồng, LNST
đạt 3.484 tỷ đồng; 2018-2021: DT tăng trưởng 12%; tốc độ
tăng trưởng bền vững sau năm 2021: 2% (2) Chi phí VCSH
(re): 19%; Chi phí nợ (rd): 5%; WACC: 12.8%
(2) PP So sánh PEtrailing : FPT là doanh nghiệp đầu ngành. So
sánh với các doanh nghiệp có vị thế tương đương trong khu
vực (Trung Quốc, Ấn Độ, Hongkong..), chúng tôi kỳ vọng
PE mục tiêu của FPT là 15 (giá cơ sở để so sánh bình quân là
giá TC ngày 20/07/2018)

PP định giá

Kết quả

Tỉ trọng

FCFF

51,7

50%

Giá mục tiêu

62,9
PEtrailing

74,1

50%

SBS nhận định: FPT là một tập đoàn Công nghệ lớn, có tầm
nhìn chiến lược. Ban lãnh đạo tâm huyết và luôn tìm cách đổi
mới, luôn chú trọng đến việc phát triển “giá trị con người” của
tập đoàn. Trong lĩnh vực chứa đựng nhiều chất xám như công
nghệ phần mềm, những định hướng của công ty là hoàn toàn
đúng đắn. Tuy nhiên, để phát triển trong các lĩnh vực mới, công
ty sẽ phải tập trung nhiều nguồn lực, thời gian để khai thác. Với
vị thế của FPT hiện tại, chúng ta có thể hi vọng vào thành công
của FPT trong tương lai.
Giá TC của FPT ngày 20/07/2018 là 42.500 đ (thấp hơn 32% so
với giá mục tiêu)
SBS đánh giá FPT ở mức Hấp dẫn (Attractive)
Khuyến nghị: MUA – Đầu tư dài hạn

Very Attractive
Tập trung phát triển Công
nghệ mới (AI, IoT, Smart
Factory,…)
Hướng tới trở thành tập
đoàn Công nghệ toàn cầu

Attractive
Neutral
Dangerous

Giá hấp dẫn

Very Dangerous

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất
trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không
chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi
kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân
viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này.
Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS
hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài
liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện
truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.
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