
  BÁO CÁO DOANH NGHIỆP 
 

1 
 

CTCP FPT – FPT (HSX) 

 

KHUYẾN NGHỊ: NẮM GIỮ 

 

Cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh: Uớc tính doanh thu quý 1/2020 của FPT tăng 

khoảng16% so với cùng kỳ, lên 6.570 tỷ đồng và LNST tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 945 tỷ đồng. 

Chỉ số tài chính 2017 2018 2019 

P/E cơ bản 8,49 12,02 11,12 

P/B 2,18 2,31 2,28 

EPS cơ bản(VNĐ) 5.521 3.897 4.214 

Giá trị sổ sách/ 1 CP (VNĐ) 21.520 20.322 20.581 

 Tỷ suất lãi gộp 22,70 % 37,58 % 38,65 % 

Tỷ suất EBIT 7,42 % 13,45 % 14,96 % 

Tỷ suất EBITDA 9,86 % 18,47 % 19,85 % 

Tỷ suất LN ròng 8,27 % 13,93 % 14,11 % 

ROE 23,75 % 18,71 % 19,86 % 

ROA 10,69 % 9,57 % 9,93 % 

 Tỷ suất thanh toán hiện thời 1,45 1,27 1,18 

Tỷ suất thanh toán nhanh 0,87 0,72 0,62 

Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản 0,47 0,50 0,50 

Tổng nợ/ Vốn CSH 0,89 1,01 0,99 

 

Kết luận:  

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu FPT do: 

-  FPT có tính thanh khoản tốt, KLGD khớp lệnh trung bình trong 10 phiên gần đây khoảng 

hơn 2 triệu cp/phiên. Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng nhiều đạt hơn 545,3  triệu cổ 

phần (chiếm 80% số lượng cổ phiếu lưu hành). Hiện tại, FPT đã hết room khối ngoại. 

- Doanh thu Quý 1/2020 chưa bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên vẫn tăng trưởng tốt, 16% so 

với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh kéo dài thì KQKD có thể bị ảnh hưởng. 

- Triển vọng sáng từ Khối Công nghệ và Giáo dục trong thời gian tới. 

- Vị thế của FPT trên thị trường nước ngoài ngày càng được khẳng định. 

-  FPT duy trì đều đặn cổ tức bằng tiền mặt 20%/năm và cổ phiếu thưởng 10-15%. Năm 2019, FPT chi 

trả 1.295 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. 
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FPT - TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần FPT (FPT) có tiền thân là Công ty Công nghệ Thực phẩm được thành lập năm 

1988.  Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống, 

viễn thông, và giáo dục đào tạo. FPT chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 

2002. FPT sở hữu hơn 100 giải pháp phần mềm được cấp bản quyền trong các lĩnh vực chuyên biệt, 

mạng lưới hạ tầng internet  phủ rộng khắp tới 59/63 tỉnh thành của cả nước. FPT tham gia vào lĩnh 

vực giáo dục đào tạo thông qua Trường Đại học FPT, Trường Đại học Trực tuyến FUNiX - trường 

đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty đầu tư vào các công ty liên kết trong 

lĩnh vực phân phối bán lẻ các sản phẩm công nghệ, chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư. FPT được 

niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng  khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 12/2006. 

 

Cơ cấu cổ đông lớn của FPT 

Cơ cấu sở hữu mới nhất (cập nhật đến 08/04/2020) Khối lượng % 

Số lượng CP lưu hành 681.668.102 100% 

Trong đó: 

Nắm giữ của cổ đông lớn 163.949.681 29,00% 

Nắm giữ của Ban lãnh đạo và những người liên quan 87.852.524 13,00% 

Khác 429.865.897 58,00% 

 

 

Hiện nay, Tập đoàn FPT có 06 Công con và 04 công ty liên kết, hoạt động trong các lĩnh vực khác 

nhau. Tại CTCP Viễn thông FPT mà CTCP FPT sở hữu 45,65% phần vốn (tại ngày 31/12/2019) và 

nắm giữ 45,65% quyền biểu quyết, tuy nhiên, Tập đoàn FPT được bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp 

của HĐQT của CTCP Viễn thông FPT. 
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Bảng: Danh sách các công ty con của Tập đoàn FPT 
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Bảng: Danh sách các công ty liên kết của Tập đoàn FPT 

 

Khối kinh doanh Công nghệ của FPT là tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, mang đến 

phần lớn doanh thu (56,9%) doanh thu toàn tập đoàn gốm 06 mảng chính: Giải pháp, dịch vụ chuyển 

đổi số dựa trên công nghệ (AI, RPA, IoT, BigData, Cloud..), Giải pháp, dịch vụ chuyên sâu cho các 

lĩnh vực (Ngân hàng – Tài chính, Tài chính công, Viễn thông, Y tế…), Tích hợp , chuyển đổi hệ 

thống công nghệ, Giải pháp dựa trên các nền tảng công nghê, Dịch vụ  kiểm thử và đảm bảo chất 

lượng phần mềm, Thiết kế vi mạch, sản xuất phần mềm. 

 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

Doanh thu và lợi 

nhuận trước thuế đều 

tăng trưởng vượt kế 

hoạch đặt ra hồi đầu 

năm 

Kết quả kinh doanh hợp nhất 2019: Kết thúc năm 2019, doanh thu của FPT đạt gần 27.792 

tỷ đồng (tăng 19,5%  so với  năm  2018), vượt  kế hoạch doanh thu 104% và  lợi  nhuận 

trước  thuế vượt 105%. Cơ cấu doanh thu đến từ 03 khối kinh doanh gồm: Công  nghệ 

(chiếm 56,9%), Viễn thông (37,5%) và Giáo dục đầu tư (5,6%). 

Kết quả kinh doanh 2015 2016 2017 2018 2019 
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Doanh số 38,707.14 40,447.14 43,298.40 23,259.13 27,791.98 

Các khoản giảm trừ -747.44 -915.67 -639.79 -45.59 -75.02 

Doanh số thuần 37,959.70 39,531.47 42,658.61 23,213.54 27,716.96 

Giá vốn hàng bán -30,465.88 -31,093.33 -32,976.21 -14,490.66 

-

17,004.91 

Lãi gộp 7,493.82 8,438.14 9,682.40 8,722.88 10,712.05 

Thu nhập tài chính 452.55 574.76 1,583.10 600.09 650.49 

Chi phí tài chính -620.41 -694.21 -600.87 -361.05 -592.39 

     Trong đó: Chi phí 

lãi vay -262.50 -374.19 -368.55 -238.34 -358.99 

Lãi/(lỗ) từ công ty 

liên doanh (từ năm 

2015) 34.47 35.13 71.09 439.03 404.93 

Chi phí bán hàng -2,226.87 -2,638.45 -3,074.64 -2,047.83 -2,345.96 

Chi phí quản lý 

doanh  nghiệp -2,331.79 -2,751.16 -3,441.13 -3,553.29 -4,219.25 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động 

kinh doanh 2,801.77 2,964.20 4,219.95 3,799.83 4,609.87 

Lãi/(lỗ) ròng trước 

thuế 2,851.15 3,013.90 4,255.12 3,857.60 4,664.53 

Lãi/(lỗ) thuần sau 

thuế 2,438.08 2,575.69 3,528.11 3,234.00 3,911.71 

Lợi nhuận của Cổ 

đông của Công ty mẹ 1,930.90 1,990.64 2,931.53 2,620.18 3,135.35 

Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu (VND) 4,386.00 3,925.00 5,129.00 3,903.00 4,220.00 

                                                                                      Nguồn BCTC HPG , ABS tổng hợp 

 

                                                                                  Nguồn: BCTC FPT , ABS tổng hợp 

 

 

(1) Khối Công nghệ: đạt 1.973 tỷ đồng LNTT (+29,9% yoy) và 15.783 tỷ đồng doanh thu 

(+17,8% yoy)– đây là mảng chủ lực đóng góp lớn trong tổng doanh thu của FPT, luôn 
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KQKD của FPT tiếp 

tục tăng trưởng tốt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị thế của FPT trên thị 

trường nước ngoài 

ngày càng được khẳng 

định 

 

 

 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 

tức năm 2019 đạt trên 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiếm trên 50% tổng doanh thu, trong đó với định hướng chiến lược tập trung vào 

chuyển đổi số, doanh thu từ mảng dịch vụ này đạt quy mô trên 100 triệu USD năm 

2019, tăng trưởng 35,4% so với cùng kỳ. 

 
                                                                                         

      Nguồn: FPT, ABS tổng hợp 

Doanh thu từ thị trường nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tốt (+25,7% yoy) đạt 11.452 

tỷ đồng, LNTT tăng trưởng 27,1% đạt 1.896 tỷ đồng. Tỷ trong doanh thu thị trường 

nước ngoài cũng tăng từ 38,7% năm 2018 lên mức 41,3% trong năm 2019. 

Đối với thị trường trong nước doanh thu và LNTT lần lượt tăng 15,3% và 17% so với 

năm ngoài nhờ KQKD tốt từ Dịch vụ Viễn thông và Dịch vụ CNTT tại thị trường 

trong nước. 

                                                

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế đạt 16,8% (năm 2018 đạt 16,6%). Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu (EPS) đạt 4.220 đồng, tăng 19%. Trong năm 2019, FPT đã thực hiện chi trả 

1.295 tỷ đồng gồm 10% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 

2019. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2019 đạt trên 40%. 

 

(2) Khối Viễn thông: ghi nhận LNTT tăng trưởng cao ở mức 24,1% đạt 1.808 tỷ đồng, 

doanh thu tăng trưởng 17,7% đạt 10.398 tỷ đồng. 

(3) Khối Giáo dục và Đầu tư:  có tốc độ tăng trưởng LNTT là 0,3% yoy. Nếu loại bỏ 

khoản lợi nhuận bất thường từ việc hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư vào Ngân hàng 

TMCP Tiên Phòng tại tháng 12/2018, thì khối này vẫn đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ 

số. Hoạt động của lĩnh vực Giáo dục năm 2019 vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 

cao, thể hiện ở số tuyển sinh mới đạt 23.822 sinh viên, đưa tổng số sinh viên cuối năm 

2019 đạt 49.570 sinh viên, tăng 35,3%. 
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Cơ cấu nợ vay: Tỷ lệ Nợ vay ngân hàng/Tổng tài sản đạt 23,55%, tăng gần 1.000 tỷ đồng 

so với năm 2018, đạt  7.513,6 tỷ đồng, . Tổng nợ phải trả /Tổng tài  sản  đạt  gần 50%  

trong đó 97%   là  nợ  ngắn hạn với 16.102 tỷ đồng. Theo đó, năm 2019, FPT tăng thêm 

120 tỷ đồng chi  phí  lãi vay lên gần 359 tỷ đồng. 

Cơ cấu nợ vay của FPT 2016 2017 2018 2019 

Nợ ngắn hạn 17,429.66 11,100.34 14,451.15 16,102.26 

     Vay ngắn hạn 9,206.67 4,116.99 6,598.87 7,513.64 

Nợ dài hạn 955.53 660.96 530.95 492.62 

     Vay dài hạn 732.70 565.21 366.79 349.77 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -374.19 -368.55 -238.34 -358.99 

Nợ phải trả/TTS 61.63 47.05 50.35 49.69 

Nợ vay ngân hàng/TTS 33.32 18.73 23.41 23.55 

                                                                                         Nguồn BCTC FPT, ABS tổng hợp 

Diễn biến cổ phiếu FPT: Do chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid 19 tại trong nước cũng như quốc tế, khiến giá cổ phiếu FPT giảm mạnh (-36%) từ 

mức hơn 58.000 đồng thời điểm đầu năm 2020 xuống mức thất nhất 40.000 đồng ngày 

27/03. Hiện tại, FPT đang được giao dịch quanh mức giá 47.000 đồng. 

  

 

TRIỂN VỌNG – RỦI RO 

 

 

Tỷ trọng doanh thu từ 

thị trường nước ngoài 

tiếp tục tăng trưởng 

 

TRIỂN VỌNG 

- Thị trường nước ngoài đang đóng góp chính vào tăng trưởng của khối Công nghệ, 

cũng như toàn tập đoàn FPT, với doanh thu chiếm 69% và LNTT chiếm gần 90%,  

tốc độ tăng trưởng doanh thu và LNTT đều đạt trên 26% 
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Mảng giáo dục hứa 

hẹn tăng tỷ trọng vào 

tổng doanh thu trong 

thời gian tới, ngoài ra 

còn là cơ sở để hỗ trợ 

nhân sự cho mảng FPT 

Software 

 

 

 

 

 

FPT Telecom khó có 

tăng trưởng đột biến. 

 

 

 

 

 

 
   

- Năm 2019, tỷ lệ tuyển sinh tăng trưởng 22,9% yoy, tương đương 23.822 học sinh, 

sinh viên. Theo đó, Tổ chức giáo dục FPT, gồm tất cả các cấp học đã tiệm cận 

50.000 người đang theo học, tăng 35,3% yoy. 

- Cũng trong năm 2019, Khối giáo dục hoàn thành dự án ĐH FPT tại TP.HCM đáp 

ứng nhu cầu học tập cho khoảng 10.000 sinh viên. 

- FPT dự kiến tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ 600 tỷ lên 1.000 

tỷ đồng. 

 

 

RỦI RO 

- FPT Telecom dự báo sẽ khó có tăng trưởng đột biến trong thời gian tới do số lượng 

thuê bao đã bão hòa và sự cạnh tranh khốc liệt từ 02 nhà mạng VNPT và Viettel: 

Theo số liệu của MIC, năm 2018, Việt Nam có 12,99 triệu số thuê bao cố định mặt 

đất, ước tính năm 2019, Việt nám có 14,94 triệu thuê bao. FPT Telecom chiếm 

14,23% thị phần doanh thu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông băng 

rộng cố định mặt đất và 11,44% thị phần doanh thu các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ viễn thông cố định mặt đất. Tổng dân số của Việt Nam là hơn 96 triệu dân, với 

tổng số hộ dân cư trên cả nước là gần 26,9 triệu hộ dân cư, nhưng chỉ có khoảng 
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FPT có khả năng giảm 

15% kế hoạch kinh 

doanh Quý 2/2020  nếu 

dịch bệnh Covid-19 

kéo dài 

gần 15 triệu thuê bao đang có phát sinh phí (~56% tổng số hộ dân cư), tương đương 

với số lượng thuê bap Internet băng rộng cố định trên 100 người dân là 15,5, tương 

đương với mức trung bình toàn cầu. Dư địa tăng trưởng số lượng thuê bao dịch vụ 

viễn thông trong tương lai sẽ không còn nhiều. 

 

- Trước mắt, FPT đứng trước nguy cơ bị cắt giảm hợp đồng công nghệ từ các đối tác 

nếu dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp va kéo dài trên thế giới và 

Việt Nam. 

- Do dịch bệnh, mảng kinh doanh trực tuyến đã gặp tác động lớn bởi dịch bệnh, do 

khách hàng giảm chi vào hoạt động quảng cáo. 

- Doanh thu phần mềm từ thị trường nước ngoài khiến FPT gặp rủi ro về ngoại hối 

- Hiện tại, FPT đang thiếu nguồn nhân sự có trình độ cao 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà 

chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham 

khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch 

có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do 

việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo 

này. 

 


