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CÔNG TY CỔ PHẦN FPT (FPT) 
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Chúng tôi vừa có buổi gặp mặt với đại diện của FPT và cập nhật 

những thông tin mới nhất về HĐKD của doanh nghiệp 

Quá trình thoái vốn khỏi mảng bán lẻ dự kiến sẽ hoàn thành 
trong năm 2016, kỳ vọng sẽ cải thiện được biên lợi nhuận chung 

của công ty. Theo thông tin từ doanh nghiệp, FPT đang trong quá 
trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và đã tiếp cận với một số đối tác 
nước ngoài. Dự kiến thương vụ thoái vốn này sẽ được hoàn thành 

trong Quý 4/2016.  

Kế hoạch phát triển của FPT trong thời gian tới ưu tiên tập trung 
vào tăng trưởng doanh thu bằng cách nới rộng quy mô để cạnh 

tranh với Ấn Độ trong khi vẫn duy trì lợi thế giá dịch vụ rẻ hơn Trung 
Quốc. Để làm được việc này FPT đưa ra một số chiến lược: tối ưu 
hóa việc sử dụng nguồn lực để cải thiện biên lợi nhuận mảng phần 

mềm từ 15,5% lên 17% trong 1 -2 năm, nâng cao chất lượng sản 
phẩm trong chuỗi giá trị nhằm mở rộng thị phần trên thị t rường xuất 
khẩu. Trong mảng viễn thông, dự án quang hóa kỳ vọng sẽ đem lại 

chất lượng dịch vụ tốt hơn và hệ thống hạ tầng để FPT nắm vững thị 
phần cũng như cạnh tranh với hai đối thủ VNPT và Viettel.  

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của FPT chưa khả quan, chỉ 

đạt xấp xỉ 40% so với kế hoạch đã đề ra. Doanh thu hợp nhất của 
FPT đạt 17.818 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.258 tỷ 
đồng, giảm tương ứng 8% và 7% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, FPT 

đã đạt 39% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.   

Lý do cho sự sụt giảm này là (i) doanh số kém trong mảng phân phối 
từ việc không còn là nhà phân phối độc quyền iPhone, (ii) thị trường 

trong nước ảm đạm do xu hướng cắt giảm chi tiêu công, ảnh hưởng 
đến hoạt động mảng giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch 
vụ CNTT, (iii) mảng dịch vụ viễn thông tiếp tục ghi nhận chi phí cáp 

quang hóa tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh, và (iv) trích lập 
dự phòng 1,5% doanh thu viễn thông cho Quỹ Dịch vụ viễn thông 
công ích Việt Nam.  

Các mảng hoạt động còn lại đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn 
tượng, bù đắp phần nào tăng trưởng âm của mảng phân phối và 
thị trường trong nước. Xuất khẩu phần mềm tiếp tục đóng vai trò 

chủ đạo trong hoạt động kinh doanh, với tăng trưởng 37% doanh thu 
và 27% LNTT. Mảng bán lẻ cũng có kết quả tốt nhờ vào mở rộng quy 
mô chuỗi cửa hàng (+55% ); giáo dục ghi nhận mức tăng LNTT +108% 

yoy, vượt kế hoạch cả năm 19% và mảng nội dung số cũng ghi nhận 
mức tăng trưởng lợi nhuận tốt +58% yoy. 

Chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh nửa cuối năm 2016 của 

FPT khả quan hơn nhờ vào một số yếu tố: (i) hạch toán doanh thu 
của một số dự án CNTT đang triển khai, (ii) xuất khẩu phần mềm ra 
thị trường nước ngoài, dẫn đầu là Nhật Bản, tiếp tục tăng trưởng tốt, 

(iii) biên lợi nhuận có thể cải thiện nhờ vào việc hoàn tất ghi nhận chi 
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Phạm Lê Mai 
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.394 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 36.094 

KLGDBQ (3thg) 725.844 

Thị giá vốn (tỷ VND) 18.971 

SL CP đang lưu hành (tr) 459,3 

Free f loat (%) 57,3 

Beta 0,76 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cổ đông lớn % sở hữu 

Trương Gia Bình  7,09 

Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn NN 

5,99 

Red River Holding 5,67 

Bùi Quang Ngọc 3,7 

Government of Singapore 3,55 

GIC Private Limited 2,41 

The Caravel Fund 

(International) Limited 

2,25 
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phí cáp quang hóa trong mảng viễn thông tại hai thành phố lớn và 

(iv) khả năng thoái vốn hoàn toàn khỏi mảng bán lẻ trong năm 2016.  

Dù FPT có triển vọng khả quan hơn trong nửa cuối 2016, chúng tôi  
thận trọng cho rằng FPT sẽ khó có thể hoàn thành kế hoạch 

năm đã đề ra, do doanh thu và lợi nhuận mảng phân phối bán lẻ và 
công nghệ thông tin nói chung, là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng chủ 
đạo, chỉ đạt dưới 40% kế hoạch 2016. Đồng thời FPT sẽ không 

được hưởng lợi từ câu chuyện nới room cho nhà đầu tư nước ngoài 
do ngành viễn thông là ngành kinh doanh hạn chế tỷ lệ đầu tư nước 
ngoài.  
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày 
trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên 
sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố 
của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không ch ịu 
trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này ch ỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những 
quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế 
và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo 
này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi 
hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển 
giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Phân tích 

Email: hieu.nguyen@vndirect.com.vn 

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Chuyên môn 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Phạm Lê Mai – Chuyên viên phân tích 

Email: mai.phamle@vndirect.com.vn  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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