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Insert   Insert     

Công ty Cổ phần FPT  
Hưởng lợi từ làn sóng chuyển đổi số  

■ FPT là công ty công nghệ lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực 
dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông và giáo dục.  

■ Chúng tôi ước tính LNST sẽ tăng trưởng kép 12,1% trong giai đoạn 2019-21 
nhờ xu hướng chuyển đổi số và tỷ trọng cao hơn của sản phẩm phần mềm 
sáng chế.   

■ Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu là 74.000 
đồng/cổ phiếu. 

 

FPT đang đi lên trong chuỗi giá trị  
Ban đầu, FPT là doanh nghiệp dịch vụ CNTT thuần túy với ít sản phẩm phần mềm sáng 

chế. Điều này có thể giải thích phần nào tại sao P/E của FPT luôn ở mức thấp hơn P/E 

của VN-Index trong suốt 10 năm qua. Từ cuối năm 2017, doanh nghiệp chuyển dịch định 

hướng tập trung vào công nghệ thông qua việc thoái vốn khỏi mảng bán lẻ và phân phối 

sản phẩm kĩ thuật số. Hơn nữa, FPT đã đẩy mạnh hoạt động R&D để củng cố sản phẩm  

của mình với các sản phẩm phần mềm được cấp bằng sáng chế. Khoảng cách về định 

giá giữa FPT và VN-Index đã dần thu hẹp lại, nhưng chúng tôi cho rằng FPT xứng đáng 

được giao dịch ở mức định giá cao hơn so với chỉ số chung.    

Chuyển đổi số: động lực tăng trưởng chính  
Chi tiêu toàn cầu cho các dự án chuyển đổi số được kì vọng tăng lên 1,25 nghìn tỷ USD 

trong năm 2019 (+16,8% yoy), theo IDC. Chúng tôi tin rằng FPT có đủ khả năng để nắm 

bắt các cơ hội từ xu hướng phát triển công nghệ này khi công ty đang thúc đẩy mạnh 

chiến lược M&A để mở rộng thương hiệu và tập khách hàng của mình ở nước ngoài và 

đang tìm kiếm doanh thu từ dịch vụ tư vấn chuyển đổi số tại các thị trường đó. Chúng tôi 

dự báo doanh thu mảng công nghệ sẽ tăng trưởng kép 14,3% trong giai đoạn 2019-23. 

Mảng viễn thông sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc trong bối cảnh 

cạnh tranh ngày càng gay gắt 
Chúng tôi kì vọng doanh thu mảng viễn thông của FPT sẽ đạt mức tăng trưởng kép 9,3% 

trong giai đoạn 2019-23 nhờ nhu cầu nội địa ổn định. Biên LNG của mảng này sẽ đạt 

mức 49-50% trong giai đoạn 2019-23 nhờ vị thế cạnh tranh được cải thiện, trong khi 

kênh truyền hình trả tiền sẽ đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn khi có thể 

đạt điểm hòa vốn và ghi nhận lợi nhuận từ sau 2021. 

Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 

74.000 đồng/cp  
Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên phương pháp tổng giá trị thành phần (SOTP) với 

định giá dựa trên P/E cho ba mảng kinh doanh chính. Giá cổ phiếu FPT đã giảm 10,7% 

trong vòng hơn 1 tháng qua vì hoạt động chốt lời ở các mã vốn hóa lớn và hiện đang 

giao dịch ở mức chiết khấu 27,5% so với mức P/E trung bình năm 2019 của các doanh 

nghiệp cùng ngành trong khu vực châu Á. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để tích lũy 

một cổ phiếu tốt như FPT. Động lực tăng giá có thể đến từ chính sách tài khóa mở rộng 

của chính phủ và kế hoạch thoái vốn của SCIC. Rủi ro giảm giá có thể kể đến mất thị 

phần do cạnh tranh gay gắt và chi phí nhân công tăng cao. 
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   Việt Nam 

KHẢ QUAN  

Consensus ratings*: KQ 12 TL 0 KKQ 0 
  

Giá hiện tại: VND55.400 

Giá mục tiêu:   VND74.000 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 33,6% 

CGS-CIMB / Consensus: 0,2% 
  

Reuters: FPT.HM 

Bloomberg: FPT VN 

Vốn hóa: US$1.625tr 

 VND37.644.336tr 

GTGD bình quân: US$4,25tr 

 VND97.815tr 

SLCP đang lưu hành: 678,36tr 

Free float: 78,9% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -6,9 2,8 38,1 

Tương đối (%) -0,8 3,8 37,6 
 

Cổ đông % nắm giữ 
Trương Gia Bình 7,1 

Vietnam SCIC 5,9 

Red River Holding 4,5 

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chu Đức Toàn 

T (84) 94 519 9218  
E toan.chuduc@vndirect.com.vn  
 
  

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 42.659         23.214         27.757         32.452         37.570         

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 4.206           4.286           5.505           6.664           7.978           

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 2.932           2.620           3.222           3.841           4.545           

EPS cốt lõi (VNĐ) 5.920           4.578           4.988           5.391           5.800           

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 27,4% -22,7% 8,9% 8,1% 7,6%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 9,56            12,36           11,35           10,50           9,76            

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 2.000           2.500           2.000           2.000           2.000           

Tỷ suất cổ tức 3,53% 4,42% 3,53% 3,53% 3,53%

EV/EBITDA (lần) 5,91            6,99            6,21            5,54            4,93            

P/FCFE NA 15,24           24,08           16,20           13,17           

P/B (lần) 2,63            2,78            2,55            2,34            2,15            

ROE 28,0% 21,9% 23,4% 23,2% 22,9%

CGS-CIMB/Consensus EPS (lần) 1,07            0,98            0,94            
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Hưởng lợi từ làn sóng chuyển đổi số  

Định giá của FPT trong quá khứ ở mức thấp…  

Hình 1: Định giá theo P/E trượt của FPT đang dần tiệm cận VN30 và VN-Index (tính đến 

ngày 10/12/2019) 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

… vì FPT ban đầu là doanh nghiệp dịch vụ CNTT thuần túy với 
ít sáng chế công nghệ?  
 

Hình 2: So sánh hai loại hình cơ bản của doanh nghiệp phần mềm   

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, GURUFOCUS, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

Ban đầu, chiến lược phát triển của FPT là tập trung vào kinh doanh phần mềm, 

phát triển công nghệ và dịch vụ viễn thông. Mặc dù là công ty công nghệ lớn 

nhất Việt Nam nếu xét về doanh thu, nhưng hơn một nửa tổng doanh thu của 

doanh nghiệp lại đến từ mảng bán lẻ và phân phối trong giai đoạn 2011-2017, 

Doanh nghiệp chuyên về sản phẩm CNTT Doanh nghiệp chuyên về dịch vụ CNTT

Mô tả

Tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm công 

nghệ để quảng bá và bán chúng trên thị 

trường. Lợi nhuận được tạo ra do người 

dùng cuối trả tiền cho sản phẩm của họ.

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng để giúp 

họ thực hiện các dự án, tập trung vào toàn 

bộ hoặc một phần của dự án CNTT. Lợi 

nhuận được tạo ra từ các dự án đã được 

hoàn thiện cho khách hàng của họ.

Doanh nghiệp điển 

hình

Google, Microsoft, IBM Products, Oracle, 

SAP, Facebook, Paypal, Uber, 

Pegasystems…

Infosys, Wipro, TCS, Cognizant, 

Accenture, HCL Tech...

Sử dụng nguồn lực Thâm dụng vốn. Thâm dụng lao động.

Nhu cầu kỹ thuật Mức độ sáng tạo và kỹ năng công nghệ cao.
Ít sáng tạo hơn và đòi hỏi kỹ năng công 

nghệ phổ thông.

Biên lợi nhuận

Biên LNG cao, ví dụ biên LNG của một số 

doanh nghiệp điển hình trong năm tài chính 

2018:

- Facebook: 83,3%

- Google: 56,5%

- Microsoft: 65,9%

- SAP: 69,8%

- Adobe: 86,8%.

Biên LNG thấp hơn, ví dụ biên LNG của 

một số doanh nghiệp điển hình trong năm 

tài chính 2018:

- Infosys: 34,8% (Năm tài chính kết thúc 

tại tháng 3/2019)

- Wipro: 29,7% (Năm tài chính kết thúc tại 

tháng 3/2019)

- Cognizant: 39,0%

- Accenture: 31,4%.

Định giá

Nhìn chung có mức định giá cao hơn do biên 

lợi nhuận cao hơn.

Ví dụ: P/E trượt 12 tháng của một số doanh 

nghiệp điển hình tính tới ngày 22/11/2019:

- Facebook: 23,7x

- Alphabet: 29,4x

- Microsoft: 29,9x

- SAP: 43,5x

- Adobe: 53,7x

Định giá thấp hơn tương đối.

Ví dụ: P/E trượt 12 tháng của một số 

doanh nghiệp điển hình tính tới ngày 

22/11/2019:

- Infosys: 19,3x

- Wipro: 15,0x

- Cognizant: 15,6x

Được niêm yết trên Sở giao dịch 
chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh từ năm 2006, FPT là công ty 
công nghệ vốn hóa lớn duy nhất 
trong rổ VN30-Index. Tuy nhiên, 
P/E trượt trung bình 10 năm của 
doanh nghiệp chỉ dao động quanh 
mức 7,9x - thấp hơn nhiều so với 
mức P/E trung bình của VN-Index 
(13,7x) và VN30 (13,2x). 
 

FPT là một doanh nghiệp dịch vụ 
CNTT với biên LNG ở mức 35%. 
Theo phân tích của chúng tôi, các 
công ty công nghệ có tỷ trọng sản 
phẩm sáng chế cao hơn tỷ trọng 
dịch vụ gia công thường được thị 
trường định giá cao hơn do biên lợi 
nhuận gộp vượt trội. 
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khiến cho FPT giống một tập đoàn bán buôn và bán lẻ kỹ thuật số hơn là một 

công ty công nghệ. 

Theo thuyết “đường cong nụ cười” của Stan Shih – nhà sáng lập tập đoàn Acer, 

giá trị gia tăng đạt mức thấp nhất khi hoạt động kinh doanh nằm ở đáy của 

“đường cong nụ cười” (nơi diễn ra các hoạt động lắp ráp hoặc gia công sản 

phẩm, thường được đặt tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển). Trong 

nhiều năm qua, doanh thu của FPT chủ yếu đến từ các dự án nhỏ và khá thủ 

công như tích hợp, gia công, mã hóa, thử nghiệm và duy trì các đơn hàng thay 

vì phát triển các sản phẩm phần mềm mang tính sang chế cao. Nói cách khác, 

FPT được thuê như một nhà cung ứng dịch vụ bên ngoài để cung cấp giải pháp  

gắn liến với CNTT cho quy trình kinh doanh, dịch vụ ứng dụng và cơ sở hạ tầng. 
 

Hình 3: Đường cong nụ cười đối với các doanh nghiệp CNTT  

 

NGUỒN: STAN SHIH   

 

 
  

Hình 4: Gia công phần mềm chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu 

mảng công nghệ của FPT  

Hình 5: Năng suất lao động cải thiện là điểm tích cực đối với 

những mảng kinh doanh mang tính chất thâm dụng lao động  

 
  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

Ngành công nghiệp gia công là ngành thâm dụng lao động. Số lượng nhân viên 

sản xuất trực tiếp chiếm 46,5% tổng số nhân viên của FPT năm 2018. Doanh 

thu trên mỗi nhân viên đạt 650 triệu đồng trong năm 2018 và đạt tăng trưởng 

kép 5% mỗi năm trong giai đoạn 2014-18, thấp hơn mức tăng trưởng năng suất 

lao động trung bình 6,2% của nhóm ngành khoa học và công nghệ của cả nước, 

theo Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên, năng suất đã cải thiện 8% so với cùng kỳ 
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trong năm 2018 (doanh thu trên mỗi nhân viên tăng từ 600 triệu đồng/người 

trong năm 2017 lên 650 triệu đồng/người trong năm 2018). 

Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) – một công ty con của tập đoàn FPT 

vẫn duy trì việc cung cấp các giải pháp phần mềm, dịch vụ CNTT và tích hợp hệ 

thống, ví dụ như Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và Thuê ngoài quy 

trình kinh doanh (BPO). Khách hàng trong nước chiếm phần lớn doanh thu, bao 

gồm ba nhóm khách hàng chính: (1) Chính phủ, (2) Ngân hàng, (3) Doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, FPT IS cũng có khách hàng ở các nước đang phát triển 

như Myanmar, Bangladesh… Công ty đã phát triển nhiều dự án CNTT của 

Chính phủ như FPT.eGOV, e.Hospital, e-Ticket và hệ thống giao thông thông 

minh tại nhiều thành phố lớn. 

 

Mảng viễn thông của FPT đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt  

Thị trường Internet băng rộng di động đang lấn át băng rộng cố định. Theo số 

liệu từ Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tại tháng 7/2019, số lượng thuê bao 

băng rộng di động đã gia tăng nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng kép đạt 

22,7% trong giai đoạn 2009-18. Trong khi đó, số lượng thuê bao băng rộng cố 

định toàn cầu lại chỉ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép là 7,4% từ 2009-18. 

Theo Cục Viễn thông Việt Nam (VNTA), số lượng thuê bao băng rộng di động 

tại Việt Nam cũng đang tăng nhanh hơn số lượng thuê bao băng rộng cố định 

với tăng trưởng kép giai đoạn 2009-18 lần lượt là 22,3% và 15,0%. Chúng tôi 

cho rằng xu hướng trên là điều tất yếu với sự gia tăng liên tục trong việc sử 

dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng, bên cạnh đó là sự phổ biến và giá 

cả ngày càng phải chăng của các mạng di động 3G, 4G hay sắp tới sẽ là 5G. 
  

Hình 6: Số lượng thuê bao Internet băng rộng cố định và di động 

tại Việt Nam  

Hình 7: Thị phần Internet băng rộng cố định tại Việt Nam theo số 

thuê bao   

 
  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

Xu hướng trên là một trong những lý do khiến FPT mất dần thị phần vào tay 

VNPT và Viettel, hai ông lớn ngành viễn thông Việt Nam, từ năm 2014. Cụ thể, 

thị phần Internet băng rộng cố định của FPT giảm từ 26,8% ở năm 2012 xuống 

còn xấp xỉ 15% tại năm 2018. VNPT và Viettel là hai nhà mạng cung cấp cả cơ 

sở hạ tầng viễn thông cố định và di động, trong khi FPT chỉ cung cấp Internet 

băng rộng cố định. Vì vậy, độ phủ sóng của VNPT và Viettel rộng hơn so với 

FPT. Nền tảng cơ sở hạ tầng viễn thông của VNPT và Viettel đang bao phủ 

tương ứng tới 97% và 70% lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó mạng Internet cố 

định của FPT có phạm vi hẹp hơn, bao phủ khoảng 60% lãnh thổ Việt Nam tính 

tới cuối năm 2017. 
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Hình 8: Kết quả kinh doanh của mảng dịch vụ viễn thông   Hình 9: Kết quả kinh doanh của mảng quảng cáo trực tuyến  

 
  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt nhưng doanh thu từ mảng dịch 

vụ viễn thông của FPT vẫn tăng trưởng ổn định, với tăng trưởng kép đạt 17,1% 

và biên LNG duy trì ở mức cao khoảng 46-48% trong giai đoạn 2012-18. Doanh 

thu từ mảng quảng cáo trực tuyến lại kém khả quan với sự sụt giảm mạnh của 

mảng game online từ năm 2013. Sau khi chấm dứt kinh doanh mảng game 

online kể từ năm 2015, động lực tăng trưởng cho mảng quảng cáo trực tuyến 

đến từ các trang web như vnexpress.net, ngoisao.net, iOne.net và ứng dụng 

quảng cáo thông minh eClick AdNetwork. 

  

Sự chuyển đổi về cấu trúc kinh doanh sẽ cải thiện định giá 
của doanh nghiệp  

Năm 2017, FPT đã thoái vốn khỏi mảng phân phối (FPT Trading) và bán lẻ 

(FRT), khiến cho FPT trở thành một công ty công nghệ thuần túy. Theo đó, cơ 

cấu doanh thu của FPT đã thay đổi đáng kể với 95% doanh thu đến từ các 

mảng viễn thông và công nghệ. 5% còn lại chủ yếu đến từ mảng giáo dục, liên 

quan chặt chẽ đến nguồn cung nhân lực của FPT. 

Hình 10: Cơ cấu doanh thu của FPT   

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Hình 11: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) và biên lợi nhuận (%) của FPT 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Gia công phần mềm và Dịch vụ viễn thông là các mảng đóng góp chính cho 

doanh thu của FPT sau khi thoái vốn với mức tăng trưởng doanh thu cao trong 

5 năm qua. Trong giai đoạn 2014-18, doanh thu của hai mảng này ghi nhận tăng 

trưởng kép cao nhất trong số các mảng kinh doanh, lần lượt đạt 23,6% và 

16,4%. Mặc dù mảng Dịch vụ CNTT và Tích hợp hệ thống đóng góp đáng kể 

vào doanh thu của FPT nhưng tăng trưởng kép của mảng này chỉ ở mức khiêm 

tốn 3,8% trong giai đoạn 2014-18. Doanh thu quảng cáo trực tuyến ghi nhận 

tăng trưởng kép âm (-8,8%) cũng trong giai đoạn trên sau khi ngừng kinh doanh 

mảng game online vào năm 2015. 
  

Hình 12: Mảng Gia công phần mềm và Dịch vụ viễn thông đóng 

góp chính vào doanh thu của FPT sau khi thoái vốn (tỷ đồng)  

Hình 13: Biên LNTT của các mảng kinh doanh (%) 

 
  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

Hiện tại, FPT đang giao dịch với P/E dự phóng 2019 ở mức 11,1x và 

EV/EBITDA dự phóng 2019 ở mức 6,1x, lần lượt thấp hơn 27,5% và 41,5% so 

với mức trung bình của các doanh nghiệp trong khu vực. Trên thực tế, các sản 

phẩm và mô hình kinh doanh của FPT khá giống với một số doanh nghiệp 

CNTT ở Ấn Độ, ví dụ: Infosys, Wipro, HLC Tech hay NIIT, v.v. Các doanh 

nghiệp CNTT của Ấn Độ có thể được xem là đối thủ của FPT trong lĩnh vực dịch 

vụ CNTT. Theo chúng tôi, việc chuyển đổi cấu trúc kinh doanh sẽ giúp định giá 

của FPT bắt kịp với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực. 

 

 

 
 

Biên lợi nhuận tăng lên kể từ năm 
2018 nhờ thoái vốn khỏi các mảng 
kinh doanh có biên lợi nhuận thấp – 
mảng bán lẻ và phân phối (biên 
LNG trung bình là 13-14% và biên 
LN ròng 2-3%). 
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Hình 14: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, CIMB, BLOOMBERG 

DỮ LIỆU TẠI NGÀY 10/12/2019  

 

 

  

Giá 

đóng cửa

Giá mục 

tiêu

(Đv tiền 

bản địa)

(Đv tiền 

bản địa)
2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F

CTCP FPT FPT VN KHẢ QUAN     55.500     74.000 1.624,7 11,1 10,3 12,1 2,5 2,3 23,4 23,2 6,1 5,4 3,6 3,6 

TELSTRA CORP TLS AU KHẢ QUAN        3,71        4,46 30.114,7 17,6 15,3 0,2 3,0 2,8 16,9 19,2 7,6 6,7 0,0 0,0 

TELEKOMUNIKASI TLKM IJ TRUNG LẬP       4.070       4.250 28.778,2 19,1 16,8 14,2 3,9 3,6 20,9 22,2 6,9 6,4 3,9 4,5 

MAXIS BHD MAXIS MK KÉM KHẢ QUAN        5,13        4,90 9.644,0 26,1 26,1 (4,2) 5,6 5,6 21,5 21,6 12,8 12,7 3,9 3,9 

INTOUCH HOLDINGS INTUCH TB KHẢ QUAN       57,75       78,20 6.109,0 15,6 13,9 11,0 5,3 4,9 35,6 36,3 12,7 11,1 4,6 6,5 

GLOBE TELECOM GLO PM TRUNG LẬP       1.930       2.060 5.055,6 14,9 14,2 3,1 3,3 3,1 23,3 22,9 6,5 6,1 0,0 0,1 

PLDT INC TEL PM KHẢ QUAN       1.000       1.780 4.248,6 8,9 8,5 (3,4) 1,8 1,9 19,8 20,8 4,4 4,1 6,8 7,1 

Trung bình 17,0 15,8 3,5 3,8 3,7 23,0 23,8 8,5 7,9 3,2 3,7 

Trung vị 16,6 14,7 1,7 3,6 3,4 21,2 21,9 7,3 6,6 3,9 4,2 

Phần mềm và dịch vụ CNTT

INFOSYS LTD INFO IN KHẢ QUAN       716,9         820 42.968,2 20,2 18,9 9,9 4,8 4,7 23,7 25,1 13,5 12,3 3,7 3,1 

WIPRO LTD WPRO IN KHẢ QUAN       240,4         275 19.329,9 16,0 14,2 9,2 2,5 2,5 17,1 17,6 10,4 9,5 0,3 1,1 

HCL TECH LTD HCLT IN KHẢ QUAN       552,1         633 21.084,9 15,0 14,6 6,9 3,6 3,0 25,8 22,2 10,3 9,0 0,7 3,2 

TECH MAHINDRA LT TECHM IN KHẢ QUAN       750,4         860 10.192,8 15,5 15,5 8,7 3,3 3,1 22,0 20,3 9,3 9,9 1,9 3,1 

L&T INFOTECH LTD LTI IN KHẢ QUAN    1.640,0       1.820 4.016,9 18,7 19,1 9,1 5,8 5,0 34,6 28,1 13,9 13,1 1,7 1,7 

HEXAWARE TECHNOL HEXW IN KHẢ QUAN       338,2         410 1.420,2 15,8 13,7 11,5 3,9 3,3 25,5 26,1 11,6 9,8 2,4 2,7 

NIIT LTD NIIT IN KHẢ QUAN    1.476,0       1.610 1.296,5 22,5 20,7 15,0 4,4 3,9 21,3 19,7 12,2 11,8 0,0 1,4 

CYIENT LTD CYL IN KHẢ QUAN       393,9         635 609,6 9,2 9,8 6,2 1,7 1,6 19,6 16,6 6,0 5,7 3,8 3,6 

MPHASIS LTD MPHL IN TRUNG LẬP       877,0         945 2.301,1 15,5 14,4 8,8 3,1 2,9 20,0 20,7 11,5 9,0 3,1 4,2 

MINDTREE LTD MTCL IN TRUNG LẬP       749,4         740 1.735,8 16,3 21,8 5,8 3,7 3,7 24,9 17,2 10,6 11,1 4,4 2,1 

L&T TECHNOLOGY S LTTS IN KÉM KHẢ QUAN    1.500,6       1.495 2.203,8 20,3 19,7 10,3 6,3 5,2 34,7 29,1 16,2 12,9 1,4 1,5 

Trung bình 16,8 16,6 9,2 3,9 3,5 24,5 22,1 11,4 10,4 2,1 2,5 

Trung vị 16,0 15,5 9,1 3,7 3,3 23,7 20,7 11,5 9,9 1,9 2,7 

Viễn thông

Tăng 

trưởng 

EPS 3 

năm (%)

 P/BV (x) ROE (%) EV/EBITDA
Tỷ lệ cổ tức 

(%)
Công ty

Mã 

Bloomberg
Khuyến nghị

Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x)
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Công nghệ: Chuyển đổi số trở thành động lực tăng 
trưởng chính  

Hưởng lợi từ nhu cầu quốc tế  
 

Hình 15: Sự phát triển của công nghệ số  

 

NGUỒN: IDC   

 

Theo International Data Corporation (IDC), chi tiêu toàn cầu cho các dự án 

chuyển đổi số sẽ tăng từ 1,07 nghìn tỷ USD vào năm 2018 lên 1,25 nghìn tỷ 

USD vào năm 2019 (+16,8% yoy) và lên đến 1,97 nghìn tỷ USD vào năm 2022, 

ghi nhận tăng trưởng kép 16,6%. IDC cho biết 38% tổng chi tiêu công nghệ là 

dành cho chuyển đổi số và 2/3 tổng số doanh nghiệp đã triển khai các sáng kiến 

CNTT để hỗ trợ quá trình này. Trong khi đó, theo Gartner, chi tiêu năm 2019 

cho Dịch vụ CNTT truyền thống sẽ tăng 4,5% yoy lên mức 1,03 nghìn tỷ USD. 

Vì vậy, tốc độ tăng trưởng doanh thu của mảng chuyển đổi số cao gấp bốn lần 

so với các dịch vụ CNTT truyền thống, cho thấy những cơ hội lớn trong thị 

trường chuyển đổi số. 
 

Hình 16: Thị phần chi tiêu cho chuyển đổi số theo khu vực năm 2018  

 

NGUỒN: IDC   

 

  

Chuyển đổi số là quá trình tích hợp 
công nghệ kỹ thuật số vào tất cả 
các khía cạnh của doanh nghiệp, 
để thay đổi về nền tảng công nghệ, 
văn hóa, vận hành và giá trị mang 
lại. Bốn công nghệ bao gồm Điện 
toán đám mây, Di động, Mạng xã 
hội và Dữ liệu lớn là nền tảng cho 
sự chuyển đổi số tại phần lớn các 
tổ chức trước đây. Hiện nay, Trí tuệ 
nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), 
Blockchain và Giao diện người 
dùng tự nhiên (ví dụ: in 3D, thực tế 
ảo, tương tác thực tế ảo, v.v.) đang 
thúc đẩy sự phát triển của chuyển 
đổi số. 
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Hình 17: Chi tiêu cho chuyển đổi số theo khu vực năm 2019  Hình 18: Chi tiêu cho chuyển đổi số theo ngành năm 2019 

 
  

NGUỒN: IDC   NGUỒN: IDC   

  

Theo IDC, Mỹ và Trung Quốc sẽ là các thị trường lớn nhất cho chi tiêu chuyển 

đổi số, chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu toàn cầu trong năm 2019. Tại Mỹ, các 

ngành công nghiệp dẫn đầu sẽ bao gồm sản xuất rời rạc (63 tỷ USD), dịch vụ 

chuyên nghiệp (37 tỷ USD) và vận chuyển (34 tỷ USD) với chi tiêu chuyển đổi 

số tập trung vào dịch vụ CNTT, ứng dụng và phần cứng. Ở Trung Quốc, các 

ngành công nghiệp chi nhiều nhất cho chuyển đổi số bao gồm sản xuất rời rạc 

(55 tỷ USD), sản xuất liên tục (31 tỷ USD) và Chính phủ/địa phương (21 tỷ USD). 

Điều này cho thấy nhu cầu chuyển đổi số trải đều trên các quốc gia và ngành 

công nghiệp khác nhau. Vì vậy, theo chúng tôi, FPT đang ở trong thị trường có 

quy mô khổng lồ với tiềm năng phát triển rất lớn. 

 

Khả năng cạnh tranh của Việt Nam được cải thiện mạnh mẽ  

Bất chấp thị phần lớn của Ấn Độ và Trung Quốc ở thị trường gia công CNTT 

toàn cầu, Việt Nam đã và đang nổi lên như là một điểm đến gia công phần mềm 

lý tưởng. Thành công trong việc thu hút các doanh nghiệp CNTT toàn cầu đã 

làm tăng tính cạnh tranh của Việt Nam so với các đối thủ Ấn Độ khi mà các 

doanh nghiệp như Intel, IBM, Samsung Display, Nokia và Microsoft đã liên tục 

đầu tư vào Việt Nam. 

Việt Nam được xem là nơi sản xuất phần mềm chất lượng với giá rẻ ở châu Á. 

Ban lãnh đạo FPT cho biết hoạt động gia công phần mềm tại Việt Nam rẻ hơn 

khoảng 80-90% so với phát triển phần mềm tại Mỹ. So với Ấn Độ, chi phí gia 

công phần mềm tại Việt Nam chỉ bằng 50-70% mức giá đưa ra của các đối thủ 

Ấn Độ. Theo một nghiên cứu của Agileengine – một công ty tư nhân phát triển 

phần mềm ở Washington, DC, thu nhập trung bình mỗi giờ của nhân viên cấp 

thấp và cấp cao ở Việt Nam lần lượt là 14 USD và 20 USD, thấp hơn nhiều so 

với các đối thủ như Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là những con số rất 

thuyết phục để các doanh nghiệp chuyển dịch nơi sản xuất và gia công phần 

mềm sang Việt Nam. 
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Hình 19: Việt Nam xếp thứ 5/50 về Gia công quy trình doanh 

nghiệp (BPO) tại tháng 6/2019 – tăng 1 bậc so với năm 2017 

Hình 20: Thù lao trung bình tại các quốc gia phát triển gia công 

phần mềm (USD/giờ) – theo khảo sát của Agileengine 

 
  

NGUỒN: A.T. KEARNEY GLOBAL LOCATION INDEX   NGUỒN: AGILEENGINE   

  

Việt Nam có dân số hơn 97,8 triệu người và độ tuổi trung bình là 31 tuổi tính 

đến ngày 8/12/2019. Bên cạnh đó, lực lượng lao động lành nghề và trẻ tuổi, có 

động lực cao và kỹ năng công nghệ tiên tiến. Thế hệ năng động này cung cấp 

một lực lượng lớn kỹ sư phần mềm lành nghề có thể đáp ứng nhu cầu gia công 

ngày càng tăng của các doanh nghiệp CNTT trên thế giới. Mỗi năm có hơn 

40.000 kỹ sư công nghệ tốt nghiệp từ các trường đại học. Hơn nữa, giới trẻ Việt 

Nam với nền giáo dục tốt hơn cũng đã vượt qua được rào cản tiếng Anh từng 

được xem là điểm yếu của mình. 

Việt Nam cũng thuận tiện cho nhiều quốc gia có múi giờ khác nhau như Úc, 

Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác như các nước EU và Anh. Việc liên lạc 

trong giờ làm việc khá dễ dàng và Việt Nam chỉ cách các thành phố lớn một 

chuyến bay ngắn. Ngay cả các nước như Mỹ và Canada cũng thuê các doanh 

nghiệp Việt Nam để gia công phần mềm. Mặc dù múi giờ hoàn toàn khác nhau, 

nhưng họ vẫn cảm thấy thuận lợi vì công việc được hoàn thành trong đêm theo 

múi giờ của Mỹ và Canada. 

Đây là một số lý do khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tốt nhất 

để phát triển gia công phần mềm trên khía cạnh cạnh tranh toàn cầu và tiến bộ 

về kỹ thuật. Trên thực tế, chúng tôi cho rằng FPT đã thành công khi tận dụng 

những tiềm năng này của Việt Nam và trở thành công ty công nghệ tiên phong 

của cả nước. 

 

Đà hiện đại hóa trong nước và chính sách của Chính phủ 
mang lại nhiều cơ hội  

Theo Fitch Solutions, chi tiêu cho CNTT tại Việt Nam sẽ tăng 14% trong năm 

2019 lên 134.024 tỷ đồng. Tăng trưởng nhu cầu CNTT tại Việt Nam trong giai 

đoạn 2019-2023 sẽ được thúc đẩy bởi việc áp dụng thông tin hóa 

(informatisation) cơ bản và các giải pháp tiên tiến hơn. Nhiều doanh nghiệp vừa 

và nhỏ không có hoặc thông tin hoá ở mức độ thấp cho thấy tiềm năng tăng 

trưởng về chi tiêu cho phần cứng, phần mềm và dịch vụ còn lớn. Trong khi đó, 

đối với các doanh nghiệp lớn, tỷ lệ tiếp cận với các giải pháp phần mềm cho 

doanh nghiệp như ERP, SCM và CRM vẫn còn thấp hơn nhiều so với các thị 

trường phát triển. 
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Hình 21: Ngành CNTT của Việt Nam   

 

NGUỒN: FITCH SOLUTIONS   

Fitch Solutions dự báo mảng phần cứng máy tính sẽ tăng trưởng trở lại trong 

năm 2019 sau nhiều năm sụt giảm, nhưng vẫn tiếp tục là lĩnh vực kém khả quan 

trên thị trường vì nhu cầu máy tính bán lẻ giảm xuống do việc sử dụng điện 

thoại thông minh thay thế. Fitch Solutions cũng dự báo các mảng phần mềm và 

dịch vụ sẽ duy trì tích cực trong năm 2019 vì khu vực tư nhân và khu vực công 

tiếp tục hiện đại hóa, tạo ra nhu cầu về ứng dụng và phần mềm hệ thống, tích 

hợp hệ thống, các dịch vụ tư vấn, đào tạo và lưu trữ dữ liệu. 
 

Hình 22: Chi tiêu của các doanh nghiệp Việt Nam cho CNTT theo nhóm ngành (theo % 

giá trị gia tăng của Việt Nam)  

 

NGUỒN: THỐNG KÊ QUỐC GIA, FITCH SOLUTIONS   

 

Chúng tôi kỳ vọng khu vực công sẽ tạo ra động lực vững chắc cho chi tiêu 

CNTT trong trung hạn tại Việt Nam, bao gồm việc sử dụng thêm gia công, cũng 

như áp dụng Chính phủ điện tử và các giải pháp an ninh mạng. Trong đó, các 

nhà cung cấp dịch vụ CNTT sẽ có cơ hội nhận các dự án lớn liên quan đến số 

hóa ngành vận tải, quản lý rủi ro lũ lụt, bệnh viện, tiện ích hay ngành truyền 

thông. 

Việt Nam đã phát động Chương trình ‘Made in Vietnam 4.0’ để chuẩn bị cho 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay Công nghiệp 4.0. Chương trình này 

sẽ tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp mới và khuyến khích các 

chính sách, tư duy và công nghệ mới theo Công nghiệp 4.0 và tham vọng 

hướng tới kinh tế số. Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh, Chính phủ, 

các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đã tích cực đón nhận và tham gia các 

hoạt động để bắt kịp xu hướng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chính 

phủ đang thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số thông qua một loạt cơ chế chính 

sách và các chính sách này gần đây đã được củng cố bởi Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiếp cận mạnh mẽ với Công 

nghiệp 4.0. 

Liên minh Chuyển đổi số Việt Nam được ra mắt bởi Hiệp hội Phần mềm & dịch 

vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao CNTT và 

truyền thông Việt Nam 2019 (Vietnam ICT Summit 2019). Liên minh này bao 

gồm các công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam như FPT, Viettel, CMC, VNG 

và MobiFone với mục đích kêu gọi các doanh nghiệp CNTT và truyền thông lớn, 

các chuyên gia và viện nghiên cứu hàng đầu hợp tác với Chính phủ, các bộ, cơ 

quan Nhà nước và doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số tại Việt 

Nam. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách, chúng tôi cho rằng FPT có điều 

kiện rất thuận lợi để phát triển các công nghệ chuyển đổi số trong thời gian này. 

Chúng tôi kỳ vọng FPT IS sẽ đạt doanh thu 5.082 tỷ đồng trong năm 2019 (tăng 

2,5% yoy), chủ yếu đến từ các hợp đồng ERP và tích hợp hệ thống với ngân 

hàng trong nước. Chúng tôi thận trọng dự báo tốc độ tăng trưởng của FPT với 

Chỉ tiêu 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Giá trị thị trường CNTT (tỷ đồng) 106.486   117.550  134.024  153.794  173.902  196.732  221.595  

Giá trị thị trường CNTT (% GDP) 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4%

Doanh thu phần cứng máy tính (tỷ đồng) 32.694     31.286   33.170   36.535   37.674   39.540   41.423   

Doanh thu máy tính cá nhân (tỷ đồng) 19.457     18.439   19.472   21.548   22.046   23.015   24.117   

Doanh thu phần mềm (tỷ đồng) 13.201     15.574   18.804   22.763   26.865   31.779   37.676   

Doanh thu dịch vụ (tỷ đồng) 60.591     70.691   82.050   94.496   109.363  125.413  142.496  

Ngành 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Nông nghiệp 17,05% 17,21% 17,37% 17,52% 17,65% 17,78% 17,89%

Khai khoáng 8,30% 8,20% 7,44% 6,74% 6,11% 5,54% 5,02%

Sản xuất 17,03% 16,73% 16,46% 16,19% 15,94% 15,72% 15,51%

Xây dựng 6,37% 6,49% 6,68% 6,82% 6,96% 7,08% 7,19%

Tài chính 6,08% 6,29% 6,39% 6,49% 6,58% 6,66% 6,73%

Bất động sản 5,32% 5,66% 5,69% 5,71% 5,72% 5,74% 5,75%

Dịch vụ khác 4,63% 4,78% 4,85% 4,93% 5,00% 5,06% 5,11%

Tiện ích 5,40% 5,41% 5,41% 5,41% 5,42% 5,42% 5,42%

Thương mại & du lịch 16,16% 15,93% 16,15% 16,37% 16,56% 16,73% 16,89%

Giao thông vận tải 3,71% 3,87% 3,90% 3,93% 3,95% 3,98% 4,00%

Lĩnh vực công 9,94% 9,42% 9,66% 9,90% 10,11% 10,30% 10,48%

Hình 26: Thành lập Liên minh Chuyển 

đổi số Việt Nam vào tháng 8/2019  

 
NGUỒN: VIETNAM ICT SUMMIT 2019 

 

Một số ngành tại Việt Nam đang số 
hóa nhanh chóng, bao gồm thương 
mại điện tử, du lịch, xây dựng, nông 
nghiệp và tài chính. Những ngành 
này đều cho thấy tiềm năng cao đối 
với nền kinh tế số của Việt Nam 
trong những năm tới. 
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tăng trưởng kép giai đoạn 2019-23 là 2% do tăng trưởng thấp của các dịch vụ 

phần cứng trong nước và tích hợp hệ thống. 

 

FPT đang đi lên trong chuỗi giá trị  

FPT đã bắt đầu cung cấp các giải pháp chuyển đổi số và dịch vụ tư vấn để tiến 

lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị phần mềm. Ngoài ra, FPT đã ra mắt một loạt 

các sản phẩm phần mềm để khẳng định khả năng sáng chế sản phẩm và giảm 

phụ thuộc vào gia công truyền thống. 
 

Hình 23: FPT cung cấp nền tảng chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp   

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

Hình 24: Các sản phẩm công nghệ nổi bật của FPT Software 

 

NGUỒN: FPT, VNDIRECT RESEARCH   

 

Ban lãnh đạo của FPT Software cho biết họ sẽ đầu tư mạnh mẽ vào việc phát 

triển các nền tảng AI trong giai đoạn 2019-21 để biến nó thành chức năng cốt lõi 

của nhiều ứng dụng mới. Đặc biệt, AI có thể giúp tối ưu hóa hoạt động của các 

doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho người dùng. Theo đó, FPT kỳ vọng sẽ trở 

thành một trung tâm AI đẳng cấp thế giới có khả năng đáp ứng 80% nhu cầu về 

Sản phẩm & Giải 

pháp công nghệ
Mô tả

FPT.AI Conversation

Là nền tảng tạo lập Chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tích hợp trên các giao diện trò 

chuyện phổ biến. Chatbot FPT.AI cho phép doanh nghiệp tương tác trực tiếp với 

khách hàng thông qua những cuộc đối thoại tự nhiên, đem đến cho khác hàng những 

trải nghiệm hữu ích.

FPT.AI Speech
Cho phép chuyển đổi giọng nói thành văn bản và chuyển đổi văn bản thành giọng nói 

tiếng Việt với ngữ điệu và sự lựa chọn phong phú về vùng miền, giới tính.

FPT.AI Vision

Giúp doanh nghiệp nhận diện và số hóa thông tin của khách hàng dựa trên giấy tờ 

tùy thân với độ chính xác lên đến 95%, giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong việc sửa 

dữ liệu bằng tay trong hệ thống CRM hoặc hệ thống quản trị dữ liệu.

AkaTrans

Là một hệ thống hỗ trợ dịch thuật thông minh với công nghệ tiên tiến để cải thiện 

đáng kể năng suất của người dịch và giảm thời gian dịch thuật. Độ chính xác đạt tới 

90% so với bản dịch của con người giữa tiếng Nhật và tiếng Việt.

AkaBot
Là một giải pháp tự động hóa quy trình toàn diện, giúp tự động hóa các quy trình kinh 

doanh cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau.

AkaChain

Đơn giản hóa việc phát triển và quản lý hệ thống blockchain riêng bằng cách cung 

cấp giải pháp triển khai tự động trên nền tảng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, các 

bộ công cụ phát triển/giám sát, các mẫu ứng dụng kinh doanh sẵn có và các dịch vụ 

hỗ trợ chuyên nghiệp khác nhau.

AkaDoc

Giúp các tổ chức sử dụng dữ liệu theo cách hiệu quả nhất bằng cách biến bất kỳ 

loại tài liệu nào (hình ảnh, pdf…) thành định dạng kỹ thuật số có thể chỉnh sửa trong 

khi giảm thiểu lỗi, chi phí và cải thiện sự tương tác của khách hàng.

Utop

Cầu nối giữa các chương trình tích điểm thành viên giữa các bên kinh doanh. Utop 

giúp người dùng dễ dàng và thuận tiện trong việc thu thập và đổi điểm khách hàng 

thân thiết tại các nhà bán lẻ trong cùng mạng lưới, từ đó cho phép các doanh nghiệp 

nhỏ phát triển nhanh hơn.

Ô tô tự lái
Được đánh giá đã đạt cấp độ 3 trong số 5 cấp độ tự động hóa của xe tự lái và hy 

vọng sẽ đạt thêm một cấp độ nữa vào cuối năm 2019.

Với sự phát triển công nghệ được 
nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tư trong 
nhiều năm và nắm bắt nhanh xu 
hướng công nghệ mới, FPT đã tập 
trung xây dựng các công nghệ cốt 
lõi, nâng cao năng lực công nghệ 
và khả năng cạnh tranh của chính 
doanh nghiệp. 
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AI của các lĩnh vực kinh doanh trên toàn cầu. Bên cạnh AI, FPT còn phân bổ 

nguồn lực tài chính vào hoạt động R&D cho các công nghệ cốt lõi khác để cải 

thiện năng lực công nghệ, tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh cũng như nâng cấp 

danh mục giải pháp/dịch vụ của công ty như Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây, 

Blockchain, v.v ...  

 

Chinh phục thị trường thế giới với các thương vụ M&A  

So với Nhật Bản, môi trường Mỹ và EU có sự khác biệt rất lớn đối với các công 

ty dịch vụ CNTT Việt Nam. Để thâm nhập và mở rộng vào các thị trường này, 

FPT theo đuổi chiến lược M&A để mua lại các doanh nghiệp địa phương. Nổi 

bật là thương vụ M&A với RWE IT Slovakia ở Châu Âu (2014) và Intellinet 

Atlanta ở Mỹ (2018). Trong thỏa thuận gần đây nhất, FPT đã trả 30 triệu USD 

cho 90% cổ phần của Intellinet. Với quan hệ hợp tác này, Intellinet sẽ cải thiện 

các dịch vụ của FPT kèm theo khả năng tư vấn về chiến lược và quản trị và trở 

thành một phần của doanh nghiệp có năng lực hoạt động sâu rộng ở nước 

ngoài, tập trung vào mảng chuyển đổi số. 

Hình 25: Doanh thu mảng công nghệ của FPT đang trên đà quốc tế hóa (tỷ đồng) 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Intellinet dự kiến sẽ không tăng trưởng doanh thu trong năm 2019 nhưng FPT 

Software vẫn hưởng lợi đáng kể từ sự cộng hưởng này. Cụ thể, giá trị các giao 

dịch từ khách hàng của Intellinet tại thị trường Mỹ cho FPT có thể đạt 5 triệu 

USD trong năm nay. Ngoài ra, với các kỹ năng tư vấn cao cấp hơn, các sản 

phẩm và dịch vụ chuyển đổi số của FPT được bán thông qua Intellinet có giá 

bán trung bình cao hơn 30% so với mức giá FPT tự bán.  

Hình 26: Doanh thu mảng công nghệ của FPT từ thị trường nước ngoài theo loại hình 

dịch vụ trong 6T2019 (tỷ đồng) 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

Doanh thu từ thị trường nước ngoài 
tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao 
trong 10T2019, đạt 8.781 tỷ đồng 
và tăng 31,4% yoy, chiếm 72,8% 
doanh thu công nghệ. Biên LNTT 
tăng nhẹ từ 15,9% trong 10T2018 
lên 16,4% trong 10T2019. Tất cả 
các thị trường đều đạt tăng trưởng 
cao về doanh thu, đặc biệt là thị 
trường Mỹ với doanh thu tăng 
56,4% yoy lên 2.196 tỷ đồng trong 
10T2019. Các thị trường nước 
ngoài là mục tiêu chiến lược của 
FPT trong những năm gần đây với 
tăng trưởng doanh thu hàng năm 
xấp xỉ 30%. Doanh thu từ các thị 
trường nước ngoài ước tính chiếm 
gần 70% doanh thu công nghệ của 
FPT trong năm 2019.  
 

Mảng tư vấn chuyển đổi số đóng 
góp vào doanh thu công nghệ của 
FPT sau khi M&A với Intellinet. 
Trong 6T2019, Intellinet đóng góp 
5% vào doanh thu mảng công nghệ 
của FPT. 
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Hình 27: Doanh thu xuất khẩu phần mềm theo thị trường (tỷ 

đồng)  

Hình 28: Tăng trưởng doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT 

theo thị trường (tỷ đồng) 

 
  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

Tính đến cuối năm 2018, FPT phục vụ hơn 650 khách hàng trên toàn thế giới, 

trong đó 100 khách hàng là các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới 

(xếp hạng bởi The Fortune Global 500), tăng thêm 36 khách hàng so với năm 

2017. Điều này cho thấy FPT tiếp tục đạt được thành công trong chiến lược tập 

trung vào nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất toàn cầu, đồng thời 

thể hiện năng lực và vị thế của FPT trên thị trường công nghệ thế giới. 
  

Hình 29: Số lượng khách hàng trong danh sách The Fortune 

Global 500  

Hình 30: Một số đối tác nổi bật của FPT tính đến tháng 9/2019 

 

  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

Ban lãnh đạo FPT đặt mục tiêu hoàn thành một thỏa thuận M&A trong năm 

2019 tại một trong 3 nước: Anh (tận dụng Brexit để thâm nhập thị trường), 

Singapore hoặc Trung Đông (thăm dò thị trường mới). Chúng tôi cho rằng FPT 

tập trung vào M&A chủ yếu để mở rộng thương hiệu và tập khách hàng tại nước 

sở tại. Theo IDC, các quốc gia trong tầm ngắm của FPT đều là các nước rất tích 

cực trong việc chuyển đổi số, điều này hứa hẹn sẽ mang lại tiềm năng lớn cho 

doanh nghiệp theo quan điểm của chúng tôi. 

 

Viễn thông: Một nền tảng vững chắc  

Doanh thu mảng viễn thông dự kiến tăng trưởng ổn định với 
tăng trưởng kép 9,3% trong giai đoạn 2019-23  

FPT vẫn nhắm đến khách hàng ở khu vực thành thị, tuy nhiên, thị trường 

Internet băng rộng cố định cho hộ gia đình tại các thành phố lớn hiện đã bước 

vào giai đoạn ổn định, với dự báo tăng trưởng tự nhiên ở mức dưới 5% trong 
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những năm tới (theo BMI Research). Theo VNTA, tính đến cuối tháng 10/2019, 

cả nước có 14,5 triệu thuê bao băng rộng cố định, chiếm khoảng 55% số hộ gia 

đình. Vì vậy, tiềm năng tăng trưởng số lượng thuê bao từ các hộ gia đình không 

có truy cập Internet cố định, chủ yếu ở khu vực nông thôn và miền núi, vẫn còn 

rất lớn và đây sẽ là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu của FPT 

Telecom. 
 

Hình 31: Kết quả mảng dịch vụ viễn thông trong 6T2019  

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Trong 9T2019, doanh thu dịch vụ cho thuê kênh Internet riêng (leased line) ghi 

nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn doanh thu mạng cáp quang hộ gia đình (FTTH) 

thông thường, lần lượt là 22% và 14%, cho thấy tăng trưởng doanh thu đến từ 

khách hàng doanh nghiệp lớn hơn hộ gia đình. Chúng tôi cho rằng mạng lưới 

quan hệ của FPT IS với các doanh nghiệp trong nước cũng hỗ trợ một phần cho 

việc mở rộng tập khách hàng của FPT Telecom. Ngoài ra, hai công ty con có 

thể tạo ra các gói sản phẩm tích hợp cho doanh nghiệp. 

 

Dịch vụ giá trị gia tăng góp phần nâng cao triển vọng của FPT 
Telecom trong thị trường bão hòa  

Trên thực tế, khi thị trường viễn thông bước vào giai đoạn bão hòa, FPT đã 

giảm đầu tư phát triển thuê bao mới, thay vào đó là cải thiện chất lượng dịch vụ, 

phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ giá trị gia tăng. Trong thị trường truyền hình 

OTT, FPT Play, MyK +, Clip TV và Netflix là những cái tên dẫn đầu thị trường về 

chất lượng cũng như giá dịch vụ. Việc đầu tư vào OTT đang được xem là xu 

hướng tự nhiên nhờ sự phát triển Internet, sự phổ biến của FTTH và Internet di 

động, giúp người trẻ tuổi sử dụng các thiết bị tích hợp kết nối Internet thay vì TV 

truyền thống. 
 

Hình 32: Viễn cảnh ứng dụng về công nghệ 5G    

 

NGUỒN: LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ   

 

Trước đây, FPT Play và các nhà cung cấp khác phải chấp nhận thua lỗ bằng 

cách giảm giá để tăng thêm thuê bao. Bên cạnh đó, họ cũng thường xuyên đối 

mặt với vấn đề vi phạm bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, với lợi thế về nguồn 

lực, công nghệ và nhận thức về thương hiệu, FPT Play được kỳ vọng sẽ đóng 

góp ấn tượng vào kết quả kinh doanh dài hạn của FPT Telecom. Theo ban lãnh 

(tỷ đồng) Q3/2018 Q3/2019 yoy 9T2018 9T2019 yoy

Doanh thu 2.156             2.483        15% 6.106        7.134        17%

Internet 1.356             1.523        12% 3.917        4.453        14%

Kênh thuê riêng (Leased-line) 800                960           20% 2.189        2.681        22%

LNTT 314                390           24% 907           1.074        18%

Biên LNTT 14,6% 15,7% 14,9% 15,1%

Với sự phát triển của công nghệ 5G 
đột phá trong tương lai gần, FPT có 
nhiều cơ hội để phát triển các ứng 
dụng tiên tiến nhằm đa dạng hóa 
sản phẩm và dịch vụ. Trong đó, 
FPT Telecom đóng vai trò là nền 
tảng cung cấp cơ sở hạ tầng kết nối 
Internet tốc độ cao thay vì là động 
lực tăng trưởng lợi nhuận cho FPT. 
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đạo của FPT, mảng dịch vụ truyền hình trả tiền có thể hòa vốn vào năm 2021 và 

ghi nhận lãi từ năm 2022.  

Chúng tôi ước tính doanh thu mảng viễn thông của FPT sẽ tăng 14,0% yoy đạt 

10.065 tỷ đồng trong năm 2019 và tăng trưởng kép 9,3% trong giai đoạn 2019-

23. Trong mảng này, doanh thu từ kinh doanh dịch vụ viễn thông sẽ đóng góp 

94,3% (tăng 14,5% yoy), tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái CNTT của 

FPT. Chúng tôi dự báo mảng quảng cáo trực tuyến sẽ chưa có nhiều sự đột 

biến, kỳ vọng tạo ra 570 tỷ đồng doanh thu năm 2019, tăng 5,9% yoy.  
   

Hình 33: Tỷ trọng của mảng viễn thông trong doanh thu của FPT giảm xuống do sự mở rộng của mảng công nghệ  

   

  NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

   

FPT sẽ phải xây dựng cơ sở hạ tầng và giảm giá bán để thu hút khách hàng ở 

khu vực nông thôn, điều này sẽ khiến biên lợi nhuận gộp của mảng viễn thông 

giảm xuống trong dài hạn. Trong ngắn hạn, biên lợi nhuận dự kiến vẫn duy trì ở 

mức cao nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ. Vào ngày 16/7/2018, Chính phủ đã phê 

duyệt Quyết định số 868/QĐ-TTG về việc giảm tỷ trọng của Quỹ Dịch vụ Viễn 

thông Công ích Việt Nam từ 1,5% xuống còn 0,7% doanh thu băng thông rộng. 

Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của mảng viễn thông sẽ ở quanh mức 49-

50% trong năm 2019. 

 

Giáo dục: Mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái 
dài hạn của FPT   

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành CNTT Việt Nam dự kiến sẽ cần 

khoảng 1,2 triệu lao động vào năm 2020. Tuy nhiên, nguồn cung được dự báo 

sẽ thiếu khoảng 500.000 người. Vì vậy, nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT 

năm 2020 chỉ có thể đáp ứng 58% nhu cầu thực tế. Chúng tôi cho rằng nhu cầu 

về nhân viên CNTT sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy triển vọng 

tươi sáng trong mảng giáo dục của FPT. 

Hiện tại, FPT đang xây dựng Đại học FPT Cần Thơ giai đoạn 2, bao gồm tòa 

nhà Gama, trường trung học, công viên, ký túc xá, v.v. Ngoài ra, FPT đã được 

phê duyệt mở rộng cơ sở tại thành phố Quy Nhơn trên diện tích lên đến 38ha. 

FPT cũng tăng cường các hoạt động trao đổi sinh viên và ký biên bản ghi nhớ 

với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc vào ngày 17/7/2019 để trao đổi sinh 

viên đại học và chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc sang Việt Nam. 

Ngoài ra, một cơ sở mới của Đại học FPT tại quận 9, TP Hồ Chí Minh có khả 

năng chứa khoảng 10.000 sinh viên dự kiến bắt đầu hoạt động trong năm học 

2019-20. Cơ sở này có một khu phức hợp 11 tầng trên diện tích đất 22.540 m2. 

Chúng tôi dự báo số lượng sinh viên đăng ký mới trong năm 2019 dự kiến sẽ 

duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 40% yoy với động lực chính đến từ các cơ 

sở đào tạo mới mở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Trong 9T2019, số lượng 

tuyển sinh mới của FPT ở tất cả các cấp học đã tăng 19,8% yoy, đạt 2.360 học 

sinh, sinh viên mới. Tính đến tháng 10/2019, tổng số học sinh trong toàn hệ 
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thống giáo dục đạt khoảng 49.000 học sinh, tăng hơn 34% so với cùng kỳ. Đây 

cũng là nguồn cung lao động dồi dào cho FPT trong tương lai. 
  

Hình 34: Mảng giáo dục của FPT ghi nhận mức tăng trưởng cao 

trong số lượng học sinh, sinh viên tuyển sinh mới (yoy)  

Hình 35: Tổng số học sinh trong hệ thống giáo dục của FPT tăng 

34% yoy lên 49.000 học sinh trong 10T2019   

 
  

NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 

Chúng tôi ước tính tăng trưởng kép EPS đạt 12,1% 
trong giai đoạn 2019-21 
 

Hình 36: Dự phóng của VNDIRECT về KQKD của FPT trong giai đoạn 2019-23  

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Nhìn chung, chúng tôi giữ quan điểm tích cực về triển vọng của FPT với tăng 

trưởng doanh thu mảng công nghệ có thể đột phá lên mức 1 tỷ USD vào năm 

2022 nhờ vào mảng kinh doanh chuyển đổi số, trong khi mảng viễn thông duy trì 

tăng trưởng ổn định. Chúng tôi ước tính tăng trưởng kép EPS đạt 12,1% trong 

giai đoạn 2019-21. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tỷ đồng 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Doanh thu thuần 23.214             27.757        32.452        37.570        43.292        49.823        

%yoy -45,6% 19,6% 16,9% 15,8% 15,2% 15,1%

     Mảng công nghệ 13.401 15.942 19.010 22.433 26.441 31.080

     %yoy 20,9% 19,0% 19,2% 18,0% 17,9% 17,5%

     Mảng viễn thông 8.831 10.065 11.368 12.728 14.129 15.684

     %yoy 15,4% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 11,0%

     Mảng giáo dục 1.376 1.750 2.073 2.408 2.722 3.059

     %yoy 31,8% 27,2% 18,5% 16,2% 13,0% 12,4%

Lợi nhuận gộp 8.723              10.725        12.662        14.819        17.283        20.149        

Biên LNG chung 37,6% 38,6% 39,0% 39,4% 39,9% 40,4%

CP bán hàng & quản lý 5.601              6.634          7.756          8.979          10.347        11.908        

% CPBH&QL/Doanh thu 24,1% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9%

LNTT 3.858              4.807          5.729          6.779          7.996          9.431          

LNST 3.234              4.007          4.775          5.651          6.665          7.862          

Lợi ích cổ đông thiểu số 614                 784            935            1.106          1.305          1.539          

LNST công ty mẹ 2.620              3.222          3.841          4.545          5.361          6.323          

%yoy -10,6% 23,0% 19,2% 18,3% 18,0% 17,9%
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Doanh thu chuyển đổi số ước tính đạt 
tăng trưởng kép 31,3% trong giai đoạn 
2019-23, cao hơn nhiều so với doanh 
thu gia công phần mềm truyền thống 
với tăng trưởng kép dự kiến là 10,9% 
trong cùng giai đoạn. 
 
 

Hình 37: Chuyển đổi số sẽ trở thành mảng kinh doanh cốt lõi của FPT (tỷ đồng)  

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

Chúng tôi cho rằng biên LNG của FPT sẽ cải thiện nhờ tỷ trọng mảng 

chuyển đổi số gia tăng. Biên LNG của hoạt động gia công phần mềm truyền 

thống xấp xỉ 35% trong khi biên LNG mảng chuyển đổi số cao hơn nhiều. Cụ thể, 

FPT chia mảng chuyển đổi số thành hai loại: 1) Sản phẩm và giải pháp chuyển 

đổi số và 2) Dịch vụ chuyển đổi số và hỗ trợ khách hàng. Trong đó, dịch vụ 

chuyển đổi số và hỗ trợ khách hàng ghi nhận biên LNG gần 50%. Trong khi đó, 

sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số ghi nhận biên LNG rất cao lên tới 70%. 

Doanh thu mảng chuyển đổi số của FPT đạt 1.679 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 

30,8% yoy và đóng góp 20% vào doanh thu xuất khẩu phần mềm. Chúng tôi dự 

báo doanh thu mảng chuyển đổi số sẽ tăng lên 12.735 tỷ đồng, chiếm hơn 40% 

doanh thu công nghệ và khoảng 25% tổng doanh thu của FPT vào năm 2023. 

 

Định giá và khuyến nghị: FPT xứng đáng được định 
giá cao hơn  

Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá Khả quan và giá mục 
tiêu 74.000 đồng/cp   

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho FPT với đánh giá Khả quan và giá 

mục tiêu là 74.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên phương pháp Tổng giá trị thành 

phần (SOTP) sử dụng định giá P/E cho ba mảng kinh doanh chính. Chúng tôi tin 

rằng đây là phương pháp hiệu quả nhất để định giá một tập đoàn kinh doanh đa 

ngành nghề như FPT. 
 

Hình 38: Định giá theo phương pháp Tổng giá trị thành phần (SOTP)   

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

Định giá của chúng tôi được suy ra từ mức P/E trung vị năm 2020 của các 

doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực châu Á, áp dụng với từng mảng kinh 

doanh. Chúng tôi chiết khấu 15% đối với mức P/E trung vị ngành đối với mảng 

công nghệ và viễn thông của các doanh nghiệp so sánh do sự chênh lệch về lãi 

suất giữa Việt Nam và các quốc gia trong danh sách. Mảng giáo dục chỉ chiếm 

Tỷ đồng LNST 2020F P/E

Giá trị vốn cổ 

phần Sở hữu của FPT Định giá

Công nghệ 2.518 13,2 33.134 100% 33.134

Viễn thông 1.547 12,5 19.387 46% 8.896

Giáo dục 691 11,8 8.158 100% 8.158

Tổng cộng 50.188

Số lượng cổ phiếu 678.358.688

Giá trị mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 73.984

Giá mục tiêu (làm tròn) (đồng/cổ phiếu) 74.000
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tỷ trọng nhỏ trong LNST của FPT, do đó chúng tôi giả định lấy mức P/E trượt 12 

tháng hiện tại của FPT cho mảng này là hợp lý. 

Chúng tôi đưa ra giá trị hợp lý cho FPT là 74.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi tin 

rằng FPT xứng đáng được đánh giá lại với mức giá cao hơn do biên LNG cao 

hơn nhờ đóng góp ngày càng gia tăng của các sản phẩm phần mềm sáng chế 

trong cơ cấu doanh thu của FPT.  

Cổ phiếu FPT đã chứng kiến mức giảm 10,7% từ đỉnh (61.000 đồng/cổ phiếu – 

tương ứng với P/E 2020 là 10.7x) tại ngày 12/11/2019 do sự điều chỉnh gần đây 

của thị trường. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để tích lũy một cổ phiếu với tài 

sản chất lượng như FPT. 
 

Hình 39: Diễn biến giá cổ phiếu FPT (tính đến ngày 10/12/2019)   

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG   

 

 

Phân tích SWOT 
 

Hình 40: Phân tích SWOT   

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

Rủi ro và động lực tăng giá 

Rủi ro giảm giá   

 Cạnh tranh gay gắt từ các công ty công nghệ Trung Quốc và Ấn Độ ở thị 

trường quốc tế và từ các nhà cung cấp Internet băng rộng cố định nội địa 

trong lĩnh vực viễn thông. 

Ở thị trường nước ngoài, Ấn Độ nhìn chung là điểm đến gia công CNTT 

hàng đầu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một nền công nghiệp phần 

mềm phát triển với số lượng lớn các chuyên gia CNTT lành nghề. Do đó, 

chúng tôi dự đoán rằng Ấn Độ vẫn sẽ là điểm đến yêu thích cho gia công 

Điểm mạnh Cơ hội

1. Là doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam, có tập 

khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty lớn và các 

bộ ngành, cơ quan, tổ chức chính phủ.

1. Thị trường CNTT của Việt Nam đang phát triển 

nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng kép trong giai 

đoạn 2019-23 khoảng 13%, hơn gấp đôi tốc độ tăng 

trưởng GDP của Việt Nam.

2. Chiếm thị phần lớn trong ngành CNTT và truyền 

thông của Việt Nam.

2. Hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ với các kế 

hoạch chiến lược để phát triển ngành CNTT trong 

nước.

3. Một trong những nhà cung cấp Internet băng rộng 

lớn nhất tại Việt Nam với mạng lưới rộng, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật tiên tiến và chất lượng dịch vụ tốt.

3. Làn sóng chuyển đổi số toàn cầu với tăng trưởng 

kép trong giai đoạn 2019-22 có thể đạt hơn 16%, 

mang lại cơ hội tăng trưởng cho FPT.

Điểm yếu Thách thức

1. Khả năng cạnh tranh về giá thấp hơn so với các đối 

thủ cạnh tranh trực tiếp, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn 

thông.

1. Cạnh tranh khốc liệt với các nhà cung cấp khác.

2. Lĩnh vực quảng cáo trực tuyến chưa có bước đột 

phá, truyền hình trả tiền vẫn chịu lỗ.
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CNTT. Ở vị trí thứ hai là Trung Quốc với thế mạnh là chi phí phải chăng và 

lao động năng suất cao. Chúng tôi cho rằng sự cạnh tranh đến từ hai quốc 

gia trên là một thách thức lớn cho FPT trong quá trình tìm kiếm thị phần toàn 

cầu. 

Ở trong nước, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ hai nhà mạng lớn có vốn nhà 

nước là Viettel và VNPT là nỗi lo cho FPT trong mảng kinh doanh viễn thông. 

Để cạnh tranh, FPT cần tăng cường chi tiêu cho việc nâng cấp cơ sở hạ 

tầng để mở rộng độ phủ, điều này sẽ dẫn tới chi phí đầu tư tăng. 

 Sự thiếu hụt nhân lực CNTT và chi phí lao động gia tăng cũng là rủi ro tiềm 

tàng đối với FPT. Theo một khảo sát được thực hiện bởi Navigos Group – 

dịch vụ tuyển dụng hàng đầu của Việt Nam kể từ khi thành lập vào năm 2002, 

trong giai đoạn 2016-18, số lượng việc làm CNTT tại Việt Nam đã tăng trung 

bình 47% mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng nhân viên trong ngành này chỉ tăng 

trung bình 8% mỗi năm. Sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu nhân lực đã đẩy 

cao mức lương của lao động CNTT. Chúng tôi cho rằng điều này có thể ảnh 

hưởng một phần tới FPT vì mảng gia công phần mềm là mảng thâm dụng 

lao động, do đó, nếu chi phí lao động tăng lên đáng kể sẽ ảnh hưởng tới chi 

phí hoạt động của công ty. 
 

Hình 41: Số lượng và mức lương của lao động trong lĩnh vực phần mềm tại Việt Nam 

đã tăng nhanh trong những năm gần đây    

 

NGUỒN: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, VNDIRECT RESEARCH   

 

 

Động lực tăng giá  

 Kế hoạch thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

(SCIC): FPT nằm trong danh sách 108 doanh nghiệp SCIC dự kiến thoái vốn 

vào năm 2019-20. SCIC hiện đang nắm giữ 5,9% cổ phần của FPT. Việc 

thoái vốn của SCIC luôn nhận được chú ý của các nhà đầu tư. Vì vậy, chúng 

tôi cho rằng điều này có thể trở thành động lực tăng giá cho FPT khi SCIC 

bán đấu giá cổ phiếu.  

 Trong 9T2019, gần 30% doanh thu mảng công nghệ của FPT đến từ thị 

trường trong nước, là nơi FPT IS đang triển khai nhiều dự án công nghệ của 

Chính phủ. Do đó, chúng tôi cho rằng nếu Chính phủ Việt Nam thực hiện 

chính sách tài khóa mở rộng thông qua tăng chi tiêu công sẽ là động lực để 

FPT IS tăng trưởng doanh thu. 
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Phụ lục   

FPT được thành lập vào tháng 9 năm 1988, tiền thân là Công ty Công nghệ 

Thực phẩm và hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ sấy, công nghệ thông tin 

và công nghệ tự động hóa. Vào năm 1990, công ty được đổi tên thành Công ty 

Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (hay FPT), chuyên về công nghệ thông tin. 

Với hoạt động kinh doanh cốt lõi tập trung vào CNTT, Viễn thông và Giáo dục, 

FPT đã cung cấp dịch vụ trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam, đồng thời không 

ngừng mở rộng trên toàn cầu và hiện đã có mặt tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

giúp ngành CNTT-TT của Việt Nam vươn ra thế giới. 
 

Hình 42: Sự hiện diện của FPT trên toàn cầu tính đến cuối 2018 

 

NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY  

 

 

Hình 43: FPT cung cấp đầy đủ các dịch vụ CNTT và truyền thông  

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

Công ty con Tỷ lệ sở hữu
Vốn điều lệ 

(tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh chính

Công ty TNHH Phần mềm 

FPT (FPT Software)
100%                      2.000 Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm phần mềm

Công ty TNHH Hệ thống thông 

tin FPT (FPT IS)
100%                        850 

Cung cấp giải pháp phần mềm ứng dụng, dịch vụ ERP, dịch vụ công nghệ thông tin, tích hợp hệ 

thống.

CTCP Viễn thông FPT (FPT 

Telecom)
46%                      2.262 

Cung cấp dịch vụ Internet băng rộng, kênh thuê riêng, trung tâm dữ liệu, voice, dịch vụ truyền hình và 

các dịch vụ trực tuyến khác.

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT 

(FPT Online)
49%                        148 Cung cấp các dịch vụ trực tuyến.

Công ty TNHH Giáo dục FPT 100%                        450 
Cung cấp dịch vụ đào tạo các cấp: tiêu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, cao đẳng, đại 

học và sau đại học, liên kết quốc tế, phát triển sinh viên quốc tế, đào tạo cho doanh nghiệp.

Công ty Đầu tư FPT 100%                        800 
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (hoạt động tư vấn đầu tư, không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 

chính).

Công ty liên kết Tỷ lệ sở hữu
Vốn điều lệ 

(tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh chính

CTCP Synnex FPT (FPT 

Synnex)
48%                      1.188 

Phân phối các sản phẩm, giải pháp và linh kiện CNTT, viễn thông, sản xuất máy tính, điện thoại di 

động, máy tính bảng.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 

(FPT Retail)
47%                        680 Bán lẻ sản phẩm, linh kiện công nghệ và viễn thông.

CTCP Chứng khoán FPT 20%                      1.093 
Các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh 

phát hành chứng khoán và dịch vụ lưu ký chứng khoán.

CTCP Quản lý quỹ đầu tư FPT 25%                        110 Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục và các dịch vụ khác.
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Hình 44: Cơ cấu tổ chức của FPT tính đến cuối 2018  
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Hình 45: Hội đồng quản trị của FPT tính đến cuối 2018 
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 Hình 46: Cơ cấu cổ đông của FPT tính đến ngày 20/11/2019  

 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

   

 

Cổ đông Cổ phiếu nắm giữ %

Trương Gia Bình 48.036.396 7,1

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 40.016.779 5,9

Red River Holding 30.610.846 4,5

GIC/Government of Singapore 23.725.197 3,5

Bùi Quang Ngọc 18.643.931 2,8

GIC Private Limited 16.112.212 2,4

The Caravel Fund (International) Limited 15.056.661 2,2

Kuroto Fund Lp 14.240.244 2,1

Cashew Investments Pte.Ltd 14.048.292 2,1

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund 13.676.118 2,0

Norges Bank 11.889.290 1,8

Vietnam Equity Holding 11.797.023 1,7

Trương Thị Thanh Thanh 10.871.581 1,6

Wareham Group Limited 10.712.430 1,6

Hoàng Minh Châu 9.461.063 1,4

Vietnam Enterprise Investments Limited 8.882.069 1,3

Amersham Industries Limited 8.236.916 1,2

Đỗ Cao Bảo 7.666.307 1,1

Dragon Capital Vietnam Mother Fund 6.905.957 1,0

Khác 357.769.376 52,8
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FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 42.659         23.214         27.757         32.452         37.570         

Lợi nhuận gộp 9.682           8.723           10.725         12.662         14.819         

LN hoạt động thuần 4.206           4.286           5.505           6.664           7.978           

Chi phí khấu hao (1.039)         (1.165)         (1.414)         (1.758)         (2.138)         

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 3.167           3.122           4.091           4.906           5.840           

TN từ hoạt động tài chính 991             234             211             277             345             

TN từ các Cty LK & LD 71               439             496             534             579             

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 26               63               9                 12               16               

Lợi nhuân trước thuế 4.255           3.858           4.807           5.729           6.779           

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 4.255           3.858           4.807           5.729           6.779           

Thuế (727)            (624)            (800)            (953)            (1.128)         

Lợi nhuận sau thuế 3.528           3.234           4.007           4.775           5.651           

Lợi ích của cổ đông thiểu số (597)            (614)            (784)            (935)            (1.106)         

Cổ tức ưu đãi

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 2.932           2.620           3.222           3.841           4.545           

Lợi nhuận thường xuyên 2.932           2.620           3.222           3.841           4.545           

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 4.206           4.286           5.505           6.664           7.978           

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (1.364)         (111)            (700)            (207)            (219)            

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng

Chi/(Thu) bằng tiền khác (1.094)         (183)            481             518             562             

Dòng tiền hoạt động khác 706             (178)            29               36               43               

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi 28               204             191             253             318             

Thuế đã trả (494)            (430)            (800)            (953)            (1.128)         

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.988           3.588           4.706           6.311           7.554           

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (1.104)         (2.454)         (2.901)         (3.199)         (3.544)         

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, các khoản ĐT 4                 1                 0                 0                 0                 

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (1.508)         (1.244)         (984)            (1.027)         (1.067)         

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (2.609)         (3.697)         (3.885)         (4.226)         (4.611)         

Tiền vay nhận được/(đã trả) (621)            2.235           697             403             425             

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 39               27               0                 0                 0                 

Tiền mua lại CP đã phát hành (0)                0                 0                 0                 0                 

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (1.330)         (1.708)         (1.696)         (1.866)         (2.052)         

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 0                 0                 0                 0                 0                 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (1.912)         553             (1.000)         (1.462)         (1.627)         

Tổng tiền trong năm (2.533)         445             (178)            623             1.316           

Dòng tiền tự do cho cổ đông (1.241)         2.126           1.518           2.489           3.368           

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (252)            130             1.135           2.415           3.289           
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Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 7.860           9.494           10.300         11.950         14.333         

Các khoản phải thu ngắn hạn 5.720           6.174           6.726           7.863           9.103           

Hàng tồn kho 1.020           1.341           1.484           1.734           1.994           

Tài sản ngắn hạn khác 1.459           1.397           2.070           2.300           2.549           

Tổng tài sản ngắn hạn 16.060         18.406         20.580         23.848         27.979         

Tài sản cố định 4.589           5.210           6.356           7.451           8.487           

Tổng đầu tư 1.783           2.202           2.636           3.111           3.625           

Tài sản vô hình 658             1.630           1.450           1.590           1.724           

Tài sản dài hạn khác 1.909           2.309           2.759           3.199           3.691           

Tổng tài sản dài hạn 8.940           11.351         13.201         15.351         17.528         

Vay & nợ ngắn hạn 4.117           6.599           7.259           7.622           8.003           

Nợ dài hạn đến hạn trả

Phải trả người bán 4.589           4.958           4.882           5.683           6.546           

Nợ ngắn hạn khác 2.394           2.894           3.102           3.630           4.209           

Tổng nợ ngắn hạn 11.100         14.451         15.242         16.935         18.757         

Vay & nợ dài hạn 565             367             403             444             488             

Nợ dài hạn khác 96               164             181             211             243             

Tổng nợ dài hạn 661             531             585             655             732             

Dự phòng 0                 0                 0                 0                 0                 

Tổng nợ 11.761         14.982         15.827         17.590         19.489         

Vốn chủ sở hữu 11.429         12.473         15.079         18.039         21.612         

Lợi ích cổ đông thiểu số 1.809           2.302           2.875           3.571           4.406           

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 13.228         14.775         17.954         21.609         26.018         

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu 7,9% -45,6% 19,6% 16,9% 15,8%

Tăng trưởng LNHĐKD 5,6% 1,9% 28,4% 21,1% 19,7%

Biên LNHĐKD 9,9% 18,5% 19,8% 20,5% 21,2%

LN trên cổ phiếu 5.985           4.121           3.889           5.205           7.116           

Giá trị sổ sách/cp 21.525 20.327 22.226 24.171 26.327

Khả năng thanh toán lãi vay 8,59 13,10 13,08 14,90 16,85

Thuế suất hiệu dụng 17,1% 16,2% 16,6% 16,6% 16,6%

Tỷ lệ chia cổ tức 36,2% 58,5% 42,1% 38,9% 36,1%

Số ngày phải thu 40,77 79,83 71,91 68,99 69,12

Số ngày tồn kho 30,85 29,73 30,27 29,76 29,91

Số ngày phải trả 33,41 60,32 53,39 49,43 49,54

ROIC 28,0% 37,3% 40,1% 38,1% 39,4%

ROCE 18,1% 18,0% 19,4% 19,9% 20,3%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 9,3% 11,0% 11,9% 12,3% 12,5%

Key Drivers

Dec-17A Dec-18A Dec-19F Dec-20F Dec-21F

Rev. growth (%, main biz.) 11.4% 20.9% 19.0% 19.2% 18.0%

EBITDA mgns (%, main biz.) N/A N/A N/A N/A N/A

Rev. as % of total (main biz.) 25.6% 57.6% 57.4% 58.6% 59.7%

EBITDA as % of total (main biz.) N/A N/A N/A N/A N/A

Rev. growth (%, 2ndary biz.) 14.8% 15.4% 14.0% 13.0% 12.0%

EBITDA mgns (%, 2ndary biz.) N/A N/A N/A N/A N/A

Rev. as % of total (2ndary biz.) 17.7% 38.0% 36.3% 35.0% 33.9%

EBITDA as % of total (2ndary biz.) N/A N/A N/A N/A N/A

Rev. growth (%, tertiary biz.) 39.4% 31.8% 27.2% 18.5% 16.2%

EBITDA mgns (%, tertiary biz.) N/A N/A N/A N/A N/A

Rev.as % of total (tertiary biz.) 2.4% 5.9% 6.3% 6.4% 6.4%

EBITDA as % of total (tertiary biz.) N/A N/A N/A N/A N/A
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 gia 

 

 

  

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 chịu 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 chỉ 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.  
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