Công ty cổ phần FPT - HOSE
▪ Giới thiệu tổng quan
▪ Lịch sử hình thành và phát triển

▪ Giai đoạn đầu tư đa ngành
▪ Kết quả kinh doanh 2019

▪ Định giá

▪ 1988: FPT được thành lập tại HN với 13 thành viên

▪ 2002: Cổ phần hóa

▪ 1990: Tiên phong phát triển hệ thống CNTT lớn cho quốc gia
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thuế, hải quan, chính quyền
điện tử.

▪ 2006: Thành lập ĐH FPT. Niêm yết trên TTCK

▪ 1999: Xuất khẩu phần mềm, tạo nền móng phát triển ngành CN
này tại VN
▪ 2001: Báo điện tử VNExpress ra mắt.

▪ 2015: DN đầu tiên được cấp giấy phép viễn thông tại MyanMar
▪ 2017: Tách các công ty con. Niêm yết FOX trên UPCOM
▪ 2018: Hình thành hệ sinh thái công nghệ FPT với nhiều giải
pháp 4.0. Niêm yết FRT trên HOSE.

▪ Niêm yết: 13/12/2006

Công ty con và liên kết

FPT – HOSE: 678.8 Tr

Công ty con
Tên Công ty
Công ty TNHH Phần Mềm FPT
Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tinh FPT
Công ty CP Viễn Thông FPT
Công ty CP dịch vụ trực tuyến FPT
Công ty TNHH Giáo dục FPT

Công ty đầu tư FPT

Ngành nghề KD
Cung cấp dịch vụ và SP phần mềm
Cung cấp giải pháp phần mềm ứng dụng, dịch vụ ERP, dịch
vụ CNTT, tích hợp hệ thống
Cung cấp dịch vụ băng thông rộng, trung tâm dữ liệu, truyền
hình và dịch vụ trực tuyến
Cung cấp dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ đào tạo tiểu học đến sau đại học, liên kết quốc tế,
đào tạo cho doanh nghiệp
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (hoạt động tư vấn đầu tư,
không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

Vốn điều lệ
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Niêm yết: 1/2017
FOX – UPCOM: 248.7 Tr
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Công ty liên kết
Công ty CP Synnex FPT

Phân phối các SP, linh kiện và giải pháp CNTT, viễn thông,
sản xuất máy tính, ĐTDĐ, máy tính bảng

Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT

Bán kẻ sản phẩm, linh kiện CNTT và viễn thông

Công ty CP CK FPTs

Hoạt động môi giới chừng khoán, tư vấn đầu tư, bảo lãnh
phát hành …

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư FPT

Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục và các dịch vụ khác

Niêm yết: 4/2018
FRT – HOSE: 68.7 Tr

Các giai đoạn đầu tư của FPT
❖ Từ năm 2006 trở về trước, FPT mở rộng phát triển các mảng
ngành nghề nhưng chỉ tập trung trong lĩnh vực phần mềm, công
nghệ, viễn thông.
❖ 2006: Vào thời điểm niêm yết, giá FPT chào sàn là 160,000/CP.
Đỉnh điểm cao nhất FPT lên đến 665,000đ vào 2007.
❖ 2007 theo sư phát triển của TTCK, FPT đã đa dạng hóa hoạt
động, mở rộng sang các hướng kinh doanh mới như bán lẻ, lấn
sân sang bất động sản và dịch vụ tài chính ngân hàng.

❖ Đầu năm 2007, FPT tham gia thị trường bán lẻ và thành lập
Công ty TNHH Bán lẻ FPT (FPT Retail) chuyên kinh doanh các
sản phẩm tin học viễn thông, tập trung chủ yếu là điện thoại di
động và máy tính xách tay.
❖ 9/2007 FPT gia nhập lĩnh vực bất động sản với Công ty Phát
triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc (FHL) và Công ty BĐS FPT
(FPT Land) hoàn tất công trình đầu tiên vào tháng 09/2007.

Giai đoạn đầu tư tài chính
Các lĩnh vực đầu tư tài chính như góp vốn thành các đơn vị liên
kết gồm:
❖ CTCP Chứng khoán FPT (FPTS): 25% vốn (110 tỷ)
❖ Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital): 33% vốn (36.3 tỷ)
❖ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank): 15% vốn (150 tỷ
đồng)
Các hoạt động đầu tư tài chính và BĐS đều không đạt thành
công như mong đợi vì vậy FPT dần hạ tỷ lệ sở hữu tại các
mảng đầu tư này. Với TPBank hiện FPT chỉ còn sở hữu 9.2% và
đưa vào mục “đầu tư dài hạn khác”.
Đến năm 2017, FPT tách hoạt động cốt lõi dựa trên 3 mảng
chính: Công Nghệ, Viễn Thông, Giáo dục và thoải vốn khỏi
FPT Retail và FPT Trading năm 2017 với sở hữu dưới 50%.

FPT Corp hiện tại

Doanh thu và lợi nhuận FPT từ 2007
Doanh thu (tỷ VND)
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▪ Dù vậy doanh thu và lợi nhuận của FPT luôn tăng
trưởng và ổn định từ trước đến nay bất chấp các đợt
suy thoái kinh tế.
▪ Chỉ có giai đoạn 2012, doanh thu có sụt giảm một chút
và lợi nhuận giảm khoảng 141 tỷ.

Lợi nhuận (tỷ VND)
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▪ Trong giai đoạn 2003-2007, lợi nhuận trước thuế của
FPT tăng từ 44 tỉ đồng lên trên 700 tỉ đồng, là tốc độ
tăng trưởng nhanh thường chỉ thấy ở các công ty
công nghệ mới. Nhưng bước sang giai đoạn 20072018, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của FPT đã có dấu
hiệu chậm lại.
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▪ Sau 10 năm, doanh thu thu FPT tăng gấp 3 lần và lợi
nhuận tăng gấp 4. Năm 2018 do FPT cơ cấu hoạt
động và tách riêng 2 mảng FPT trading và FPT retail.
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▪ Sau khi giảm sở hữu về dưới 50% vốn tại FPT Retail
và FPT Trading, trụ cột chính (doanh thu và lợi nhuận)
của FPT sẽ tập trung vào khối công nghệ và viễn
thông.

Thay đổi trong cơ cấu doanh thu sau
khi FPT bán mảng trading
▪ Cơ cấu doanh thu FPT từ 2017 về trước có 55% đến từ mảng
phân phối bán lẻ. Việc FPT phát triển chậm lại do việc phân
bổ nguồn lực vào những ngành nghề khác biệt hoàn toàn với
mảng cốt lõi của doanh nghiệp là công nghệ. Chính vì vậy,
Ban lãnh đạo Công ty đã chủ trương thoái vốn tại những
ngành kinh doanh không cốt lõi.

▪ Việc giảm tỉ lệ sở hữu tại lĩnh vực phân phối và bán lẻ xuống
dưới 50% là một thành công lớn của FPT trong năm 2017, tạo
điều kiện tập trung hơn nữa vào ngành công nghệ thông tin
và viễn thông.
▪ Sau cơ cấu, tình hình tài chính của FPT cải thiện mạnh mẽ
với Nợ vay/VCSH giảm từ 87% còn 35.4% năm 2017. Trong
khi các mảng tách riêng có cơ hội mở rộng tăng trưởng tốt
hơn.

Lợi nhuận FPT sau khi cơ cấu

▪ Sau cơ cấu lợi nhuận từ mảng công nghệ trở thành mảng cốt
lõi chiếm tỷ trọng hơn 40%. Mảng Viễn Thông tăng trưởng
khoảng 10% và chiếm phần lợi nhuận gần ngang ngửa công
nghệ.
▪ Hoạt động giáo dục tăng trưởng gần gấp đôi nhờ mở rộng hệ
thống đào tạo nhân lực CNTT. Năm 2018, FPT Edu có 36.600
học sinh/sinh viên, 93% trong số đó là sinh viên bậc cao
đẳng/đại học.
▪ Trong các năm tới, FPT sẽ mở rộng các tổ hợp công viền
phần mềm và đai học tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần
Thơ để đào tạo lên tới 90.000 sinh viên, cũng như mở thêm
các tổ hợp mới tại Quảng Nam và Bình Định.

Lợi nhuận từng lĩnh vực hoạt động FPT
LNTT các hoạt động FPT (tỷ VND)
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▪ Sau khi hoàn thành cơ cấu, FPT đã
đẩy mạnh phát triển 3 mãng cốt lõi và
đã có nhiều chuyển biến tích cực ngay
trong năm 2018. Đặc biệt là ở lĩnh vực
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▪ Hoạt động công nghệ và viễn thông
vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong doanh
thu và lợi nhuận của tập đoạn nhưng
mảng giao dục đang được đẩy mạnh
trong tương lai khi mảng này mang lại
tỷ suất lợi nhuận cao hơn gấp đôi so
với công nghệ.

▪ Mạng lưới hoạt động FPT lĩnh vực công nghệ

Đến năm 2019, doanh thu và lợi nhuận đến từ thị trường nước ngoài đã chiếm 40% của tập đoàn.
Thị trường quan trọng nhất vẫn là Nhật Bản với hơn 55% doanh số, ngoài ra thị trường Mỹ cũng
đang tăng tốc trở lại sau thời gian chững lại trước đó.

Nguồn nhân lực cho công nghệ

▪ Theo VietnamWorks (2018), Việt Nam sẽ thiếu khoảng 78.000 nhân lực ngành CNTT mỗi năm và lên tới khoảng
nửa triệu người vào năm 2020.

▪ FPT hiện có 16.000 kĩ sư phần mềm và đặt mục tiêu tăng lên 27.000 vào năm 2021 (tăng 20%/năm) để đáp ứng
nhu cầu lớn trong tương lai. Để duy trì lợi thế về giá, FPT theo đuổi chiến lược thâm dụng lao động, và đào tạo
nguồn nhân lực cho công ty là 1 trong những mục tiêu chính của hệ thống giáo dục FPT.

Hoạt động xuất khẩu phần mềm
Doanh thu XK phần mềm theo khu vực
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Năm 2017, doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số của FPT
tăng trưởng trên 50%, chiếm 21% tổng doanh thu của
khối công nghệ. Chia sẻ trong buổi họp Đại hội đồng cổ
đông, ông Bình kỳ vọng 5 năm nữa doanh thu chuyển
đổi số sẽ đạt 1 tỉ USD, chiếm 40% doanh thu toàn Tập
đoàn, so với mức hiện tại.
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Ngoài ra, công nghệ dành cho ô tô cũng là trọng điểm
mới của FPT. Nếu FPT thành công, HSC cho rằng
không chỉ tỉ suất lợi nhuận được cải thiện mà sự thành
công này còn giúp Công ty ghi tên vào bản đồ công
nghệ toàn cầu.
Hiện nay FPT đang triển khai khoảng 150 dự án liên đến
công nghệ ô tô cho 20 khách hàng tại Nhật, Hàn Quốc,
châu Âu và Mỹ. Năm 2017, FPT thử nghiệm thành công
công nghệ xe tự hành trên phiên bản ô tô thương mại 4
chỗ. Tuy nhiên, ông Bình nhấn mạnh FPT “chỉ tập trung
làm phần mềm chứ không làm ô tô như Tesla”.

Mục tiêu chuyển đổi số
Tại hội nghị : “Chuyển đổi số - Bước chuyển mình của FPT, lãnh đạo FPT đã chia sẻ cơ hội lớn
từ thị trường chuyển đổi số và mục tiêu của FPT trong giai đoạn 2019 – 2021.
Bức tranh tài chính của FPT giai đoạn 2016 – 2018 có tốc độ tăng tưởng doanh thu ở mức 14%
và 16% đối với lợi nhuận, thì giai đoạn 2019 - 2021 sẽ lần lượt là 17,8% và 20% với 4 mục tiêu:

1. Đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và liên tục nâng cao năng lực
đội ngũ tư vấn chiến lược chuyển đổi số có hiểu biết sâu sắc về các
ngành nghề, mô hình kinh doanh cùng kiến thức công nghệ.
2. Chủ động tiên phong nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi
quan trọng nhất của chuyển đổi số và các dịch vụ công nghệ số.
3. Tập trung hoàn thiện giải pháp sản phẩm và dịch vụ toàn diện cho

quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp/tổ chức.
4. Chuyển dịch FPT thành doanh nghiệp số vận hành dựa trên dữ
liệu gần thời gian thực.

Cấu trúc Bảng cân đối kế toán FPT

Nợ Vay/VCSH

❖ Công ty con (51% cổ phần trở lên), thì BCTC hợp nhất sẽ
hợp nhất toàn bộ tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí.
❖ Sau khi tách phần FPT trading thị tình hình tài chính của
FPT tốt hơn rất nhiều khi nợ vay/VCSH giảm từ mức trên
85% về dưới 50%. Các khoản vay chủ yếu của FPT là
vay ngắn hạn.
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Kết quả kinh doanh mới nhất 5 tháng 2019 (theo báo cáo FPT)

Kết quả kinh doanh mới nhất 5 tháng 2019

Kết quả kinh doanh mới nhất 5 tháng 2019
Mảng công nghệ
Kết quả quý 1 cho thấy FPT vẫn tập trung
mạnh vào hoạt động CNTT nước ngoài đặc
biệt là ở các thị trường Nhật và Mỹ.

Kết quả kinh doanh mới nhất 5 tháng 2019
Mảng viễn thông

Kết quả kinh doanh mới nhất 5 tháng 2019
Mảng viễn thông

Dự báo 2019
❖ Kết quả kinh doanh FPT theo hướng tăng
dần theo quý và đạt cao nhất vào Q4.
❖ Dự báo doanh thu FPT 2019 tăng trưởng
16.5% đạt 27 ngàn tỷ, LNST khoảng 3,900
tỷ. EPS 2019 đạt khoảng 4,600. PE theo
giá hiện tại 10
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PE của FPT trung bình ở mức 10 – 11 và hiện tại đang giao dịch tại 11.6. Đây là mức định giá phù hợp và
nhà đầu tư chỉ kỳ vọng thị giá FPT sẽ tăng trưởng dựa vào kết quả kinh doanh năm nay và các năm sau
tiếp tục mở rộng.

PE - EPS

Giá của FPT đã ở mức cao nhất từ 2007. Vùng giá 46 đã tăng gần 30% kể từ đầu năm.

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến và dự
báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần
thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng 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 nhắc 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.
Công ty VIS 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. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất
cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Nhà đầu tư cân nhắc kĩ
lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và VIS 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 vì vậy không được phép sao chép, tái sản
xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu
không có văn bản chấp thuận của VIS.

Hong Khanh
khanhnh@vise.com.vn
Sky: HongKhanh
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