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Duy trì Khuyến nghị MUA và nâng giá mục tiêu lên 130,000 đồng 

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho FPT thêm +42.7% lên 130,000 đồng (từ 91,100 đồng) để 

phản ánh lợi nhuận và định giá cao hơn mong đợi so với các công ty cùng ngành trên toàn 

cầu. FPT đã thành công trong việc chuyển mình từ mô hình gia công phần mềm truyền 

thống sang cung cấp các dịch vụ tư vấn Chuyển đổi số (DX) B2B. Do đó, chúng tôi duy trì 

khuyến nghị MUA đối với FPT, là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực Công nghệ, 

nhờ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và sức khỏe tài chính lành mạnh. Chúng tôi nhận thấy 

nhiều động lực tăng trưởng trung và dài hạn cho FPT, được thúc đẩy bởi: 1) sự tăng trưởng 

nhanh của DX và các dịch vụ CNTT trong nước; 2) động lực tăng trưởng mới của mảng Viễn 

thông từ Truyền hình (PayTV) và Trung tâm dữ liệu (DC); và 3) thành quả đầy hứa hẹn từ các 

thương vụ M&A và đầu tư mới trong lĩnh vực giáo dục, FPT Digital, Smart Cloud, BASE, v.v. 

[Đánh giá KQKD nửa đầu năm 2021] Quá tốt một cách “nhàm chán” 

Nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của các hợp đồng ký mới (+41.8% YoY) trong 2H20, FPT đã đạt 

được KQKD tốt trong 6T21, với 16.2 nghìn tỷ đồng doanh thu (+19.2% YoY) và 2.9 nghìn tỷ 

đồng LNTT (+20.9% YoY). KQKD rất khả quan này được đóng góp bởi hầu hết các mảng kinh 

doanh của công ty, đặc biệt là Dịch vụ CNTT trong nước (FIS) và Viễn thông (FTel). 

Cụ thể, nhu cầu số hóa và dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp trong nước tăng cao đã giúp 

doanh thu và LNTT của FIS lần lượt tăng +40.7% YoY và +245.1% YoY. Tương tự, FTel cũng 

có mức tăng trưởng LNTT (+27.6% YoY) và tỷ suất lợi nhuận (19.5%, +229 bps YoY) ấn tượng. 

Kết quả này bắt nguồn từ việc bắt đầu có lợi nhuận của mảng Truyền hình, biên lợi nhuận 

cao kỷ lục của Dịch vụ Băng thông rộng và sự phục hồi của Dịch vụ Nội dung số. 

Trong khi đó, Dịch vụ CNTT nước ngoài (FSoft) vẫn duy trì mức tăng trưởng cao về doanh 

thu (+15% YoY) và LNTT (+18.4% YoY) nhờ thị trường Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương (tương 

ứng +41% YoY và +23% YoY), với tỷ trọng doanh thu của mảng DX cao hơn trước (32% FSoft). 

[Triển vọng] Tiềm năng lớn để bứt phá 

Dịch vụ CNTT nước ngoài dự kiến sẽ tăng trưởng cao hơn nữa từ 2H21 trở đi nhờ: 1) các 

hợp đồng công nghệ ký mới tiếp tục tăng mạnh trong 6T21, 2) tiềm năng phục hồi lớn của 

thị trường Châu Âu và Nhật Bản bên cạnh sự nhảy vọt của Mỹ và APAC, 3 ) sự tăng trưởng 

vượt trội của mảng DX, và 4) các thương vụ M&A và hợp tác chiến lược với đối tác toàn cầu. 

Bên cạnh đó, FIS được kì vọng sẽ duy trì mức tăng trưởng ấn tượng trong 2H21 và 3 năm 

tới (+30%/năm) do nhu cầu tăng cao của các doanh nghiệp SMEs với các sản phẩm ‘Made-

by-FPT’. Biên LNTT dự kiến sẽ tăng lên 12% năm 2021 (thậm chí cao hơn 10.2% trong 6T21). 

LNTT của FTel cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng +18-20%/năm giai đoạn 2021-23 

nhờ động lực mới từ PayTV và DC bên cạnh việc đạt được hiệu quả chi phí cao hơn. 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngày 20 tháng 09, 2021 
 

  [Việt Nam / Công nghệ]  

CTCP FPT (FPT VN)  
Tiếp đà bùng nổ 

 

 

Năm 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

Doanh thu (tỷ đồng) 27,717 29,830 34,728 41,181 49,527 
LN HĐKD (tỷ đồng) 4,147 4,605 5,639 6,991 8,719 
LNST (tỷ đồng) 3,912 4,424 5,381 6,592 8,031 

EPS (đồng) 4,214 4,115 4,325 5,298 6,455 
BPS (đồng) 20,581 20,083 20,268 23,973 28,618 

Biên LN HĐKD (%) 15.0 15.4 16.2 17.0 17.6 
Biên LNST (%) 14.1 14.8 15.5 16.0 16.2 
ROE (%) 23.3 23.8 24.1 24.4 24.5 

PER (x) 22.7 23.3 22.1 18.1 14.8 
PBR (x) 4.6 4.8 4.7 4.0 3.3 
EV/EBITDA (x) 13.3 11.6 9.0 7.3 5.7 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  

[Duy trì/Nâng giá mục tiêu] 
MUA  
Giá mục tiêu (12 tháng) VND 130,000 

Thị giá (Ngày 17 tháng 09, 2021) VND 95,700 

Tăng/Giảm (%) +35.8 
 

 

  
Vũ Nguyễn ☎  (+84) 6287-8037 

   vu.nva@shinhan.com 

 

VNINDEX 1,353 

HNXINDEX 358 

Vốn hóa (tỷ VND) 86,845 

SLCP lưu hành (triệu CP)  907 

SLCP tự do giao dịch (triệu CP) 759 

Cao/thấp nhất 1 năm (đồng) 98,400/42,609 

KLGD bình quân 60 ngày (triệu) 3.0 

GTGD bình quân 60 ngày (tỷ đồng) 271.5 

Sở hữu nước ngoài (%) 49 

Cổ đông lớn (%) Ban lãnh đạo 12.4 

 Vốn đầu tư Nhà nước 5.8 

Biến động giá 3M 6M 12M 

Tuyệt đối (%) 14.2  37.9  115.0  

Tương đối (%) 16.0  24.6  64.8  

 

Nguồn: Bloomberg 
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Định giá và Khuyến nghị 

Nâng giá mục tiêu thêm +42.7% cho cổ phiếu hàng đầu lĩnh vực Công nghệ 
Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho FPT thêm +42,7% lên 130,000 đồng (từ 91,100 đồng) nhờ phản 
ánh lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai và nâng PER mục tiêu trong mô hình SOTP của chúng 
tôi để phù hợp với định giá của các công ty cùng ngành trên thế giới. Giá cổ phiếu của công ty 
gần như không thay đổi kể từ tháng 7 năm 2021 do lo ngại về sự bùng phát COVID-19 ở Việt 
Nam, sự thanh trừng của chính phủ Trung Quốc đối với các tập đoàn công nghệ của họ và sự 
thắt chặt quy định đối với trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá rằng FPT hầu như 
không có mối liên hệ với thị trường Trung Quốc. Thực tế, FPT đã thành công trong việc chuyển 
đổi từ mô hình gia công phần mềm truyền thống sang mô hình kinh doanh Chuyển đổi số 
(DX), cung cấp dịch vụ tư vấn B2B thay vì B2C. Do đó, chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA 
đối với FPT, là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong khối ngành Công nghệ, và giá mục tiêu 
được điều chỉnh dựa trên: 

(1) Chúng tôi áp dụng PER mục tiêu 26x cho mảng Công nghệ, phù hợp với mức tăng 
trưởng EPS năm 2022F kỳ vọng đạt +26% YoY. Chúng tôi tin rằng mảng kinh doanh 
này sẽ tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng trong vòng 3-5 năm tới nhờ vào việc thúc 
đẩy tăng trưởng doanh thu của mảng DX (FSoft) ở mức +40-50%/năm và mảng Dịch 
vụ CNTT trong nước (FIS) ở mức +30%/năm, với các biên lợi nhuận được kì vọng sẽ cao 
hơn trước. 

(2) Mảng Viễn thông cũng xứng đáng với mức PER mục tiêu 18x, cao hơn 31% và 50% 
tương ứng so với mức trung bình 14x của các công ty cùng ngành trong khu vực và 12x 
của trung bình 3 năm vừa qua. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận ròng của mảng 
kinh doanh này sẽ đạt mức +18-20%/năm trong 3 năm tới nhờ động lực tăng trưởng 
mới từ mảng Truyền hình và Trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, mức tăng trưởng lợi 
nhuận ròng của nhóm công ty cùng ngành dự kiến sẽ chậm lại trong năm 2022, chỉ ở 
mức +11.3% YoY. 

(3) Giáo dục & Đầu tư cũng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận cao với khoảng +20%/năm 
trong vài năm tới nhờ sự mở rộng quy mô của mảng Giáo dục. Tuy nhiên, các khoản 
đầu tư vào FPT Digital, FPT Smart Cloud và các công ty khởi nghiệp như Utop, Sendo 
và BASE vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và hiện đang ghi nhận lỗ. Do đó, chúng tôi cho 
rằng PER mục tiêu 15x cho mảng kinh doanh này là thích hợp. 

Cổ phiếu FPT hiện đang được giao dịch với mức PER 2021F và 2022F hấp dẫn, lần lượt là 22.1x 
và 18.1x. Giá mục tiêu của chúng tôi sẽ tương ứng mức PER 2022F là 24.5x, cao hơn 135% so 
với trung bình 3 năm trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức tăng cao như vậy là hợp lý, 
dựa trên tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và sức khỏe tài chính lành mạnh của FPT. 

Mô hình định giá SOTP của FPT  

(Đơn vị: tỷ đồng) 
2021F 

LN ròng 
2022F 

LN ròng 
PER mục tiêu 

(x) 

Sở hữu 
của FPT 

(%) 

Mức định giá 
2022F 

 Công nghệ 2,357 2,966 26 100 77,127 

 Viễn thông 2,062 2,472 18 46 20,290 
 Giáo dục & Đầu tư 962 1,154 15 100 17,304 
Tiền ròng cuối quý II/2021      3,350 

Tổng giá trị Vốn chủ sở hữu     118,071 
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành     907,469,273 
Giá mục tiêu 1 năm (đồng)     130,000 
Tỷ suất sinh lời (%)     35.8 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  
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[Đánh giá KQKD nửa đầu năm 2021] Quá tốt một cách “nhàm chán” 

 

FPT đã đạt KQKD tốt trong 6T21 nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của các hợp đồng ký mới kể từ 
quý III/2020 (+41.8% YoY trong 2H20). Công ty ghi nhận doanh thu và LNTT 6 tháng đầu năm 
lần lượt đạt 16.2 nghìn tỷ đồng (+19.2% YoY) và 2.9 nghìn tỷ đồng (+20.9% YoY) nhờ sự tăng 
trưởng mạnh mẽ của các mảng kinh doanh, đặc biệt là LNTT của hai mảng Dịch vụ CNTT trong 
nước và Viễn thông. FPT đã hoàn thành 46.7% kế hoạch doanh thu và 47.3% kế hoạch LNTT 
trong 6T21. Đây là kết quả rất khả quan vì lợi nhuận 6 tháng đầu năm thường chỉ chiếm 45% 
kế hoạch hàng năm của công ty. 

Dịch vụ CNTT nước ngoài (FSoft): Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng tốc với mức tăng trưởng 
mạnh mẽ của thị trường Mỹ (+41% YoY) và Châu Á Thái Bình Dương (+23% YoY) nhờ các hợp 
đồng trên 100 triệu USD được ký kết gần đây. Trong đó, doanh thu Chuyển đổi số (DX) tăng 
+19.3% YoY đạt 2.1 nghìn tỷ đồng, chiếm 31.7% doanh thu của FSoft. Biên lợi nhuận cao của 
các giải pháp và dịch vụ DX đã thúc đẩy LNTT của FSoft tăng trưởng đáng kể (+18.4% YoY) với 
tỷ suất lợi nhuận cải thiện rõ rệt (15.9%, +45 bps YoY) trong 6T21. 

Dịch vụ CNTT trong nước (FIS): Doanh thu và LNTT của mảng kinh doanh này tăng lần lượt 
+40.7% YoY và +245.1% YoY nhờ nhu cầu cho các dịch vụ CNTT và số hóa của doanh nghiệp 
trong nước ngày càng tăng cao. Doanh thu từ các sản phẩm ‘Made-by-FPT’ đã tăng +53.6% 
YoY trong 6T21 trong khi tỷ trọng doanh thu từ phần mềm (so vs. phần cứng) đã tăng lên 45% 
từ mức 40% trong quá khứ. Những yếu tố này đã giúp biên LNTT của FIS cải thiện đáng kể 
+605 bps lên 10.2%. 

Viễn thông (FTel): Mảng kinh doanh này có mức tăng trưởng LNTT (+27.6% YoY) và tỷ suất lợi 
nhuận (19.5%, +229 bps YoY) ấn tượng, bắt nguồn từ: 1) việc bắt đầu có lợi nhuận của mảng 
Truyền hình (đạt 100 tỷ đồng LNTT so vs. lỗ ròng trong 6T20); 2) biên lợi nhuận cao kỷ lục của 
mảng Dịch vụ Băng thông rộng (21.9% từ 19.3% trong 6T20); và 3) sự tăng trưởng cao của 
mảng Dịch vụ Nội dung số (doanh thu +26% YoY và LNTT +22.2% YoY). 

Giáo dục & Đầu tư: Lượng đăng ký nhập học ngày càng lớn đã duy trì mức tăng trưởng doanh 
thu cao cho mảng Giáo dục và đạt mức +55.8% YoY. Trong khi đó, nguyên nhân khiến cho 
tăng trưởng và biên của LNTT cả khối này giảm là do khoản lỗ ban đầu và việc phải trích dự 
phòng cho các khoản đầu tư mới vào các công ty con và công ty khởi nghiệp. 

 

Doanh thu theo thị trường của FSoft 1H21  Doanh thu mảng DX của FSoft 

    

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

47%

28%

8%

17%

Japan US EU APAC

6,683
+15%

700 746
839

1,277

-33

7
12

52

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0

400

800

1,200

1,600

2,000

3Q20 4Q20 1Q21 2Q21

(%)(tỷ đồng)
Doanh thu DX (trái)

Tăng trưởng sv. quý trước (phải)
+23% 

1,138 

+6% 

+41% 

+3% 

537 

1,894 

3,114 



 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT  
[Việt Nam | Công nghệ] 

Ngày 20 tháng 09, 2021 
CTCP FPT (FPT VN) 

 

4 

Đánh giá KQKD của FPT nửa đầu năm 2021 

(Đơn vị: tỷ đồng) 1H20  1H21 % tăng trưởng YoY 
% hoàn thành 2021 

Kế hoạch FPT SSV dự phóng 
Doanh thu 13,611 16,228 19.2 46.7 46.7 
 Công nghệ 7,527 9,098 20.9 46.4 46.2 

+ Dịch vụ CNTT nước ngoài (FSoft) 5,810 6,683 15.0 - 47.2 
+ Dịch vụ CNTT trong nước (FIS) 1,717 2,415 40.7 - 43.7 
 Viễn thông (FTel) 5,439 6,126 12.6 48.2 48.2 

+ Dịch vụ Viễn thông (FOX) 5,217 5,847 12.1 - 48.5 
+ Dịch vụ Nội dung số (FOC) 221 279 26.0 - 43.5 
 Giáo dục & Đầu tư 645 1,004 55.8 41.8 42.9 

Lợi nhuận gộp 5,346 6,355 18.9 - 45.5 
Lợi nhuận từ HĐKD 2,153 2,576 19.7 - 45.7 
LNTT 2,428 2,936 20.9 47.3 45.8 
 Công nghệ 967 1,306 35.1 48.0 46.5 

+ Dịch vụ CNTT nước ngoài (FSoft) 896 1,061 18.4 - - 

+ Dịch vụ CNTT trong nước (FIS) 71 246 245.1 - - 

 Viễn thông (FTel) 938 1,197 27.6 50.3 48.7 
+ Dịch vụ Viễn thông (FOX) 833 1,069 28.2 - - 
+ Dịch vụ Nội dung số (FOC) 105 128 22.2 - - 

 Giáo dục & Đầu tư 523 433 (17.2) 39.0 37.8 

LN ròng 2,021 2,410 19.3 - 44.8 

Biên (%)   +/- bps 

Biên LN gộp 39.3 39.2 (11.9) - (101.6) 

Biên LN từ HĐKD 15.8 15.9 5.6  - (36.7) 

Biên LNTT 17.8 18.1 25.6  20.8  (38.2) 

 Công nghệ 12.8 14.4 150.8  49.1  7.9  

+ Dịch vụ CNTT nước ngoài (FSoft) 15.4 15.9 45.4  - - 

+ Dịch vụ CNTT trong nước (FIS) 4.1 10.2 605.1  - - 

 Viễn thông (FTel) 17.2 19.5 229.4  80.0  18.3  
+ Dịch vụ Viễn thông (FOX) 16.0 18.3 231.6  - - 
+ Dịch vụ Nội dung số (FOC) 47.5 45.9 (163.3) - - 
 Giáo dục & Đầu tư 81.1 43.1 (3,795.8) (312.3) (590.5) 

Biên LN ròng 14.8 14.9 0.2  - (64.4) 
Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

[Triển vọng] Tiềm năng lớn để bứt phá 

Mảng Công nghệ – Động lực tăng trưởng chính 
Dịch vụ CNTT nước ngoài: Chúng tôi kỳ vọng mảng kinh doanh này sẽ tăng trưởng cao hơn 
nữa từ nửa cuối năm 2021 trở đi nhờ: 1) các hợp đồng công nghệ ký mới tiếp tục tăng mạnh 
trong 6T21; 2) tiềm năng phục hồi lớn của thị trường Châu Âu và Nhật Bản bên cạnh sự nhảy 
vọt của thị trường Mỹ và Châu Á TBD; 3) sự tăng trưởng ấn tượng của mảng Chuyển đổi số 
(DX); và 4) những thương vụ M&A hay hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu. 

1) Các hợp đồng mới ký với khách hàng quốc tế tiếp tục tăng đáng kể +36.8% YoY trong 
6T21 lên 8.3 nghìn tỷ đồng, cho thấy nhu cầu rất lớn hiện nay về nâng cấp phần mềm 
và dịch vụ DX. Do đó, tăng trưởng doanh thu của FSoft sẽ duy trì ở mức cao trong 2H21 
và 2022. 

2) Trong 6T21, thị trường Châu Âu và Nhật Bản chỉ tăng trưởng nhẹ lần lượt +6% YoY và 
+3% YoY do tác động của COVID-19. Tuy nhiên, việc sớm thích ứng với các cuộc họp 
trực tuyến của các doanh nghiệp ở Nhật Bản và việc tiêm chủng vaccine rộng rãi ở 
Châu Âu sẽ nhanh chóng làm giảm sự ảnh hưởng của đại dịch, cho phép FPT tiếp tục 
triển khai các dự án của mình, đặc biệt là tại thị trường Đức. Do đó, chúng tôi kỳ vọng 
các thị trường này sẽ phục hồi đáng kể trong 2H21 và đạt mức tăng trưởng 2 con số 
cho cả năm. 

3) Chúng tôi tin rằng tăng trưởng doanh thu của mảng DX năm 2021 sẽ đạt +40% YoY, 
tăng gấp đôi so với kết quả của 6T21, phù hợp với nhu cầu bùng nổ đối với dịch vụ DX 
và tốc độ tăng trưởng mục tiêu trung bình 2022-25 là +40-50%/năm của ban lãnh đạo. 
Ngoài ra, tỷ trọng doanh thu DX trong mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài cũng tăng lên 
32% trong 6T21 từ 27% trong năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 40-50% trong 3-5 năm tới. 
Do đó, mảng DX sẽ giúp cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận của FSoft trong tương lai. 
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4) FPT đang có kế hoạch triển khai thêm nhiều thương vụ M&A và hợp tác chiến lược với 
các đối tác toàn cầu trong những năm tới. Gần đây, FPT đã tiến hành đầu tư vào nhà 
cung cấp dịch vụ CNTT Intertec International để tăng cường năng lực phát triển và bàn 
giao sản phẩm ở khu vực Bắc Mỹ. Chúng tôi tin rằng những khoản đầu tư sắp tới của 
FPT sẽ càng giúp hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn, tạo ra các mô hình kinh doanh 
và sản phẩm mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn, và sẽ củng cố hơn nữa sự 
hiện diện và uy tín của FPT trên toàn cầu. 

Dịch vụ CNTT trong nước: Chúng tôi kỳ vọng mảng kinh doanh này sẽ duy trì mức tăng trưởng 
ấn tượng trong 6 tháng cuối năm nhờ lượng hợp đồng ký mới trong 6T21 tăng 71% YoY (đạt 
3.3 nghìn tỷ đồng) và sẽ đạt tỷ suất LNTT lên đến 12% cho cả năm (thậm chí còn cao hơn mức 
10.2% trong 1H21). Hơn nữa, doanh thu của mảng này dự kiến sẽ tăng trưởng +30%/năm 
trong ba năm tới, nhờ 1) việc mua lại BASE, một nền tảng SaaS DX nội địa dành cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; và 2) nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp SMEs trong nước đối 
với các dịch vụ số hóa và các sản phẩm ‘Made-by-FPT’, được ước tính sẽ đóng góp 20% trong 
tổng doanh thu của FIS trong vài năm tới (từ mức 10% của hiện tại). Do đó, chúng tôi tin rằng 
Dịch vụ CNTT trong nước sẽ tăng tốc trong tương lai gần, trở thành một trong những nhân tố 
chính kích thích sự tăng trưởng bùng nổ của mảng Công nghệ. 

Giá trị hợp đồng ký mới mảng Công nghệ của FPT 

 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 
Mảng Viễn thông – Khối động cơ mới đầy mạnh mẽ 
Lợi nhuận của mảng Viễn thông (FTel) dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể ở mức +18-
20%/năm giai đoạn 2021-23, nhờ 1) tính kinh tế theo quy mô lớn (số lượng thuê bao Internet 
băng thông rộng và Truyền hình tiếp tục tăng cao cũng như nhu cầu sử dụng Trung tâm dữ 
liệu ngày càng lớn), và 2) khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả hơn nhờ áp dụng Trí tuệ nhân 
tạo trong quản lý. 

Động lực tăng trưởng mới của Dịch vụ Viễn thông (FOX) chủ yếu đến từ lợi nhuận của các mảng 
kinh doanh i) Truyền hình và ii) Trung tâm Dữ liệu; trong khi iii) Dịch vụ Băng thông rộng (chiếm 
60% doanh thu và 70% LNTT) cũng có sự thuận lợi trong tình hình giãn cách xã hội. 

i) Với mảng Truyền hình, FOX đã vượt qua điểm hòa vốn để có lãi kể từ 6T21 và sẽ tiếp 
tục thúc đẩy tăng trưởng bằng cách đầu tư vào nội dung. Cụ thể, FOX đã được AFC cấp 
quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại 
Vòng loại Châu Á - World Cup 2022 và độc quyền tất cả các giải đấu của EUFA (C1-C3) 
trong giai đoạn 2021-24. Bên cạnh đó, việc mọi người phải ở nhà trong thời gian dài do 
dịch bệnh cũng tạo ra nhu cầu đăng ký thuê bao cho giải trí truyền hình cao hơn trước. 
Vì vậy, những nội dung mới sẽ đảm bảo cho sự tăng trưởng cao của FOX nhờ thu hút 
thêm được nhiều người đăng ký và có nhiều doanh thu từ quảng cáo hơn. 

ii) Trung tâm dữ liệu (DC) cũng là mảng kinh doanh màu mỡ nhờ nhu cầu bùng nổ đối 
với các ứng dụng SaaS và việc chuyển hệ thống máy chủ quốc tế về Việt Nam. Công ty 
hiện đang hoạt động hết công suất tại 2 DC cũ (Duy Tân và Tân Thuận 1A). Do đó, FOX 
sẽ tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh này trong giai đoạn 2021-22 bằng cách xây dựng 
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DC lớn nhất Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn ở Quận 9, TP. HCM (10,000m2 
với 3,600 tủ rack) đồng thời thúc đẩy hoạt động hiệu quả của 2 DC mới tại Tân Thuận 
1B (TP.HCM) và Phạm Văn Bạch (Hà Nội). 

iii) Dịch vụ Băng thông rộng dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng LNTT đạt +10-15%/năm 
giai đoạn 2021-23. Dịch bệnh COVID-19 và việc giãn cách xã hội gần đây đã thúc đẩy 
xu hướng học tập trực tuyến và làm việc tại nhà, dẫn đến nhu cầu về internet băng 
thông rộng ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các đường 
truyền internet quốc tế cũng sẽ giúp nâng cấp dung lượng và chất lượng của dịch vụ, 
từ đó duy trì tốc độ tăng trưởng của thuê bao băng thông rộng. Tuy nhiên, biên lợi 
nhuận cao của mảng kinh doanh này trong 6T21 có thể sẽ giảm nhẹ khi việc đầu tư 
vào tuyến cáp đất liền Việt Nam - Singapore được thực hiện từ nửa cuối năm 2021. 

Mảng Giáo dục – Nhân rộng và tăng tốc 
Theo ước tính của FPT, số lượng đăng ký nhập học sẽ tăng trưởng +40-45%/năm giai đoạn 
2021-23 nhờ tuyển sinh theo hai hướng. Đối với việc mở rộng theo chiều ngang, FPT sẽ tiếp 
tục tuyển sinh cho các trường đại học tại Bình Định và các trường THPT tại Hải Phòng và Bắc 
Ninh. Theo hướng chiều dọc, FPT sẽ triển khai chương trình '9 + 4' kết hợp giữa đào tạo phổ 
thông và dạy nghề, đồng thời phối hợp với Đại học Greenwich (Anh) để mang đến nhiều cơ 
hội hơn cho sinh viên, từ đó thu hút nhiều đơn ứng tuyển hơn trong thời gian tới. Mặc dù vậy, 
việc đầu tư thêm nhiều cơ sở mới cũng sẽ làm tăng chi phí khấu hao trong những giai đoạn 
tiếp theo trong khi FPT cũng khó có thể tăng học phí do chịu ảnh hưởng của COVID-19. 

 

 

  



 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT  
[Việt Nam | Công nghệ] 

Ngày 20 tháng 09, 2021 
CTCP FPT (FPT VN) 

 

7 

PER dự phóng 12T của FPT  Biểu đồ PER của FPT 

 
 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

PBR dự phóng 12T của FPT  Biểu đồ PBR của FPT 

 

 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

PER dự phóng và tăng trưởng LN của FPT  PBR dự phóng và ROE của FPT 

 
 

 

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam  Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Phụ lục: Báo cáo tài chính 

 

 Bảng cân đối kế toán 
Năm (Tỷ đồng) 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

Tổng tài sản 33,394 41,734 47,283 54,497 63,327 

Tài sản ngắn hạn 18,979 25,612 30,401 36,626 44,731 
Tiền và tương đương tiền 3,453 4,686 5,892 9,519 14,495 
Đầu tư TC ngắn hạn 6,709 12,436 13,891 14,413 14,858 
Các khoản phải thu 7,533 7,200 9,070 10,836 13,121 
Hàng tồn kho 1,284 1,290 1,549 1,858 2,258 

Tài sản dài hạn  14,415 16,122 16,881 17,871 18,596 
Tài sản cố định 9,143 10,691 11,233 12,035 12,558 
Chi phí xây dựng cơ bản 2,497 2,581 2,715 2,849 2,982 
Tài sản dài hạn khác 2,776 2,849 2,933 2,987 3,056 

Tổng nợ 16,595 23,129 24,950 27,482 30,488 
Nợ ngắn hạn 16,102 22,365 23,933 26,298 29,159 

Khoản phải trả 2,642 2,825 3,299 3,912 4,705 
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7,514 12,062 11,923 12,095 12,120 
Khác 5,947 7,478 8,711 10,291 12,333 

Nợ dài hạn 493 764 1,016 1,185 1,330 
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 350 678 924 1,084 1,218 
Khác 143 86 92 101 112 

Vốn chủ sở hữu 16,799 18,606 22,333 27,014 32,838 

Vốn góp chủ sở hữu 6,784 7,840 9,055 10,459 12,080 
Thặng dư vốn 50 50 50 50 50 
Vốn khác 1,170 1,465 1,466 1,466 1,466 
Lợi nhuận giữ lại 5,961 6,391 7,825 9,783 12,378 
Lợi ích cổ đông không kiểm soát 2,835 2,860 3,937 5,257 6,865 

*Tổng nợ vay 7,863 12,740 12,847 13,179 13,339 

*Nợ ròng (tiền) (2,299) (4,382) (6,936) (10,754) (16,014) 

 
 Lưu chuyển tiền tệ 

Năm (Tỷ đồng) 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

Tiền từ HĐKD 3,792 6,430 5,435 7,182 8,879 

Lợi nhuận ròng 3,912 4,424 5,381 6,592 8,031 
Khấu hao TSCĐ hữu hình 1,355 1,491 1,870 1,954 2,234 
Khấu hao TSCĐ vô hình - - - - - 
(Lãi) từ HĐ đầu tư (1,055) (1,134) (1,318) (1,436) (1,478) 
Thay đổi vốn lưu động (419) 1,650 (497) 72 93 
Thay đổi khác - - - - - 

Tiền từ HĐ đầu tư (3,740) (8,236) (2,683) (1,976) (1,857) 

Thay đổi tài sản cố định (3,182) (3,404) (2,411) (2,756) (2,756) 
Thay đổi tài sản đầu tư (1,140) (5,727) (1,455) (522) (445) 
Khác 582 894 1,184 1,302 1,344 

Dòng tiền tự do 52 (1,806) 2,753 5,206 7,022 

Tiền từ HĐ tài chính (513) 3,039 (1,547) (1,578) (2,047) 

Thay đổi vốn cổ phần 72 60 40 45 52 
Tiền đi vay/(trả) nợ 899 4,879 106 332 160 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH (1,484) (1,899) (1,694) (1,956) (2,259) 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (461) 1,233 1,205 3,627 4,976 

Tổng tiền đầu năm 3,926 3,453 4,686 5,892 9,519 
Thay đổi trong tỷ giá (12) (0) - - - 
Tổng tiền cuối năm 3,453 4,686 5,892 9,519 14,495 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 

 

 Kết quả hoạt động kinh doanh 
Năm (Tỷ đồng) 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

Doanh thu thuần 27,717 29,830 34,728 41,181 49,527 
Tăng trưởng (%) 19.4 7.6 16.4 18.6  20.3  

Giá vốn hàng bán (17,005) (18,017) (20,776) (24,419) (29,146) 

Lợi nhuận gộp 10,712 11,814 13,952 16,761 20,381 
Biên lợi nhuận gộp (%) 38.6 39.6 40.2 40.7 41.2 

Chi phí BH & QLDN (6,565) (7,209) (8,313) (9,771) (11,662) 
LN từ HĐKD 4,147 4,605 5,639 6,991 8,719 

Tăng trưởng (%) 32.8 11.0 22.5 24.0 24.7 
Biên LN từ HĐKD (%) 15.0 15.4 16.2 17.0 17.6 

LN khác 518 659 777 884 888 
Thu nhập tài chính 650 822 1,006 1,123 1,166 
Chi phí tài chính (592) (548) (614) (625) (663) 
   Trong đó: Chi phí lãi vay (359) (385) (614) (625) (663) 
Lợi nhuận ròng từ HĐKD khác 460 385 385 385 385 

LNTT 4,665 5,263 6,416 7,875 9,607 
Thuế TNDN (753) (840) (1,035) (1,283) (1,576) 

LNST 3,912 4,424 5,381 6,592 8,031 
Tăng trưởng (%) 21.0 13.1 21.6 22.5 21.8 
Biên lợi nhuận ròng (%) 14.1 14.8 15.5 16.0 16.2 
LNST cổ đông công ty mẹ 3,135 3,538 4,304 5,272 6,423 
Lợi ích CĐTS 776 886 1,077 1,320 1,608 

LN trước thuế và lãi vay 5,024 5,649 7,030 8,499 10,270 
Tăng trưởng (%) 22.6 12.4 24.5 20.9 20.8 
Biên LN   (%) 18.1 18.9 20.2 20.6 20.7 

LN trước thuế, lãi vay và khấu hao 6,378 7,139 8,900 10,453 12,503 
Tăng trưởng (%) 21.2 11.9 24.7 17.5 19.6 
Biên LN (%) 23.0 23.9 25.6 25.4 25.2 

 
 Chỉ số tài chính 

Năm 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

EPS (đồng) 4,214 4,115 4,974 5,298 6,455 
BPS (đồng) 20,581 20,083 23,308 23,973 28,618 
DPS (đồng) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
PER (x) 22.7 23.3 22.1 18.1 14.8 
PBR (x) 4.6 4.8 4.7 4.0 3.3 

EV/EBITDA (x) 13.3 11.6 9.0 7.3 5.7 

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Lãi cổ tức (%) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

Khả năng sinh lời      
Biên EBITDA (%) 23.0 23.9 25.6 25.4 25.2 
Biên LN từ HĐKD (%) 15.0 15.4 16.2 17.0 17.6 
Biên LNST (%) 14.1 14.8 15.5 16.0 16.2 
ROA (%) 11.7 10.6 11.4 12.1 12.7 
ROE (%) 23.3 23.8 24.1 24.4 24.5 

Khả năng tài chính      
Nợ vay /Vốn chủ sở hữu (%) 46.8  68.5  57.5  48.8  40.6  
Nợ vay ròng/ EBITDA (%) (36.0) (61.4) (77.9) (102.9) (128.1) 
Tỷ số thanh toán tiền mặt (%) 63.1 76.6 82.7 91.0 100.7 
Khả năng thanh toán lãi vay (x) 14.0 14.7 11.4 13.6 15.5 

Hiệu quả hoạt động       
Vòng quay vốn lưu động (lần) 8.1 9.7 7.1 4.9 3.8 
Vòng quay hàng tồn kho (ngày) 13.0 14.0 14.6 14.3 14.2 
Vòng quay khoản phải thu (ngày) 3.7 4.0 4.3 4.1 4.1 

Nguồn: Dữ liệu công ty, Shinhan Securities Vietnam 
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Công ty Cổ phần FPT (FPT VN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị của Shinhan Securities Vietnam 

 

C
ổ

 p
h

iế
u

 

 MUA: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ 20% trở lên 
 MUA ngắn hạn: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ 15% đến 20%  
 GIỮ: Khả năng sinh lời trong 12 tháng từ -15% đến 15%  
 BÁN: Khả năng sinh lời trong 12 tháng thấp hơn -15% 

 

N
gà

n
h

 

 TÍCH CỰC: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến nghị 
MUA 

 TRUNG LẬP: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến nghị 
MUA ngắn hạn hoặc GIỮ 

 TIÊU CỰC: Cổ phiếu được theo dõi có vốn hóa lớn nhất trong ngành được khuyến nghị 
BÁN 
 

  

Ngày 
Khuyến 

nghị 

Giá mục tiêu Khoảng giá MT (%) 

(VNĐ) TB Max/Min 

18/05/2021 (BC lần đầu) MUA 91,100 19.8 4.6/48.7 

20/09/2021 (BC cập nhật) MUA 130,000 25.3 16.5/39.8 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Lưu ý: Tính toán chênh lệnh giá mục tiêu dựa trên 6 tháng qua 

Biến động giá cổ phiếu 

 

 

Giá mục tiêu 
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