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MÃ FRT LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

QUAN ĐIỂM GIẢM

Giá hiện tại (đồng)

Giá mục tiêu (đồng)

Suất sinh lời -34.4%

Chuyên viên phân tích: Nguyễn T.Ngọc An

Email: an.ntn@shinhan.com

Điện thoại: ☎  (84-28) 6299-8023

THÔNG TIN CƠ BẢN
Ngành nghề: Bán lẻ

Sàn: HOSE

DỮ LIỆU CỔ PHIẾU
VN INDEX 1,423          

Vốn hóa (tỷ VND) 4,036          

Số lượng CP lưu hành (triệu CP) 79                

Số lượng CP GD tự do (triệu CP) 41                

Cao nhất 52 tuần (đồng) 51,100        

Thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,650        

KLGD TB 3 tháng (tr CP) 2.4               

GTGD TB 3 tháng (tỷ đồng) 102             

BIẾN ĐỘNG GIÁ FRT SO VỚI VNINDEX
(%) 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng

Tuyệt đối 41.4 90.7 131.2

Tương đối 29.9 74.0 80.9

DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
2018 2019 2020 2021F 2022F

Doanh thu (tỷ đồng)           15,298           16,634           14,661           18,711           22,394 
LN từ HĐSXKD (tỷ đồng)                 460                 343                   77                   77                   95 
Biên LN hoạt động (%) 3.0 2.1 0.5 0.4 0.4
LN sau thuế (tỷ đồng)                 348                 213                   25                 104                 119 
Biên LN thuần (%) 2.3 1.3 0.2 0.6 0.5
Giá trị sổ sách (đồng)           14,499           16,127           15,367           16,684           18,191 
PER(x)                14.5                  8.1             120.3                40.0                35.0 
PBR(x)                  4.3                  1.3                  2.1                  3.1                  2.8 
ROE(%)                35.0                17.1                  1.7                  7.8                  8.2 
EPS (đồng)             4,314             2,612                 266             1,277             1,461 

1) Vị thế doanh nghiệp: 
- FRT là nhà bán lẻ sản phẩm kỹ thuật số di động (chuỗi FPT Shop) lớn thứ hai Việt Nam với
thị phần ~16% năm 2020, sau CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG). Công ty cũng là nhà bán
lẻ dược phẩm (chuỗi Long Châu) lớn thứ ba Việt Nam với thị phần ~13% năm 2020. 
- Khách hàng: Người tiêu dùng Việt Nam. Đối với chuỗi FPT Shop, FRT tập trung đa dạng về
laptop (ví dụ: Gaming đồ họa hoặc Ultrabook) và sản phẩm Apple (chuỗi F-Studio). 
- Đối thủ: các nhà bán lẻ công nghệ và dược phẩm như MWG hay Pharmacity.
2) Quan điểm đầu tư: 
- Biên lợi nhuận ròng 2021-22 hồi phục nhưng duy trì ở mức thấp (~0.5%) so với trung bình
giai đoạn 2016-20 (~1.5%), chủ yếu vì 1) tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng
trưởng doanh thu; và 2) cơ sở lợi nhuận ròng thấp năm 2020 (10 tỷ đồng). FRT đẩy mạnh tốc
độ mở mới cửa hàng kể từ năm 2021, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Tổng số cửa hàng FPT
Shop và Long Châu ước tính năm 2022 lần lượt là 995 (2020: 593) và 600 (2020: 200). Tuy
nhiên, chiến lược này cũng làm tăng thêm gánh nặng chi phí, cùng với khoản lỗ từ chuỗi
Long Châu (chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu của FRT), dẫn đến lợi nhuận
ròng dự phóng năm 2021-22 thấp hơn giai đoạn 2016-19. 
- Doanh thu chuỗi FPT Shop (chiếm 85% doanh thu 1H21) được kỳ vọng tăng trở lại nhờ sự

hồi phục của nhu cầu thiết bị kỹ thuật số (điện thoại di động và laptop). Cụ thể, tốc độ
chuyển đổi số và xu hướng làm việc/học tập từ xa được đẩy nhanh do dịch Covid-19. Tuy
nhiên, sự tăng trưởng này là ngắn hạn do sản phẩm kỹ thuật số có vòng đời dài, dẫn đến nhu
cầu mua mới trong tương lai không lớn. Theo BMI, 2020-25F CAGR của mảng này là +7.2%.
- Doanh thu chuỗi Long Châu (chiếm 15% doanh thu 1H21) được kỳ vọng tăng trưởng mạnh
mẽ, nhờ 1) mạng lưới cửa hàng rộng lớn; và 2) chiến lược cạnh tranh về giá giúp FRT thu hút
được nhiều khách hàng hơn so với nhà thuốc tư nhân. Chúng tôi tin rằng lợi thế này sẽ giúp
FRT thành công nâng thị phần lên 30% vào năm 2023. 
- P/E hiện tại của cổ phiếu FRT là 60.6x, cao gấp hai lần P/E hiện tại của cổ phiếu MWG mặc
dù hiệu quả kinh doanh của MWG tốt hơn. Do đó, chúng tôi dự phóng P/E của FRT sẽ điều
chỉnh về mức tương đương với P/E trung bình của hai công ty đầu ngành bán lẻ là MWG và
DGW - mức 22.9x. Dựa trên 1) dự phóng lợi nhuận ròng thấp năm 2022; và 2) P/E dự phóng
22.9x, chúng tôi ước tính giá mục tiêu 2022 của FRT là 33,500 đồng, tương đương mức lỗ -
34.4% so với thị giá 51,100 đồng vào ngày 27/10/2021.
3) Rủi ro: 
-Chúng tôi ước tính chuỗi Long Châu sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ vì đang trong giai đoạn mở rộng
mạnh mẽ. Do gánh nặng chi phí mở mới cửa hàng và chính sách cạnh tranh về giá, biên lợi
nhuận hoạt động của Long Châu giai đoạn 2018-22F vẫn ở mức âm, thu hẹp tổng lợi nhuận. 
- Hệ số nợ của FRT luôn ở mức cao (chỉ số nợ/tổng tài sản 6M21 là 65.4%). Lý do, hoạt động
kinh doanh của FRT được tài trợ phần lớn từ vốn vay ngắn hạn, bao gồm: 1) mua hàng tồn
kho; và 2) mở cửa hàng mới. Dựa trên kế hoạch mở rộng mạng lưới bán lẻ, chúng tôi cho
rằng FRT sẽ tiếp tục vay nợ, dẫn đến hệ số nợ duy trì ở mức cao. Kết quả, công ty sẽ chịu chi
phí lãi vay cao, dẫn đến lợi nhuận giảm.
- FRT chịu cạnh tranh gay gắt ở hai mảng bán lẻ kỹ thuật số và dược. FPT Shop có thể bị mất
thị phần cho các đối thủ mạnh như MWG hay Cellphones. Mảng dược phẩm có nhiều công
ty tham gia vào như Pharmacity hay Phano. Vì vậy, công ty phải chi nhiều chi phí bán hàng để
bảo vệ thị phần. Dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của FRT.

(*) Dữ liệu tổng hợp của Bloomberg
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Khuyến nghị Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính (tỷ đồng)

Mỗi Công ty có điểm nhấn đầu tư khác nhau. Khi làm tùy chỉnh

P/E Công ty và các đối thủ P/E trung bình 3 năm của FRT

Biên lợi nhuận hoạt động và thuần qua các năm Doanh thu - lợi nhuận qua các năm

(*) Dữ liệu tổng hợp của Bloomberg

Miễn Trừ Trách Nhiệm
• Nội dung của báo cáo này được thực hiện với mục đích cung cấp thông tin và phản ánh quan điểm của người thực hiện mà không chịu bất cứ tác động từ người khác
• Báo cáo này dựa trên dữ liệu quá khứ và giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác so với quá khứ.
• CT Chứng khoán Chứng khoán Shinhan Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc 
tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. 
• Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của 
CT Chứng khoán Chứng khoán Shinhan Việt Nam. 
• Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ 
cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyền ⓒ 2020 thuộc Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng
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