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 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT (HSX: FPT) 

Hưởng lợi mạnh mẽ nhờ đại xu hướng chuyển đổi số 
Chỉ tiêu (tỉ đồng) Q1-FY21 Q4-FY20 +/- qoq Q1-FY20 +/- yoy 

Doanh thu thuần 7.586 8.667 -12% 6.631 14% 
Lợi nhuận sau thuế 906 983 -8% 747 21% 

EBIT 1.081 1.257 -14% 1.050 3% 
Tỷ suất EBIT 14,2% 14,5% -26 bps 15,8% -159 bps 

Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt 

KQKD 5T2021 – Các mảng kinh doanh chủ chốt đang tăng tốc 

• Doanh thu/LNTT 5 tháng đầu năm 2021 đạt 13,3 nghìn tỷ đồng (+18,6% YoY)/2,4 nghìn 
tỷ đồng (+21,8% YoY), thấp hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi khi hoàn thành 
36%/40% dự phóng doanh thu/LNTT 2021. 

• Doanh thu dịch vụ CNTT quốc tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong tháng 5 (+18% 
YoY), trong khi dịch vụ CNTT trong nước tăng trưởng mạnh hơn (+49% YoY) từ nên thấp. 
Các thương vụ lớn, và doanh số bán phần mềm tự phát triển tốt đã cải thiện tỷ suất lợi 
nhuận cho mảng công nghệ (biên LNTT 5T-2021 mảng này đạt 14,7%, +160 bps YoY). 

• Tăng trưởng doanh thu mảng viễn thông tăng lên 20% YoY trong tháng 5, sau mức tăng 
trưởng vừa phải 10% YoY trong Q1/2021. Tính kinh tế nhờ quy mô tốt hơn, thắt chặt quản 
lý chi phí, dịch vụ Pay TV cõ lãi đã giúp nâng tỷ suất LNTT 5T-2021 của mảng này lên 19,6% 
(+240 bps YoY). 

Triển vọng 2021F-22F – Đại xu hướng chuyển đổi số sẽ dẫn dắt tăng trưởng 

Khối công nghệ: Chúng tôi kỳ vọng các thương vụ dịch vụ CNTT lớn và chi tiêu CNTT mạnh 
hơn khi các nền kinh tế phục hồi sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn. LNTT khối Công 
nghệ dự phóng tăng 26%/22% trong năm 2021F/22F lên 2.816 tỷ đồng/3.438 tỷ đồng. 

Khối viễn thông: Chúng tôi tin rằng các dịch vụ Pay TV và trung tâm dữ liệu sẽ là những câu 
chuyện tăng trưởng hấp dẫn, hỗ trợ bởi nhu cầu rất lớn từ thị trường, kéo theo khả năng sinh 
lời cải thiện tương ứng. Cùng với tốc độ tăng trưởng ổn định của dịch vụ băng thông rộng, 
LNTT khối viễn thông dự kiến sẽ tăng 24%/17% trong năm 2021F/22F lên 2.564 tỷ đồng /3.007 
tỷ đồng. 

Nhìn chung, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 34.510 tỷ đồng/41.063 tỷ đồng (+16%/19% YoY), 
trong khi LNST đạt 4.399 tỷ đồng/5,240 tỷ đồng (+24%/19% YoY) vào năm 2021F22F. 

Định giá and khuyến nghị 

Định giá FPT đã có sự thay đổi đáng kể sau khi thương vụ với Base.vn được công bố. Không 
chỉ củng cố vị trí thống lĩnh của FPT trong dịch vụ CNTT trong nước, thương vụ này còn hoàn 
thiện hệ sinh thái ứng dụng phục vụ Chuyển đổi số (DX) nhằm phục vụ tốt hơn phân khúc DN 
vừa và nhỏ với nhu cầu DX được dự báo sẽ rất lớn trong tương lai. Trong khi đó, trên thị trường 
quốc tế, FPT, với năng lực tư vấn DX và công nghệ lõi liên tục được nâng cao, cũng đã dần 
được định vị là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp lớn trên thế giới trong quá trình DX 
của họ. 

Chúng tôi tin rằng công ty sẽ được hưởng lợi rất lớn từ đại xu hướng áp dụng kỹ thuật số ở các 
doanh nghiệp trên toàn cầu trong vòng 3 đến 5 năm tới và, qua đó, duy trì mức tăng trưởng 
kép 17% trong giai đoạn 2021F-23F. Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 108.800 
đồng, tương ứng P/E dự phóng năm 2021F/22F lần lượt là 22,5 lần/18,9 lần. 

MUA                    +30% 

Giá thị trường (VND) 85.400 

Giá mục tiêu (VND) 108.800 

Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.000 

*dự kiến nhận được trong 12 tháng tới 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành Công nghệ 

Vốn hóa ( tỷ đồng) 77.407 

SLCPDLH  907,5 
KLGD bình quân 20 
phiên 

2.602.680 

Free Float (%) 33,2 
Giá cao nhất 52 tuần 92.700 
Giá thấp nhất 52 tuần 36.825 

Beta 1,08 

 FY2020 Hiện tại 
EPS 3.898 4.715 

Tăng trưởng EPS (%) 12,8 13,5 

EPS điều chỉnh 3.898 4.715 

P/E  11,3  18,2 

P/B 2,1 3,4 

EV/EBITDA 5,8 10,6 

Tỷ suất cổ tức 3,9 2,3 

ROE (%) 22,5 22,2 

Diễn biến giá 

 

Cổ đông lớn (%) 

Trương Gia Bình 7,1 

SCIC 5,9 

Macquarie Bank Limited EBU 4,7 

Giới hạn sở hữu NĐTNN còn lại (%)   0,0 

Đỗ Thanh Tùng 

(084) 028- 6299 2006 – Ext 1521 

tung.dt@vdsc.com.vn 
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Bảng 1: Kết quả Kinh Doanh Q1/2021 

(Tỷ đồng) Q1-FY21 Q4-FY20 +/- (qoq) Q1-FY20 +/- (yoy) 

Doanh thu 7.586 8.667 -12,5% 6.631 14,4% 

Lợi nhuận gộp 2.895 3.471 -16,6% 2.624 10,3% 

Chi phí bán hàng và quản lý -110 -497 -77,9% -334 -67,2% 

Thu nhập HĐKD 3.004 3.967 -24,3% 2.958 1,6% 

EBITDA 1.467 1.646 -10,8% 1.412 3,9% 

EBIT 1.081 1.257 -14,0% 1.050 2,9% 

Chi phí tài chính 141 152 -7,2% 181 -22,0% 

- Chi phí lãi vay 100 99 1,3% 100 0,2% 

Khấu hao 386 388 -0,5% 362 6,8% 

Khoản mục không thường xuyên (*)      

Khoản mục bất thường (*)      

Lợi nhuận trước thuế 1.397 1.447 -3,5% 1.142 22,3% 

Lợi nhuận sau thuế 906 983 -7,8% 747 21,3% 

LNST điều chỉnh các khoản mục (*) 906 983 -7,8% 747 21,3% 

Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt       

Bảng 2: Phân tích HĐKD Q1/2021  

Chỉ tiêu Q1-FY21 Q4-FY20 +/- (qoq) Q1-FY20 +/- (yoy) 

Chỉ tiêu sinh lợi (%)      
TS lợi nhuận gộp 38,2 40,0 -189 bps 39,6 -143 bps 

EBITDA/Doanh thu 19,3 19,0 35 bps 21,3 -196 bps 

EBIT/Doanh thu 14,2 14,5 -26 bps 15,8 -159 bps 

TS lợi nhuận ròng 11,9 11,3 60 bps 11,3 68 bps 

TS lợi nhuận ròng điều chỉnh 11,9 11,3 60 bps 11,3 68 bps 

Hiệu quả hoạt động* (x)      

-Hàng tồn kho  13 16 -3,3 13 0,0 

-Khoản phải thu 4,9 5,7 -0,8 4,0 0,9 

-Khoản phải trả 2 2 -0,2 2 0,0 

Đòn bẩy (%)      

Tổng nợ/Tổng  Vốn CSH 116,4% 120,3% -391 bps 89,8% 2.658 bps 

Nguồn: CTCK Rồng Việt (*) thường niên hóa 

 
Bảng 3: Dự phóng KQKD Q2/2021 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q2-FY21 +/- qoq +/- yoy Nhận xét 

Doanh thu 8.519 12,3% 22,1% 

Doanh thu của F-soft / FIS dự kiến đạt 3.408 tỷ đồng/1.468 tỷ đồng (+17% YoY / + 45% YoY) 
khi FPT hoàn thành các dự án từ các thương vụ đã ký vào cuối năm 2020 đến Q1/2021. Chúng 
tôi cho rằng doanh thu của Base.vn sẽ được hợp nhất vào FPT Technology vào tháng 6. 

Doanh thu của mảng Viễn thông/Giáo dục và khác dự kiến đạt 3.169 tỷ đồng/474 tỷ đồng 
(+14% YoY/+ 71% YoY). 

Lợi nhuận gộp 3.488 20,5% 28,1%  

EBIT 1.504 39,1% 36,4%  

LNTT 1.552 11,1% 20,8% 

Biên lợi nhuận trước thuế của mảng Công nghệ/ Viễn thông được dự báo lên tới 16,5% / 
19,1% (+280 bps YoY/+130  bps YoY) nhờ vào hiệu ứng cơ bản thấp, sự thay đổi cơ cấu sản 
phẩm và khả năng sinh lời của PayTV. 

Nguồn:  CTCK Rồng Việt 
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Cập nhật 

Doanh thu và LNTT 5T-2021 lần lượt đạt 13,3 nghìn tỷ đồng (+ 18,6% YoY) và 2,4 nghìn tỷ đồng (+ 21,8% YoY), thấp hơn một chút so với kỳ 
vọng của chúng tôi khi hoàn thành 36%/40% số liệu dự phóng 2021F tương ứng do hiệu suất dịch vụ CNTT nước ngoài trong Q1/2021 
chậm hơn mức kỳ vọng. 

• Doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài đã bắt đầu tăng trưởng tốt hơn trong tháng 5 với mức tăng 18% YoY, so với mức 10% YoY 
trong Q1-2021 do việc ghi nhận doanh thu kém từ thị trường Nhật Bản. Trong khi đó, các dịch vụ CNTT trong nước tiếp tục chứng 
kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ 49% so với cùng kỳ trong tháng 5. Những thay đổi về cơ cấu sản phẩm, dịch vụ cung cấp đã cải 
thiện đáng kể hiệu suất nhân viên và do đó, tỷ suất lợi nhuận của mảng công nghệ cũng được nâng cao. Biên LNTT 5T-2021 đạt 
14,7%, tăng 160 bps YoY. Có khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng doanh thu đã ký kết cho các dự án IT từu nước ngoài trong tháng 5, tăng 
68% YoY do hiệu ứng cơ sở thấp. Tương tự, doanh thu đã ký kết của các dự án IT trong nước lũy kế 5T-2021 tăng 88% YoY. 

• Doanh thu mảng viễn thông cũng đã tăng tốc trong tháng 5, ở mức 20% YoY, sau mức trung tính 10% YoY trong Q1-2021. Đồng 
thời, nhờ tính kinh tế nhờ quy mô tốt hơn, các biện pháp quản lý chi phí chặt chẽ, dịch vụ Paytv bắt đầu đóng góp lợi nhuận (60 
tỷ đồng trong 5T-2021 so với mức lỗ cùng kỳ năm ngoái) và sự phục hồi của các dịch vụ quảng cáo trực tuyến, tỷ suất LNTT của 
mảng này tăng 150 bps lên 19,3%. 

Bảng 1: Kết quả tài chính 5T-2021 

Đơn vị: tỷ đồng 5T-2021 Thay 
đổi YoY 

Hoàn thành (%)  Nhận xét 

2021 dự 
phóng 

2021F  

Doanh thu 13.279 18,6% 38% 36%  

 1. Công nghệ 7.418 20,4% 38% 34%  

Dịch vụ CNTT toàn cầu 5.435 13,2%   

Trên cơ sở hàng tháng, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ CNTT toàn 
cầu bắt đầu tăng lên 18-19% YoY vào tháng 4 và tháng 5, sau mức tăng 
trưởng 10% trong Q1-2021. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu 5T-
2021 thấp hơn tăng trưởng TB trong 5 tháng đầu năm trong giai đoạn 
2017-2020 là 29%. 

Trong khi doanh thu ghi nhận từ thị trường Mỹ và Châu Á Thái Bình 
Dương tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt là 34% YoY và 23% YoY, thì tình 
hình hoạt động kém khởi sắc tại thị trường Nhật Bản và EU đã ảnh hưởng 
đến tăng trưởng doanh thu tổng thể của dịch vụ IT nước ngoài trong 5T-
2021. Các tập đoàn phi tài chính tại Nhật Bản đã gia hạn cắt giảm chi tiêu 
vốn (bao gồm chi tiêu phần mềm), giảm 7,8% YoY trong Q1-2021, khi họ 
đang tích lũy tiền mặt và trì hoãn kế hoạch đầu tư để củng cố an toàn 
kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng yếu hơn do tình trạng khẩn 
cấp ở một số tỉnh. 

Mặc dù vậy, doanh thu đã ký cho thấy kết quả khả quan cho các tháng 
tới với tổng doanh thu đã ký đạt hơn 7,4 nghìn tỷ đồng (+ 52% YoY) trong 
5 tháng đầu năm 2021. 

Trong đó, DV Chuyển đổi số 
(DX) 

1.592 5,0%   

Dịch vụ DX có mức tăng trưởng doanh thu chậm lại, chỉ tăng 5,0% YoY, 
bất chấp động lực tăng trưởng của công nghệ Cloud và Low code. Theo 
FPT, tình trạng thiếu chip đã cản trở các nhà sản xuất ô tô tại Nhật tăng 
chi tiêu cho các dự án DX liên quan đến ô tô tự lái. 

Dịch vụ CNTT trong nước 1.983 46,0%   

Các hợp đồng ký kết trong Q4-2020 đã bắt đầu được ghi nhận doanh thu, 
cùng với hiệu ứng cơ bản thấp, đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng 
mạnh mẽ trong 5T-2021. 

Hơn nữa, danh tiếng nổi bật của FPT với tư cách là công ty cung cấp dịch 
vụ CNTT hàng đầu tại Việt Nam đã giúp công ty giành được nhiều thương 
vụ trong nước trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số trong nước ngày 
càng gia tăng. Đáng chú ý, doanh thu ký kết trong nước 5T-2021 do đó 
đã tăng 87,5% YoY. 

Vào tháng 5, FPT đã hoàn tất thương vụ mua chi phối tại công ty khởi 
nghiệp cung cấp phần mềm dạng dịch vụ có tên Base.vn. Đây là là một 
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bước phát triển tích cực đối với FPT khi nó giúp Tập đoàn làm phong phú 
thêm danh mục sản phẩm của FPT theo hướng thuê bao trên nền tảng 
điện toán đám mây thay vì cung cấp dịch vụ mang trính chất dự án, vốn 
tạo ra dòng doanh thu định kỳ ổn định hơn trong tương lai. Hơn nữa, 
điều này cũng cho phép FPT tiếp cần bán chéo các sản phẩm sẵn có cho 
các đối tượng là các DN SME, thay vì chỉ tập trung vào khối DN lớn. 

 2.  Viễn thông 5.054 12,9% 40% 58% 

Dịch vụ băng thông rộng cùng với PayTV duy trì mức tăng trưởng hai con 
số do nhu cầu giải trí và làm việc tại nhà tăng mạnh sau đợt tái bùng phát 
của Covid gần đây. 

Hiệu suất các trung tâm dữ liệu 5T-2021 trung bình đạt khoảng 70%. 
Trong đó, hiệu suất hai cụm DC cũ (Duy Tân và Tân Thuận 1A) đã đạt 
khoảng 90-95%, 2 cụm mới (Phạm Văn Bạch và Tân Thuận 1B) ước đạt 
khoảng 30% về hiệu suất sau khoảng hai quý đi vào hoạt động. Ngoài 4 
cụm đang vận hành, FPT cũng đang triển khai xây dựng cụm DC tại khu 
Công nghệ cao tại Q9. Bên cạnh đó, dự án DC tại Đà Nẵng vẫn đang trong 
giai đoạn xin giấy phép đầu tư. 

Bên cạnh đó, chi tiêu tiếp thị trực tuyến cũng đã dần phục hồi trở lại. 

 3.  Giáo dục và những ngành 
khác 

808 43,3% 34% 34%  

LNTT 2.428 21,8% 39% 40%  

 1.  Công nghệ 1.088 35,2% 40% 37%  

Dịch vụ CNTT toàn cầu 881 18,1%    

Dịch vụ CNTT trong nước 207 251,5%    

 2.  Viễn thông  990  28,7% 42% 44%  

 3.  Giáo dục và những ngành 
khác  350  -16,5% 32% 42% 

LNTT mảng này giảm do lỗ từ các mảng KD mới, bao gồm FPT Smart 
Cloud và FPT Digital. Do các công ty này chưa phát sinh doanh thu khi 
vẫn đang trong quá trình tìm kiếm dự án và đầu thầu, nhưng vẫn mất các 
chi phí hoạt động và chi phí bán hàng. 

LNST công ty mẹ 1.569 18,3%    

Biên LNTT 18,3% 49 bps    

1. Công nghệ 14,7% 160 bps    

Dịch vụ CNTT toàn cầu 16,2% 67 bps   

Biên lợi nhuận tăng mặc dù doanh thu dịch vụ DX không tăng trưởng 
quá mạnh. Chúng tôi cho rằng điều này này đến từ việc FPT đang thực 
hiện các dự án có quy mô lớn hơn so với trước. Về cơ bản, dự án có giá trị 
lớn sẽ mang lại tính kinh tế nhờ quy mô tốt hơn so với nhiều hợp đồng 
nhỏ có cùng mức giá trị, khi chuỗi giá trị dịch vụ cung cấp cho KH rộng 
hơn (từ tư vấn cho đến triển khai, vận hành tích hợp). Điều này giúp nâng 
cao năng suất nhân viên (doanh thu tính trên giờ công cao hơn) so với 
việc chỉ đơn thuần là gia công phần mềm như trước kia. 

Dịch vụ CNTT trong nước 10,4% 609 bps   

Cơ sở thấp của năm ngoái kết hợp với cơ cấu dịch vụ khác biệt (tư vấn DX 
và các sản phẩm CNTT nội bộ “Made-by-FPT”) đã nâng cao tỷ suất lợi 
nhuận hoạt động. Trên thực tế, doanh thu các sản phẩm phần mềm tự 
phát triển của FPT đã tăng 2,5 lần YoY trong Q1-2021. 

 2.  Viễn thông 19,6% 240 bps   
Mảng viễn thông được hưởng lợi từ (1) tính kinh tế nhờ quy mô tốt hơn 
khi số lượng thuê bao Internet, pay TV, hiệu suất sử dụng DC ngày càng 
tăng; (2) quản lý chặt chi phí hoạt động.  

Biên lợi nhuận ròng 11,8% -3 bps    
Nguồn: FPT, CTCK Rồng Viet 
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Hình 1: Doanh thu dịch vụ CNTT trong nước đang tăng 
trưởng tốt hơn dịch vụ CNTT nước ngoài 

 Hình 2: Các giải pháp phần mềm “Made-by-FPT” đã tăng 
biên lợi nhuận trước thuế cho các dịch vụ CNTT trong nước 

 

 

 

Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt  Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt 

Hình 3: Doanh thu ký kết của các dịch vụ CNTT toàn cầu và 
trong nước (tỷ đồng, LHS) 

 Hình 4: Tăng trưởng doanh thu mảng viễn thông tăng 
mạnh nhờ hiệu ứng cơ bản thấp trong khi biên LNTT đang 
dần được cải thiện 

 

 

 

Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt  Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt 
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Dự phóng 2021F-22F 

Dịch vụ CNTT toàn cầu 

Tốc độ tăng nhanh của nhu cầu chuyển đổi số sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn 

Theo Gartner, các CIO (Giám đốc CNTT) của các doanh nghiệp sẽ tăng cường chi tiêu cho CNTT nói chung phù hợp với mức kỳ vọng tăng 
trưởng và độ tin cậy cao hơn của sự phục hồi kinh tế, đặc biệt khi vắc-xin Covid-19 đang được triển khai nhanh chóng. Theo đó, các tập 
đoàn từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau được dự báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh thuê ngoài dịch vụ CNTT (Phụ lục 1), thiên về chuyển đổi 
kỹ thuật số (DX) và tối ưu hóa chi phí, nhằm nâng cao các quy trình kinh doanh hiện tại với mục đích cuối cùng là cải thiện trải nghiệm của 
khách hàng, nâng cao năng suất và tính bền vững của hoạt động kinh doanh hậu Covid. Nhờ đó, nhu cầu gia công các dịch vụ CNTT sẽ duy 
trì được mức tăng trưởng cao trong vòng ba đến năm năm tới. Điều này củng cố cho dự báo chi tiêu cho các dịch vụ CNTT nói riêng trên 
toàn cầu sẽ phục hồi tích cực lên hơn 1,1 nghìn tỷ USD vào năm 2021F, tăng 9,0 % YoY và gần 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2022F, tăng 7,3% 
YoY (Bảng 2). Trong đó, chi tiêu trực tiếp cho DX, vốn đã tăng nhanh đáng kể từ khi đại dịch bùng phát, được dự báo sẽ tăng với tốc độ 
CAGR là 15,5% trong giai đoạn 2020-23F, đạt 6,8 nghìn tỷ USD, theo IDC. 

Bảng 2: Dự báo chi tiêu CNTT toàn cầu  Hình 5: Dự báo tổng doanh thu dịch vụ CNTT mà doanh 
nghiệp CNTT của Việt Nam có thể ghi nhận 

 
Chi tiêu (tỷ USD) Tăng trưởng (%) 

2020 2021F 2022F 2020 2021F 2022F 

Hệ thống trung tâm dữ 
liệu 220 237 248 2,3 7,7 4,5 

Phần mềm doanh nghiệp 467 517 572 -2,1 10,8 10,6 

Thiết bị 663 756 779 -6,9 14,0 3,1 

Dịch vụ IT 1.021 1.113 1.193 -1,8 9,0 7,3 

Dịch vụ thông tin liên lạc 1.386 1.450 1.505 -0,7 4,6 3,7 

Tổng chi tiêu cho CNTT 3.757 4.073 4.296 -2,2 8,4 5,5 
 

 

 
Nguồn: Gartner (Th2021)  Nguồn: Statista (Tháng 12/2020) 

Ngoài ra, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ tiếp tục lựa chọn những nhà thầu gia công phần mềm vừa đảm bảo về năng lực công nghệ cũng 
như hiệu quả về chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng các dự án CNTT của mình. Với lực lượng lao động trẻ dồi dào, khả năng tiếp 
nhận công nghệ mới nhanh chóng và đặc biệt là chi phí cạnh tranh, Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia tốt nhất về gia công 
phần mềm (Phụ lục 2) vào năm 2021, chúng tôi tin rằng ngành CNTT Việt Nam nói chung sẽ có khả năng đón đầu làn sóng không lồ về chi 
tiêu dịch vụ CNTT của thế giới trong tương lai. Chúng tôi cho rằng FPT Software (F-Soft), với định vị là nhà cung cấp gia công phần mềm số 
một của Việt Nam cùng với nỗ lực trong việc nâng cao năng lực công nghệ lõi và hoàn thiện chuỗi dịch vụ về DX (từ tư vấn đến triển khai), 
sẽ hưởng lợi rất lơn từ xu thế toàn cầu này. Về công nghệ lõi, FPT đã tập trung phát triển các nền tảng công nghệ lõi như RPA, Lowcode, AI, 
Blockchain, điện toán đám mây và cơ sở hạ tầng CNTT, nhằm tăng tính cạnh tranh cho dịch vụ DX của mình (Phụ lục 3). Tất cả những công 
nghệ này đều là những nền tảng quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái ứng dụng của FPT trong làn sóng DX đang diễn ra. 

Doanh thu trong trung hạn được đảm bảo… 

Một trong những kết quả chính thành công của FPT trong việc nắm bắt nhu cầu mạnh mẽ về chi tiêu CNTT của doanh nghiệp sau nỗ lực 
nâng cao năng lực công nghệ cốt lõi đã được thể hiện qua tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ liên quan đến DX và số lượng các hợp đồng 
semi-mega với tổng giá trị hợp đồng (TCV) từ 500 nghìn USD trở lên, các hợp đồng mega (TCV từ 1 triệu USD), và đặc biệt là các hợp dồng 
lớn (TCV từ 5 triệu USD) trong hai năm qua. Một kết quả khác là sự gia tăng số lượng của các khách hàng lớn của F-Soft, khi mà công ty 
đang dần trở thành nhà cung cấp chiến lược về dịch vụ CNTT của nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Điều này củng cố khả năng doanh thu 
trung hạn và quan điểm tích cực của chúng tôi về khả năng thắng thầu của F-Soft đối với các dự án gia công phần mềm nói chung và các 
dự án DX nói riêng trong tương lai. 
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Hình 6: Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ DX tại F-
Soft đang gia tăng  

 Bảng 3: Số lượng khách hàng với doanh thu lớn đã ký kết 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu >20 
triệu USD  

0 0 2 2 1 

Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu >10 
triệu USD 

3 5 6 7 5 

Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu >5 
triệu USD 

13 10 13 19 14 

Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu >1 
triệu USD  

45 60 70 96 118 

 

Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt  Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt 

Hình 7: Số lượng các đơn hàng mà F-Soft đã ký kết trong các khoảng thời gian của hai năm qua  

  
Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt 

… nhưng sự chậm lại của thị trường Nhật Bản là một nhân tố quan trọng cần theo dõi. Chúng tôi lo ngại rằng nhu cầu CNTT bị ảnh 
hưởng ở Nhật Bản, thị trường lớn nhất của F-Soft, có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của mảng CNTT nước ngoài trong ngắn hạn. Trên 
thực tế, OECD đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản do sự bùng phát trở lại của Covid-19 và việc triển khai tiêm vắc xin chậm 
của quốc gia này. Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản được kỳ vọng sẽ phục hồi trong và sau Q3-2021, khi chiến dịch tiêm vắc-xin được đẩy 
mạnh, kéo theo sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng và lĩnh vực sản xuất, và cuối cùng là tăng chi tiêu cho dịch vụ CNTT. 

Hình 8: Đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản vào doanh 
thu của F-Soft đã giảm đi nhưng vẫn đáng kể  

 Hình 9: Tăng trưởng YoY hàng quý của DX đã hạ nhiệt sau khi 
thị trường Nhật bản chứng kiến doanh thu ghi nhận giảm tốc 

 

 

 
Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt  Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt 
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Dịch vụ CNTT trong nước 
Thương vụ hợp tác với Base.vn là sự bổ trợ đắc lực cho cơ sở khách hàng của FPT cũng như nền tảng các ứng dụng phục vụ DX 
Đầu tháng 5, FPT đã công bố việc nắm cổ phần chi phối tại Base.vn, một start up công nghệ cung cấp phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) hàng 
đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp này được biết đến rộng rãi với hệ sinh thái ứng dụng dựa trên nền tảng điện toán đám mây của mình, chủ 
yếu hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) về quy trình kinh doanh, quản lý dự án và quản trị nhân sự. Về cơ bản, các ứng dụng này 
cho phép người quản lý kiểm soát công việc kinh doanh dễ dàng hơn thông qua dữ liệu trực quan thực tế, từ đó đưa ra các đề xuất, quyết 
định nhằm tăng hiệu quả công việc, giảm chi phí (thời gian, nhân lực, tài nguyên), nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Chúng tôi tin rằng 
thương vụ này sẽ củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của FPT trong thị trường dịch vụ DX nội địa, với nhu cầu tiềm năng là rất lớn từ hơn 
800.000 doanh nghiệp SME, trước khi các sản phẩm của Base tiếp cận khách hàng toàn cầu. Tựu trung lại, chúng tôi tin rằng thương vụ này 
sẽ mang lại lợi ích cho FPT ở các khía cạnh sau: 

• Nhanh chóng tiếp cận cơ sở khách hàng mới: Trong khi chiến lược trong nước trước đây của FPT là tập trung vào các doanh 
nghiệp lớn trong VNR 500, thì việc bắt tay với Base được xem là con đường tắt để FPT nhanh chóng mở rộng cơ sở khách hàng 
SME, với việc Base hiện đang cung cấp dịch vụ cho hơn 5.000 khách hàng đa dạng trong các ngành nghề và quy mô và chủ yếu là 
SME. Nói cách khác, sẽ có một tập khách hàng với nhu cầu DX lớn hơn rất nhiều để FPT khai thác. 

• Đa dạng danh mục sản phẩm và nền tảng DX: Sự hợp tác này cho phép hai công ty tích hợp tất cả phần mềm/ứng dụng của 
mỗi bên lên một nền tảng hợp nhất, nhờ vào tính chất mở của các sản phẩm này, để thiết lập các gói giải pháp DX toàn diện, phù 
hợp nhất với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp SME, điều mà FPT vẫn còn đang thiếu. Đồng thời, các sản phẩm của Base.vn 
cũng sẽ được thừa hưởng những công nghệ lõi mới nhất của FPT như FPT.AI, Blockchain, Cloud để mang đến những giải pháp 
hiệu quả hơn nữa cho khách hàng. 

• Doanh thu ổn định hơn cùng với biên lợi nhuận cao hơn: Các ứng dụng của Base, cùng với nền tảng điện toán đám mây, sẽ đa 
dạng hóa danh mục sản phẩm của FPT theo hướng thuê bao định kỳ. Điều này sẽ tạo ra dòng doanh thu định kỳ ổn định hơn trong 
tương lai. Ngoài ra, việc hoàn thiện danh mục ứng dụng của FPT nói chung, hay sản phẩm phần mềm “Made by FPT” nói riêng, 
cũng cho thấy chiến lược mới trong việc khai thác thị trường dịch vụ CNTT trong nước theo hướng tập trung hơn về các dịch vụ 
phần mềm, thay vì chú trọng vào phần cứng và dịch vụ tích hợp hệ thống như trước đây. Điều này dự báo sẽ mang lại biên lợi 
nhuận cao hơn so với quá khứ. 

Mảng viễn thông 

Dịch vụ truyền hình trả tiền và trung tâm dữ liệu mang lại cơ hội tăng trưởng cao trong những năm tới 

Chúng tôi kỳ vọng mảng viễn thông của FPT sẽ duy trì mức tăng trưởng LNTT 20%/năm trong giai đoạn 2021-22F, chủ yếu nhờ vào các 
dịch vụ Pay TV và DC. 

• Truyền hình trả tiền: Với chiến lược phát triển nội dung, FPT Telecom (FOX) đã giành được bản quyền phát sóng các trận đấu của 
AFC vào tháng 10/2020. Thương vụ này sẽ cho phép FOX phủ sóng hầu hết các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và các 
câu lạc bộ trong khuôn khổ các giải đấu lớn của AFC, và đặc biệt Vòng loại AFC Châu Á - World Cup 2022. Với việc Việt Nam đã tiến 
đến vòng loại thứ ba của World Cup 2022, chúng tôi tin rằng các bản quyền phát sóng sẽ mang lại lợi ích hơn nữa cho FOX thông 
qua việc phân phối lại quyền phát sóng và các doanh thu quảng cáo có liên quan, bên cạnh sự tăng trưởng hữu cơ được thúc đẩy 
bởi các thuê bao internet băng thông rộng mới có lựa chọn gói dịch vụ kết hợp truyền hình trả tiền của FOX. 

• Trung tâm dữ liệu (DC): Với mục tiêu trở thành công ty lớn nhất trong thị trường DC của Việt Nam, FPT đã liên tục tăng cường 
công suất DC trong những năm gần đây, nhằm nắm bắt nhu cầu đang bùng nổ của thị trường, được dẫn dắt bởi xu hướng DX 
mạnh mẽ trong đó có việc áp dụng các ứng dụng trên nền tảng điên toán đám mây. Đặc biệt, hai cụm DC mới tại Tân Thuận 
(TP.HCM) và Phạm Văn Bạch (Hà Nội) đã được đưa vào sử dụng từ Q3-2020, hiện đang hoạt động 30 - 40% trên tổng sức chứa tối 
đa lên đến 2.300 rack (cao hơn 1,8 lần so với cung ứng hiện tại là 1.250 racks vốn đang gần được lắp đầy). Chúng tôi kỳ vọng hai 
trung tâm này sẽ hoạt động hết công suất vào năm 2023F. Ngoài ra, FOX đã hoàn thành dự án DC lớn nhất của mình, cũng là dự 
án DC lớn nhất tại Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao ở Quận 9, TP.HCM (sức chứa tối đa 3.600 rack) vào tháng 10/2020. Chúng 
tôi dự kiến dự án sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2023F sau khi cụm DC Tân Thuận 1B và Phạm Văn Bạch đạt hiệu suất huy 
động cao. 
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Hình 10: Tiến độ xây dựng dự án DC Khu Công nghệ cao của 
FOX trong tháng 10/2020 

 Hình 11: Lễ cất nóc dự án DC Khu công nghệ cao của FOX vào 
cuối tháng 10/2020 

 

 

 
Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt  Nguồn: FPT, CTCK Rồng Việt 

• Dịch vụ băng thông rộng, chiếm xấp xỉ 60% doanh thu và xấp xỉ 70% LNTT của FOX, được dự báo tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 
ổn định ở mức 10%/năm cho doanh thu và LNTT trong giai đoạn 2021-22F. Chúng tôi kỳ vọng FOX sẽ bảo vệ được biên lợi nhuận 
của mình do tính kinh tế nhờ quy mô lớn hơn và quản lý chi phí chặt chẽ sẽ bù đắp cho (1) ARPU thấp hơn, do FPT đã mở rộng 
sang các khu vực ngoài thành thị và (2) giá đầu vào của thiết bị dữ liệu cao hơn do tình trạng thiếu chip toàn cầu. 

Bảng 4: Dự phóng 2021-22F  

Đơn vị: Tỷ đồng 
2021F  

Cũ 
2021F  

Mới 
% Thay 

đổi 
YoY % 2022F YoY % 

Tổng doanh thu 36.882 34.510 -6,4% 15,7% 41.063 19,0% 
1. Công nghệ 21.720 19.246 -11,4% 14,5% 22.954 19,3% 
2. Viễn thông 12.797 13.393 4,7% 16,8% 15.864 18,5% 
3. Giáo dục và khác 2.365 1.871 -20,9% 20,0% 2.245 20,0% 

LNTT 6.115 6.552 7,1% 24,5% 7.794 19,0% 
1. Công nghệ 2.918 2.816 -3,5% 25,9% 3.438 22,1% 
2. Viễn thông 2.238 2.564 14,6% 23,6% 3.007 17,3% 
3. Giáo dục và khác 841 1.171 39,2% 23,3% 1.349 15,2% 

LNST 4.265 4.399 3,1% 24,4% 5.113 19,1% 
Nguồn: CTCK Rồng Việt   
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Định giá 

Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi là 108.800 đồng, dựa trên phương pháp tổng thành phần. Chúng tôi áp dụng mức P/E mục tiêu cho các 
mảng DV CNTT nước ngoài/DV CNTT trong nước/Viễn thông (FOX)/DV trực tuyến (FOC)/Giáo dục như bảng dưới, dựa trên tốc độ tăng 
trưởng kép của LNST dự phóng cho các công ty tương ứng trong khoảng 2021F-24F lần lượt là 30%/20%/18%/10%/20%. 

Bảng 5: Tóm tắt định giá SoTP  

Đơn vị: Tỷ đồng LNST 2021F  LNST 2022F  P/E mục tiêu 
Giá trị vốn cổ phần hợp lý 
@ LNST 2022F  

1. 1. Công nghệ 2.232  2.725   63.354 
Dịch vụ CNTT nước ngoài 1.834 2.248  25x 56.192 
Dịch vụ CNTT trong nước 398 477  15x  7.161 

2. Viễn thông 1.846  2.165   15.113 
FOX 1.623 1.920  15x  13.145 
FOC 223 246  10x  1.968 

3. FPT Giáo dục và khác 809 946  15.070 
FPT giáo dục 524 629 20x 12.580 
Công ty con khác 285 317  2.490 

4. Tiền ròng    2.741  
5. Sở hữu 6.21% TPB    2.432* 
Tổng    98.710 
Tổng số lượng CP đang lưu hành (triệu)    907,5 
Giá mục tiêu    108.800 
2021F P/E tương ứng    22,5x 
2022F P/E tương ứng    18,9x 

Nguồn: CTCK Rồng Việt; *ước tính theo giá thị trường tại ngày 6/7/2021 

Hình 12: Mức định giá của FPT đã có sự thay đổi khá mạnh mẽ  

  

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt 
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Bảng 6: So sánh các công ty trong ngành 

Công ty 
Quốc 

gia 

Vốn hóa 
(Triệu 
USD) 

Doanh thu 
2020  
(Triệu 
USD) 

LNTT 
2020  
(Triệu 
USD) 

2017-20 
2020 
ROE 
(%) 

Tỷ 
suất 

cổ 
tức 

P/E 
Trailing 

(x) 

P/E 
Forward 

(x) 

Doanh số 
3N CAGR 

(%) 

EPS 3N 
CAGR (%) 

Biên 
LNTT 
trung 
bình 

FPT VN 3.431 1.283,9 226,5 -11,2 5,3 17,0 23,6 2,0 21,2 15,1 
Các công ty dịch vụ CNTT toàn cầu (Cỡ lớn) 
Cognizant US 36.249 16.652 2.376 4,0 0,5 16,5 15,3 1,3 22,3 17,3 
Accenture IR 193.958 44.327 6.442 6,4 13,0 14,4 30,9 1,1 36,1 34,6 
Capgemini FR 32.727 18.094 1.761 8,2 5,4 10,2 14,8 1,2 28,7 21,4 
Atos FR 6.786 12.766 838 -2,3 -4,1 6,8 9,2 1,7 10,3 7,5 
Samsung SDS SK 12.803,1 9.354,4 770,0 5,8 -5,8 9,3 9,9 1,3 23,1 20,1 
TCS IN 161.370 22.119 6.044 10,1 8,9 27,5 38,0 1,2 37,6 30,4 
Infosys IN 89.019 13.536 3.592 12,5 8,7 25,6 27,3 1,7 34,3 29,6 
Wipro IN 39.024 8.345 1.834 4,4 14,8 20,1 19,1 0,2 27,8 25,5 
HCL IN 35.274 10.155 2.122 14,3 9,5 20,5 19,9 2,7 23,7 19,1 
Trung bình  36.249 13.536 2.122 6,4 8,7 16,5 19,1 1,3 27,8 21,4 
Trung vị  67.468 17.261 2.864 7,0 5,7 16,8 20,5 1,4 27,1 22,8 
Các công ty dịch vụ CNTT (Cỡ vừa) 
L&T Infotech IN 9.399 1.667 349 19,2 19,6 20,3 30,5 1,0 36,3 32,1 

Persistent IN 2.978 564 76 11,3 13,4 13,0 17,4 0,5 49,4 38,3 

Mindtree IN 5.599 1.073 190 13,4 25,2 13,5 n.a 1,0 n.a 31,0 

Mphasis IN 5.324 1.310 220 14,1 15,1 16,6 19,7 1,6 32,7 27,6 

Coforge IN 3.398 628 80 n.a 17,8 n.a 18,7 0,3 56,0 38,3 

Shenzhen DAS CH 1.100 466 49 7,7 0,4 9,1 10,7 1,1 20,5 n.a 

China Transinfo CH 3.921 1.367 130 20,7 19,5 11,1 7,9 0,4 22,0 19,8 

DHC Software CH 3.704 1.330 82 7,9 -5,8 7,8 5,1 0,6 47,5 32,1 

F-Soft VN n.a 517 85 24,3 22,6 16,1 n,a n,a n,a n,a 
Trung bình  3.813 1.192 106 13,4 16,5 13,0 17,4 0,8 36,3 32,1 
Trung vị  4.428 1.051 147 13,5 13,2 13,1 15,7 0,8 37,8 31,3 
Viễn thông 
China Telecom CH 29.381 57.098 5.260 2,4 4,2 8,1 7,7 4,4 9,2 8,6 
Telkom Indonesia ID 20.753 9.378 2.702 2,1 -2,1 28,0 19,8 5,5 14,4 13,2 

KT Corp SK 7.515 20.307 982 0,7 11,3 4,5 6,5 4,1 10,5 10,2 

PLDT inc PH 5.687 3.650 629 4,4 22,1 17,2 20,7 5,9 11,7 9,8 

Telekom Malaysia MA 5.455 2.581 307 -3,6 3,0 10,4 17,1 2,4 19,0 20,0 

Tata Communications IN 5.185 2.304 215 0,6 n.a 4,2 n.a 1,0 31,0 26,3 

True Corp TH 3.261 4.421 -188 -0,3 14,5 1,8 -5,5 2,2 172,7 n.a 

Time Dotcom MA 2.039 291 101 12,4 21,9 31,9 11,4 2,4 26,3 22,5 

Kazakhtelecom KZ 845 1.278 232 35,9 36,9 20,9 15,5 5,5 5,5 n.a 

Thaicom TH 377 114 25 -19,0 -53,1 7,0 4,3 1,8 29,1 140,5 

FOX VN 1.129 494 89 14,4 18,1 17,3 30,0 3,2 18,4 n.a 

Trung bình  5.185 2.581 232 2,1 12,9 10,4 13,4 3,2 18,4 16,6 
Trung vị  7.421 9.265 941 4,6 7,7 13,8 12,8 3,5 31,6 31,4 

Nguồn: Bloomberg, dữ liệu tại ngày 6/7/2021  
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Phụ lục 

Phụ lục 1: Đầu tư vào kỹ thuật số trong các ngành đã tăng mạnh những năm gần đây  

 

Nguồn: Pitchbook, AT Kearney; AI là Trí tuệ nhân tạo. ML là máy học. AR là thực tế tăng cường. VR là thực tế ảo 

Hình 2: Việt Nam đứng thứ 6 trong xếp hạng của AT Kearney các quốc gia gia công phần mềm hấp dẫn nhất nhờ lợi thế về chi phí  

 

Nguồn: AT Kearney 
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Phụ lục 3: Hệ sinh thái giải pháp và nền tảng DX của FPT 

 

Nguồn: FPT 

Phụ lục 4: Hệ sinh thái ứng dụng của Base.vn 

 

Nguồn: Base.vn  
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Tỷ đồng  Tỷ đồng 

KQ HĐKD FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  BẢNG CĐKT FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

Doanh thu thuần 27.717 29.830 34.510 41.063  Tiền  3.453 4.685 7.705 13.812 

Giá vốn 17.006 18.015 20.579 24.424  Đầu tư tài chính ngắn hạn 6.709 12.436 16.167 16.975 

Lãi gộp 10.711 11.816 13.932 16.640  Các khoản phải thu 6.536 6.263 6.902 8.213 

Chi phí bán hàng 2.341 2.713 2.933 3.490  Tồn kho 1.284 1.290 1.470 1.745 

Chi phí quản lý 4.252 4.501 5.004 5.954  Tài sản ngắn hạn khác 996 934 1.028 1.131 

Thu nhập từ HĐTC 690 822 947 1.078  Tài sản cố định hữu hình 7.949 9.596 9.344 8.936 

Chi phí tài chính 628 548 752 875  Tài sản cố định vô hình 1.420 1.295 1.203 1.118 

Lợi nhuận khác 80 73 50 50  Đầu tư tài chính dài hạn 2.497 2.606 2.855 3.132 

Lợi nhuận trước thuế 4.665 5.261 6.552 7.794  Tài sản dài hạn khác 2.550 2.644 2.512 2.562 

Thuế TNDN 753 839 1.123 1.341  TỔNG TÀI SẢN 33.394 41.749 49.187 57.624 

Lợi ích cổ đông thiểu số 776 885 1.029 1.213  Tiền hàng phải trả & ứng trước 8.049 9.699 10.289 12.212 

Lợi nhuận sau thuế 3.135 3.538 4.399 5.240  Vay và nợ ngắn hạn 7.514 12.062 13.955 16.605 

EBIT 4.118 4.602 5.994 7.195  Vay và nợ dài hạn 350 678 928 878 

EBITDA 5.462 6.093 7.839 9.188  Khoản phải trả ngắn hạn khác 143 87 95 105 
    %  Quỹ khen thưởng. phúc lợi 539 620 772 919 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  Quỹ khoa học công nghệ 0 0 0 0 

Tăng trưởng      TỔNG NỢ 16.595 23.147 26.039 30.718 

Doanh thu 19,4 7,6 15,7 19,0  Vốn đầu tư  của CSH 6.834 7.890 9.125 9.125 

Lợi nhuận HĐKD 32,1 11,8 30,2 20,0  Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 

EBIT 27,6 11,6 28,6 17,2  Lợi nhuận giữ lại 5.961 6.391 9.194 12.588 

Lợi nhuận sau thuế 19,9 12,8 24,4 19,1  Khoản thu nhập khác 861 1,021 1,021 1,021 

Tổng tài sản 12,3 25,0 17,8 17,2  Quỹ đầu tư phát triển 308 441 441 441 

Vốn chủ sở hữu 12,1 12,7 25,7 17,2  TỔNG VỐN 13.961 15.741 19.780 23.174 

      Lợi ích cổ đông thiểu số 2.835 2.859 3.368 3.732 

Khả năng sinh lợi 38,6 39,6 40,4 40,5       

LN gộp / Doanh thu 19,7 20,4 22,7 22,4  CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ  FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

EBITDA/ Doanh thu 14,9 15,4 17,4 17,5  EPS (đồng/cp) 4.622 4.512 4.828 5.751 

EBIT/ Doanh thu 11,3 11,9 12,7 12,8  P/E (x)  10,5   11,3  18,0 15,1 

LNST/ Doanh thu 9,4 8,5 8,9 9,1  BV (đồng/cp) 20.479 20.078 21.795 25.535 

ROA 22,5 22,5 22,2 22,6  P/B (x) 1,7 2,1 4,0 3,4 

ROE    (lần)  DPS (đồng/cp) 2.000 2.000 2.000 2.000 

Hiệu quả hoạt động 4,2 4,8 5,0 5,0  Tỷ suất cổ tức (%) 4,8% 3,9% 2,3% 2,3% 

Vòng quay kh. phải thu 13,2 14,0 14,0 14,0       

Vòng quay HTK 2,1 1,9 2,0 2,0  MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ Giá Tỷ trọng Bình quân 

Vòng quay kh. phải trả    (lần)  SoTP 108.800 100% 108.800 

Khả năng thanh toán 1,2 1,2 1,4 1,5  Giá mục tiêu (VND) 108.800 100% 108.800 

Hiện hành  1,1 1,1 1,3 1,4      

Nhanh      LỊCH SỬ ĐỊNH GIÁ Giá Khuyến nghị Thời gian 

Cấu trúc tài chính 56,3 80,9 75,2 75,4  7/7/2021 108.800 MUA Dài hạn 

Tổng nợ/ Vốn CSH 53,8 76,6 70,5 71,7  9/12/2020  61.304  MUA Dài hạn 

Vay ngắn hạn / Vốn CSH 2,5 4,3 4,7 3,8  27/11/2020  54.870  TÍCH LŨY Dài hạn 
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BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH  

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn về doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Báo cáo 
được lập trên cơ sở phân tích hoạt động của doanh nghiệp, dự phóng kết quả kinh doanh dựa trên những dữ liệu cập nhật nhất nhằm xác định giá trị hợp lý của 
cổ phiếu tại thời điểm phân tích. Chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đầy đủ những đánh giá và quan điểm của người phân tích về công ty vào báo cáo này. Nhà đầu 
tư mong muốn tìm hiểu thêm hoặc có ý kiến phản hồi, vui lòng liên lạc với người phân tích hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

Các loại khuyến cáo 

Khuyến Nghị MUA TÍCH LŨY GIẢM TỶ TRỌNG BÁN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức trong 12 tháng >20% 5% đến 20% -20% đến -5% <-20% 

GIỚI THIỆU 

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt (viết tắt là VDSC) được thành lập vào năm 2007, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: môi giới, tự doanh, 
bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán. VDSC đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến các thành phố lớn trên toàn quốc. Với thành 
phần cổ đông chiến lược cũng là đối tác lớn như Eximbank, CTCP Quản Lý Quỹ Việt Long,... cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, VDSC có tiềm lực 
về con người và tài chính để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, VDSC là một trong số ít các công ty chứng khoán 
đầu tiên quan tâm phát triển đội ngũ phân tích và ưu tiên nhiệm vụ cung cấp các báo cáo phân tích hỗ trợ thông tin hữu ích cho khách hàng. 

Phòng Phân Tích & Tư Vấn Đầu Tư cung cấp các báo cáo về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, về chiến lược đầu tư, các báo cáo phân tích ngành, phân tích 
công ty và các bản tin chứng khoán hàng ngày, hàng tuần. 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể 
nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của 
từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo 
này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt 
đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến 
nào của bản báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích 
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 
rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối 
mà không cần báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có 
sự đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật, Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2021. 


