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CTCP FPT (FPT) 
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm tăng 8.7% yoy  
 

 Doanh thu và LNTT 9 tháng đầu năm lần lượt tăng 8.0% và 8.7% yoy 

— Doanh thu 3Q/2020 đạt 7,553 tỷ VND, tăng 6.3% YoY trong đó khối công nghệ tăng 1.9% yoy, 

khối Viễn Thông tăng 8.8% yoy và khối Đầu tư & Giáo dục tăng 37.7% yoy. LNTT 3Q/2020 đạt 

1,386 tỷ VND, tăng 1.3% yoy trong đó LNTT khối Công nghệ tăng 3.7% yoy và khối Viễn 

thông tăng 10.8% yoy, trong khi đó LNTT khối Đầu tư & Giáo dục giảm 20.4% yoy. Lũy kế 9 

tháng đầu năm, doanh thu đạt 21,164 tỷ VND, tăng 8.0% yoy, LNTT đạt 3,814 tỷ VND, tăng 

8.7% yoy.  

  

Giá trị đơn đặt hàng mới của mảng dịch vụ CNTT nước ngoài tăng 22% so với cùng kì 

— 3Q2020, doanh thu từ mảng dịch vụ CNTT nước ngoài có mức tăng trưởng thấp nhất trong 

các quý gần đây, chỉ tăng 3.7% yoy là nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng của FPT 

có phần chậm lại. Tuy nhiên, KBSV kì vọng đà tăng trưởng sẽ hồi phục trong năm 2021 khi 

giá trị đơn hàng kí mới trong 9 tháng đầu năm đạt 9,595 tỷ VND, tăng 22% yoy; số lượng 

khách hàng lớn với doanh thu đóng góp doanh thu trên 500 nghìn USD và 1 triệu USD lần 

lượt đạt 180 và 87 doanh nghiệp ( tăng 16% và 6% yoy).  

 

LNTT mảng Dịch vụ Viễn thông tăng 20.5% yoy nhờ cắt giảm chi phí và PayTV đạt điểm hòa 

vốn   

— 3Q2020, LNTT mảng Dịch vụ Viễn thông tăng 20.5% yoy trong khi doanh thu chỉ tăng 10.9% 

yoy, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 15.8% tại 3Q2019 lên 17.2% tại 3Q2020 nhờ chính 

chính sách cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí marketing. Cùng với đó, mảng Pay TV đã đạt 

đến điểm hòa vốn với doanh thu tăng xấp xỉ 30% so với cùng kì trong 9 tháng đầu năm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biểu đồ 1. Tăng trưởng doanh thu tính đến 3Q2020 

Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ Quảng 

cáo đều có sự hồi phục đáng kể về tăng 

trưởng doanh thu trong 3Q2020 sau khi sụt 

giảm mạnh trong 2Q2020. 

 

KBSV kì vọng, đà tăng trưởng ở tất cả các 

mảng kinh doanh có thể được cải thiện trở lại 

từ đầu năm 2021 khi dịch Covid-19 đã được 

kiểm soát tốt tại Việt Nam và có những dấu 

hiệu tích cực trên thế giới. 
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Hệ thống khuyến nghị   

 

Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên 

phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các 

nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu 

là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể 

thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các 

trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết 

định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu 

tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không 

được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn 

bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ 

nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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