
 

CẬP NHẬT CÔNG TY 
SSI Research 

 

Ngày 07/12/2021 

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSE) 

 

 

  

 

 

Chuyên viên phân tích: 

Nguyễn Trần Phương Nga (Ms.) 

ngantp@ssi.com.vn  

Thông số cơ bản 
Giá 62.100 
Vốn hóa (tỷ VND) 4.905 
Số lượng CP lưu hành 78.981.790 
KLGD TB 3T 1.725.021 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 86,10 
P/E 42,92 
P/B 3,70 
ROE 9,0% 
ROA 1,7% 
Sở hữu NN 0,00% 
Sở hữu NĐTNN 19,59% 
Room NĐTNN 29% 
Free-float 51,4% 
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Cập nhật Kết quả kinh doanh Q3/2021 

Trong Q3/2021, FRT đạt 4.993 tỷ đồng doanh thu thuần (+45% YoY) và 61 tỷ 
đồng lợi nhuận trước thuế (so với lỗ -8,5 tỷ đồng trong Q3/2020). Doanh thu thuần 
và LNTT 9T2021 đạt 14.018 tỷ đồng (+31% YoY) và 137 tỷ đồng (+668% YoY), 
hoàn thành 86% và 114% kế hoạch năm. Kết quả 9T2021 cũng vượt ước tính của 
chúng tôi về LNTT 2021 là 130 tỷ đồng. 

FPT Shop (đóng góp 76% tổng doanh thu Q3/2021): Doanh thu đạt 3.801 tỷ 
đồng (+23% YoY) 

Doanh thu (tỷ đồng) 3Q21 3Q20 YoY 
Laptop 2.021 846 139% 
Điện thoại di động và phụ kiện 1.780 2.235 -20% 
FPT Shop 3.801 3.081 23% 
Đóng góp doanh thu laptop 53% 27%  

Đóng góp doanh thu Điện thoại di động và phụ kiện 47% 73%  

Nguồn: FRT, SSI Research 

• Có 630 cửa hàng tính đến Q3/2021 (+35 cửa hàng so với đầu năm). 

• Việc đóng cửa hàng tại TP.HCM và một số tỉnh tại miền Nam tác động đáng kể 
đến công ty (đóng cửa ~65% số lượng cửa hàng). Mặc dù vậy, nhờ (1) dịch vụ 
giao hàng tận nơi, (2) khả năng dự trữ hàng tồn kho trong giai đoạn khan hiếm 
chất bán dẫn và (3) sản phẩm laptop chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu, 
công ty vẫn đạt tăng trưởng doanh thu bền vững trong Q3/2021. 

• Trong khi doanh thu từ điện thoại di động và phụ kiện giảm -20% YoY, doanh thu 
laptop ghi nhận mức tăng đột biến 139% YoY do mùa tựu trường, giúp FPT Shop 
tăng 23% YoY doanh thu trong Q3/2021. 
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Bảng: Kết quả kinh doanh Q3/2021 

(tỷ đồng) 3Q21 3Q20 YoY 2Q21 QoQ 
% hoàn thành  

KH năm 
TSLN 

3Q21 3Q20 2Q21 2020 
Doanh thu thuần 4.993,3 3.432,2 45,5% 4.359,3 14,5% 85,5%     

Lợi nhuận gộp 694,7 476,2 45,9% 604,9 14,8%  13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 
Lợi nhuận hoạt động 95,9 -1,2 N.a 26,1 266,8%  1,9% 0,0% 0,6% 0,5% 
EBIT 97,7 12,5 682,7% 72,5 34,8%  2,0% 0,4% 1,7% 1,0% 
EBITDA 100,3 12,9 680,0% 73,0 37,4%  2,0% 0,4% 1,7% 1,0% 
Lợi nhuận trước thuế 60,9 -8,5 N.a 37,5 62,4% 114,2% 1,2% -0,2% 0,9% 0,2% 
Lợi nhuận ròng 47,2 -6,7 N.a 30,2 56,3%  0,9% -0,2% 0,7% 0,1% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 47,4 -0,2 N.a 30,1 57,7%  1,0% 0,0% 0,7% 0,2% 

Nguồn: FRT, SSI Research 

Chuỗi nhà thuốc Long Châu (24% tổng doanh thu Q3/2021): Doanh thu tăng 240% YoY đạt 1.193 tỷ đồng 

• Tính đến Q3/2021, FRT có 308 nhà thuốc Long Châu (+108 cửa hàng so với đầu năm, phù hợp với kế 
hoạch mở mới cửa hàng trong 2021). Chuỗi nhà thuốc đã có mặt tại 52 tỉnh thành (so với 43 tỉnh thành 
trong Q3 và Q4/2020) 

• Chuỗi nhà thuốc Long Châu hưởng lợi từ làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam, do người tiêu dùng dự trữ 
thuốc và thực phẩm chức năng. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý trong tháng 8/2021 khi TP.HCM áp dụng nghiêm 
ngặt các biện pháp giãn cách xã hội, người tiêu dùng không thể mua tại các nhà thuốc nhỏ lẻ do thiếu bên 
thứ ba giao hàng và không thể mua online. Do đó, người tiêu cùng chỉ có thể mua hàng tại các chuỗi nhà 
thuốc hiện đại, giúp FRT hưởng lợi. 

Mặc dù Long Châu tăng đóng góp trong doanh thu Q3/2021 và đây cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao 
hơn, biên lợi nhuận gộp chung trong Q3/2021 không đổi so với năm ngoái là 13,9%. Điều này cho thấy biên 
lợi nhuận gộp của FPT Shop giảm, do đẩy mạnh hoạt động khuyến mãi để thúc đẩy doanh thu. 

Nhờ doanh thu chuỗi nhà thuốc tăng mạnh và các biện pháp cắt giảm chi phí, tỷ lệ chi phí SG&A/ doanh thu 
giảm từ 14% trong Q3/2020 còn 13% trong Q3/2021. 

Theo ước tính của chúng tôi, mảng nhà thuốc đã đạt điểm hòa vốn trong Q3/2021 (so với lỗ -50 tỷ đồng trong 
Q3/202). Lợi nhuận Long Châu cải thiện và doanh thu laptop tại FPT Shop mạnh mẽ giúp FRT phục hồi từ mức 
lỗ -8,5 tỷ đồng trong Q3/2020 lên lãi trước thuế 61 tỷ đồng trong Q3/2021. 

Tỷ lệ nợ/ vốn CSH duy trì ở mức cao 3,8x (so với 0,96x của MWG và 0,73x của DGW) do công ty mở rộng 
mạnh mẽ mảng nhà thuốc, và duy trì hàng tồn kho ở mức cao trong giai đoạn khan hiếm laptop. 

Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết ước tính FRT trong báo cáo sắp tới. 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm 
bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo 
đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. 
Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI 
và các công ty con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty 
được đề cập tới trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn 
bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp 
thuận của SSI. 
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