
20
19

بر 
ام

پت
س

 5
 | 

14
41

م  
حر

 م
5 

| 1
39

8 
ور

ری
شه

 14
ه 

نب
ش

نج
| پ

 5
6 

ره
ما

ش
 | 

ان
یر

ه ا
مای

سر
ار 

باز
ی 

یل
حل

ه ت
ام

ه ن
فت

ه

 بررسی جایگاه PSPها
در بازار سهام



تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک
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شرکت های پرداخت الکترونیک 
گــروه رایانــه و خدمــات وابســته بــه آن دو گــروه از شــرکت ها 
را در خــود جــای داده اســت؛ شــرکت هایی کــه زمینــه فعالیــت 
آن ها پرداخت الکترونیک است که به آن ها پی اس پی گفته 
می شــود و شــرکت هایی کــه در زمینــه داده پــردازی فعالیــت 

دارنــد.
در شــماره پیشــرو هفته نامــه ســهامدار، بــه بررســی وضعیــت 
شــرکت های پرداخــت الکترونیــک کــه شــامل نمادهــای آپ، 

رتــاپ، پرداخــت، ســپ و رکیــش می شــود، پرداخته ایــم.
در ابتدا تغییرات شاخص گروه رایانه از ابتدای فصل تابستان 
را مشــاهده می کنیــد. گفتنــی اســت بازدهــی شــاخص گــروه 
رایانــه و فعالیت هــای وابســته بــه آن از ابتــدای ســال تاکنــون 

43 درصــد بــوده اســت.
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شاخص گروه رایانه از اول تابستان

PSP بررسی عملکرد شرکت های 
ســهم تعــدادی و مبلغــی هــر یــک از شــرکت های ارائــه دهنــده 
خدمــات پرداخــت حاضــر در بــورس از کل تراکنش هــای بــازار 
خدمــات پرداخــت الکترونیــک کارتــی، بــر اســاس آمارهــای ارائــه 
شــده توســط شــاپرک بــه عنــوان رگوالتــور بــه شــرح ذیــل اســت. 
بــه پرداخــت ملــت با ســهم 21.77 درصدی ازتعــداد تراکنش ها 
و ســهم 23.97 درصــدی از مبلــغ آن هــا همچنــان بیشــترین 
ســهم را بــه خــود اختصــاص داده و در جایــگاه نخســت هــر دو 
بــازار قــرار گرفتــه اســت.  اختــاف ســهم مبلغــی نزدیــک بــه 9 
درصد بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت به پرداخت 
ملــت را در میــزان ارزش ریالــی تراکنش هــای پرداخــت کارت 
بــه روشــنی نشــان می دهــد. ایــن درحالــی اســت کــه شــاخص 

فــوق در مولفــه تعــدادی، رقمــی کمتــر از ســه درصــد اســت.
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سهم شرکت های PSP از نظر تعداد تراکنش در مرداد  

سهم شرکت های PSP از نظر مبلغ تراکنش در مرداد

پرداخت

پرداخت

رتاپ

رتاپ

سپ

سپ

آپ

آپ

رکیش

رکیش

8.2 ٪

21.77 ٪

18.77 ٪

14.75 ٪

13.99 ٪

23.97 ٪

15.46 ٪

11.08 ٪

8.21 ٪

13.08 ٪
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

از تعداد تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش 
PSPسهم شرکت های 

بر اساس آمارهای اعامی شاپرک در مرداد شرکت به پرداخت 
ملــت هم چنــان بــا پوشــش 23.79 درصــد از بــازار تراکنش هــای 
کارتخــوان فروشــگاهی، باالتریــن ســهم را در اختیــار دارد. در 
مــاه جــاری تراکنش هــای ایــن ابــزار در همــه ی شــرکت های ارائــه 
دهنــده خدمــات رشــد مثبــت داشــته اســت. آســان پرداخــت 
پرشــین بــا کســب 37.26 درصــد از ســهم بــازار تراکنش هــای 
اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد 
تراکنش هــای مذکــور محســوب می شــود. در ایــن مــاه شــرکت 
پرداخــت الکترونیــک ســامان بــا پوشــش 28.92 درصــد از ســهم 
تعــدادی تراکنش هــای مزبــور بــه عنوان دارنده ی باالترین ســهم 

در بــازار تراکنش هــای موبایلــی شــناخته می شــود. 

 سهم از تعداد تراکنش های
ابزار پذیرش موبایلی

 سهم از تعداد تراکنش های
ابزار پذیرش اینترنتی

 سهم از تعداد تراکنش های
کارتخوان فروشگاهی

نماد

اختاف مرداد تیر اختاف مرداد تیر اختاف مرداد تیر

-٪0.80 ٪21.47 ٪22.27 ٪1.65 ٪37.26 ٪35.61 -٪0.42 ٪11.94 ٪12.36 آپ

٪5.77 ٪6.44 ٪0.67 ٪0.15 ٪7.14 ٪6.98 ٪0.23 ٪23.79 ٪23.56 پرداخت

٪0.03 ٪28.92 ٪28.89 -٪0.93 ٪14.04 ٪14.97 ٪0.39 ٪18.38 ٪17.98 سپ

٪0.13 ٪5.86 ٪5.72 -٪1.20 ٪26.90 ٪28.10 ٪0.25 ٪14.57 ٪14.32 رتاپ

٪0 ٪0.06 ٪0.06 -٪0.01 ٪0.99 ٪1 -٪0.26 ٪9.23 ٪9.49 رکیش
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

آسان پرداخت پرشین )آپ(
بــازار 3819 میلیــارد  بــا ارزش  آســان پرداخــت پرشــین)آپ( 
تومــان و ســرمایه 265 میلیــارد تومــان در مجمــع ســال مالــی 
منتهــی بــه پایــان اســفند 97، 72.93 درصــد از ســود خالــص 
معــادل هــر ســهم 80 تومــان، را میــان ســهامداران خود تقســیم 

کــرد. 

بررسی نسبت ها
نســبت های ســودآوری آپ نشــان می دهد در ســال 97 نســبت 
بــه 96 شــاهد کاهــش در نســبت های مذکــور بوده ایــم و از 
آنجایــی کــه شــرکت های فعــال در زمینــه پرداخــت الکترونیــک 
خدمــات محــور هســتند نســبت های ســودآوری نقــش تعییــن 
کــه  چــرا  دارد.  آن هــا  بازدهــی  میــزان  تعییــن  در  کننــده ای 
نســبت های ســودآوری مشــخص می کنــد توانایــی یــک شــرکت 
در کســب ســود یا نرخ بازگشــت مناســب در ســرمایه گذاری ها 

چقــدر اســت.

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های سودآوری

6.19 6.65 6.68 سود خالص به فروش

6.33 6.65 6.68 سود ناخالص به فروش

6.66 7.07 7 حاشیه سود عملیاتی

8.14 8.86 8.58 سود ناویژه به فروش

31.27 33.32 36.74 ROAبازده دارایی ها 

109.73 127.6 199.48 درصد بازده سرمایه
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

نسبت های نقدینگی بر خاف نسبت های سودآوری روند مثبتی 
را طی سـه سـال گذشـته پیموده اسـت. کاهش در نسـبت های 
سـودآوری و افزایـش در نسـبت های نقدینگـی می توانـد ناشـی 

از آن باشد که آپ قصد پرداخت بدهی های خود را دارد. 

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های نقدینگی

1.24 0.93 0.95 جاری

0.93 0.83 0.78 آنی

0.17 0.11 0.11 نقدینگی

630.03 -210.28 -91.19 سرمایه در گردش خالص

بررسی عملکرد مالی
بررسـی صورت هـای مالـی آپ در سـال مالـی 97 و سـه ماهـه 
نخسـت سـال 98 نشـان می دهد آپ در دوره های مورد بررسـی 
سودده بوده و درآمد و سودهای حاصل شده توسط این شرکت 
روند افزایشی داشته است اما افزایش و رشد آن آهسته و به 

صـورت معقـول رخ داده اسـت نـه بـه صورت نجومی. 

عملکرد مالی آپ-میلیارد تومان
تغییرات بهار 98 بهار 97 سال مالی 97 شرح

٪17 1253.7 1071.5 4699 درآمد عملیاتی
٪17 1158 990 4317 بهای تمام شده
٪17 95.6 82 383 سود ناخالص
٪21 80.4 66.3 313 سود عملیاتی
٪20 75.4 62.8 290.7 سود خالص
-- 265 265 265 سرمایه

٪20 285 237 1097 سود هر سهم )ریال(
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

درآمد آپ در 5 ماه گذشته سال 98
میانگین درآمدی آپ در هرماه از سال 97 معادل 398 میلیارد 
تومــان بــوده اســت. از ابتــدای ســال جــاری درآمــد ایــن شــرکت 
همــواره باالتــر از 400 میلیــارد تومــان قــرار داشــته؛ در فروردیــن 
ــرای آپ و در  ــارد تومــان کمتریــن درآمــد ب ــا رقــم 414.5 میلی ب
مــرداد بــا رقــم 436 میلیــارد تومــان بیشــترین درآمــد بــرای آپ 

حاصــل شــده اســت. 
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تجارت الکترونیک پارسیان )رتاپ(
تجارت الکترونیک پارسیان )رتاپ( با ارزش بازار تقریبی 1405 
میلیارد تومان و سرمایه حدودی 364 میلیارد تومان در مجمع 
سال مالی منتهی به پایان اسفند 97، 82.26 درصد از سود خالص 
معادل هر سهم 32 تومان، را میان سهامداران خود تقسیم کرد.

بررسی نسبت ها
نســبت های ســودآوری در رتــاپ رونــد کاهشــی را در ســه ســال 

گذشــته نشــان می دهــد. 
سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های سودآوری

17.52 17.52 26.01 سود خالص به فروش
20.94 21.79 31.11 سود ناخالص به فروش
18.33 14.6 23.63 حاشیه سود عملیاتی
20.66 17.95 25.82 سود ناویژه به فروش
10.72 10.56 15.06 ROAبازده دارایی ها 
38.88 48.27 47.69 درصد بازده سرمایه

نسبت های نقدینگی رتاپ بر خاف نسبت های سودآوری روند رو 
به رشد طی کرده است، در کنار روند مثبت نسبت های نقدینگی 
مجموع نسبت های اهرمی رتاپ نیز روند مثبت را نشان می دهد. 
از طرفی در صورت سود و زیان رتاپ 16 میلیارد تومان درآمد حاصل 
از سرمایه گذاری ذکر شده است. از این رو می توان کاهش در 
نسبت های سودآوری را به دلیل سرمایه گذاری در بخش هایی در 
نظر گرفت که درآینده باعث باال رفتن این نسبت ها خواهد شد.  

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های نقدینگی
1.01 1.02 0.91 جاری
0.91 1 0.88 آنی
0.26 0.37 0.3 نقدینگی

36.91 172.09 -464.36 سرمایه در گردش خالص
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

عملکرد مالی رتاپ
درآمدهای عملیاتی در ســه ماهه نخســت ســال جاری افزایش 
3 درصدی و بهای تمام شده کاهش 6 درصدی داشته است. 
اما ســود ناخالص رتاپ با افزایش 37 درصدی و ســود خالص 
متاثــر از افزایــش قابــل توجــه در درآمدهــای ســرمایه گذاری 94 

درصد رشــد کرده اســت. 
 عملکرد مالی رتاپ-میلیارد تومان

تغییرات بهار 98 بهار 97 سال مالی 97 شرح

٪3 199 193.4 808.6 درآمد عملیاتی

-٪6 144.2 153.3 641.5 بهای تمام شده

٪37 55 40 167 سود ناخالص

٪43 46.4 32.5 148.2 سود عملیاتی

٪94 49.8 25.7 141.6 سود خالص

-- 364.34 364.34 364.34 سرمایه

٪93 137 71 389 سود خالص هر سهم )ریال(
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

درآمد رتاپ در 5 ماه گذشته سال 98
میانگیــن درآمــدی بــرای هــر مــاه از ســال 97 معــادل 64 میلیارد 
تومــان بــوده اســت. بــه جــز فروردیــن در 4 مــاه گذشــته از ســال 
98 درآمد رتاپ همواره باالتر از میانگین سال 97 قرار داشته 
و در مــرداد بــا رســیدن بــه رقــم 80.7 میلیــارد تومــان بیشــترین 

درآمد در ســال جاری را به دســت آورده اســت. 
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

کارت اعتباری ایران کیش )رکیش(
کارت اعتباری ایران کیش)رکیش( با ارزش بازار 1172 میلیارد 
تومــان و ســرمایه 200 میلیــارد تومانــی در مجمــع ســال مالــی 
ــان اســفند 97، 29.95 درصــد از ســود خالــص  ــه پای منتهــی ب
معــادل هــر ســهم 165 ریــال، را میــان ســهامداران خــود تقســیم 

کــرد.

بررسی نسبت ها
نســبت های ســودآوری در رکیش طی ســه ســال گذشــته نشان 

از روند کاهشی دارد. 

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های سودآوری
25.52 29.54 29.75 سود خالص به فروش
32.56 37.11 35.45 سود ناخالص به فروش
33.85 38.3 37.69 حاشیه سود عملیاتی
40.42 44.85 45.53 سود ناویژه به فروش
15.9 18.3 16.25 ROAبازده دارایی ها
55.1 53.36 64.53 درصد بازده سرمایه

درکنــار کاهــش نســبت های ســودآوری نســبت های نقدینگــی 
نســبت های  در  منفــی  نکتــه  امــا  داشــته  بهتــری  وضعیــت 
نقدینگــی کاهــش در ســرمایه در گــردش شــرکت بــوده اســت. 

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های نقدینگی
0.82 1.02 0.78 جاری
0.78 0.97 0.75 آنی
0.1 0.1 0.07 نقدینگی

-592.36 52.01 -554.76 سرمایه در گردش خالص
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

عملکرد مالی رکیش
در ســال جــاری رکیــش افزایــش ســرمایه 30 درصــدی را پشــت 
ســر گذاشــته و ســرمایه آن از 200 میلیــارد تومــان بــه 260 
میلیاردتومان ارتقا پیدا کرده اســت. افزایش ســرمایه شــرکت 
موجب کاهش 4 درصدی ســود خالص در بهار امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته و هم چنیــن افــت 27 درصــدی ســود خالــص 

هــر ســهم شــده اســت. 

 عملکرد مالی رکیش-میلیارد تومان

تغییرات بهار 98 بهار 97 سال مالی 97 شرح

٪25 118.8 95.2 431.7 درآمد عملیاتی

٪33 76 57.2 257.2 بهای تمام شده

٪12 42.7 38 174.5 سود ناخالص

٪5 31.8 30.4 146 سود عملیاتی

-٪4 21.6 22.5 110 سود خالص

٪30 260 200 200 سرمایه

-٪27 83 113 551 سود خالص هر سهم )ریال(
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

درآمد رکیش در 5 ماه گذشته سال 98 
میانگیــن درآمــدی رکیــش طــی ســال 97 معــادل 35.8 میلیــارد 
تومــان بــوده اســت. از ابتــدای ســال جــاری رونــد کســب درآمــد 
رکیــش همــواره باالتــر از ســال 97 قــرار داشــته و در تیرمــاه بــا 
رقم 45 میلیارد تومان بیشــترین درآمد توســط رکیش حاصل 

شــده اســت. 
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

به پرداخت ملت )پرداخت(
بــه پرداخــت ملــت )پرداخــت( بــا ارزش بــازار تقریبــی 2393 
میلیــارد تومــان و ســرمایه 145 میلیــارد تومــان در مجمــع ســال 
مالــی منتهــی بــه پایــان اســفند 97، 89,97 درصــد از ســود 
خالــص معــادل هــر ســهم 1355 ریــال، را میــان ســهامداران 

خــود تقســیم کــرد.

بررسی نسبت ها
بــه پرداخــت ملــت نســبت های ســودآوری قابــل توجهــی داشــته 
اســت. برخــاف آنکــه برآینــد نســبت های ســودآوری نشــان 
از کاهــش دارد، درصــد بــازده ســرمایه نســبت بــه ســال 95 

افزایشــی و نســبت بــه ســال 96 کاهشــی بــوده اســت. 
سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های سودآوری

13.34 18.09 26.4 سود خالص به فروش
17.22 23.5 34.9 سود ناخالص به فروش
17.68 24.95 39.57 حاشیه سود عملیاتی
20.3 25.5 40.06 سود ناویژه به فروش
22.61 32.68 24.38 ROAبازده دارایی ها 
150.62 245.22 126.73 درصد بازده سرمایه

در نســبت های نقدینگــی شــاهد کاهــش قابــل توجــه ســرمایه 
در گــردش هســتیم و ایــن مــورد می تواندبــا توجــه بــه رونــد 
کاهشــی نســبت های ســودآوری حائــز اهمیــت باشــد. چــرا کــه 
می توانــد نشــان دهنده افزایــش بدهی هــای به پرداخت باشــد. 

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های نقدینگی
0.75 1.05 0.79 جاری
0.67 0.98 0.76 آنی
0.07 0.21 0.05 نقدینگی
-1.27 154.3 -360.71 سرمایه در گردش خالص
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

 عملکرد مالی پرداخت 
بررســی صورت هــای مالــی بــه پرداخــت نشــان از کاهــش 9 
درصــدی ســود خالــص در دوره ســه ماهــه دارد.  درآمدهــای 
ــی طــی دوره ســه ماهــه نخســت ســال 98 افزایــش 14  عملیات
درصــدی داشــته و رقــم آن معــادل 425.7 میلیــارد تومــان بوده 

اســت. 
 عملکرد مالی پرداخت-میلیارد تومان

تغییرات بهار 98 بهار 97 سال مالی 97 شرح

٪14 425.7 374 1637.6 درآمد عملیاتی

٪15 338.5 294 1305 بهای تمام شده

٪9 87.2 79.8 332.5 سود ناخالص

-٪5 74 78 289.5 سود عملیاتی

-٪9 54.7 60 218.4 سود خالص

-- 145 145 145 سرمایه

-٪9 377 414 1506 سود خالص هر سهم)ریال(
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

درآمد پرداخت در 5 ماه گذشته 98
میانگیــن درآمــدی بــه پرداخــت ملــت در ســال 97 بــرای هــر 
مــاه حــدود 134 میلیــارد تومــان بــود. در ســال جــاری کمتریــن 
درآمــد ایــن شــرکت در اردیبهشــت معــادل 134 میلیــارد تومــان 
و بیشترین آن در تیرماه معادل 176 میلیارد تومان به دست 
آمــده اســت. بنابرایــن در تمامــی 5 مــاه گذشــته درآمد پرداخت 

همــواره باالتــر از رقــم درآمــدی ســال 97 بــوده اســت. 
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

پرداخت الکترونیک سامان)سپ(
پرداخـت الکترونیـک سامان)سـپ( بـا ارزش بـازار تقریبـی 4186 
میلیارد تومان و سرمایه 300 میلیارد تومان، در مجمع سال مالی 
منتهـی بـه پایـان آذر 97، 24.43 درصـد از سـود خالـص معـادل 

هر سـهم 30 تومان، را میان سـهامداران خود تقسـیم کرد.

بررسی نسبت ها 
برآیند نسبت های سودآوری در سپ مثبت ارزیابی می شود. 

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های سودآوری
17.35 15 27.12 سود خالص به فروش
18.68 17.43 35.71 سود ناخالص به فروش
15.85 18.15 41.13 حاشیه سود عملیاتی
16.94 19.24 45.04 سود ناویژه به فروش
29.75 25.66 17.8 ROAبازده دارایی ها 
122.75 81.8 90.16 درصد بازده سرمایه

در نســبت های نقدینگــی پرداخــت الکترونیــک ســامان شــاهد 
کاهش هستیم. نسبت های جاری و آنی هر دو در سال مالی 
منتهــی بــه پایــان اســفند بــه کمتــر از 1 رســیده اند. رقــم کمتــر از 
1 برای دو نســبت ذکر شــده مناســب نیســت و توانایی شــرکت 
در پرداخت بدهی ها را زیرســوال می برد. از طرفی منفی بودن 
ســرمایه در گــردش نیــز نکتــه منفــی در نســبت های نقدینگــی 

بــه شــمار می رود. 
سال مالی 97 سال مالی 96 سال مالی 95 نسبت های نقدینگی

0.95 1.06 1.07 جاری
0.92 1.03 1.05 آنی
0.15 0.33 0.23 نقدینگی

-151.69 130.9 115.91 سرمایه در گردش خالص
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

عملکرد مالی سپ 
ســال مالــی ســپ منتهــی بــه پایــان آذرمــاه اســت. صورت هــای 
مالــی 6 ماهــه منتهــی بــه پایــان خــرداد نشــان از افزایــش 25 
درصــدی در درآمدهــای عملیاتــی و رشــد 27 درصــدی در بهــای 
تمام شده دارد. از این رو سود ناخالص با افزایش 15 درصدی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رو بــه رو بــوده اســت. 
ســپ طــی 6 ماهــه گذشــته از شــروع ســال مالــی منتهــی بــه 
آذر 98  افزایــش ســرمایه 67 درصــدی داشــته اســت. کاهــش 
7 درصــدی ســود خالــص در 6 مــاه گذشــته ناشــی از افزایــش 

ســرمایه نامبــرده بــوده اســت. 

تغییرات  6ماهه منتهی به
98/03/31

 6ماهه منتهی به
97/03/31

 سال مالی منتهی به
97/09/30 شرح

٪25 770 616 1273.4 درآمد عملیاتی

٪27 646.8 508.8 1057.8 بهای تمام شده

٪15 123 107 215.5 سود ناخالص

٪12 113.7 101.2 201.8 سود عملیاتی

-٪7 91.6 98.6 221 سود خالص

٪67 300 180 180 سرمایه

-٪44 305 548 1228  سود خالص هر
سهم )ریال(
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تحلیل بنیادی شرکت های پرداخت الکترونیک

درآمد پرداخت در 5 ماه گذشته 98
درآمــد ســپ از ابتــدای ســال جــاری رونــد نســبتا ثابتــی را طــی 
کــرده و بــه جــز اردیبهشــت کــه رقــم آن بــه 120 میلیاردتومــان 
رســیده در ســایر ماه هادرآمــد شــرکت باالتــر از 135 میلیــارد 

تومــان بــوده اســت. 
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