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  پتروشیمی زاگرس  شرکت تحلیل بنیادی
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 معرفی شرکت 

 اجرای جهت در و کشور اقتصادی توسعه سوم برنامه چارچوب در زاگرس پتروشیمی شرکت

 تن هزار 056 و میلیون9 سالیانه تولید هدف با 9731 سال در پتروشیمی عظیم های پروژه

 آن تفصیلی طراحی و بوده طرح این لیسانس دارنده لورگی آلمانی شرکت. شد تاسیس متانول

. است گرفته صورت( لورگی و پیدک) پتروشیمی صنایع مهندسی طراحی شرکت وسیله به

 منظور به صنعتی کارخانجات برداری بهره و اندازی راه احداث از است عبارت شرکت موضوع

 مواد کلیه تبدیل و صادرات و ذخیره پتروشیمی، محصوالت صدور فروش، بازاریابی، تولید،

 فعالیت کلیه انجام و ها آن ذیربط مشتقات و فرعی های فرآورده و پتروشیمیائی و پتروشیمی

 به مربوط مستقیم غیر و مستقیم طور به که مهندسی و فنی بازرگانی، صنعتی، تولیدی، های

 .باشد می مذکور عملیات

 می تن هزار 766 و میلیون 7 زاگرس پتروشیمی متانول تولید اسمی ظرفیت حاضر حال در 

 بنیادی تحلیل به ادامه در. باشد می ایران متانول کننده تولید بزرگترین شرکت این. باشد

 .پردازیم می زاگرس
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آخرین قیمت در تاریخ 97/01/21 نماد نام شرکت 

35,134زاگرسپتروشیمی زاگرس

حجم مبناصنعت سال مالی 

-محصوالت شیمیایی 12/29

بازار ارزش بازار ) میلیارد ریال (سرمایه  ) میلیارد ریال (

بازار عادی فرابورس 2,40084,322

ارزش دفتری

 به ازای هر سهم  براساس ترانامه 

حسابرسی نشده 96/9/30 ) ریال

اندوخته 

  به ازای هر سهم  براساس 

ترانامه حسابرسی نشده  

96/9/30) ریال(

سود انباشته 

به ازای هر سهم براساس ترانامه 

حسابرسی نشده   96/9/30

5,6701004,570

گروه   P/E   شرکت  P/E      پیش بینیEPS  دربودجه سال 96

7,7524.534.52

 شرکت در یک نگاه 
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  شرکت در صنعتجایگاه 

، ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر 6102در سال IHSطبق آمار موجود منتشره توسط موسسه 

درصد کل  4تن است که  میلیون 5تن بوده است در شرایط فعلی کشور، توان تولید متانول  میلیون 5/062

درصد متانول  25ظرفیت اسمی متانول جهان را پوشش میدهد . پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به 

 درصد متانول جهان را دارا میباشد. 2/6ایران و 

 پتروشیمی زاگرس در بین شرکتهای فعال در زمینه تولید متانول در کشور با حجم فروش معادل مبلغ  

 لیارد ریال  رتبه اول را به خود اختصاص داده است.می 81،503

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سهامنام سهامدار
درصد 

مالکیت

%426,729,78917.78           شرکت گروه صنعتي شيمي پوشينه

%428,262,78917.84           شرکت الياف صنعتي مرواريد

%502,800,00020.95               شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا

%823,335,66734.31          شرکت گسترش نفت وگازپارسيان

%218,871,7559.00           سايرسهامداران

%2,400,000,000100جمع

ترکیب صاحبان سهام
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 مهمترین منابع و ریسکها

: با توجه به سیاست گذاری تامین مالی شرکت ریسک قابل توجه ای از  ریسک نوسانات نرخ بهره

 بابت نوسانات نرخ  بهره متوجه شرکت نمی باشد

بدلیل رعایت کلیه استانداردهای بین المللی در این صنعت در تمامی   ریسک کیفیت محصوالت :

 مراحل تولید، نگزانی خاصی وجود نخواهد داشت .

هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصوالت نوسانات نرخ ارز:  ریسک 

فروش صادراتی  صادراتی شرکت اثر گذار خواهد بود همچنین بخشی از درآمدهای حاصله از

مصرفی، قطعات یدکی، هزینه اجاره و سوخت کشتی های مورد استفاده و غیره جهت خرید اقالم 

 مصرف می گردد.

:  به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قراردادا ریسک قیمت نهاده های تولید

هزینه مواد اولیه می تواند باعث  با تامین کننندگان ذیربط اقدام گردیده است . لیکن افزایش

 .افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی : هر گونه تغییرات احتمالی بین 

ر المللی در ارتباط با حمل محصوالت یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی ب

 تولید و صادرات بر سودآوری شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت 

با توجه به توان تولید درداخل و خارج از کشور و بازارهای جهانی مصرف ، در  ریسک تجاری :

حال حاضر ریسک تجاری قابل مالحظه ای وجود ندارد لیکن تنوع بخشی به مشتریان و ورود به 

 قرار گرفته است .بازرارهای جدید در دستورکار شرکت 

  LCبه محدودیتهای بین المللی بانکی همانند بازگشایی :  با عنایت ریسک اعتباری مشتریان 

جهت اعتبارسنجی و تضمین وصول مطالبات برخی از مشتریان محدود وجود دارد در این زمینه 

از  اقداماتی از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران شروع شده که پس از نهایی شدن بخشی

 ریسکهای جاری کاسته خواهد شد.

نقدینگی : با توجه به بازار مناسب فروش متانول و مصرف آن در مقطع فعلی و همچنین ریسک 

 وصول مبالغ آن از لحاظ پیش بینی و کنترل نقدینگی و همچنین منابع مالی مورد نیاز ریسک

 بر جریانهای نقدی از نی قابل اهمیتی متوجه شرکت تبوده و شرکت با پیش بینی نقدینگی مبت



 

 
 

  

 

 ]5[ 77166888نمابر :              77169988تلفن :         91شماره  –خیابان بندرانزلی  –خیابان طالقانی  –تهران 
 

طریق گزارش صورت دریافت و پرداخت و همچنین تجزیه و تحلیل شاخص های نقدینگی ریسک 

 نقدینگی را مدیریت میکند

 

 فرصتهای صنعت 

 ارزش افزوده باال 

 وجود نیروهای متخصص و توانمند

 دسترسی به خوراک فراوان 

 ، کاهش هزینه های حمل ونقل ( دسترسی به آبهای آزاد بین المللی ) سهوت صادرات

 هزینه های مناسب نیروی انسانی 

 موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران 

 

 تهدیدهای صنعت 

 محدودیتهای ایجاد شه ناشی از تحریم 

 مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزی 

 مشکالت مربوط به تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی 

 مشکالت مربوط به محدودیتهای ایجاد شده در بازار های هدف 

 عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز خوراک 

 کاهش قیمت جهانی نفت، تولید نفت و گاز شیل و در نتیجه آن کاهش قیمت متانول 

 عدم رشد صنایع پایین دستی متانول در کشور
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تعداد سهامنام سهامدار
درصد 

مالکیت

%816,496,29434.02            شرکت گسترش نفت وگازپارسيان

%428,262,78917.84           شرکت الياف صنعتي مرواريد

%426,729,78917.78           شرکت گروه صنعتي شيمي پوشينه

%502,800,00020.95               شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا

%59,519,0082.48               شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاران ايرانيان

%166,192,1207.00              ساير سهامداران

%2,400,000,000100جمع

ترکیب صاحبان سهام در پایان 1396/12/29
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 ظرفیات  از% 18 شارکت  10 ساال  اعالمی بودجه  در بینی پیش طبق.میباشد شرکت اصلی محصول متانول

  است داده پوشش را متانول  عملی و اسمی

عمیرات ت بدلیل .است درصد13 از ظرفیت تولید اسمی متانول شرکتپیش بینی   10در بودجه اعالمی سال 

 دوره ای تولید متانول کمتر از ظرفیت اسمی و عملی پیش بینی شده است 

 درصد میباشد. 37معادل  10نسبت به بودجه اعالمی سال  10ماهه سال  نه تولیددرصد پوشش 

 

 

 توجاه  بایاد  است همچناین  شرکت محصول ترین آور سود حال عین در و محصول ترین فروش پر متانول

 عملکرد بر سزایی به تاثیر ها تحریم و دالر نرخ لذا.  باشد می خارجی فروش شرکت، فروش درصد 15 داشت

 .دارند شرکت

 معتبار  مناابع  از که متانول جهانی نرخهانی مبنای بر شده توافق نرخهای با شرکت طریق از صادراتی فروش

 فاروش  نارخ  گاردد  مای  تعیاین  مادیره  هیات منتخب فروش کمیته هماهنگی با آید می بدست المللی بین

 .گردد می تعیین انرژی بورس در داخلی

 

%74%2,335,16495       3,135,000      %3,204,65397      2,900,327        2,688,241     3,300,000      3,300,000      متانول

%71%5,232,633100      7,365,600      %7,039,61896       6,333,533     5,742,176     7,365,600    7,365,600    بخار

%72%10,500,6007,567,79798%10,665,60010,665,6008,430,4179,233,86010,244,27196جمع

درصد 

پوشش نه 

ماهه سال 

96

ظرفیت عملیظرفیت اسمی

پیش بینی سال 

منتهی به 

1396/12/30

تولید96  به 

ظرفیت اسمی

 

نه ماهه حسابرسی 

نشده  منتهی به 

96/9/30

مقدار تولید )تن(

واقعی سال منتهی 

به 1394/12/29

واقعی سال منتهی 

به 1395/12/29

تولید95  به 

ظرفیت اسمی
نام محصول

واقعی سال منتهی 

به 1393/12/29

نام 

محصول

صادراتداخلیصادراتداخلیصادراتداخلی

28,325,914    643,326         25,095,198      541,738        30,518,610     910,008             متانول

   -                     144,694           - 306,754         - 492,223          بخار

1,402,23130,518,610848,49225,095,198788,02028,325,914جمع

96%97%97% میزان فروش صادراتی

واقعی دوره منتهی به 1395/12/30واقعی دوره منتهی به 1394/12/29واقعی سال منتهی به 1393/12/29
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نام 

محصول

واقعی سال منتهی 

به 1393/12/29

واقعی سال 

منتهی به 

1394/12/29

پیش بینی سال 

منتهی به 

1396/12/30

نه ماهه حسابرسی 

نشده  منتهی به  

96/9/30

درصد پوشش

نه ماهه  منتهی 

به  96/9/30

کارشناسی سه 

ماهه آخر منتهی 

به 1396/12/29

کارشناسی سال 

منتهی به 

1396/12/29

کارشناسی سال 

منتهی به 

1397/12/29 با 

فرض عدم یکسان 

کارشناسی سال 

منتهی به 

1397/12/29 با فرض 

یکسان سازی ارز

894,1943,100,0003,100,0003,100,000%2,733,5692,863,0353,100,0002,205,80671متانول

467,9201,900,0001,900,0001,900,000%784,653984,5201,900,0001,432,08075بخار

5,000,000              5,000,000           5,000,000        1,362,114      %3,637,88673      5,000,000         3,847,555    3,518,222       جمع

مقدارفروش )تن(

نام 

محصول

واقعی سال منتهی 

به 1393/12/29

واقعی سال 

منتهی به 

1394/12/29

پیش بینی سال 

منتهی به 

1396/12/30

نه ماهه حسابرسی 

نشده  منتهی به  

96/9/30

درصد پوشش

نه ماهه  منتهی 

به  96/9/30

کارشناسی سه 

ماهه آخر منتهی 

به 1396/12/29

کارشناسی سال 

منتهی به 

1396/12/29

کارشناسی سال 

منتهی به 

1397/12/29 با 

فرض عدم یکسان 

کارشناسی سال 

منتهی به 

1397/12/29 با فرض 

یکسان سازی ارز

42,650,89746,872,00046,872,000   15,612,627    %27,038,27064     42,348,679  25,636,936   28,969,240     متانول

740,361826,819826,819         235,137        %505,22472           700,000           306,754         144,694           بخار

15,847,76443,391,25847,698,81947,698,819%29,113,93425,943,69043,048,67927,543,49464جمع

مبلغ فروش)میلیون ریال (

نام 

محصول

واقعی سال منتهی 

به 1393/12/29

واقعی سال 

منتهی به 

1394/12/29

پیش بینی سال 

منتهی به 

1396/12/30

نه ماهه حسابرسی 

نشده  منتهی به  

96/9/30

درصد پوشش

نه ماهه  منتهی 

به  96/9/30

کارشناسی سه 

ماهه آخر منتهی 

به 1396/12/29

کارشناسی سال 

منتهی به 

1396/12/29

کارشناسی سال 

منتهی به 

1397/12/29 با 

فرض عدم یکسان 

کارشناسی سال 

منتهی به 

1397/12/29 با فرض 

یکسان سازی ارز

15.1                      15.1                   13.8               17.5                %12.390                  13.7                9.0                   10.6                   متانول

0.4                        0.4                    0.4                  0.5                  %0.496                    0.4                  0.3                   0.2                     بخار

نرخ فروش )میلیون ریال(
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 مواد اولیه مصرفی  

 بخار فروش نرخ درصد 36 معادل آمده بعمل توافق اساس بر مبین پتروشیمی شرکت به بخار فروش نرخ

 . است گردیده تعیین زاگرس پتروشیمی شرکت به مبین پتروشیمی شرکت

 قدار و مبلغ فروش در تحلیلهای کارشناسی به شرح جدول ذیل میباشدم

 

 پان   در آنچه و است هرتن ازای به یال 96،835،666معادل 10نرخ فروش متانول در بودجه اعالمی سال 

 99،655،658و در مردادماه میانگین نرخ فاروش    است ریال 96،373،057 نرخ میانگین شده محقق ماهه

 ریال بوده است 

 

 

 

 

 

 

 دفااتر  در مباین  پتروشیمی شرکت ارسالی حسابهای صورت برمبنای مصرفی ویوتیلیتی خوراک های هزینه

 بر ریال 7675 معادل 15 سال بودجه برای و  ریال7551 خوراک گاز نرخ 9715 سال برای که میگردد ثبت

 است شده لحاظ ریال7،059معادل   10و و برای بودجه سال مکعب متر استاندارد

 صنفی انجمن 9715 سال مصوب و کارشناسی نرخهای برمبنای جانبی وسرویسهای اکسیژن گاز نرخ

 .میشود تعیین پتروشیمی صنعت کارفرمایی

2,454,714,1263,8859,536,5642,685,012,3913,5499,529,3392,876,261,5263,0358,730,615گاز خوراک

1,075,195,1383,3453,596,5281,163,771,6763,3573,907,3071,261,699,5853,3924,279,912اکسیژن

13,133,09213,436,64613,010,527

واقعی سال 1395 واقعی سال 1394واقعی سال 1393شرح

      3,54310,304,986     2,908,684,2573,64110,591,9032,194,307,1083,3797,368,8642,908,684,257گاز خوراک

       3,6834,648,405      1,262,182,8513,6374,590,062950,565,9033,1883,382,8071,262,182,851اکسیژن

15,181,96510,751,67114,953,391

کارشناسی 96 نه   ماهه حسابرسی نشده منتهی به  سال 96/9/30بودجه سال 96 شرح

2,908,684,2573,45410,046,2972,908,684,2574,25912,648,018     3,54310,304,986    2,908,684,257گاز خوراک

1,262,182,8513,6064,551,5321,262,182,8514,4285,376,096      3,6834,648,405     1,262,182,851اکسیژن

14,953,39114,597,83018,024,114

بودجه سال 97 ) با فرض یکسان سازی ارز( کارشناسی 96 بودجه سال 97 ) با عدم یکسان سازی ارز(شرح
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  بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 

 

 

تکمیل وپیاده سازی کامل طرح طبقه بندی  9710دلیل افزایش هزینه حقوق ودستمزد در پیش بینی سال 

 مشاغل میباشد 

عمدتا مربوط به افزایش هزینه های یوتیلیتی  9710دالیل افزایش هزینه های سربار در پیش بینی سال 

آالیندگی وهمچنین سایر موارد که عمدتا بدلیل درصد عوارض  9مصرفی بدلیل افزایش نرخ آن وپیش بینی 

 میباشد.9710اورهال ) تعمیرات دوره ای (پیش بینی شده برای واحد دوم متانول در نیمه اول سال 

 

 

 

 

 

 

 

13,133,09286%13,308,33481%13,010,52779%

91,6231%65,5860.4%103,4911%

2,080,04714%3,004,04218%3,369,82420%

%16,483,842100%16,377,962100%15,304,762100 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

سربار

شرح

مواد اولیه مصرفی

واقعی سال 1394واقعی سال 1393

دستمزد

واقعی سال 1395

15,181,96580%10,072,59380%14,274,313     79%13,934,89975%18,024,11480%

131,0561%86,9501%131,056            1%157,2671%157,2671%

3,643,17319%2,417,09219%3,643,173      20%4,371,80824%4,371,80819%

%22,553,189100%18,463,974100%100     18,048,542%100 12,576,635%18,956,194100 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

بودجه سال 97 ) با عدم یکسان سازی 

ارز(

سربار

شرح

مواد اولیه مصرفی

دستمزد

کارشناسی 96 بودجه سال 96
نه   ماهه حسابرسی نشده منتهی به  سال 

96/9/30

بودجه سال 97 ) با فرض یکسان 

سازی ارز(
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 مالینسبتهای  تحلیل 

 

 

که ناشای از کااهش حادودا     را نشان میدهد برابریکاهشی تقریبا دو  15 به به 17 سال ازبازده دارائیها رخ ن

 میازان درصادی در   76بوده اگرچه در عین حال شااهد کااهش    15به  17درصدی سود خالص از سال  56

باا   شده با افزایش سودآوری و در عین حال مجددا جبران کاهشاین   15 درسال نیز بوده ایم.  ها را دارایی

باه  بهبود نسبی پیدا کرده و نسبت  (76/61/10) مالی گزارش آخرین در و افزایش در میزان دارایی ها وجود

 و کفایت تشخیص برای نهایی شاخص را نسبت این گران تحلیل. استدرصد افزایش پیدا کرده  3 ،15سال 

 سرمایه کلیه برای شرکت که است ای بازده مزبور نسبت. دانند می واحدتجاری امور اداره در مدیریت کارایی

 با رابطه در. قراردارد مطلوبی وضعیت در شرکت این به توجه با. است کرده تحصیل اعتباردهندگان و گذاران

درصد کاهش یافته است  98و به میزان  داشته 15 به 17 سال ازی کاهشی روند سهام صاحبان حقوق بازده

کااهش ناه    یان ا 15 سال در اما پیدا کرده استدرصد کاهش  56م اینکه میزان حقوق صاحبان سهام غریعل

 10 ساال  مالی گزارش آخرین تا و داشته است. 17درصدی نسبت به سال  8تنها جبران شده بلکه افزایشی 

 نتاای   شارکت  دهاد  مای  نشاان  که کسب کند توانسته 15درصدی را نسبت به کل سال  5افزایش  شرکت

 سود حاشیه و عملیاتی سود حاشیه نسبت دو در. است اورده بدست خود اخیر های گذاری سرمایه از بهتری

جباران و  و  هاا  نسبت این کاهش تقزیبا دوبرابری شاهد 15 به 17 سال از هستیم شاهد که همانطور خالص

درصدی  96بهبودی  مالی گزارش آخرین در که هستیم 15 سال در ها نسبت ایندرصدی  5افزایش حدودا 

 پیدا کرده است. 15سال  کل  نسبت به
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افازایش  15تاا    17اهرمی،روند نسبت بدهی نشان می دهد که ایان نسابت از ساال   در رابطه با نسبت های 

 شاهد حال عین در اگرچه تقریبا دو برابری داشته که دلیل اصلی آن افزایش بیش از دو برابری بدهی ها بوده

نسبت به ساال   15درصدی داشته در سال 97کاهشی و   ایم بوده نیز  هادارایی جمع در درصدی 76 کاهش

بوده است و نشان می دهاد    76درصدی  چهار کاهشماهه اول با نهدر آخرین گزارش مالی شرکت در و 15

 درنتیجاه . شاود  مای  مناد  بهاره  شارکت  از خاار   ماالی  منابع از خود، موردنیاز منابع تأمین برای شرکت که

 ایان  افازایش  زیارا  باشاد  کمتار  شرکت بدهی نسبت دهند می ترجیح ها بانک مثل دهندگان وام و بستانکاران

 سانجش  معیاار  و شااخص  بادهی،  نسابت  بناابراین . داشت خواهد همراه به را شرکت ریسک افزایش نسبت،

 باوده  که نشان می دهذ استراتژی شرکت در جهت کاهش این ریسک شود می محسوب شرکت مالی ریسک

 است.

 ناشی می پردازیم که پیش بینیدر رابطه با نسبت بازار ابتدا به بررسی نسبت انحراف سود هر سهم از اولین 

 قبال  ساالهای  طی در باال بازدهی هایی که و شرکت ها است شرکت مدیران توسط بینی پیش در انحراف از

 عمال  تار  محتاطانه خود های بینی پیش در شرکتها این مدیران و دارند کمتری سود انحراف نمودند، تجربه

 خاوبی را  عملکرد که شرکتهایی حال عین در. میکنند ارائه آتی های سود از دقیقتری ینیبی پیش و میکنند

 باا  دوره انتهاای  ولای در  میکنناد،  بارآورد  را باالتری بینی پیش دوره ابتدای در اند، نکرده تجربه گذشته در

همانطور که از روند مشخص است که شارکت از ساال    .میکنند اصالح را خود بینی پیش منفی، های تعدیل

با بهبود وضعیت تا حد زیاادی دقات پایش بینای      داشته است کهبرابری  5منفی افزایش انحراف  15به  17

افزایش داده و در اخرین پیش بینی با وجود کاهش فاحش همچناان پایش بینای قابال      15خود را در سال 

در نسبت بعدی یعنی درصد سود تقسیمی همانطور که شاهد هستیم شارکت مقادار    اتکایی ارائه داده است.

اقدام به تقسیم سود کرده است.نکته قابل توجه  15تا سال  17درصد از سال  16یعنی بیش از قابل توجهی 

 به عالوه نشان می دهد که این شارکت  از آنجاا کاه   این درصد در میان شرکت های  بودن باالدر این میان 

مناسابی داشاته    نقادینگی  وضاعیت نشان می دهد شرکت  دارد باالیی نقدینگی به نیاز نقدی سود پرداخت

 است.
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 سودوزیان  کارشناسی 

 

29,113,934100%25,943,690100%31,920,841100%43,048,679100%

-15,507,166-53%-16,377,962-63%-16,483,842-52%-18,956,194-44%

13,606,76847%9,565,72837%15,436,99948%24,092,48556%

-852,332-3%-1,013,301-4%-1306988 8%-1171162 6%

-4,776,348-16%-4,495,516-17%-4,650,000-15%-4,831,891-11%

-344,227-1%-309,519-1%74,4060%00%

7,633,86126%3,747,39214%9,554,41730%18,089,43242%

-65,538-0.2%-120,867-0.5%-95,929-0.3%-25,224-0.1%

1,237,8344%00%167,5971%575,3751%

00%190,3911%45,3540%74,6250%

8,806,15730%3,816,91615%9,671,43930%18,714,20843%

00%00%00%-110000 0%

8,806,15730%3,816,91615%9,671,43930%18,604,20843%

3,6691,5904,0307,752

هزینه حمل صادراتی 

سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی 

سود هر سهم 

سودپس از کسر مالیات 

واقعی سال 1393شرح

سودناخالص 

واقعی سال 1394

فروش 

بودجه سال 96

خالص سایر درآمد و هزینه عملیاتی 

هزینه های عمومی، اداری  

بهای تمام شده فروش 

واقعی سال 1395

هزینه های مالی 

سود عملیاتی 

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 

مالیات 

سود قبل از کسر مالیات 
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27,543,494100%43,391,258100%47,698,819100%47,698,819100%

-12,576,635-46%-18,048,542-42%-18,463,974-39%-22,553,189-47%

14,966,85954%25,342,71658%29,234,84561%25,145,63053%

-836299 7%-1,171,162-3%-1803664 10%-1803664 8%

-3,382,749-5,030,749-12%-4,947,600-10%-4,947,600-10%

2033841%00%00%00%

10,951,19540%19,140,80644%22,483,58247%18,394,36739%

-25224 0%-25,2240%-25,224-0.1%-25,224-0.1%

374,2543%575,3751%575,3751%575,3751%

55,6780%74,6250%74,6250%74,6250%

11,355,90341%19,765,58246%23,108,35848%19,019,14340%

-82500 0%-110,0000%-110000 0%-110000 0%

11,273,40341%19,655,58245%22,998,35848%18,909,14340%

4,6978,1909,5837,879

2,400,0002,400,0002,400,0002,400,000

بودجه سال 97 ) با عدم یکسان سازی 

ارز(

هزینه حمل صادراتی 

سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی 

سود هر سهم 

سودپس از کسر مالیات 

شرح

سودناخالص 

فروش 

کارشناسی 96
نه   ماهه حسابرسی نشده منتهی به  

سال 96/9/30

خالص سایر درآمد و هزینه عملیاتی 

هزینه های عمومی، اداری  

بهای تمام شده فروش 

هزینه های مالی 

سود عملیاتی 

سرمایه )میلیون ریال(

بودجه سال 97 ) با فرض یکسان 

سازی ارز(

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 

مالیات 

سود قبل از کسر مالیات 
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 01مفروضات بودجه سال

 ریال  59666برای فروش صادراتی متانول نرخ دالر 

 دالر  777قیمت فروش صادراتی متانول 

 دالر  56هزینه حمل صادراتی 

 ریال 70،566سنت و نرخ ارز مبادله ای  7/99قیمت گاز مصرفی

 تن 7،975،666درصد ظرفیت اسمی معادل  18 میزان تولید و فروش 

 ریال 3357سود هر سهم  

 

  01سال کارشناسی  مفروضات

 ریال  57360برای فروش متانول در نرخ دالر میانگین قیمت دالر  

 دالر  777قیمت فروش صادراتی متانول  

 دالر  56هزینه حمل صادراتی 

 ریال 77،378سنت و نرخ ارز مبادله ای  5/96 قیمت گاز مصرفی

 تن 7،975،666درصد ظرفیت اسمی معادل  18میزان تولید و فروش  

 ریال 8916سود هر سهم  
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 با فر ض عدم یکسان سازی نرخ ارز  13ل سا کارشناسی  مفروضات

 ریال   57666معادل  13متانول در سال برای فروش نرخ دالر 

 دالر  706قیمت فروش صادراتی متانول  

 دالر  56هزینه حمل صادراتی 

 ریال 77986سنت و نرخ ارز مبادله ای  9/96قیمت گاز مصرفی

 تن 7،975،666درصد ظرفیت اسمی معادل  18میزان تولید و فروش  

 ریال 1587سود هر سهم  

 

 با فر ض یکسان سازی نرخ ارز  13ل سا کارشناسی  مفروضات

 ریال   57666معادل  13برای فروش صادراتی متانول در سال نرخ دالر 

 دالر  706قیمت فروش صادراتی متانول  

 دالر  56هزینه حمل صادراتی 

 ریال57666سنت و نرخ ارز مبادله ای  9/96 قیمت گاز مصرفی

 تن 7،975،666درصد ظرفیت اسمی معادل  18میزان تولید و فروش  

 ریال 3831سود هر سهم  
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 تحلیل حساسیت 

و نرخ دالر میباشد در تحلیل  تانولمتوحه به اینکه سود هر سهم بشدت تحت تاثیر قیمت جهانی  با

حساسیت سعی شده است مقادیر مختلف قیمت جهانی و نرخ ارز و میزان تاثیر آنها در سود هر سهم شرکت 

نرخ گاز   و جهانی قیمتهای در اندک تغییرات و است اهرمی بسیار شرکت داشت توجه باید نشان داده شود.

بدیهی است که مفروضات در نظر گرفته شده  .میکند ایجاد سهم هر سود در زیادی تاثیر دالر نرخمصرفی و 

برای شرکت می تواند تا پایان سال دستخوش تغییرات گردیده و سود هر سهم را متاثر سازد لذا با دانستن 

در تحلیل حساسیت صورت گرفته در خصوص  بود.اهرمهای مذکور محاسبه این تغییرات امکان پذیر خواهد 

با فرض عدم یکسان سازی نرخ ارز  13ال سروی سود هر سهم شرکت در متانول بر تغییرات نرخ دالر و نرخ 

 توان به این نتای  ذیل رسید می

 

 و شارکت  خود توسط شده ارائه اطالعات پایه بر فوق مطالب اینکه به عنایت با: مسئولیت سلب

 نیست فروش یا خرید پیشنهاد معنای به. میباشد تحلیل مفروضات بر مبتی کارشناسی نظریه

 درمیان بگذارید Soraya.yari@gmail.comلطفا نظرات خود را با ایمیل 

 

320340360380400

             40,0006,901      7,952   9,293   10,050   11,107   

             41,0007,138    8,215    9,293   10,371  11,449  

             42,0007,374   8,479   9,583   10,687  11,791   

            43,0007,611     8,742   9,872   11,002    12,133  

             44,0007,848   9,005     10,161    11,318  12,475  

             45,0008,085    9,268   10,451   11,634  12,817  

             46,0008,322    9,531    10,740   11,950   13,159  

میانگین قیمت فروش متانول با فرض عدم یکسان سازی د سال 97

نرخ دالر 

mailto:Soraya.yari@gmail.com

