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 کلیات شرکت
 تاريخچه

به ثبت  600122ها و مالکیت صنعتی تهران طی شماره در اداره ثبت شرکت 1311اسفند  11شرکت پلیمر آریاساسول در تاریخ 

، مرکز اصلی به بندر 1311تیر  4العاده صاحبان سهام مورخ رسید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق

ها و مالکیت نزد اداره ثبت شرکت 777عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انتقال یافت و بر این اساس شرکت با شماره 

صنعتی شهرستان کنگان به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکتهای پتروشیمی پارس و پارس 

. همچنین شرکت دارای یک دفتر هماهنگی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از ظفر، نبش خیابان ناصری، تامین مجد است

 باشد.برج کیان، طبقه هفتم می

 موضوع فعالیت

سول       سا شرکت آریا  ضوع فعالیت  ساخت، تملک و بهره      عبارتمو سرمایه،  سعه، تأمین  ست ازطراحی، تو نگهداری  برداری و ا

 (آفسایت )های سبک و متوسط/ سنگین و تأسیسات داخل و خارج از مجتمع مرتبط با آن        اتیلن ، پلی( کراکر) اتیلنواحدهای 

 محصوالت گین سن  های سبک و متوسط/   اتیلن در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع در بندر عسلویه به منظور تولید اتیلن، پلی  

ت قوانین و مقررات مربوطه و  ا رعای  ب  المللی در بازارهای داخلی و بین   والتص   محجانبی آن و بازاریابی، فروش و پخش این    

انجام کلیه فعالیت های امور فنی، مهندسی و مالی و هرگونه خدمات تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط با موضوع     

 .شرکت است

 :نماید بر اساس موضوع شرکت به شرح فوق، شرکت می تواند به فعالیت های زیر مبادرت

 .یا حقوقی( با دیگران ) مدنی تاسیس انواع گوناگون شرکت و مشارکت*
 .انواع فعالیت های تجاری، خرید و فروش*
 .دریافت اعتبارات و تسهیالت مالی از سهامداران، بانک ها و یا سایر موسسات اعتباری*
 .خرید و فروش سهام دیگر شرکت های تولیدی و خدماتی *
 .، مالی و اعتباری مرتبط با موضوع شرکتفعالیت های تجاری*
 .پذیرش نمایندگی و افتتاح شعبه یا شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور*
 .انجام کلیه موارد و فعالیت های دیگری که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای فعالیت تجاری شرکت مناسب یا ضروری باشد*

 تغییرات سرمايه

ریال( بوده که طی  1،000،000سهم با ارزش اسمی هر سهم  100میلیون ریال )شامل  100سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 
ریال( در  1،000،000سهم با ارزش اسمی هر سهم  176،910میلیون ریال )شامل  4،113،140یک مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 

میلیون ریال شامل  4،113،140در حال حاضر  سرمایه شرکت  مبلغ یش یافته است. افزا 69/16/1312پایان سال مالی منتهی به 
 دهد.جدول زیر روند تغییرات سرمایه شرکت پلیمر آریاساسول را نشان میباشد. ریالی می 1،000سهم  4،113،140،000
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 تغییرات سرمایه شرکت پلیمر آریاساسول

 محل افزايش سرمايه میلیون ريال -سرمايه جديد  درصد افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 آورده نقدی سهامداران 100 - 1311

 مطالبات سهامداران 4،113،140 1،769 1312

 

 ترکیب سهامداران

 دهد.نشان می 69/09/1399جدول زیر ترکیب سهامداران شرکت پلیمر آریاساسول را به تاریخ 

 
 

 

 

 جايگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن 

ن اتیلبا تولید سه نوع محصول اصلی اتیلن، پلی اتیلن سبک، پلی  1317شرکت پلیمر آریا ساسول از ابتدای بهره برداری در سال 

 سنگین و محصول فرعی سی تری پالس جزء شرکت های فعال صنعت پتروشیمی در کشور بوده است.

 وضعیت صنعت در ايران

باشد. هزار تن( می 1،710درصد )معادل  4817میلیون تن است و سهم ایران از این ظرفیت حدود  110ظرفیت تولید اتیلن در جهان 
 امام هستند.های کاویان، مارون، جم، اراك، مروارید و بندراتیلن در ایران پتروشیمیهای فعال در تولید ترین مجتمععمده

درصدی از ظرفیت جهان  481هزار تن سهم  1،320میلیون تن است که ایران با  111اتیلن جهان نیز در حدود ظرفیت تولید پلی
امام، ك، بندرارا های مارون، جم،اتیلن ایران نیز پتروشیمیهای تولید کننده پلیترین مجتمعرا به خود اختصاص داده است. اصلی

 باشند.ایالم، کردستان و کرمانشاه می

 وضعیت شرکت در صنعت

طبق قرارداد فی ما بین با شرکت ساسول پلیمر آلمان، اقدام به تاسیس شرکت  13/11/1311شرکت پتروشیمی پارس در تاریخ 
 اتیلن سبک، سنگین و متوسط به شرکت مزبور منتقل گردیده است. های پلیهشپلیمر آریا ساسول نموده که طی آن پژو

باشد. وضعیت کشور و شرکت در تولید و ها میاتیلنهزار تن انواع پلی 200ظرفیت اسمی تولید شرکت یک میلیون تن اتیلن و 
 باشد:فروش محصوالت به شرح جدول زیر می

 92/29/2321سال مالی منتهی به  –وضعیت شرکت پلیمر آرياساسول 

 سهم از بازار تولید )درصد( مقدار تولید شرکت )تن( مقدار تولید کشور )تن( شرح

 16.9 941,697 7,693,200 اتیلن

 11.00 711,139 4,110,000 اتیلنانواع پلی

 

دارنام سهام  درصد تعداد سهام 

تأمین مجد شرکت پارس  6811787418969 47807 

 47 6811482908969 شرکت پتروشیمی پارس 

 1893 671،120،000 سایر سهامداران



   
3 

 فرآيند تولید

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تن اتان دریافتی  1862شود. هر پارس جنوبی در واحد الفین به اتیلن تبدیل میاتان دریافتی از پتروشیمی پارس و فازهای مختلف 
د و مازاد آن به شواتیلن منتقل میشود. سپس اتیلن تولیدی به واحدهای پلیتن سی تری پالس تبدیل می 0809تن اتیلن و  1به 

 شود.میهای منطقه فروخته یا صادر رسد. سی تری پالس تولیدی به پتروشیمیفروش می
هزار تنی  300اتیلن سبک و یک واحد هزار تنی پلی 300اتیلن است که شامل یک واحد هزار تنی پلی 300شرکت دارای دو واحد 

اتیلن ای پلیها و مواد شیمیایی مصرفی به انواع گریدهاتیلن، براساس کاتالیستسنگین و متوسط است. اتیلن در دو واحد تولید پلی
 شود.تبدیل می

 رفیت اسمی تولیدظ 

 2322 -ظرفیت معمول ظرفیت اسمی )تن( شرح

 1،061،007 1،000،000 اتیلن

 370،212 300،000 اتیلن سبکپلی

 371،716 300،000 اتیلن متوسط و سنگینپلی

 94،601 90،000 سی تری پالس

 1،117،113 1،290،000 جمع
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 نرخ فروش محصوالت

 اتیلن

براساس اعالمی انجمن صنفی کارفرمایی  FOBدرصد  91به صورت  lossنرخ فروش اتیلن تزریقی به خط غرب پس از کسر 
باشد. معادل ریالی این قیمت براساس نرخ ارز میانگین سامانه نیما در ماه های پتروشیمی منطقه میصنعت پتروشیمی و مجتمع

 گردد.تحویل، محاسبه می

 اتیلنپلی

ای نطقهیابد و نرخ آن به صورت ماهیانه بر مبنای مبه صادرات اختصاص می ساسول ایآر مریپلاتیلن تولیدی شرکت پلیدرصد  10
شود و پس از کسر هزینه حمل و کارمزد کارگزار مبنای استفاده استخراج می ICISپذیرد از نشریه که فروش در آن صورت می

 گیرد.قرار می
 FOBدرصد  91گیرد. )قیمت پایه اعالمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می نرخ فروش داخلی نیز براساس

 خلیج فارس (

 سی تری پالس

 %10پروپان و  %10سعودی آرامکو ) LPGدرصد قیمت  7686نرخ فروش داخلی محصول فرعی سی تری پالس، با فرمول 
 گیرد.یبوتان( تحویلی به پتروشیمی جم مورد استفاده قرار م

بوتان( در ماه  %10پروپان و  %10سعودی آرامکو ) LPGدرصد قیمت  79نرخ فروش صادراتی این محصول نیز با فرمول 
 گردد.استخراج می Plattsها از مجله یابد. این نرخبارگیری به بازار صادراتی اختصاص می

 

 اطالعات مالی
 

 اقالم ترازنامه

 ارقام به میلیون ریال -ترازنامه 

 1391/16/69 1397/16/69 1392/16/69 1391/16/30 1394/16/69 شرح

 حسابرسی شده

      هادارایی

      های جاریدارایی

 1,172,906 1،066،794 3،307،112 1،111،710 927،171 موجودی نقد

 6،191،674 6،161،611 600،000 0 0 گذاری های کوتاه مدتسرمایه

 33،121،017 63،113،640 14،742،969 9،041،111 10،344،143 غیرتجاریدریافتنی های تجاری و 

 1،036،979 7،131،231 4،130،714 4،447،101 4،174،293 موجودی مواد و کاال

 1،773،211 1،712،114 1،127،299 927،964 216،172 پیش پرداخت ها

 14،042،120 40،609،427 64،216،121 12،346،337 12،121،917 های جاریجمع دارایی

      های غیرجاریدارایی

 103،066 161،130 141،141 171،471 601،417 های نامشهوددارایی
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 14،212،311 16،091،440 9،721،126 9،144،901 10،671،137 های ثابت مشهوددارایی

 1،029،911 999،231 372،411 329،746 261،600 هاسایر دارایی

 11،169،391 13،616،901 10،693،121 10،390،161 11،109،494 غیر جاری هایجمع دارایی

 29،172،611 13،466،321 34،942،433 62،736،426 67،671،411 هاجمع دارایی

      ها و حقوق صاحبان سهامبدهی

      هابدهی

      های جاریبدهی

 11،697،313 7،170،920 4،141،791 3،362،201 3،401،207 پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

 46،321 0 11،121 11،121 11،121 مالیات پرداختنی

 0 6،637،131 1،211،161 0 6،112،273 سود سهام پرداختنی

 2،111،744 3،611،313 127،313 0  ذخایر

 414،160 661،334 170،663 24،062 16،314 پیش دریافت ها

 17،943،011 13،111،116 7،220،060 3،471،711 1،291،711 های جاریجمع دارایی

      های غیرجاریدارایی

 1،130،341 960،376 212،322 121،310 392،966 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 310،300 310،300 697،441 697،441 697،441 ختنی بلند مدتپردا

 6،610،241 1،300،276 913،114 126،711 294،370 های غیرجاریجمع بدهی

 60،113،220 14،111،114 1،243،134 4،341،142 2،390،161 هاجمع بدهی

      حقوق صاحبان سهام

 4،113،140 4،113،140 4،113،140 4،113،140 4،113،140 سرمایه

 411،314 411،314 411،314 411،314 411،314 اندوخته قانونی

 44،210،327 33،491،690 61،620،371 17،341،296 11،142،136 سود )زیان( انباشته

 49،766،191 31،133،114 62،306،199 66،390،912 60،111،312 جمع حقوق صاحبان سهام

 29،172،611 13،466،321 34،942،433 62،736،426 67،671،411 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
 

 

 اقالم سود و زيان

 

ماهه اول  1 2321 2321 2321 2321 شرح

2322 

  20،734،339  19،193،729  11،134،360  46،699،247  36،911،111 درآمدهای عملیاتی 

 (30،121،139) (41،422،912) (30،436،077) (60،130،176) (11،311،613) بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

  30،176،100  41،162،113  61،406،643  61،729،071  17،240،231 سود )زیان( ناخالص 

 (3،111،921) (1،667،961)  3،361،101 (6،619،136) (1،941،117) هاى فروش، ادارى و عمومى هزینه

  13،029،691  1،662،076  2،641،110  316،262 (601،147) سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی
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  39،311،134  44،164،917  31،311،916  19،936،129  11،492،974 سود )زیان( عملیاتی 

  0      0  0 هاى مالى هزینه

  1،712،204  1،162،201  1،039،360  496،343  134،112 سایر درآمدها )هزینه های( غیرعملیاتی

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از 
 مالیات 

12،331،120  60،464،116  36،311،676  41،911،111  41،176،431  

 (911،021)     (4،169)  0 مالیات بر درآمد هزینه

  40،617،377  46،119،077  36،631،911  60،419،213  12،331،120 سود )زیان( خالص 

  1،716  7،033  9،604  31،237،219  61،106،141 ریال  –سود )زیان( خالص هر سهم

  4،113،140،000  4،113،140،000  4،113،140،000  176،910  176،910 تعداد سهم

  4،113،140  4،114  4،114  4،114  4،114 سرمایه 

 

 های مالی نسبت
 

 92/29/2321 92/29/2321 92/29/2321 سال مالی

  سود آوری)درصد(

 47 11 41 حاشیه سود خالص

 42 41 11 حاشیه سود ناخالص

 49 13 47 حاشیه سود عملیاتی

 ROA 19 20 20ها بازده دارایی

 ROE 71 14 11بازدهی سرمایه 

    نقدینگی)مرتبه(

 3801 6892 3869 نسبت جاری

 684 686 682 نسبت آنی

  روز-فعالیت)کارایی(

 133 141 162 دوره وصول مطالبات

  اهرمی)سرمایه گذاری(

 0869 0861 0864 نسبت بدهی

 0841 0839 0836 نسبت بدهی به ارزش ویژه

 71812 76813 71871 نسبت مالکانه
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 SWOTتحلیل 

 گردد:به شرح زیر ارائه می SWATهایی مواجه است که در قالب جدول شرکت با نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت

 هافرصت نقاط قوت

 دسترسی به خوراك ارزان ارزش افزوده باالی محصوالت

 مشابهباال بودن هزینه واردات محصوالت  وجود نیروهای متخصص و توانمند

 اتیلنانداز رو به رشد مصرف اتیلن و پلیچشم های آزاددسترسی به آب

 تهدیدها نقاط ضعف

 گذاری محصوالتدخالت دولت در قیمت هزینه حمل باالتر نسبت به رقبا

 افزایش ظرفیت تولید نفت و محصوالت پتروشیمی آمریکا های اقتصادیوجود تحریم

 

 تجزيه و تحلیل ريسک شرکت

 ریسک ناشی از تغییر مکرر قوانین و مقررات گمرکی؛ 

 شود بینی میهایی که پیشها یکی از ریسکریسک عدم تامین کانتینر: با توجه به شرایط پیش رو و گسترده شدن دامنه تحریم
 باشد؛گسترش یابد مشکل تامین کانتینر جهت صادرات می

 کشتیرانی ایرسیل از طریق اعمال فشار بر کشورهای صاحب پرچم: در ها و ممنوع کردن فعالیت شرکت احتمال گسترش تحریم
های های ایرانی به اجبار از پرچم سایر کشورها جهت تردد در آبراهههای بوجود آمده کشتیحال حاضر به واسطه محدودیت

 یشتری مواجه شوند؛های بکنند که این احتمال وجود دارد که در آینده با محدودیتالمللی و بنادر استفاده میبین

 ریسک توقف عملیات بندری و آسیب به محصوالت آریاساسول بدلیل فرسودگی تجهیزات بندر و عدم اورهال این تجهیزات؛ 

  ریسک باال رفتن زمان تحویل به مشتریان بدلیل ماندگاری محصول در بندرعباس و سایر بنادر واسط: در حال حاضر کشتیرانی
های قبل را نداشته و به همین دلیل ناشی از تحریم امکان حمل به مقاصد نهایی همانند سال هایایرسیل بدلیل محدودیت

نماید. این امر عالوه بر طوالنی کردن زمان تحویل منجر به آشفتگی قیمت در های صادراتی را در بندرعباس دپو میمحموله
 شود.بازارهای هدف نیز می

 

 های در دست اجراها و پروژهطرح

س  ودآوری از طریق  هزار تن پلیاتیلن س  نگین به منظور افزایش 300اتیلن جدید با ظرفیت تولید توس  عه احداو واحد پلیرح ط

تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروش  ی اتیلن، افزایش تولید و س  ودآوری پایدار، ایجاد تنوع در تولید گریدهای مختلف،  

با توجه به نتایج گزارش فنی و مطالعات امکانسنجی به تصویب هیات مدیره شرکت    همچنین بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی، 

هزار تن اتیلن مازاد بر مصرف   600رسید. در حال حاضر با توجه به تولید واحدهای موجود بیش از ظرفیت اسمی، ساالنه حدود     

ید، در این واحد مص  رف و مابقی خوراك واحدهای موجود به فروش میرس  د که پس از احداو و بهرهبرداری واحد پلیاتیلن جد

 .هزار تن نیز از تولید کنندگان منطقه خریداری خواهد شد 100مورد نیاز به میزان 
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 عملکرد شرکتوضعیت 

  

 تناژ تولید

ظرفیت  میزان تولید

 اسمی

ماهه اول  1 2321 2321 2321 2321

2322 

 131،177 941،697 111،441 916،160 962،970 1،000،000 اتیلن

 600،624 370،001 334،107 312،394 311،104 300،000 پلی اتیلن سبک

پلی اتیلن متوسط 
 و سنگین

300،000 311،763 364،233 344،421 312،371 193،911 

 10،113 11،111    90،000 سی تری پالس

 971،109 1،790،621 1،134،712 1،223،147 1،197،797 1،290،000 جمع

 
 تناژ فروش

 2322ماهه اول  1 2321 2321 2321 واحد میزان فروش

 146،312 631،219 170،242 303،164 تن اتیلن

 193،110 322،670 332،117 317،799 تن پلی اتیلن سبک

پلی اتیلن متوسط و 
 سنگین

 190،121 311،129 343،701 330،103 تن

 31،192 12،710 109،111 112،109 تن سی تری پالس

 121،117 1،074،631 920،749 1،101،231 تن جمع

 

 مبلغ فروش

 2322ماهه اول  1 2321 2321 2321 مبلغ فروش

 9،146،361 11،613،116 7،112،241 9،171،141 اتیلن

 62،696،116 31،021،142 63،131،419 12،410،216 پلی اتیلن سبک

پلی اتیلن متوسط 
 و سنگین

14،911،192 61،247،711 31،172،113 64،096،163 

 1،607،779 3،406،111 6،131،421 1،761،164 سی تری پالس

 20،734،339 19،193،729 11،134،360 46،699،247 جمع
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  2011 و 2322دوم سال ماهه  1پیش بینی مقادير تولید و فروش برای 

 2011 و 2322 پیش بینی سودآوری سال

برای برآورد میزان تولید، فروش، مبلغ فروش و سایر متغیرهای تعیین کننده سودآوری سهم در سال 1400، مفروضاتی به شرح جدول 

 ذیل در نظر گرفته شده است 

                                                                                                                 ارقام: تن/دالر

 2011سال  2322ماهه دوم  1 هر تن محصول نرخ دالری 

 200 200 اتیلن

 1،000 1،000 پلی اتیلن سبک

 910 910 پلی اتیلن متوسط و سنگین

 360 360 سی تری پالس

 660 660 نرخ خرید اتان

 
 2011 2322ماهه دوم  1 مفروضاتساير 

 660،000 660،000 دالر به ریال-نرخ تسعیر ارز

 %30 - نر رشد حقوق و دستمزد

 %60 %60 نرخ تورم

 %10 %10 میزان فروش صادراتی

 
( ابالغ گردید. متن بخشنامه به شرح زیر 1410سال )تا مهر 11و برای مدت  1391فرمول محاسبه قیمت اتان توسط وزارت نفت در مهر 

 است:
 

 

 

 

 

 هر تن به دالر -فرمول خوراک

 اتان میانگین قیمت پلی اتیلن قیمت نفتا

440 1011 660 
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و فروش بینی مقدار تولیدپیش  

 )تن(میزان تولید

 

  
 )تن(میزان فروش

 2322پیش بینی  2322ماهه دوم   1 2322ماهه اول  1 2321 2321 2321 2321 شرح
بینی پیش 

2011 

 1،000،000 1،000،000 421،163 131،177 941،697 111،441 916،160 962،970 اتیلن

 370،212 370،212 170،396 600،624 370،001 334،107 312،394 311،104 پلی اتیلن سبک

 371،716 371،716 177،797 193،911 312،371 344،421 364،233 311،763 پلی اتیلن متوسط و سنگین

 94،601 94،601 44،011 10،113 11،111    تری پالس سی

 1،132،172 1،132،172 121،027 971،109 1،790،621 1،134،712 1،223،147 1،197،797 جمع

 2011پیش بینی  2322ماهه دوم   1 2322ماهه اول  1 2321 شرح

 جمع کل صادراتی داخلی جمع کل صادراتی داخلی جمع کل صادراتی داخلی جمع کل صادراتی داخلی شرح

 623،122 0 623،122 161،610 0 161،610 146،312 0 146،312 631،219 0 631،219 اتیلن

 323،106 691،121 24،237 170،396 141،669 69،123 193،110 117،232 31،474 322،670 301،172 11،094 پلی اتیلن سبک

 321،326 314،166 14،640 177،797 113،677 64،160 190،121 120،141 69،760 311،129 339،311 42،614 پلی اتیلن متوسط و سنگین

 79،911 31،911 44،000 44،011 19،166 64،133 31،192 12،469 19،427 12،710 37،121 49،149 سی تری پالس

 1،071،311 241،931 462،443 113،494 314،061 199،422 121،117 334،910 662،977 1،074،631 214،296 319،142 جمع
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 بینی مبلغ فروشپیش

 ارقام:میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 2011ی پیش بین 2322ماهه دوم   1بینیپیش 2322ماهه اول  1 مبلغ فروش

 جمع کل صادراتی داخلی جمع کل صادراتی داخلی جمع کل صادراتی داخلی شرح

 33،011،601 0 33،011،601 17،671،117 0 17،671،117 9،146،361 0 9،146،361 اتیلن

 79،619،430 21،710،637 13،109،193 46،633،419 31،307،171 2،962،611 62،696،116 61،143،410 4،441،236 پلی اتیلن سبک

 72،460،113 21،211،122 10،729،617 41،931،212 32،403،321 1،136،611 64،096،163 60،220،629 3،431،114 پلی اتیلن متوسط و سنگین

 1،473،270 6،130،941 6،946،769 3،462،627 1،121،749 1،124،111 1،607،779 497،724 710،011 سی تری پالس

 194،601،111 133،936،744 20،676،414 104،173،100 73،676،696 31،201،601 20،734،339 43،001،113 17،736،162 جمع
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 ترکیب بهای تمام شده و پیش بینی هزینه های تولید :

 2321 2321 شرح
ماهه اول  1

2322 

ماهه  1برآورد 

 2322دوم  
 2011پیش بینی  2322پیش بینی 

 21،631،127 11،761،116 36،261،362 63،102،712 31،137،701 60،410،742 مواد مستقیم مصرفی

 6،439،121 1،911،336 1،111،047 132،611 1،122،196 972،713 دستمزد مستقیم

 11،912،009 14،929،161 1،310،713 2،211،721 16،107،100 10،016،411 سربار تولید

 16،212،740 76،241،921 46،017،162 30،121،139 41،111،797 31،399،917 جمع کل
 

 پیش بینی جدول سود و زیان

 2011پیش بینی  2322پیش بینی  2322ماهه  1 2321 2321 شرح

 194،601،111 121،207،139 20،734،339 19،193،729 11،134،360 درآمدهای عملیاتی

 (16،212،740) (76،241،921) (30،121،139) (41،422،912) (30،436،077) درآمدهای عملیاتیبهاى تمام شده 

 111،141،411 96،911،174 30،176،100 41،162،113 61،406،643 سود )زیان( ناخالص

 (10،177،097) (1،471،100) 3،111،921 (1،667،961) 3،361،101 هاى فروش، ادارى و عمومىهزینه

 (1،309،374) 13،029،691 13،029،691 1،662،076 2،641،110 درآمدها )هزینه های( عملیاتیسایر 

 160،412،140 97،149،229 39،311،134 44،164،917 31،311،916 سود )زیان( عملیاتی

 0 0 0   هاى مالىهزینه

سایر درآمدها )هزینه های( 
 غیرعملیاتی

1،039،360 1،162،201 1،712،204 3،173،601 3،173،601 

سود )زیان( عملیات در حال تداوم 
 قبل از مالیات

36،311،676 41،911،111 41،176،431 101،166،177 163،919،341 

 (6،643،919) (1،130،166) (911،021) - - هزینه مالیات بر درآمد

 161،741،319 99،696،711 40،617،377 46،119،077 36،631،911 سود )زیان( خالص

 62،120 61،221 1،716 7،033 9،604 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 4،113،140 4،113،140 4،113،140 4،113،140 4،113،140 سرمایه

و  9911گردد شرکت پتروشیمی آریا ساسول برای سال بینی میهای قبل به آن اشاره شد پیشطبق آنچه که در قسمت

.ریال سود محقق نماید 116,11و 196119به ترتیب به ازای هر سهم  9011  
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سهم طالعات ا  

 

  

 تحلیل تکنیکال

مقدار  انجام شده و 1399/ 07/03باشد الزم به توضیح است عرضه اولیه نماد مذکور در مورخ تومان می 118247قیمت فعلی نماد آریا 

باشد و از آنجایی که تحلیل تکنیکال تحلیل رفتار قیمت ها است هر چقدر مقدار قیمتی نسبت به نماد های قدیمی فعال کمتر میدیتا 

دیتای قیمتی بیشتر باشد استنتاج تحلیل از انحراف کمتری برخوردار است. با توجه به توضیحات مطروحه اقدام به تحلیل نموداری نماد 

 آریا می نماییم

 باشد:می الگوها و اندیکاتورهای مرسوم به شرح زیر تحلیل تکنیکال با استفاده از خالصهبر این اساس   

 نکته دارای اهمیت:

 608200رشد را تجربه کرد و به قیمت  %663روز کاری بطول انجامید حدود  10که  01/1397/ 67آریا از زمان عرضه اولیه تا تاریخ 

هزار تومان افت  13وجه به آغاز ریزش بازار در مرداد ماه نماد مذکور نیز تحت تاثیر کلیت بازار قرار گرفت تا محدوده تومان رسید اما با ت

 .هزار تومان در حال نوسان می باشد 60هزار تا  13ماه است که در محدوده  4، به لحاظ زمانی حدود  %37نمود معادل 

 گروه   EPS P/E P/E( ttm) قیمت
213.091 235111 23.11 21.21 
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تومان  198100تومان تا محدوده  118300با آغاز روند مثبت در بازار نماد مذکور از قیمت  01/09/1399نکته حائز اهمیت اینکه از تاریخ  

بک بر روی خط روند با افت کوچک الگوی پول 62/09/1399باال بشکند. در تاریخ  سمت لی خود را رو بهورشد نمود و  موفق شد روند نز

  نزولی را ساخت که یک الگوی صعودی است.

 کوتاه مدت) محدوده يک ماه (:هدف  

 60بک شاهد شروع روند صعودی سهم باشیم در بازه زمانی کوتاه به اهداف انتظار می رود با شکست روند نزولی و  ایجاد الگوی پول 

 هزار تومان می باشد.  66هزار تومان و در صورت عبور ازاین محدوده 

 ماهه (: 1تا  0هدف میان مدت )

تومان )فیبو و الگوی هارمونیک( و در صورت استقبال می  678700هزار تومان تقاضا به سوی اهداف  66یمتی با شکست محدوده ق 

 تومان )الگوی مثلت ( را لمس نماید. 338000تواند هدف  

 هدف بلند مدت :

هزار تومان را برای  11هزار تومان و در نهایت  41هزار تومان ، 32هزارتومان می توان به ترتیب اهداف  33در صورت عبور از محدوده   

  نماد مذکور متصور بود.

 

 

 


