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 معرفی شرکت

با  139602ها و مالکیت صنعتی تحت شماره تأسیس و در اداره ثبت شرکت 1377شرکت پتروشیمی فن آوران )سهامی عام( در سال

ازارهای صادرات و تامین نیاز ب ، مونوکسید کربن، به منظور، اسید استیکاندازی و استخراج واحدهای متانولموضوع فعالیت ساخت، راه

  .است رسیده ثبت بههدف داخلی و خارجی 

با ، در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فارس،خمینی و بر کرانه خلیج، در بندر امامر جنوب غربی جمهوری اسالمی ایراناین شرکت د

  .هکتار واقع شده است 25مساحت 

 موضوع فعالیت

به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، واردات و صادرات و برداری کارخانجات صنعتی اندازی و بهرهراه ،حداثا 

های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، ها و انجام کلیه فعالیتهای فرعی و مشتقات ذیربط آنپتروشیمی پتروشیمیایی و فرآورده تبدیل کلیه مواد

 .باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطهیات مذکور میمستقیم مربوط به عملفنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیر

 .رودمتانول، اسید استیک و مونواکسید کربن، محصوالت تولیدی پتروشیمی فن آوران به شمار می 

 ترکیب سهامداران

 باشد:به شرح جدول ذیل میآمار و اطالعات ترکیب سهامدارن طبق آخرین 

 

 درصد تعداد سهام نام سهام داران
 50.37 478.609.579 گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمینسرمایه شرکت

 16.36 155.443.504 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریشرکت سرمایه

 16.32 155.100.000 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

 2.43 23.115.272 گذاری خوارزمیشرکت سرمایه

 1.84 17.544.445 شرکت سهامی بیمه ایران

 1.28 12.204.510 دوق بازنشستگی و ازکارافتادگی بانک ملیموسسه صن

 1.25 11.897.295 گذاری آتیه صباشرکت سرمایه

 10.09 10.376.576 گذاری ملی ایرانشرکت سرمایه

 

  



 

2 

 اعضای هیات مدیره

 

 وضعیت وابستگی به سهامداران سمت نام و نام خانوادگی

 فرشاد اسفند یاری
رئیس هیئت 

 همدیر
 شرکت پتروشیمی غدیر

 محمد جواد بدری
نائب رئیس هیئت 
 مدیره مدیرعامل

 شرکت گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین

 شرکت نفت ایرانول عضو هیئت مدیره عباس کریمی

 شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون عضو هیئت مدیره حسین آفریده

 

 سرمایه شرکت 

ریال( بوده که طی مرحله به 1.000سهم به ارزش اسمی هرسهم 10.000)شامل تعداد  میلیون ریال10مبلغ  سرمایه شرکت در بدو تاسیس

به ریال( در پایان سال مالی منتهی 1.000میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 950)شامل تعداد ریالمیلیون 950.000شرح زیر به مبلغ 

 افزایش یافته است. 29/12/1383

 

 تغییرات سرمایه شرکت
 محل افزایش سرمایه مبلغ سرمایه جدید ریخ افزایش سرمایهتا

 آورده نقدی ومطالبات حال شده سهامداران 950.000 27/04/1383
 

 ظرفیت اسمی

 

 ظرفیت اسمی واحد نام محصول

 1.000.000 تن متانول

 150.000 تن اسید استیک

 140.000 تن منواکسید کربن

 0 تن محصوالت جانبی

 1.290.000 جمع
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 نمودار فرآیند تولیدات
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 متانول واحد

متانول یکی از سه محصول بسیار مهم صنایع شیمیایی در دنیا بوده و مواد بسیاری از آن مشتق می شوند. همچنین با توجه به کمبود قابل 

مصرفی پیل های سوختی، بسیار  پیش بینی منابع انرژی در آینده، مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاک و یا در تولید هیدروژن

 .مورد توجه است

هزار تن گاز طبیعی  610با خوراک سالیانه،   AAسومین واحد متانول کشور با تولید سالیانه یک میلیون تن متانول دارای خلوص درجه  

صادی بندر امام خمینی توسط های رازی و مارون در منطقه ویژه اقتهزار تن گازکربنیک از پتروشیمی 268از شرکت ملی گاز ایران و 

 .شرکت پتروشیمی فن آوران طراحی و اجرا شده است

درجه سانتیگراد تبدیل به گاز سنتز حاوی  900خوراک این واحد پس از گوگرد زدایی به همراه بخار آب وارد ریفرمر شده و در دمای حدود  

ه متانول پس از سرد شدن فشرده شده و در راکتورهای بخش سنتز ب گردد، گاز سنتز تولیدیگاز کربنیک میهیدروژن، منو اکسید کربن و 

 .گرددتولید می AA گردد و پس از جدا سازی آب موجود، در واحد تقطیر ، متانول خالص با درجه خلوصخام تبدیل می

نی به صورت ارزی و میزان هزینه کل طرح شامل خرید لیسانس ، مهندسی اصولی ، مهندسی تفضیلی ، تامین تجهیزات و ارائه خدمات ف 

 . میلیارد ریال بوده است 1،541گذاری کل طرح سرمایه

تکنولوژی طرح از شرکت هالدر تاپسوی دانمارک خریداری شده و شرکت ایرانی سازه و شرکت اسنام پروجتی ایتالیا طراحی و تامین 

 .ور سازان انجام گرفته استعملیات ساختمان و نصب توسط شرکت فنی مح .تجهیزات را به عهده داشته اند

تکنولوژی طرح از شرکت هالدور تاپسوی  .به مرحله بهره برداری رسیده است 1383پس از پایان عملیات اجرایی ، واحد متانول در تیرماه  

 .دانمارک خریداری شده و شرکت ایرانی سازه و شرکت اسنام پروجتی ایتالیا طراحی و تامین تجهیزات را بعهده داشته اند

هدف  کشورهای چین ، ژاپن ، کره جنوبی ، هند ، سنگاپور ، تایوان ، تایلند ، ترکیه ، اروپای غربی با تراز واردات مثبت عمده ترین بازارهای

 .برای متانول صادرات خاور میانه محسوب می گردند

 استیک اسید واحد

هزار تن متانول و  82 انه،یبا خوراک سال کیاست دیهزار تن اس 150 انهیسال دیفن آوران به منظور تول یمیشرکت پتروش کیاست دیواحد اس

 و اجرا شده است. یفن آوران طراح یمیکربن شرکت پتروش دیمتانول و مونوکس یکربن از واحد ها دیهزار تن گاز منوکس 82

کننده  عیبه عنوان تسر دیدای لیو مت میکمپلکس رود ستیکاتال یدر رآکتور حاو دکربنیو گاز منوکس تانولم نیاز واکنش ب کیاست دیاس 

 . دیآ یبار به دست م 28و فشار  گرادیدرجه سانت 187 یدر دما

 68، مبلغ یبه صورت ارز یو ارائه خدمات فن زاتیتجه نیتأم ،یلیتفض یمهندس ،یاصول یمهندس سانس،یل دیکل طرح شامل خر نهیهز 

 شده است. ینیب شیپ الیر اردیلیم 614کل طرح  یگذار هیر سرماباشد. مقدا یم الیر اردیلیم 70 ،یالیدالر و ر ونیلیم

را به عهده  زاتیتجه نیو تأم یکره، طراح LGو  کیاو یرانیشده و شرکت ا یداریخر نیاوکرا یتکنولوژیطرح از شرکت کم یتکنولوژ 

در آذر  کیاست دیواحد اس ،ییاجرا اتیملع انیو نصب توسط شرکت تهران جنوب انجام گرفته است. پس از پا نساختما اتیداشته اند. عمل

 .دیرس یشیآزما دیبه مرحله تول 1385ماه سال 
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 کربن مونوکسید واحد

هزار تن  84،  انهیکربن با خوراک سال دیهزار تن گاز منوکس 140 انهیسال دیفن آوران به منظور تول یمیکربن شرکت پتروش دیواحد منوکس

با بخار آب مخلوط شده و در رآکتور  ییواحد پس از سولفورزدا نیو اجرا شده است. خوراک ا یطراح رانیگاز ا یاز شرکت مل یعیگازطب

 شود. یم لیکربن تبد دیاز منوکس یبه گاز سنتز غن فرمریگاز در ر تاًیموجود شکسته شده و نها نیسنگ یها دروکربنی، ه فرمریر یپر

پس از فشرده  دروژنیکربن و ه دیمنوکس یو سپس گاز حاو قیواحد ، تزر رمرفیشده و مجدداً به ر کیکربن تفک دیاکس یدر ادامه گاز د 

 گردد.  یم دیتول یپس از خالص ساز ییموجود در آن جدا شده و محصول نها COو  H2گردد ،  یم دیشدن وارد قسمت تبر

،  یبه صورت ارز یرائه خدمات فنو ا زاتیتجه نی، تأم یلیتفص ی، مهندس یاصول ی، مهندس سانسیل دیواحد شامل خر نیکل ا نهیهز

 بوده است. الیر اردیلیم 346کل طرح  یارگذ هیباشد. مقدار سرما یم الیر اردیلیم 50،  یالیدالر و ر ونیلیم 37مبلغ 

 اتزیتجه نیو تأم یانگلستان طراح یسازه و اسنام پروجت یرانیشده و شرکت ا یداریدانمارک خر یطرح از شرکت هالدور تاپسو یتکنولوژ 

 دی، واحد منوکس ییات اجرایعمل انیساختمان و نصب توسط شرکت تهران جنوب انجام گرفته است. پس از پا اتیرا به عهده داشته اند . عمل

 .دیرس یشیآزما دیبه مرحله تول1385کربن در مرداد ماه سال 

 یجهت استفاده در طرح ها یو مابق کیاست دید اسواح یبرا هیهزار تن آن به عنوان ماده اول 90واحد  نیا دیتول تیبا توجه به ظرف 

،  کیاست دیاس دی، تول یمهندس یها مریمحصول به عنوان خوراک پل نیا ردبه کار گرفته خواهد شد. اهم کارب گریها و موارد د اناتیزوسیا

 .باشد یم یمیو پتروش ییایمیش یفسژن ، مواد آل

 متانول کاربرد و مشتقات

ستیک ها و ضدیخ ها مورد الپ، ها، رنگ هااللت نهایی مانند حالوز مواد پایه شیمیایی در تولید بسیاری از محصمتانول به عنوان یکی ا

ی استراتژیک مطرح ساخته االاین محصول را به عنوان یک کمختلف ،  استفاده قرار می گیرد. تنوع مشتقات متانول و استفاده آن در صنایع

 .است

میشود طی سالهای اخیر در دنیا  منابع طبیعی و تجدید شونده در مقایسه با گاز از لحاظ اقتصادی گرانتر تماماز آنجاکه تولید متانول از 

محصول بعد از آمونیاک دومین مادهای است که بیشترین تولید ن ست می آید بطوریکه میتوان گفت ایبخش عمده آن از گاز طبیعی به د

 .را از گاز طبیعی دارد

برخی از کشورها همچون آمریکای  در عالوه، سوخت و همچنین جایگزین اتانول بکار برد. به حاللبه عنوان ضدیخ،  متانول را می توان

 .نیز استفاده میشود(کامیون و اتوبوس و حتی توربین های تولید برق قابل مصرف در خودروها،)جنوبی از متانول برای تولید بیودیزل 

درصد بنزین سوپر بدون  15و  درصد متانول 85وختی مورد استفاده قرار میگیرد که حاصل ترکیب بیشتر متانول تولید شده برای تهیه س

درصد  27سرب بوده و در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا تولید میشود. بیشترین سهم مصرف متانول متعلق به فرمالدهید بوده و حدود 

 متانول به این ماده تبدیل میشود.

  ول شامل موارد زیر می شود:اصلی متان مشتقات 
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 :فرمالدئید 

 ضدعفونی محلول بعنوان ها باکتری بیشتر بردن بین از علت به فرمالدئید از میشود. تهیه متانول، کاتالیزوری اکسیداسیون از صنعت در 

 در فرمالدئید استفاده ترین دهعم میگیرد. قرار استفاده مورد هم بیولوژیکی های نمونه از نگهداری برای همچنین میشود. استفاده کننده

  است. شیمیایی ترکیبات سایر و پلیمر تولید

 (سرکه جوهر یا اسید، اتانوئیک) اسید استیک  

 مورد ... و کتن اسید، استیک مونوکلرو کلرلید، استیل استات، بوتیل استات، پروپییل ایزو استات، اتیل استانیلید، چون موادی تهیه در

 .گیرد می قرار استفاده

 تولید MTBE  

  متیل برمور (DME) اتر متیل دی آمین، متیل استات، متیل پروپیلن، و اتیلن ، MTBE به توان می متانول دستی پایین صنایع دیگر از

 یلمتدی فرمات، متیل آنیلین، متیل دی اکریالت، متیل نیتروانیزول، کربنات، متیل دی سولفات، متیل دی سولفید، متیل دی ،(برمید متیل)

 باشند. می دیگری مشتقات و مواد کننده تولید نیز مشتقات این از کدام هر که کرد اشاره یخ ضد و کلراید، متیل ت،الاترفت

 متانول اصلی مشتقات
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 فرمالدهید اصلی مشتقات
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 جهان در متانول بازار کلی وضعیت

 سهم و بوده تن میلیون 131 بر بالغ جهان متانول تولید اسمی ظرفیت 2017 سال در ،IHS موسسه توسط شده منتشر موجود آمار طبق

  شود.می جهان اسمی ظرفیت کل درصد 8 که است تن میلیون 10.6 مقدار این از ایران

 دحدو 2017 سال در باشد. داشته ادامه همچنان افزایش این میرود انتظار و بوده افزایشی همواره اخیر سالهای طی نیز متانول تولید روند

 و اسمی ظرفیت زیر نمودارهای کند. پیدا افزایش تن میلیون 106 به 2018 سال در میرود انتظار که گرفت صورت تولید تن میلیون 94

 .دهدمی نشان 2020 تا 2000 سال از را جهان در متانول تولید

 

 



 

9 

 
 

 در سال 2017 منطقه خاورمیانه با 47 درصد بزرگترین صادرکننده متانول جهان بوده و پس از آن آمریکای جنوبی، جنوبشرق آسیا و 

 آفریقا به ترتیب با 21 درصد، 16 درصد و 7 درصد در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

 بزرگترین تولید کنندگان متانول در جهان

 قهطمن در ایران اصلی رقبای از رد.دا قرار چهارم رتبه در درصد 3.2 با زاگرس پتروشیمی شرکت و بوده متانکس اختیار در اصلی بازار سهم

 ظرفیت با کاوه متانول شرکت شودمی بینیپیش است. داده اختصاص خود به را جهانی بازار از درصد 5 که است عربستان سابیک شرکت

 .گیرد قرار جهانی تولیدکننده بزرگ شرکت 10 بین در تن یونلمی 2.6
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 متانول واردات و صادرات

 این در است. بوده جنوبی کره و ژاپن هند، هلند، آمریکا، چین، کشور 6 به مربوط متانول جهانی واردات درصد 90 از بیش 2018 سال در

 در درصد 5.2 و درصد 6.5 درصد، 7 با ترتیب به هند و هلند آمریکا، آن از بعد و دارد قرار اول رتبه در درصد 22.5 از بیش با چین میان

  ارند.د قرار چهارم تا دوم های رتبه
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 از بیش) متانول عمده بخش سال این در است. نموده صادر متانول ژاپن و ایتالیا تایوان، مصر، هند، چین، کشور 6 به ایران 9631 سال در

 است. بوده درصد 1-2 حدود در و اندک ایران متانول صادرات از کشورها سایر سهم و است بوده هند و چین کشور دو به (درصد 39

 هند و چین کشور دو سهم سال این در است. شده صادر متانول نیز ترکیه و عراق کشور دو به مذکور کشورهای بر عالوه 9531 سال در 

 شده برآورد درصد 3 و درصد 5 ترتیب به ترکیه و عراق سهم و بوده درصد 22 و درصد 64 حدود در ترتیب به ایران متانول صادرات از

 است.

 .است یافته افزایش 9631 سال در دالر میلیارد 194.1 از بیش به 9531 سال در دالر میلیون 339 از ایران یصادرات متانول کل ارزش 

 ارمنستان سعودی، عربستان عمان، کویت، قزاقستان، پاکستان، عربی، متحده اراتما نظیر منطقه کشورهای سایر مذکور کشورهای بر وهالع

 روند. می شمار به ایران اسالمی جمهوری متانول دراتصا هدف بالقوه بازارهای از ترکمنستان و
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 وضعیت صنعت متانول ایران

 تولید انبوه صورت به را محصول این ایران در بوشهر و کاوه مرجان، خارک، زاگرس، آوران،فن شیراز، پتروشیمی مجتمع 7 حاضر حال در

 از یکی عنوان به زاگرس پتروشیمی و میشود شناخته جهان در متانول تولید های قطب از یکی عنوان به ایران که ای گونه به کنند می

 .است فعالیت حال در دنیا در متانول تولیدی های مجتمع بزرگترین

 این تولید ظرفیت متانول جدید طرح 31 همزمان ساخت با که بوده سال در تن میلیون 10.6 ایران متانول تولید ظرفیت فعلی شرایط در

 .یابد می افزایش سال در تن میلیون 25 از بیش به برابری 2.5 حدود افزایشی با کشور پتروشیمیایی محصول

 

 

 و ساخت حال در نیز جدید ظرفیت تن میلیون 15 حدود در سال در تن میلیون 10.6 ظرفیت با برداری بهره حال در هایپروژه بر وهالع

 .کنند می استفاده Topso تکنولوژی از عمدتا که باشد می شده ریزی برنامه
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 اورانفن پتروشیمی شرکت تحلیل و بررسی

  محصوالت تولید روند

 

 

 
 

 6 طی که نحوی به است. داشته چشمگیری افزایش ارز نرخ رشد دلیل به 1399 تا 1395 هایسال طی آورانفن پتروشیمی شرکت درآمد

 افزایش به توجه با گرددمی بینیپیش و شده گزارش ریال میلیون ،639،10616 بر بالغ شرکت فروش درآمد 31/6/1399 به منتهی ماهه

 42،770،000 بر بالغ 1399 سال برای شرکت درآمد کل ،1399 سال دوم نیمه در ارز تسعیر نرخ همچنین و استیک اسید و متانول قیمت

 گردد. ریال میلیون
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1395 1396 1397 1398 ماهه اول 6
1399

پیش بینی 
1399

پیش 
1400بینی

اسید استیک  116,000 80,000 99,311 99,234 72,807 150,000 150,000

متانول  903,000 868,000 937,142 972,122 494,998 1,000,000 1,000,000
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درآمد حاصل از فروش
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 31/06/1399 به منتهی ماهه6 ایمیاندوره مالی هایصورت و اطالعات
 

 اقالم ترازنامه 

 ریالمیلیون  :ارقام                                                                                                                                       

 29/12/1397 29/12/1398 31/06/1399 سال مالی

 20،885،712 20،497،498 37،947،991 های جاریجمع دارایی

 4،262،920 20،036،457 20،258،071 های غیر جاریجمع دارایی

 25،148،632 40،533،955 58،206،062 هاجمع کل دارایی

 6،934،923 21،381،762 36،706،782 های جاریجمع بدهی

 206،123 291،724 384،598 های غیر جاریجمع بدهی

 7،141،046 21،673،486 37،091،380 هاجمع کل بدهی

 18،007،586 18،860،469 21،114،682 جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

 ا

 باشد.می غیربورسی و بورسی هایشرکت بازار ارزش افزایش بدلیل جاری های دارایی در افزایش 

 باشد.می داختنیپر سهام سود افزایش و1399 سال در نقدی سود تقسیم از ناشی جاری هایبدهی افزایش 

 و فناوران پتروالفین نوین، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی در گذاریسرمایه شامل فناوران پتروشیمی مدت بلند هایگذاریسرمایه 

  باشد.می هاشرکت این در مالکیت  %33 و %60 ،%49 ،%48 ترتیب به مرجان پتروشیمی

 باشد.می %0.04 میزان به خارک پتروشیمی و %4.46 میزان به ملت بانک در مالکیت شامل مدت کوتاه گذاریسرمایه 

 اقالم سود و زیان

 ریالمیلیون  :ارقام                                                                                                                                                                   

 29/12/1397 29/12/1398 31/06/1399 سال مالی
 26،505،008 29،145،897 16،639،106 جمع درآمدها

 10،651،855 13،171،061 6،900،783 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 15،853،153 15،974،836 9،738،323 سود ناویژه

 15،019،956 14،069،869 8،793،980 سود )زیان( عملیاتی

 16،047،522 16،055،255 18،349،958 ان( قبل از کسر مالیاتسود )زی

 15،358،069 16،052،883 17،929،213 سود )زیان( پس از کسر مالیات

 950،000 950،000 950،000 سرمایه

EPS 18،873 16،898 16.167 

 16،956،769 17،809،652 20،063،865 سود و زیان انباشته
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 های مالینسبت

 29/12/1397 29/12/1398 31/06/1399 سال مالی

 نسبت نقدینگی)مرتبه(

 3.04 0.96 1.03 جاری

 2.64 0.78 0.93 آنی

 0.83 0.51 0.65 دارایی جاری

 گذاری(نسبت اهرمی)سرمایه

 0.28 0.53 0.64 بدهی

 0.72 0.47 0.36 نسبت مالکانه

 67.51 9.64 14.91 پوشش بهره

 نسبت سودآوری)درصد(

 0.60 0.55 0.59 ه به فروشسود ناویژ

 0.58 0.55 1.08 بازده فروش

 ROA 0.31 0.40 0.61ها بازده دارایی

 ROE 0.85 0.85 0.85بازدهی سرمایه 

 نسبت فعالیت )کارایی/ روز(

 84 110 128 دوره وصول مطالبات

 1.05 0.72 0.29 گردش داریی ها

 
 

 اطالعات سهام : 

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت

298.050 23،437 12.72 13.01 
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  21/10/99نمودار قیمت سهم در 

 

 
 

 1400 و 1399 سال برای آورانفن پتروشیمی سودآوری بینیپیش مفروضات

 است: شده استفاده زیر جدول مفروضات از 1400 همچنین و 1399 سال دوم ماهه 6 برای شرکت سود برآورد بمنظور
 

1399ماهه دوم  6 شرح  1400 

دالر-نرخ هر تن متانول  250 280 

دالر-نرخ هر تن اسید استیک  350 380 

سنت-نرخ هر متر مکعب گاز خوراک  5 5 

تن -میزان تولید متانول  000،500  000،1،000  

000،220 نرخ تسعیر ارز  000،220  

%25 نرخ تورم  25%  

دالر -هزینه حمل هر تن محصول صادراتی  40 40 

  دبینی میزان تولیپیش

 

 واحد میزان تولید
ماهه اول  6

1399 

ماهه دوم   6

1399 

پیش بینی 

1399 

پیش بینی 

1400 

 1،000،000 1،000،000 505،002 494،998 تن متانول

 150،000 150،000 77،193 72،807 تن اسید استیک

 371،712 371،712 320،328 51،384 تن منواکسیدکربن

 94،208 94،208 50،832 43،376 تن محصوالت فرعی/ هیدروژن

 1،615،920 1،615،920 953،355 662،565 تن جمع
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 فروش بینی میزانپیش

                                                                                                                                                                                                          واحد: تن                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 بینی مبلغ فروشپیش 

 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                                                                                        

 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399ماهه دوم   6 1399ماهه اول  6 مبلغ فروش

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

 53،303،782 41،516،182 11،787،600 35،358،018 27،260،968 8،097،050 22،683،576 17،259،825 5،423،751 12،674،442 10،001،143 2،673،299 متانول

 9،028،800 3،344،000 5،684،800 6،609،706 1،628،885 4،980،821 3،083،545 578،116 2،505،429 3،526،161 1،050،769 2،475،392 اسید استیک

 432،000 0 432،000 432،261 0 432،261 211،056 0 211،056 221،205 0 221،205 منواکسیدکربن

 413،274 0 413،274 371،588 0 371،588 154،290 0 154،290 217،298 0 217،298 هیدروژن

 63،177،856 44،860،182 18،317،674 42،771،573 28،889،853 13،881،720 26،132،467 17،837،941 8،294،526 16،639،106 11،051،912 5،587،194 جمع

  باشد.عمده صادرات شرکت به کشورهای چین، هند و امارات می

 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399ماهه دوم   6 1399ماهه اول  6 میزان فروش

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

 908،964 673،964 235،000 908،964 673،964 235،000 437،391 313،815 123،576 471،573 360،149 111،424 متانول

 120،000 40،000 80،000 120،000 40،000 80،000 46،178 7،508 38،670 73،822 32،492 41،330 اسید استیک

 18،000 0 18،000 18،000 0 18،000 8،794 0 8،794 9،206 0 9،206 منواکسیدکربن

 68،879 0 68،879 68،879 0 68،879 25،715 0 25،715 43،164 0 43،164 هیدروژن

 1،115،843 713،964 401،879 1،115،843 713،964 401،879 518،078 321،323 196،755 597،765 392،641 205،124 جمع
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 ترکیب بهای تمام شده
 : میلیون ریالارقام                                                                                                                                                                                                                                                           

ترکیب بهای تمام 
 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399ماهه دوم   6 1399ماهه اول  6 1398 1397 1396 1395 شده

 12،693،864 8،464،145 4،229،718 4،234،427 8،815،088 7،250،403 4،042،066 3،573،043 مواد مستقیم مصرفی

 351،350 281،080 160،617 120،463 183،383 139،830 107،813 75،445 دستمزد مستقیم

 6،492،371 5،224،706 2،928،434 2،296،272 4،181،611 3،189،568 2،630،225 2،516،281 سربار تولید

 19,537,585 13,969,932 7,318,770 6,900,783 13,180,082 10,579,801 6,780,104 6,164,769 جمع کل
  

سنت  5کت گاز منطقه ماهشهر و با نرخ هر متر مکعب باشد. شرکت گاز متان را از شردرصد از بهای تمام شده مربوط به خوراک گاز متان می 65تا  60های گذشته بطور متوسط طی سال

هزینه سوخت، انرژی،  لباشد. هزینه سربار عمدتا شامهای سربار میدرصد از بهای تمام شده مربوط به هزینه 35تا  30نماید. همچنین حدود خریداری و با نرخ ارز نیمایی تسعیر و پرداخت می

 باشد.لوازم یدکی میاستهالک، دستمزد غیر مستقیم و قطعات و 

ره ذیل موجب تبصهاز نرخ اعالمی ب %10ریال اعالم گردیده که با احتساب ضرایب باالسری و کسر  8.356بطور متوسط برای هر متر مکعب  99یمه اول سال ن برای اعالمی خوراک گاز نرخ

 .شده است ظدر هر متر مکعب لحاریال  11.000ماهه دوم با احتساب ضرایب باالسری . برای ششباشدریال در هر مترمکعب می 9.643یئت وزیران مصوبه ه

در نظر گرفته شده است. برای  %5ریال فرض شده است لذا نرخ هر مترمکعب همان  220،000به ازای هر دالر  1400و  1399ماهه دوم  6نیز با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز  1400سال برای  

 افزایش لحاظ شده است. %25به ازای هر متر مکعب  1400برای سال سوخت گاز 

 . است گردیده بینیازاء هر دالر پیش به ریال 220.000 مبلغ به1400 سال و 99 دوم ماههشش برای ردال تسعیر نرخ و دالر 40 صادراتی محصوالت حمل هزینه
 بینی گردیده است. فوب خلیج فارس پیش % 95به میزان  99 سال برای داخلی محصوالت فروش نرخ -
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  شرکت زیان و سود صورت بینیپیش

 ون ریالمیلی :ارقام                                                                                                                                                

 1398 1397 شرح
ماهه اول  6

1399 

ماهه  6پیش بینی 

 1399دوم 

پیش بینی 

1399 

پیش بینی 

1400 

 63،177،856 42،771،573 26،132،467 16،639،106 29،145،897 26،505،008 درآمدهای عملیاتی
بهاى تمام شده 

 درآمدهای عملیاتی
-10،651،855 -13،171،061 -6،900،783 -7،318،770 -14،219،553 -19،537،585 

 43،640،271 28،552،020 18،813،697 9،738،323 15،974،836 15،853،153 سود )زیان( ناخالص

هاى فروش, هزینه

 ادارى و عمومى
-2،137،084 -4،837،306 -3،459،656 -3،375،724 -6،835،380 -7،429،002 

سایر درآمدها )هزینه 

 های( عملیاتی
1،303،887 2،932،339 2،515،313 595 2،515،908 0 

 36،211،269 24،232،548 15،438،568 8،793،980 14،069،869 15،019،956 سود )زیان( عملیاتی

 2،448،000- 2،454،551- 1،224،000- 1،230،551- 1،666،333- 237،696- هاى مالىهزینه

سایر درآمدها )هزینه 

 های( غیرعملیاتی
1،865،262 3،651،719 10،786،529 3،238،664 14،025،193 4،626،664 

 38،389،933 35،803،190 17،453،232 18،349،958 16،055،255 16،047،522 سود )زیان( عملیاتی

 880،240- 820،929- 400،184- 420،745- 2،372- 24،591- هزینه مالیات بر درآمد

 37،509،693 34،982،261 17،053،048 17،929،213 16،052،883 15،358،069 سود )زیان( خالص
سود )زیان( خالص هر 

 ریال –سهم
16،164 16،898 18،873 17،951 36،823 39،484 

 950،000،000 950،000،000 950،000،000 950،000،000 950.000.000 950.000.000 تعداد سهم

 950،000 950،000 950،000 950،000 950،000 950،000 سرمایه
  

وران برای سال مالی منتهی آشود شرکت پتروشیمی فنبینی میهای قبلی پیشگفته شده در قسمت عنایت به مفروضاتبا 

 ریال سود محقق نماید. 39،484و  36،823رتیب به ازای هر سهم به ت 29/12/1400و  29/12/1399به 

با توجه لیکن ته نشده است. گذاری در پتروشیمی مرجان سودی درنظر گرفبنی فوق از محل سرمایهبه ذکر است در پیشالزم 

 %50)ریال سود نقدی  500و  350 به ترتیب 1400و  1399 هایبرای سالدرصدی در سهام بانک ملت  46/4به مالکیت 

 لحاظ شده است.  (سود هر هم بانک ملت

  



 21 

 حساسیتتحلیل 

 :وری شرکت نسبت به نرخ تسعیر ارز ارائه شده استآدجدول زیر تحلیل حساسیت سودر 

 150,000 180,000 200,000 220,000 250,000 280,000 300,000 320,000 350,000 نرخ دالر

EPS 1399 51،194 47،878 45،667 43،456 40،140 36،823 34،613 32،402 29،085 

EPS 1400 67،249 60،841 56،570 52،298 45،891 39،484 35،212 30،941 24،534 

 

 تکنیکالتحلیل 

 کوتاه مدت :

)سقف اول  رفتار شده است و تا کنون دو مرحله به سقف مقاومتیگنماد مذکور از ابتدای مرداد ماه سال جاری درالگوی مثلث 

 18/09/1399در آخرین برخورد که در تاریخ  .برخورد و واکنش منفی نشان داده است تومان ( 35.000تومان و سقف دوم  44.000

تومان و  29،600تومان ،  30.900های بااهمیت خود به ترتیب تومان واکنش منفی داشته تا کنون حمایت 35.000بوده در قیمت 

تومان   30900در قیمت  20/10/1399نش منفی در تاریخ همچنین پس از واکاست.  تومان را به سمت پایین شکسته شده  27،900

در کوتاه مدت روند نزولی سهم ادامه شود بینی میتومان الگوی سر شانه نزولی نیز تشکیل داده پیش 28000و شکستن حمایت 

تومان  22.300باال تومان در گام اول و در حالت فشار فروش  23.900کف حمایتی مثلث در محدوده قیمتی  داشته و تا محدوده

 .کاهش یابد

 

 



 22 

 میان مدت :

 ماه باقی مانده سال 2در سقف و کف این محدوه قرار دارد انتظار فرسایش زمانی  تا زمانی که دربا توجه به تشکیل الگوی مثلت 

بایست پس از آن می .انجام شودتومان  29،000تا  نتوما 22.000نوسانی در محدوده  سهم  بصورت معامالت وجود دارد و همچنین 

قیمت حمایتی را از شکند یا به سمت پایین جهت قیمتی سهم در الگوی مثلث مشخص گردد که به سمت باال سقف مقاومتی را می

 .دست می دهد

همین . به یتی داشته باشدنقش با اهمروند قیمتی سهم مذکور دهی و تواند در جهت دالر می باشد و می نرخحائز اهمیت نکته 

 دلیل در این قسمت دو سناریو در نظر می گیریم .

 سناریو اول )میان مدت (:
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تثبیت شود در این صورت انتظار  1400تومان برای سال  25،000نرخ دالر در محدوده در این سناریو فرض بر آن است 

و پس از آن به  الگوی مثلث را رو به باال بشکند سقف مقاومتی قیمت سهمدر گام اول   ماه 6تا  4در بازه زمانی  رودمی

 تومان را لمس نماید. 36.000مان و در صورت عبور از این قیمت می تواند هدف  تو 30،800ترتیب اهداف قیمتی 

 )میان مدت (: دومسناریو 

در این صورت  کاهش یابد 1400تومان برای سال  18،000تا   20.000محدوده تا در این سناریو فرض بر آن است نرخ دالر 

را رو به پایین بشکند و روند  تومان ( 22.300ماه قیمت سهم کف حمایتی الگوی مثلث) 6تا  4رود در بازه زمانی انتظار می

 کاهش یابد.تو مان 19.000نزولی به خود بگیرد در این صورت به ترتیب اهداف قیمتی 

 بلند مدت :

 سناریو اول:
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 :دوم سناریو 

رود در در بازه ( انتظار می1400در سال  تومان 18،000تا  20.000دوم )کاهش نرخ دالر  یسناریو اتدر صورت محقق شدن مفروضاما 

تومان کاهش و در صورت  16،000تومان در گام اول تا محدوده  19.000کستن قیمت حمایتی ماه تا  یک سال پس از ش زمانی شش

 .تومان کاهش یابد 12،300گذاران منجر به شکسته شدن این حمایت و نزول قیمت تا محدوده باال بودن هیجان و ترس سرمایه

 

 
         

 
 
 

 


