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 خالصه مدیریتی

یمی اصفهان مورد پتروششرکت ، پیش بینی صورت سود و زیان 1403تا سال  1399سودآوری شرکت از سال بینی پیشبا توجه به 

 پنج به ،رد و نه بلوکیبصورت خ ، ارزشگذاری سهام شرکتهای ارزشگذاریهای موجود در تئوریبا توجه به مدل بررسی قرار گرفت.

و   (DDM)تنزیل سودهای تقسیمی  و (P/E)، نسبت قیمت به سود هر سهم FCFE))صاحبان سهام نات نقدی آزاد روش جریا

 . محاسبه گردید EV/EBITو  EV/ Capacityنسبت های 

  شدند. انتخاب پتروشیمیمینه زهای فعال در های شرکتگرا بودن و منطبق بودن با ویژگیها به دلیل تواتر استفاده، واقعیتاین روش

ر سهم تعیین شده گانه مورد استفاده برای ههای پنج )سهامی عام( طبق روش پتروشیمی اصفهانشرکت سهام شده قیمت محاسبه

ریال  69.512دود ح است که در جدول ذیل نشان داده شده است. قیمت پیشنهادی در این مقطع برای فروش به سهامداران خرد 

 برآورد شده است.

 

 د استفادهمدل مور ردیف
 ارزش شرکت
 )میلیون ریال(

 ارزش هر سهم 
 )ریال(

 وزن

1 FCFE 12،814،416 42،715 20% 

2 DDM 10,165,975 33,887 20% 

3 P/E  20 123.760 37.128.075 1399سال% 

4 EV/EBIT 9،265،374 30،885 20% 

5 EV/ Capacity 34،894،908 116،316 20% 

 %100 69.512 20.853.780 میانگین وزنی

 

  ارائه شده است. کدالشده مبتنی بر اطالعات موجودی است که عمدتاً ارزشیابی انجام

 ردیده است.گریال تخمین  123.760ریال تا  33.887با توجه به روش های ارزشگذاری بیان شده، ارزش هر سهم شرکت از 

 ل برآورد شده است.ریا لیاردهزار می 37هزار میلیارد ریال تا  10.2ارزش شرکت از حدود 

ش نرخ در نظر گرفت. افزای %20باشد یک کرسی هیات مدیره شرکت خریداری شود، بازای هر کرسی هیات مدیره می توان  راگر مقر

رسی هیات مدیره تا کریال منطقی بوده و برای دو  83.414بدین صورت قیمت بلوک هر کرسی هیات مدیره بازای هر سهم حدود تا 

 .ریال منطقی است 104.268افزایش نرخ تا  %50زای هر سهم و برای بلوک مدیریتی شرکت با ریال با 97.316

ایه از ابتدای سال جاری پالزم به توضیح است در تاریخ تهیه گزارش قیمت هز سهم شرکت پتروشیمی اصفهان در تابلو نارنجی بازار 

میلیون ریال  43.601د یده است و ارزش شرکت در حال حاضر حدوریال رس 145.337ریال با رشد بسیار باالیی به  44.500از قیمت 

 است.
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 معرفی شرکت -الف

با  1371که در سال  ستا یمل یاز طرحها یکی ران،یدر ا کیکننده محصوالت آرومات دیتول نیاصفهان ، اول یمیپتروش یشرکت سهام

به بهره برداری  نیلیمخلوط زا و نیلیپارا زا ن،یلیوئن، ارتوزادر سال شامل بنزن، تول کیتن مواد آروماتهزار  300از  شیب دیهدف تول

 .رسید

 یپل افیال کها،یها، پالست هندیشو رینظ یدست نییپا عیکشور بوده و محصوالت آن بعنوان خوراک صنا یربنائیز یمجتمع از واحدها نیا

 . شود یبکار برده م ینظام عیو صنا یرنگسـاز ،یکیپـالست یاستر، نرم کننده ها

عرضه  بازار سرمایه سهام آن در 24/11/1378 خیو از تار ل،یعام تبد یخاص به سهام یاز سهام 1376اصفهان در سال  یمیپتروش

 و در حال حاضر در بازار نارنجی فرابورس قابل معامله است. دیگرد

 طرفین قرارداد آغاز به انجام کار فعالیت

 هلندالماس  1366تیرماه  طراحی و مهندسی تفصیلی

 ..شینوا، ماشین سازی اراک، جهانپارس و . 1368اسفند ماه  کارهای ساختمانی و نصب

 - 1370بهمن ماه  شروع عملیات پیش راه اندازی

 - 1371مرداد ماه  آغاز تولید

 - 1371دی ماه  افتتاح

 ظرفیت تولید شرکت به شرح جدول ذیل است:

 پتروشيمي اصفهان 

تن–ظرفيت توليد  محصول  

 71،000 تولوئن

 44،000 پارازایلین

 30،000 انیدریک فتالیک

 13،000 بنزن

 90،000 رافینیت

 10،000 مخلوط زایلین

 10،000 ارتوزایلین
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 سرمایه شرکت

افزایش  یالمیلیون ر 300.000میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  20،000سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

 یافته است:

 

 ترکیب سهامداران

 به شرح زیر می باشد: 18/10/1399در پایان سال مالی منتهی به   %1سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 سهم درصد سهامدار/دارنده

 M 69 23.070 -سهامی عام-شرکت پاالیش نفت اصفهان

 M 67 22.260 صندوق بازنشستگی کشوری

 M 32 10.580 سهامی خاص-ماهوراسپادانا شرکت صنایع خودروسازی

 M 16 5.450 )زهرا عموچی فروشانی( شخص حقیقی

 M 15 5.130 )مرجان عتیقه چیان( شخص حقیقی

 M 11 3.620 -سهامی خاص-شرکت تجارت آذین نقش جهان

 M 6 2.130 -سهامی عام-شرکت سرمایه گذاری بهمن

 M 4 1.450 -سهامی عام-شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

 M 4 1.230 )مرجان عتیقه چیان( شخص حقیقی

 :عبارتند از اعضای هیات مدیره شرکت

 سمت نماینده شرکت

 رئیس هیأت مدیره بهروز ریخته گران ماهور اسپادانا

 نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل اکبر ترکان ریسرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشو

 عضو هیأت مدیره عبدعلی ارندی فروشانی وگازشرکت فر

 عضو هیأت مدیره محسن پورسینا فوالد ماهان سپاهان

 عضو هیأت مدیر صفرعلی براتی صندوق بازنشستگی کشوری
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 زنجیره تولید آروماتیک ها

پتروشیمی محسوب می  صنعتمعروف هستند، از جمله سه ماده پایه نیز   BTXن که به اختصار به یسه ترکیب بنزن، تولوئن و زایل

 .وندشمیلیون تن از این مواد ساالنه در صنعت پتروشیمی تولید و مصرف می  120گردند که جمعا چیزی در حدود 

 

 وضعیت بازار محصوالت آروماتیک

 18ر آن )قریب به یلیارد دالم 33بوده است که  2017میلیون تن در سال  120میلیارد دالر معادل  186ها ارزش بازار جهانی آروماتیک

ان کمترین سهم معادل درصد( سهم کشور چین بعنوان بزرگترین کشور تولید و مصرف کننده بوده است. سهم منطقه خاورمیانه بعنو

 .حجم بازار بوده است 4%

 Eastman Chemical Company  ،Ashland  ،Huntsmanهای آمریکایی بزرگترین بازیگران این صنعت شامل شرکت

 ،Celanese  ،ExxonMobil   وHoneywell ،  همچنین شرکت آلمانیBASF ،  شرکت انگلیسیPetrochem Carless  

 باشند.می  Shellشرکت هلندی و 

می بوعلی سینا )آروماتیک در حال حاضر چهار شرکت پتروشیمی اصفهان )آروماتیک اول(، پتروشیمی بندرامام )آروماتیک دوم( پتروشی

 ری )آروماتیک چهارم( تولیدکنندگان عمده محصوالت آروماتیک در ایران می باشند. سوم( و پتروشیمی نو

 ی باشد.مدرصد  5سهم تولید محصوالت آروماتیکی در کشور در مقایسه با کل ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی حدود 
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 محصوالت

 هزارتن

پتروشیمی برزویه 

 )آروماتیک چهارم(

پتروشیمی بندر امام 

 وم()آروماتیک د

پتروشیمی بوعلی 

 )آروماتیک سوم(

پتروشیمی اصفهان 

 )آروماتیک اول(

 44 400 180 750 پارازایلین

 13 179 230 330 بنزن

 10 30 0 80 اورتوزایلین

 90 199 241 679 رافینیت

 30 0 0 0 آنیدریک فتالیک

 C5 47 0 21 0 برش 

 0 488 0 1،980 برش سنگین

 0 350 0 380 برش سبک

 0 23 0 16 اتیک سنگینآروم

 0 0 0 120 نفتای سبک

 0 39 1998 76 گاز مایع

 10 0 140 0 مخلوط زایلین

 71 0 0 0 تولوئن

 268 1،729 2789 4،458 جمع

 کاربرد محصوالت تولیدی در شرکت پتروشیمی اصفهان
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 بررسی تولید شرکت

 .گردد یصادر م هند و افغانستان ن،یبه کشور چ یدیدرصد محصوالت تول 70حدود 

، به 60قیمت نفتای اکتان  درصد خوراک ارسالی به 55تولیدی از  تینیقرارداد منعقده بین پاالیشگاه و پتروشیمی اصفهان، راف طبق

 شود. ینفت اصفهان برگشت داده م شیشرکت پاال

 1399ماهه اول  6 1398 1397 1396 1395 1394 تن-ظرفیت اسمی محصول

 29،068 51،674 49،827 20،944 47،755 57،243 71،000 تولوئن

 25،118 45،154 41،989 33،575 40،427 36،844 44،000 پارازایلین

 15،406 27،159 19،843 21،502 19،292 1،883 30،000 انیدریک فتالیک

 7،452 6،189 10،473 26،889 10،204 13،855 13،000 بنزن

 1،204 33،128 59،061 64،538 80،780 42،805 90،000 رافینیت

 7،259 5،876 6،132 280 761 5،254 10،000 مخلوط زایلین

 73 22 4،103 200 5،303 19،669 10،000 ارتوزایلین

 85،580 169،202 191،428 167،928 204،522 177،553 268،000 جمع کل

 از دالیل تولید زیر ظرفیت اسمی به موارد زیر می توان اشاره نمود:

 به تامین خوراک مشکالت مربوط 

 مصرف کاتالیست باال و مشکالت مربوط به تهیه کاتالیست 

 صورتهای مالی شرکت

 صورت سود و زیان شرکت به شرح جدول ذیل است:

 99شش ماهه  1398 1397 1396 1395 1394 شرح

 5،124،035 12،424،972 11،011،175 4،970،720 4،747،154 3،862،741 فروش

 (4،281،107) 11،085،901 7،306،804 4،353،512 4،134،057 3،387،132 فروش رفتهبهای تمام شده کاالی 

 842،928 1،339،071 3،704،371 617،208 613،097 475،609 سود ) زیان( ناخالص

 (441،562) (701،982) (744،528) (489،126) (496،916) (419،085) هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

 363،741 59،652 (212،981) (190،804) (62،043) (158،893) ها )هزینه های( عملیاتیخالص سایر درآمد

 754،955 734،049 2،746،862 (62،722) 54،138 (102،369) سود ) زیان( عملیاتی

 (69،214) (178،769) (221،838) (100،623) (280،046) (264،519) هزینه های مالی

 158،351 361،041 254،323 (257،650) 9،648 (86،047) سایر درآمد )هزینه( ها

 829،590 335،700 2،779،347 (420،995) (216،260) (452،935) سود و زیان قبل از کسر مالیات

 (90،119) (74،477) (180،120) 0 0 0 مالیات

 739،471 373،687 2،599،227 (420،995) (216،260) (452،935) سود ) زیان( خالص

 2،465 1،246 8،664 (1،403) (721) (1،510) سود هرسهم
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 ترازنامه شرکت به شرح ذیل است:

 شرح
 جهت 1399/۰6/31 به منتهی دوره

 حسابرس به ارائه

 به منتهی دوره شده ارائه تجدید

1398/12/29 
 به منتهی دوره شده ارائه تجدید

 درصد 1398/۰1/۰1

 شده حسابرسی شده حسابرسی تغییر

     هادارایی

     غیرجاری هایدارایی

 (6) 738،219 784،533 740،880 مشهود ثابت هایدارایی

  0 0 0 امالک در گذاریسرمایه
 1 1،104 1،104 1،110 نامشهود هایدارایی

 0 16،432 16،432 16،431 بلندمدت هایگذاریسرمایه

 (1) 5،417 106،251 105،577 بلندمدت هایدریافتنی

  0 0 0 هادارایی سایر
 (5) 761،172 908،320 863،998 غیرجاری هایدارایی جمع

     جاری هایدارایی

 (25) 875،060 230،916 172،288 هاپرداختپیش و سفارشات

 25 1،444،265 2،752،515 3،438،669 کاال و مواد موجودی

 3 09،349،06 9،853،030 10،133،257 هادریافتنی سایر و تجاری هایدریافتنی

 0 550،236 236 236 مدتکوتاه هایگذاریسرمایه

 77 44،588 34،623 61،116 نقد موجودی

 13،805،566 12،871،320 12،263،209 7 

  0 0 0 فروش برای شده نگهداری هایدارایی
 7 12،263،209 12،871،320 13،805،566 جاری هایدارایی جمع

 6 13،024،381 13،779،640 14،669،564 هادارایی جمع

     هابدهی و مالکانه حقوق

     مالکانه حقوق

 0 300،000 300،000 300،000 سرمایه

  0 0 0 جریان در سرمایه افزایش
  0 0 0 سهام صرف

  0 0 0 خزانه سهام صرف
 0 30،000 30،000 30،000 قانونی اندوخته

 0 2،000 2،000 2،000 هااندوخته سایر

  0 0 0 هادارایی یابیتجدیدارز مازاد
  0 0 0 خارجی عملیات ارز تسعیر تفاوت
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 شرح
 جهت 1399/۰6/31 به منتهی دوره

 حسابرس به ارائه

 به منتهی دوره شده ارائه تجدید

1398/12/29 
 به منتهی دوره شده ارائه تجدید

 درصد 1398/۰1/۰1

 شده حسابرسی شده حسابرسی تغییر

 37 1،646،967 2،020،654 2،760،125 انباشته )زیان( سود

  0 0 0 خزانه سهام
 31 1،978،967 2،352،654 3،092،125 مالکانه حقوق جمع

     هابدهی

     غیرجاری هایبدهی

  0 0 0 بلندمدت هایپرداختنی
 (32) 137،226 103،156 70،581 بلندمدت الیم تسهیالت

 27 549،351 707،933 901،797 کارکنان خدمت پایان مزایای ذخیره

 20 686،577 811،089 972،378 غیرجاری هایبدهی جمع

     جاری هایبدهی

 0 4،101،500 4،792،452 4،798،570 هاپرداختنی سایر و تجاری هایپرداختنی

 27 146،329 187،793 238،804 پرداختنی مالیات

 (4) 1،457،316 1،210،531 1،160،126 پرداختنی سهام سود

 (10) 3،532،289 2،951،459 2،661،220 مالی تسهیالت

  0 0 0 ذخایر
 19 1،121،403 1،473،662 1،746،341 هادریافتپیش

 10،605،061 10،615،897 10،358،837 0 

 هایدارایی با مرتبط هایبدهی
  0 0 0 فروش برای شدهنگهداری

 0 10،358،837 10،615،897 10،605،061 جاری هایبدهی جمع

 1 11،045،414 11،426،986 11،577،439 هابدهی جمع

 6 13،024،381 13،779،640 14،669،564 هابدهی و مالکانه حقوق جمع
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 پیش بینی صورتهای مالی شرکت -ب

 مفروضات پیش بینی

جوز صادرات رافینیت شرکت به دلیل عدم صدور م 1399ی پیش بینی تولید و فروش شرکت، با توجه به اینکه در شش ماهه اول برا

ش داشته است که در هزار تن کاه 10کمتر تولید نموده است لذا در شش ماهه اول کل تولیدات شرکت نسبت به سال گذشته حدود 

ست که شرکت بتواند به انند سال های گذشته تولید نماید و در سال های آتی فرض شده انیمه دوم سال فرض شده است که بتواند م

 هزارتنی مجددا دست یابد و برای سال های آتی نیز تکرار شود. 170ظرفیت تولید حدود 

ظر گرفته شده ان در نتوم 22.000تومان بوده است و در شش ماهه دوم نرخ تسعیر دالر  16.730نرخ تسعیر ارز در شش ماهه اول 

 است.

 در نظر گرفته شده است. درصدی برای سال های آتی 10تومان و میزان رشد  25.000برابر با  1400افزایش نرخ تسعیر دالر در سال 

 فزایش یافته است.ادرصد و سایر هزینه های نیز بطور متناسب  20افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سال های آتی حداقل 

استخراج و  Plattsاز نشریه  1400صوالت مطابق با جدول ذیل برای شش ماهه دوم سال پیش بینی و برای سال نرخ فروش مح

 برای سال های آتی نیز نرخ دالری آن ثابت در نظر گرفته شده است.

CFR چین 

 شرح
 -1399ماهه دوم  6 قیمت دالری

 هر تن

  14۰۰پیش بینی 

  Platts قیمت دالری

 490 433 تولوئن

 590 590 ارازایلینپ

 720 636 انیدریک فتالیک

 627 627 بنزن

 420 420 رافینیت

 460 408 مخلوط زایلین

 689 607 ارتوزایلین

 %1۰ نرخ رشد دالر

  %5 تخفیف فوب

  5۰ دالر-هزینه حمل

صادراتی در  %45خلی و دا %55فروش شرکت معادل تولید در نظر گرفته شده است و میزان فروش داخلی به فروش صادراتی برابر با 

 نظر گرفته شده است.
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 شرکت و فروش پیش بینی تولید

 :با توجه به میزان و مقدار تولید در سال های گذشته، میزان تولید به شرح جدول ذیل پیش بینی شده است

 1398 1397 محصول

 شش

ماهه 

99 

پیش بینی 

ماهه  6

 1399دوم 

پیش 

بینی 

1399 

پیش 

بینی 

14۰۰ 

پیش 

 بینی

14۰1 

پیش 

بینی 

14۰2 

پیش 

بینی 

14۰3 

 51،674 51،674 51،674 51،674 58،136 29،068 29،068 51،674 49،827 تولوئن

 45،154 45،154 45،154 45،154 50،236 25،118 25،118 45،154 41،989 پارازایلین

 27،159 27،159 27،159 27،159 30،812 15،406 15،406 27،159 19،843 انیدریک فتالیک

 6،189 6،189 6،189 6،189 14،904 7،452 7،452 6،189 10،473 بنزن

 33،128 33،128 33،128 33،128 2،408 1،204 1،204 33،128 59،061 رافینیت

 5،876 5،876 5،876 5،876 14،518 7،259 7،259 5،876 6،132 مخلوط زایلین

 22 22 22 22 146 73 73 22 4،103 ارتوزایلین

 169،202 169،202 169،202 169،202 171،160 85،580 85،580 169،202 191،428 جمع کل

 پیش بینی فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

 1398 محصول

ماهه  6

اول 

1399 

پیش 

 6بینی 

ماهه دوم 

1399 

پیش بینی 

1399 

پیش بینی 

14۰۰ 

پیش بینی 

14۰1 

پیش بینی 

14۰2 

پیش بینی 

14۰3 

 1،512،707 1،375،188 1،250،171 1،136،519 883،587 562،604 320،983 714،059 تولوئن

 5،148،505 4،680،459 4،254،963 3،868،148 2،966،999 1،893،541 1،073،458 2،439،189 پارازایلین

انیدریک 
 فتالیک

1،615،110 990،291 1،886،834 2،877،125 2،497،774 2،747،551 3،022،306 3،324،537 

 1،155،484 1،050،440 954،946 868،133 1،319،400 898،659 420،741 538،398 بنزن

 591،236 457،971 354،745 274،785 74،078 8،788 65،290 236،842 رافینیت

مخلوط 
 زایلین

96،220 31،737 97،011 128،748 89،236 98،160 107،976 118،774 

تولوئن 
 صادراتی

2،649،364 1،344،648 1،983،882 3،328،530 4،007،653 4،408،418 4،849،260 5،334،186 

پارزایلین 
 صادراتی

1،206،448 0 1،082،560 1،082،560 2،117،510 2،329،261 2،562،187 2،818،406 
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 1398 محصول

ماهه  6

اول 

1399 

پیش 

 6بینی 

ماهه دوم 

1399 

پیش بینی 

1399 

پیش بینی 

14۰۰ 

پیش بینی 

14۰1 

پیش بینی 

14۰2 

پیش بینی 

14۰3 

انیدریک 
فتالیک 
 صادراتی

  445،385 0 445،385         

رافینیت 
 صادراتی

1،850،560 76،834 100،749 177،583 3،150،105 3،465،116 3،811،627 4،192،790 

اورتوزایلین 
 صادراتی

2،264 7،780 9،740 17،520 3،336 3،669 4،036 4،440 

سایر 
 صادراتی

1،076،480 346،888 534،371 881،259 1،422،990 1،565،289 1،721،818 1،894،000 

 26،095،064 23،643،270 21،432،289 19،436،189 14،182،774 9،058،739 5،124،035 12،424،972 جمع کل

 پیش بینی بهای تمام شده

 جهت تخمین بهای تمام شده، مقدار و هزینه مواد اولیه به شرح ذیل پیش بینی شده است:

میلیون  -شرح
 ریال

1398 
ماهه اول  6

1399 

ماهه دوم  6
1399 

پیش بینی 
1399 

پیش بینی 
1400 

پیش بینی 
1401 

پیش بینی 
1402 

پیش بینی 
1403 

 151،217 151،217 151،217 151،217 159،960 79،980 79،980 151،217 پالتفرمیت

 1،053 1،053 1،053 1،053 1،138 569 569 709 هیدروژن

 27،721 27،721 27،721 27،721 158 79 79 18،797 سایر

 179،991 179،991 179،991 179،991 161،256 80،628 80،628 170،723 جمع کل

 

 -شرح
 میلیون ریال

1398 
ماهه اول  6

1399 

پیش بینی 
ماهه دوم  6

1399 

پیش بینی 
1399 

پیش بینی 
1400 

پیش بینی 
1401 

پیش بینی 
1402 

پیش بینی 
1403 

 13،806،290 12،551،173 11،410،157 10،372،870 9،655،892 6،099،684 3،556،208 9،404،728 پالتفرمیت

 500،155 454،686 413،351 375،774 357،307 225،713 131،594 114،779 هیدروژن

 2،222،850 2،020،772 1،837،066 1،670،060 8،376 5،291 3،085 989،816 سایر

 16،529،294 15،026،631 13،660،574 12،418،703 10،021،575 6،330،688 3،690،887 10،509،323 جمع کل
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درصدی شرکت بوده  23ر ی گردد که در حال حاضر سهامداالزم به توضیح است مواد اولیه شرکت از پاالیشگاه نفت اصفهان تامین م

وش رافینیت بصورت تهاتری و محصول رافینیت را ما بازای فروش خوراک تهاتر می نماید. لذا جریان خروجی برای دریافت خوراک و فر

 بوده و بخشی را پرداخت می نماید.

 1398 میلیون ریال -شرح
ماهه  6

اول 
1399 

پیش بینی 
ماهه دوم  6

1399 

پیش بینی 
1399 

پیش بینی 
1400 

پیش بینی 
1401 

پیش بینی 
1402 

پیش بینی 
1403 

 1،139،152 949،294 791،078 659،232 549،360 299،651 249،709 461،936 حقوق و دستمزد غیر مستقیم

 556،810 464،008 386،673 322،228 268،523 146،467 122،056 235،406 آب و برق و سوخت

 108،442 108،442 108،442 108،442 108،442 54،221 54،221 108،141 استهالک

 503،919 419،932 349،944 291،620 243،016 132،554 110،462 191،687 خدمات پیمانکاری

 932،123 776،770 647،308 539،423 449،519 245،192 204،327 22،020 مزایای پایان خدمت کارکنان

 197،896 164،913 137،428 114،523 95،436 52،056 43،380 4،967 هزینه درمانی کارکنان

 450،074 375،062 312،552 260،460 217،050 118،391 98،659 109،095 مواد و کاالی عمومی مصرفی

 119،723 99،769 83،141 69،284 57،737 31،493 26،244 44،432 بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

 65،847 54،872 45،727 38،106 31،755 17،321 14،434 309،997 سایر

 4،073،987 3،413،063 2،862،293 2،403،317 2،020،838 1،097،346 923،492 1،487،681 جمع کل

 بهای تمام شده شرکت به شرح جدول ذیل پیش بینی گردیده است:

 1398 شرح
ماهه اول  6

1399 

پیش بینی 
ماهه دوم  6

1399 

پیش بینی 
1399 

ینی پیش ب
1400 

پیش بینی 
1401 

پیش بینی 
1402 

پیش بینی 
1403 

مواد 
 16،529،294 15،026،631 13،660،574 12،418،703 9،614،001 6،330،688 3،283،313 9،488،054 مستقیم

دستمزد 
 مستقیم

110،166 74،302 74،302 148،604 178،325 213،990 256،788 308،145 

 4،073،987 3،413،063 2،862،293 2،403،317 2،020،838 1،097،346 923،492 1،487،681 سربار

 20،911،426 18،696،481 16،736،856 15،000،346 11،783،443 7،502،336 4،281،107 11،085،901 جمع 
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 پیش بینی صورت سود و زیان

 با توجه به مفروضات بیان شده پیش بینی صورت سود و زیان شرکت به شرح جدول ذیل است:

 1398 رح ش
 6پیش بینی 

 1399ماهه دوم 
 1403پیش بینی  1402پیش بینی  1401پیش بینی  1400پیش بینی  1399پیش بینی 

  26،095،064  23،643،270  21،432،289  19،436،189  14،182،774  9،058،739  12،424،972 فروش
بهای تمام شده 
کاالی فروش 

 رفته 
(11،085،901) (7،502،336) (11،783،443) (15،000،346) (16،736،856) (18،696،481) (20،911،426) 

سود ) زیان( 
 ناخالص

1،339،071  1،556،403  2،399،331  4،435،843  4،695،433  4،946،789  5،183،638  

هزینه های 
عمومی، اداری و 

 تشکیالتی
(856،207) (529،874) (971،436) (1،068،580) (1،175،438) (1،292،982) (1،422،280) 

سود ) زیان( 
 عملیاتی

482،864  1،026،528  1،781،483  3،367،263  3،519،995  3،653،807  3،761،358  

 (385،718) (712،599) (989،615) (1،224،376) (138،428) (69،214) (178،769) هزینه های مالی  
سایر درآمد 
 )هزینه( ها

200،000  143،849  287،698  316،468  348،115  382،926  421،219  

سود و زیان قبل 
 از کسر مالیات 

504،095  1،101،163  1،930،753  2،459،356  2،878،494  3،324،134  3،796،858  

 (448،993) (436،155) (420،182) (401،950) (212،656) (122،537) (32،669) مالیات 

سود ) زیان( 
 خالص 

471،426  978،626  1،718،097  2،057،405  2،458،312  2،887،979  3،347،865  

  11,16۰  9,627  8,194  6,858  5,727  3,262  1,571 سود هرسهم
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 ارزشگذاری سهام شرکت -ج

 P/Eروش  -1

گزارش  در تاریخ تهیه مرتبه 13.2حدود محصوالت شیمیایی  با استفاده از روش نسبت سود به قیمت هر سهم متوسط برای این صنعت

 بوده است.

علی سینا و پتروشیمی هستند یعنی پتروشیمی بوپذیرفته شده در بورس در کشور که  تولیدکننده آروماتیک شرکت از سوی دیگر دو

 مرتبه است. 10.5و  14.7به ترتیب سود به قیمت نوری)برزویه( نسبت 

 ظرفیت تولید پتروشیمی نوری:
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 ظرفیت تولید پتروشیمی بوعلی:

 

 

 ریال P/E EPSنسبت  ارزش بازار میلیارد ریال تناژ تولید کتشر

 1.299 111.8 43.601 هزار تن 268 پتروشیمی اصفهان

 های بورسی آروماتیکمقایسه با 

 6.450 10.5 609.480 هزار تن 4.458 پتروشیمی نوری

 3.525 14.7 181.300 هزار تن 1.729 پتروشیمی بوعلی

 مقایسه ای صنعت پتروشیمی

 - 13.2 - - صنعت محصوالت شیمیایی
 مقایسه با شرکت های کوچک پتروشیمی

 381 31.45 77.889 هزار تن 18.7 پتروشیمی تخت جمشید

 - - 34.643 هزار تن 70 پتروشیمی آبادان

 3.307 19.22 82.635 هزار تن 125 پتروشیمی غدیر

 4.488 25.89 38.338 هزار 37 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

 428 63.72 19.091 هزار تن 62 پتروشیمی ارومیه

 - 35.07 - - متوسط شرکت های کوچک
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و سهام شرکت را می توان  که مبتنی بر داده های تاریخی است، ارزش بازار P/E TTMبا توجه به مطالب بیان شده با در نظر گرفتن 

 رابر است با:متوسط دو شرکت هم خانواده، ب 12.6و  13.2با نسبت متوسط صنعت 

 1403 1402 1401 1400 1399 سال

  3،347،865  2،887،979  2،458،312  2،057،405  1،718،097 میلیون ریال -پیش بینی سود خالص

  11،160  9،627  8،194  6،858  5،727 ریال -پیش بینی سود هر سهم
 

 ت:زشگذاری شرکت به شرح جدول ذیل اسار P/Eبا توجه به پیش بینی سود شرکت و متوسط بیان شده برای نسبت 

نسبت  سنجه

P/E 

ارزش شرکت 
1399 

ارزش هر سهم 
1399 

ارزش شرکت 
1400 

ارزش هر سهم 
1400 

 86.410 25.923.303 72.160 21.648.022 12.6 متوسط دو شرکت نوری و بوعلی

 117.683 35.305.069 98.275 29.482.544 17.16 متوسط صنعت

 240.510 72.153.193 200.845 60.253.661 35.07 کوچکمتوسط پتروشیمی های 

 148.201 44.460521 123.760 37.128.075 21.61 میانگین سه سناریو

 ریال تخمین گردید. 148.201الی  123.760روش مذکور ارزش سهام شرکت بین بر اساس 

 FCFEروش  -2

قدی است که بعد از پرداخت کلیه گردد. این جریانات در واقع وجوه نیدر این مدل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران تنزیل م

ماند و قابل می ای و نیازهای سرمایه در گردش در شرکت باقیهای سرمایههای بدهی، هزینهتعهدات مالی شرکت نظیر پرداخت

 .پرداخت به سهامداران است

عیار حسابداری عایدات انش پرداخت نماید، از محاسبه سود خالص )متواند به سهامدارفرآیند تخمین میزان وجه نقدی که شرکت می

ریانات نقد محاسبه جگذاری مجدد شرکت میزان گردد و سپس بوسیله کسر نمودن نیازهای سرمایهسهامدارن در طول دوره( آغاز می

 شود.می

ر مبنای محاسبات بین محاسبه شده است، برای محاسبه جریانات نقدی آزاد آتی سود خالص که بر مبنای مفروضات بخش های پیش

ت و طلب شرکت از آقای استهالک و تغییرات سرمایه درگردش و بازپرداخت بدهی ها تعدیل گردیده است. با توجه به بدهی های شرک

 ریخته گران محاسبات صورت گرفته است.

ال وصول گردد با سرض شده است که طی چهار میلیارد ریال می باشد که ف 8.580طلب شرکت از آقای ریخته گران مجموعا حدود 

 توجه به هزینه مالی اعالمی شرکت در سایت کدال که مبنای محاسبه است.
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 همچنین فرض شده است که پاالیشگاه نفت اصفهان بابت طلب خود جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد.

 1403 1402 1401 1400 1399 شرح

  3،347،865  2،887،979  2،458،312  2،057،405  1،718،097 سود خالص

  108،442  108،442  108،442  108،442  108،442 استهالک

  0  0  0  0  0 مخارج سرمایه ای

 (163،302) (144،709) (268،075) (58،129) (287،124) تغییرات سرمایه در گردش

  0  0  0  0  0 افزایش در بدهی

 (2،142،880) (1،816،000) (1،538،983) (1،304،223)  0 تسویه اصل وام  -کاهش در بدهی

 (585،000) (585،000) (585،000) (585،000)  0 کاهش بدهی اصل مطالبات پاالیشگاه اصفهان 

        0  0 جریمه پاالیشگاه اصفهان-کاهش بدهی 

(1.160126)   پرداخت سود پرداختنی-کاهش بدهی        

  2،145،272  2،145،272  2،145،272  2،145،272  0 ی تابعهگران و شرکتها دریافت مطالبات از بهروز ریخته

  2،710،396  2،595،984  2،319،967  1،203،641  1،539،416 جریانات نقدی آزاد

 %3 نرخ رشد

 %25 نرخ بازده مورد انتظار

  12،689،583 جریانات نقدی نهایی

  1،241،217  1،486،028  1،660،033  1،076،570  1،539،416 جریانات نقدی تنزیل شده قبل از ارزش نهایی

  5،811،153 ارزش نهایی تنزیل شده

  12،814،416 ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت

  300،000،000 تعداد سهام

  42،715 قیمت هر سهم

فت اصفهان و مطالبات نم پاالیشگاه ریال برآورد شده است که اگر جرای 42.715شرکت حدود  هر سهمبا توجه به خروجی مدل ارزش 

 از آقای ریخته گران تغییر کند، این ارزش می تواند کاهش یابد.
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 DDMروش  -3

همان ارزش  ییهر دارا صورت که ارزش نینهفته است. بد یدر قانون ارزش فعل ،یمیسود تقس لیمدل تنز یمنطق یمبنااین روش،  در

 .شده است لیتنز ینقد های انیجر سکیر زانیمتناسب با م یکه با نرخ شدبا یمورد انتظار م یآت ینقد های انیجر یفعل

 یدست آوردن سودهاب یحقوق صاحبان سهام. برا نهیمورد انتظار و هز یمیتقس یدو مولفه مهم وجود دارند؛ سودها در این روش

. نرخ بازده شود یظر گرفته مندر  یسودآور ایه مورد انتظار در سود و نسبت یدر رابطه با نرخ رشد آت یمورد انتظار، مفروضات یمیتقس

. مدل شود یمحاسبه م یمختلف به نحو متفاوت های عدد در مدل نیکه ا گردد یم نییآن تع سکیسهم با توجه به ر کیمورد انتظار 

 .ردیگمختلف در نظر  های دوره یبازده مورد انتظار را ط راتییرا دارد که تغ تیقابل نیا یمیسود تقس لیتنز

 فرض گردیده و محاسبات روش در جدول ذیل بیان گردیده است: %25ر این روش نرخ تنزیل د

ارزشگذاری به روش 

DDM 
1399 1400 1401 1402 1403 

 11,160 9,627 8,194 6,858 5,727 سود خالص

 8,928 7,701 6,555 5,486 4,582 سود تقسيمي

 3,271 3,527 3,753 3,926 4,098 تنزیل سود تقسيمي

 %25 نرخ تنزیل

 %80 درصد تقسيم

 %3 رشد بلند مدت

 18,574 جمع سود تقسيمي

 41,798 ارزش نهایي

 15,313 تنزیل ارزش نهایي

 33,887 ارزش هر سهم

 300,000,000 تعداد سهام

ارزش حقوق صاحبان 

 سهام
10,165,975 

 .ریال تخمین گردیده است 33.887د بیان شد، ارزش هر سهم شرکت حدو ی کهبا توجه به مفروضاتدر این روش 
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 روش ارزشگذاری شرکت بر مبنای ظرفیت تولید و سود عملیاتی شرکت های مشابه -4

، محصوالت مشابه با توجه به اینکه شرکت های پتروشیمی بوعلی و نوری)برزویه( که واحدهای سوم و چهارم آروماتیک هستند

ه دلیل مشابهت خوراک ولی ب دنری اصفهان دامی از پتروشیرهای بسیار باالت تهرچند ظرفی .پتروشیمی اصفهان تولید می نمایند

 .ایجاد می نمایندمقایسه ارزشگذاری از طریق  قابلیت ،الت تولیدیومصرفی و محص

بدین معنی که برای  برای قیاس پتروشیمی اصفهان و این دو شرکت ارزش شرکت به ظرفیت تولید و سود عملیاتی محاسبه شده است

رزش بازار می توان برای اولید هر تن محصول چه میزان ارزش برای شرکت ایجاد شده است و بازای هر واحد سود عملیاتی چه میزان ت

ن بدهی مطابق جدول ارزش هر یک از شرکت های پتروشیمی نوری و بوعلی پس از کسر وجه نقد و اضافه نمود شرکت در نظر گرفت.

 ذیل محاسبه می گردد.

 ارزش بنگاه وجه نقد بدهی  ارزش بازار یون ریالمیل -شرکت

 787،705،352 26،909،583 205،206،935 609،408،000 (برزویهپتروشیمی نوری )

 235،400،894 19،384،410 73،485،304 181،300،000 بوعلیپتروشیمی 

 است: با توجه به ظرفیت تولید و سود عملیاتی هر یک از شرکت ها نسبت های ذیل محاسبه شده

 EV/EBIT EV/capacity شرکت

 177 20 برزویه

 136 29 بوعلی

 136 22 میانگین

 رکت با توجه به نسبت های بیان شده به شرح جدول ذیل است:شارزشگذاری 

 EV/ Capacityارزشگذاری بر مبنای نسبت  EV/EBITارزشگذاری بر مبنای نسبت 

 268،000 تن -لید پتروشیمی اصفهانظرفیت تو 754،955 سود عملیاتی پتروشیمی اصفهان

 EV/Capacity 156میانگین  EV/EBIT 22میانگین 

 41،921،011 میلیون ریال -ارزش بنگاه شصفها 16،291،477 میلیون ریال -ارزش بنگاه شصفها

 7،087،219 میلیون ریال -بدهی 7،087،219 میلیون ریال -بدهی

 61،116 لمیلیون ریا -نقد 61،116 میلیون ریال -نقد

 34،894،908 میلیون ریال -ارزش حقوق صاحبان سهام 9،265،374 میلیون ریال -ارزش حقوق صاحبان سهام

 300 )میلیون سهم( -تعداد سهام 300 )میلیون سهم( -تعداد سهام

 116،316 ریال -ارزش هر سهم 30،885 ریال -ارزش هر سهم

 ریال برآورد شده است. 116.316الی  30.885بین ارزش سهام شرکت  پتروشیمی اصفهان در این روش 
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 جمع بندی -د

های ارزشگذاری در تئوری های موجودهای مالی اصلی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مدلبینی صورتدر ادامه پیش

و   (DDM)می سودهای تقسی تنزیل و (P/E)، نسبت قیمت به سود هر سهم FCFE))صاحبان سهام روش جریانات نقدی آزاد  پنج

 مورد بررسی قرار گرفت.  EV/EBITو  EV/ Capacityنسبت های 

  انتخاب شدند. پتروشیمیمینه زهای فعال در های شرکتگرا بودن و منطبق بودن با ویژگیها به دلیل تواتر استفاده، واقعیتاین روش

ر سهم تعیین شده گانه مورد استفاده برای ه پنجهای بق روش)سهامی عام( ط پتروشیمی اصفهانشرکت سهام شده قیمت محاسبه

 آورد شده است.است که در جدول ذیل نشان داده شده است. قیمت پیشنهادی در این مقطع برای فروش به سهامداران خرد بر

 

 مدل مورد استفاده ردیف
 ارزش شرکت
 )میلیون ریال(

 ارزش هر سهم 
 )ریال(

 وزن

1 FCFE 12،814،416 42،715 20% 

2 DDM 10,165,975 33,887 20% 

3 P/E  20 123.760 37.128.075 1399سال% 

4 EV/EBIT 9،265،374 30،885 20% 

5 EV/ Capacity 34،894،908 116،316 20% 

 %100 69.512 20.853.780 میانگین وزنی

 

 است. ارائه شده کدالشده مبتنی بر اطالعات موجودی است که عمدتاً ارزشیابی انجام
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 بررسی تکنیکال سهام شصفها -ه

 ندهیآ یروزها یحرکت سهم ط یروند آتپیش بینی  -الف

سطح عبور کند تا  نای از نتواند ،اگر(146.500 – 140.100قرار گرفته است ) یداخل محدوده مقاومت متیق نکهیبا توجه به ا -1

 .ابدی می کاهش( 125.900 -133.000 -137.800 – 140.000)

سطح عبور کند تا  نای از دبتوان چنانچه ،(146.500 – 140.100قرار گرفته است ) یداخل محدوده مقاومت متیق نکهیبا توجه به ا -2

 .ابدی یم شی( افزا185.000 -175.000 -166.000 -155.600 -151.100)

 ندهیآ یهفته ها یحرکت سهم ط یروند آتپیش بینی  -ب

 -133.500 -148.800( افزایش می یابد. با برخورد به مقاومت پیش رو می تواند تا )167.000 -164.000 -155.300قیمت تا )

 ی یابد.م( افزایش 215.400( عبور کند تا )167.000 -155.300( کاهش یابد  اما اگر بتواند از مقاومت )125.000

  ندهیآ یماه ها یحرکت سهم ط یروند آت -ج

 ی( کاهش م134.000 -139.150سطح عبور کند تا ) نینتواند از ا متی. ااگر قابدی یم شی( افزا173.000 -160.550تا ) متیق -1

 .ابدی

 شیافزا زی( ن225.000 -200.000سطح عبور کند تا ) نیبتواند از ا متی. اگر قابدی شی( افزا173000 -160.550تا ) می تواند متیق -2

 .ابدی یم
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 : یینها یوهایسنار

 یمحدوده مقاومت نی( قرار گرفته است، چنانچه نتواند از ا146.500 -140.100) یداخل محدوده مقاومت متیق نکهیبا توجه به ا -1

 .ردیگ یم شیدر پ 2 ویرا طبق سنار یصعود ریو سپس مس ابدی ی( کاهش م125.800 -140.000عبور کند تا )

 اطی) با احت یروز معامالت کیر گرفته است، چنانچه ( قرا146.500 -140.100) یداخل محدوده مقاومت متیق نکهیبا توجه به ا -2

سطح  نی. با عبور از اابدی یم شی( افزا167.500 -155.600 -151.100محدوده معامله شود تا ) نیا ی( باال یروز معامالت 3 شتریب

 .ابدی یم شیافزا زی( ن215.000 -200.000 یحت ایو  -185.000 -175.000(  تا )167.500)


