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 شركت  تاریخچه

سنامـه شرکت ملی نـفت ایران و  قانون اسا 5براساس بند الف ماده  1377/ 10/ 01شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامـی خاص( در تاریخ  

  فرعی شرکت ملی پاالیش و عنوان شرکت    هاي نفتی ایران به فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده   7مـاده    4  دبن

غیرتجاري    ها و مؤسسات در اداره ثبت شرکت  25/07/1377به تاریـخ    144506ی ایران تأسیس و تحت شـماره  هاي نفت پخش فرآورده

 ت. تهران به ثبت رسیده اس

  ایران هاي نفتی  شرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده  1386/ 10/ 2مورخ    747/  405-  11143بر اساس ابالغ مصوبه مجمع عمومی شماره 

روزنامه رسمی شده است شخصیت حقوقی شرکت از    31/02/1387که در تاریخ    1386/ 09/ 25العاده مورخ  و مصوبه مجمع عمومی فوق

هاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و مفاد اساسنامه تنظیمی براساس نمونه شرکت

ریخ  ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تادر اداره ثبت شرکت  31/02/1387مراتب در تاریخ    تصویب گردیده و 

 .اولین معامله سهام صورت گرفته است 31/02/1387ادار تهران پذیرفته شده است و در تاریخ در بورس اوراق به  30/11/1386

 

 وضوع فعالیت شركت طبق اساسنامهم

  و  شیمیایی   نفتی،  محصوالت   مختلف  انواع   صدور  فروش،   بازاریابی،   تولید،   منظور  به   صنعتی  کارخانجات   از   برداريبهره  و   اندازيراه  احداث، - 1

 مشابه

  ملی   شرکت  از (  پتروشیمی  جانبی   محصوالت  و  طبیعی   گاز   گازي،   مایعات   خام،  نفت)  پاالیشگاه  خوراك  خرید   و(  سوآپ)  معاوضه   دریافت،- 2

 دیگر  خارجی   و  داخلی  کنندهعرضه هر  یا   و ایران گاز  ملی شرکت ایران، نفت

 



 





 

  کوره  نفت  گاز،  نفت  سفید،  نفت  بنزین،  قبیل  از  نفتی  هايفرآورده  ساخت  و  هیدروکربورها  سایر  و  خام  نفت  فرآورش  و  پاالیش   عملیات  انجام- 3

 جانبی   هايفرآورده مشتقات و  سایر  و

 اساسنامه در  مندرج  مواد  عرضه منظور به عملیات  هرگونه  انجام- 4

 جایگاه شركت درصنعت 

( یکی از شش  )با نماد شپنا  پاالیش نفت اصفهاننمایند که از این تعداد شرکت  در حوزه صنعت پاالیش نفت جمعاً ده شرکت فعالیت می 

فعالیت   "ايهاي نفتی، کک و سوخت هستهفرآورده"باشد و تحت ذیل صنعت شرکت پاالیشی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

از نظر دریافت خوراك نفت خام و میعانات گازي در جایگاه    1398کند. شرکت پاالیش نفت اصفهان در قیاس با نه شرکت دیگر در سال  می

مقام سوم و نفت سفید جایگاه چهارم قرار  سوم قرار دارد و از منظر تولید محصول نفت گاز مقام نخست، گاز مایع مقام دوم، بنزین و نفت کوره  

 .دارد 

 

 

 
 : تولیدات شركت و نحوه توزیع آن

 هاي نفتی هاي ویژه/ گوگرد/ انواع سوخت هواپیما/ و سایر فرآوردهبنزین/ نفت سفید/ نفت گاز/ نفت کوره/ گاز مایع/ روغن خام/ حالل

 های هوایی  های اصلی و سوختدسته اول: فرآورده

هاي هوایی جهت  باشند که به همراه سوخت فت سفید ، نفت گاز و نفت کوره میهاي اصلی شامل پنج فرآورده گاز مایع ، بنزین ، نفرآورده 

 .هاي نفتی ارسال می شوند توزیع، به شرکت ملی پخش فرآورده

 



 





 

 های ویژه با هدف تحویل به مشتریان عمده  دسته دوم: فرآورده 

کند. وکیوم  کننده خوراك پنج شرکت بزرگ تولیدي نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میاصفهان به عنوان تأمینشرکت پاالیش نفت  

هاي نفت جی، صنایع شیمیایی  اي هستند که خوراك شرکتباتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پالتفرمیت و روغن پایه به عنوان محصوالت ویژه

 . دهند و نفت سپاهان را تشکیل می ایران، پتروشیمی اراك، پتروشیمی اصفهان

   های ویژه خوراك صنایع كوچک دسته سوم: فرآورده

 باتوم، گوگرد ها، آیزوریسایکل، روغن پایه، وکیومآیزوکروسین، آیزو دیزل، نفتا، انواع حالل 
 

  های ویژه در بورس كاالی ایرانعرضه فرآورده

 . گردند تاالر بورس کاالي ایران عرضه میهاي زیر به صورت مستمر در در حال حاضر فرآورده

 سازي و لوازم آرایشی آیزوریسایکل: در صنایع پارافین*

 باشد وکیوم باتوم: که ماده اولیه تهیه قیر می *

 باشد سازي میکننده و صنعتی است که خوراك کارخانجات روغنهاي روانلوبکات سنگین: ماده اولیه جهت تولید انواع روغن *

 سازي و کشاورزي گوگرد: ماده اولیه صنایع اسید  *

حالل   .رود سازي و صنایع چاپ بکار میسازي، رنگکننده در صنایع الکلعنوان رقیق  که به  :حالل آروماتیک باال  400حالل ویژه  :  انواع حالل
 شود سازي و صنایع واکس استفاده میسازي و رنگدر تینر  : 402

 رود گیر در صنایع فلز بکار میعنوان چربی پارچه و بهدر صنایع    : 403حالل 
 شود در صنایع شیمیایی و آرایشی و در صنایع غذایی استفاده می  : 406حالل 
 باشدها و مواد تشکیل دهنده تینر میکننده چسبرقیق  : 409حالل 
 شود استفاده میسازي صنایع چسب  صنایع رنگ و رزین و سازي و   در صنایع الستیک  : 410حالل 

 شود باشد استفاده میسازي و چاپ پالستیکی و صنایع پوششی رنگ که حالل بسیار قوي میدر صنایع رنگ  : 502حالل 

 .شود نویس و واکس و اسپري مبلمان و رنگ چوب و چسب استفاده میدر صنعت جوهر خودکار و روان  : 503حالل 
 

 :  تركیب اعضای هیئت مدیره

 سمت  شركت  خانوادگی نام و نام 

 غیرموظف رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت جی ارس جید اعظمی م

 غیرموظف ائب رئیس هیئت مدیرهن شرکت توسعه سرمایه رفاه طاهریان مبارکهبهمن 

 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل  هاي نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده رتضی ابراهیمی م

 عضو هیئت مدیره  گذاري استان چهار محال و بختیاري شرکت سرمایه فروشانی دي صرامی اه

 ره یعضو هیئت مد آواي پردیس سالمت  سید محمود سیدي 



 





         

 تركیب سهامداران 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : پروژه ها
در راستاي حفظ و رعایت مسائل زیست محیطی واحد گرانول )جامد سازي( گوگرد تولیدي شرکت پاالیش نفت اصفهان با هدف جامد   

برداري رسید. این در حالی است  تن در روز به بهره  300با ظرفیت   هاي زیست محیطی و بسته بندي گوگرد طبق استانداردسازي، انبارش  

هاي تغییر  تن در روز دارد. مزیت    600را تا    واحد قابلیت افزایش جامدسازي، انبارش و بسته بندي گوگرد تولیدي  که بنابر نیاز احتمالی، این

شود، حفظ کیفیت محصول و افزایش ظرفیت تولید و سرعت کار از  و غبار که باعث آالیندگی هوا می  روند تولید گوگرد حذف ذرات گرد 

میلیارد ریال گزارش    370میلیون یورو و    3.5سازي گوگرد برابر با  ام شده براي احداث واحد جامدهزینه انجفواید احداث این واحد است.  

   .شده است

 . دش  احداث اصفهان نفت پاالیش شرکت در   شهري پساب خانه تصفیه  خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ ودر راستاي مصرف بهینه آب

  در  بار   نخستین  براي  حیات  مایه  این   از   ، به منظور مصرف بهینه در استان اصفهاندر جهت صیانت از منابع ملی و با توجه به بحران آب 

اضالب شهري در شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف  ف   از  صنعتی   استفاده   و   تصفیه    محیطیزیست  ملی   پروژه  ایران 

میلیارد تومان    100بر  اي بالغماه و صرف هزینه   35زمان  پروژه در مدت اندازي شد.  راهمترمکعب در ساعت    750منابع )آب شرب ( با ظرفیت  

 .شده است در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام 

 30/09/1398: پایان تاریخ      1395/ 11/ 01تاریخ شروع:  

دار نام سهام  درصد  تعداد سهام  

 15 11.406.946.931 شرکت آواي پردیس سالمت
 10.91 8.293.529.582 شرکت توسعه سرمایه رفاه
 4.99 3.799.999.976 شرکت پاالیش نفت جی 

 4.78 3.635.097.999 بانک صادرات ایران 

 4.33 3.291.972.360 بانک تجارت 

 3.66 2.785.722.408 صندوق سرمایه گذاري پاالیشی یکم

 3.42 2.600.966.629 شرکت.س.ص. بازنشستگی کشوري 

 2.59 1.973.852.196 شرکت نفت سپاهان 

 2.38 1.814.551.382 شرکت بانک ملت

 2.04 1.556.828.587 شرکت سرمایه گذاري اهداف 

 1.40 1.066.920.786 شرکت گروه مالی ملت 

 1.26 958.533.472 شرکت صادرفر 

 1.15 874.947.013 شرکت س. ا تهران

 1.11 843.762.190 شرکت س.ا خراسان رضوي 

 1 765.007.599 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا 



 





 هاي فراسان ، آبسان زالل پیمانکار پروژه: شرکت

 

 

 اصفهان پاالیشگاه  ۳ شماره  مایع گاز و تقطیر  اندازی واحدهایراه*

 تقطیر  واحدهاي در  خام نفت خوراك  ترافیکی بار کاهش ناهاي عملیاتی وگهدف: کاهش تن

 پیمانکار: شرکت در ریز 

 30/04/1398: پایان تاریخ 1394/ 03/ 06تاریخ شروع:  

 میلیارد تومان  415میلیون یورو و  40هزینه: 

 (RHU) های تقطیرمانده برجپروژه گوگردزدایی از ته*

 هاي تقطیر شرکت پاالیش نفت اصفهان مانده برجهدف: گوگردزدایی از ته 

 1403/ 12/ 29ان: پیم  پایان     10/05/1398شروع پیمان: 

 شرکت نارگان   :EP  پیمانکار

 میلیارد تومان  150یلیون یورو و م EP  510  شبرآورد هزینه در بخ

 اصفهان نفت پاالیش شركت اختصاصی ولت كیلو  ۲۳۰/۳۳ولت و پست فشار قوی  كیلو ۲۳۰اجرای پروژه خط انتقال *

هاي عملیاتی پاالیشگاه به صورت پیوسته و پایدار با قابلیت اطمینان باال و ایمن از  اصفهان به منظور تأمین برق واحد   شرکت پاالیش نفت 

 .اي اصفهان نموده استدیماند از شرکت برق منطقه MW  60 شبکه برق سراسري، اقدام به خرید 

شگاه اصفهان با طول  پاالی به  مداره از نیروگاه شهید محمد منتظري هوائی دوولت  کیلو 230اجراي این طرح در قالب دو پروژه، خط انتقال  

  عملیاتی   واحدهاي  نیاز  مورد  برق   کمبود   تامین:  طرح  این  مزایاي   .است  گردیده  اجرا  ولت   کیلو  33/230کیلومتر و پست فشار قوي    5/ 5تقریبی  

ر مصرف انرژي از  د جویی صرفه و پاالیشگاه  مصرفی آب   کاهش پاالیشگاه،  برق شبکه ایمنی و  پایداري اطمینان،  قابلیت بردن  باال  پاالیشگاه،

 .رود ر می مزایاي این طرح به شما

 . است شده اعالم یورو میلیون   2/ 6 و  ریال میلیارد  200  پست اجراي  هزینه و  ریال میلیارد  60 انتقال  خط اجراي   هزینه: هزینه



 





 
 

 پروژه تصفیه گازوئیل*

هاي تولیدي و با هدف حذف ترکیبات سولفور از دیزل تولیدي و تصفیه گازوئیل  هدف: بهبود فرآیندهاي عملیاتی و افزایش کیفیت سوخت 

 PPM  50   در روز و کاهش ترکیبات گوگردي تا بشکه   100به ظرفیت 

 ساختمان نفت ،شرکت تکین کوي پیمانکاران ، شرکت هاي توسعه انرژي هرمزان ،نارگان، چگالش، مپنا ،شرکت طراحی و 

 تومان  میلیارد 37٫830میلیون یورو و   540هزینه: 

 1403/ 31/03: پیمان   پایان   15/11/1393شروع پیمان: 

 است برداشته اساسی هايگام  کشور  پاالیشگاه اصفهان براي تبدیل شدن به پتروپاالیش موفق*

هاي موفق پتروپاالیشی  صفهان که قرار است یکی از هلدینگ پاالیش نفت اشرکت    1405انداز افق  در جهت تحقق بخشیدن به چشم

 هاي  دستی و استفاده از پتانسیل گذاري در صنایع پایین شترك به واسطه سرمایهافزوده مکشور باشد، تا کنون این شرکت با هدف ایجاد ارزش 

  سهام  درصد  16٫67رصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان و  د  42بالقوه مشتریان عمده و همچنین افزایش سودهاي غیرعملیاتی، حدود  

 .شدند  انتخاب   نیز پتروشیمی   شرکت  مدیرعامل  و مدیره  هیئت   جدید  اعضاء  راستا  این در.  است کرده خریداري  را  سپاهان  نفت شرکت

 . % تجهیزات پاالیشگاه اصفهان بومی شده است80بخش خودکفایی:  *
 

 
  



 





 :  داخلیهای هاحداث یوتیلیتی پروژ* 
 

 

 

تأمین کلیه یو از جمله واحد گوگردهاي داخ هاي پروژهتیلیتیشرکت پاالیش نفت اصفهان جهت  ها،  خانه، تصفیهSSU  سازيلی پاالیشگاه 

ایستگاه پمپاژ آب    تامین خوراك و اتصال محصوالت واحدهاي فوق، احداث پست برق جدید و   Zero Blow Downسکوهاي بارگیري،  

 .اقدام نماید  EPC تصفیه خانه به پاالیشگاه شمالی و جنوبی، احداث خطوط و تامین گاز پاالیشگاه جنوبی بصورتخروجی 

 : پروژه اهداف 

 هاي داخلی پاالیشگاه هاي جانبی پروژهتامین سرویس 

 تامین خوراك و اتصال محصوالت واحدها 
 

 : سازیطبیعی طرح بهبود فرآیند و بهینه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز*

 RUN استاندارد متر مکعب بر ساعت به همراه یک  300,000به ظرفیت     (Gas Reducing Station)حداث ایستگاه تقلیل فشار گازا

 استاندارد متر مکعب بصورت یدکی مجهز به اسکرابر، فیلتر سپراتور، فیلترخشک و هیتر  150,000با ظرفیت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 A بازسازی برج خنک كننده*

 
 

  عملکرد وري بهره افزایش  همچنین  و آب اتالف  کاهش  منظور به کننده  خنک هاي   برج بازسازي  جهت در   اصفهان نفت پاالیش شرکت

.است نموده کنندهخنک هايبرج بازسازي به اقدام  آب کمبود  مشکالت توجه با و  موجود سیستم  بودن قدیمی دلیل  به سازيخنک  

:اهداف    

کننده  خنک برجهاي  حرارتی بازده  بهبود  

 آب ( تلفات)  مصرف  کاهش و  توزیع سیستم  بهبود

 :  تصفیه گازوئیل ، یوتیلیتی آفسایت و مخازن*

مخازن که  با هدف ارتقا کیفیت محصوالت پاالیشگاه موجود با توجه ویژه به مسایل زیست محیطی اقدام به اجراي پروژه تصفیه گازوییل و 

: شامل  

احداث واحدهاي یوتیلتی و آفسایت  - 1   

احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز ، واحد بازیافت گوگرد  - 2   

احداث واحد آمین و تصفیه گاز ترش و تاسیسات مورد نیاز نموده است - 3   

  markup  قیمت مقطوع و بخش کاال بصورتبوده که بخش مهندسی   EP هاي نارگان و چگالش بصورتقرارداد شرکت   :تصفیه گازوئیل

 .و قیمت مقطوع می باشد C بصورت ODCC همچنین قرارداد شرکت

و همچنین   MarkUp بوده که بخش مهندسی قیمت مقطوع و بخش کاال بصورت EP قرارداد شرکت مپنا بصورت: یوتیلیتی و آفسایت

 .باشدو آحاد بها می C بصورت ODCC قرارداد شرکت



 





 Markup بوده که بخش هاي مهندسی و اجرا قیمت مقطوع و بخش کاال بصورت EPC قرارداد شرکت مپنا بصورت  :مخازنتکمیل  

 .باشدمی

 اهداف پروژه: 

  نیتروژن،   هاي تولیدي و با هدف حذف ترکیبات سولفور، شرکت پاالیش نفت اصفهان بمنظور بهبود فرآیندهاي عملیاتی و افزایش کیفیت سوخت

هزار بشکه در روز نموده است. با حذف ترکیبات    100آمونیاك و آروماتیک از دیزل تولیدي ، اقدام به اجراي پروژه تصفیه گازوئیل به ظرفیت  

 .خواهد رسید PPM 10هزار به   10گوگردي مقدار آن از 

 
 

  



 





 

 : تركیب فروش محصوالت شپنا

 
 

 : عملکرد فصلی شپنا

 
  میانگین )  دالر  نرخ   درصد کاهش یافته است که علی رغم افزایش  18در قیاس با دوره مشابه قبل    99شش ماهه  مد عملیاتی شرکت در  آدر

ها در قیاس با نرخ نفت  وردهآفر  سود   حاشیه  کاهش   واسطه  به(  تومان  10,237  قبل  سال  مشابه   دوره  و  تومان   هزار  16  معادل  دالر  تسعیر   نرخ

 .خام بوده است

 

 



 





 

اي، ظرفیت  پاالیشگاه تحت تاثیر عواملی از جمله قیمت نفت خام و در دسترس بودن آن، خصوصیات بازار منطقه یزان سوددهی یک  م

درصد آن را به    50ها از یک بشکه نفت خام دریافتی  فرآیندهاي پاالیشگاه، درجه پیچیدگی و کارآیی پاالیشگاه است. عموما پاالیشگاه 

 .کنندد را به نفت سنگین یا مازوت تبدیل می درص 20درصد را به گازوئیل و  30بنزین، 

ها  ما در ایران بیشترین فرآورده پاالیشگاهی نفت کوره است که داراي حاشیه سود پایینی بوده و یکی از دالیل کاهش حاشیه سود پاالیشی ا

 .را این مورد در نظر گرفت

ت دارند که بر اساس ظرفیت پاالیش نفت خام به شرح نمودار  شرکت پاالیشی در حوزه پاالیش نفت خام در کشور فعالی  10در حال حاضر  

 .ذیل هستند 

 
 : های بورسی مقایسه پاالیشی

اند. ارزش  درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده   19درصد از ارزش بازار و محصوالت پتروشیمی حدود    6هاي نفتی حدود  گروه فرآورده 

میلیارد تومان به نمادهاي    435هزار و    250میلیارد تومان است که از این میزان    937هزار و    331چیزي حدود ها نیز درمجموع  بازار پاالیشی 

 .دهند ها را چهار نماد مذکور تشکیل می درصد از ارزش کل بازار پاالیشی  75شبندر، شبریز، شتران و شپنا تعلق دارد، یعنی 

ها، مربوط به شپنا و بیشترین ارزش بازار را پاالیشگاه نفت بندرعباس دارا است. با  چهار نماد پاالیشی بیشترین سرمایه و سود انباشته در میان  

تري  هاي دیگر دارا است، درنتیجه سهم از بازار و سهم از صنعت وسیعتوجه به اینکه پاالیش نفت اصفهان بیشترین سرمایه را در میان پاالیشی 

 .را نیز به خود اختصاص داده است

 :  قیمت نفت خام

 .رودنرخ جهانی نفت خام محرك اصلی قیمت محصوالت پاالیشگاهی به شمار می 

 : شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت خام

 .شد اقتصادي کشورها تاثیر قابل توجهی بر تقاضاي نفت دارد ر*

 .اثرگذار استافتاد بر قیمت نفت اوپک اتفاق می  تغییراتی که در تولیدات کشورهاي غیر*

 .تغییرات در میزان تولید نفت خام عربستان صعودي بیشترین تاثیرگذاري بر قیمت نفت خام را دارد *



 





 

 

 :  ارتباط میان نفت خام و قیمت دالر

بگذارد.    تواند بر قیمت جهانی نفت اثرتواند محرك نرخ برابري دالر باشد و هم ارزش دالر می توان گفت هم قیمت نفت می در این رابطه می 

 .هاي مخالف روي هر دو تاثیرگذار باشد تواند از جهت از طرفی وضعیت اقتصاد جهانی هم می 

 :  رابطه نفت خام با بنزین

دهد همبستگی قوي میان این دو مولفه برقرار است. به همین دلیل است  درصد قیمت بنزین را نفت خام تشکیل می   70از آنجایی که بیش از 

شود کاهش یک دالر در قیمت نفت خام منجر به  خام تاثیر قابل مالحظه اي بر بهاي بنزین دارد. به طوري که مشاهده می که تغییرات نفت 

 .سنتی در قیمت بنزین است 2کاهش  

قابل  شود. به همین دلیل است که بخش  ایران بعد از آمریکا، ژاپن، مکزیک و کانادا، پنجمین کشور جهان از نظر مصرف بنزین محسوب می 

 .هاي پاالیشی ما به بنزین اختصاص داردتوجهی از تولیدات شرکت 

 :  كرك اسپرد

بینی  چنین پیش هاي پاالیشی در گذشته و هم هاي مورد استفاده و مهم در صنعت پاالیش نفت که در تعیین سودآوري شرکتیکی از تحلیل 

هاي تولیدي نسبت به قیمت نفت خام است.  ند تفاوت قیمت فرآورده آتی سودآوري شرکت موثر است، کرك اسپرد است. کرك اسپرد تحلیل رو

 .توانند ریسک نوسانات قیمت را در صنعت کنترل کنند هاي پاالیشی با این نوع تحلیل می شرکت

  از مباحث مهم صنعت پاالیش حساسیت سود این صنعت به نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت نفت خام و تغییر کرك اسپرد محصوالت

گذارد و پس از برقراري آرامش و  مختلف است که برخالف باور عموم، لزوما تغییر قیمت نفت به سرعت تاثیر خود را بر کرك اسپردها نمی 

 .دهندشان را با قیمت نفت خام تطبیق می ثبات نسبی در بازار نفت، کرك اسپردها هم به تبعیت از روند تاریخی فاصله 



 





 

 
 

 

 : گروه پاالیشی هاداراییقش مهم خالص ارزش ن

ها اشاره کرد. بر این اساس  گذاران از سودآوري به خالص ارزش دارایی توان به تغییر دیدگاه سرمایهمی   ترین دالیل رشد این گروهاز مهم 

ع در لیدر این گروه  گذاران جذاب بوده است. این موضوهاي این گروه که عموما زمین هستند براي سرمایه هاي شرکتتجدید ارزیابی دارایی 

هاي پاالیشی و چند نماد پاالیشگاه نفت اصفهان، پاالیشگاه نفت تهران،  بیشتر نمود پیدا کرد و از طرفی عرضه دارا دوم که متشکل از گروه

رزش جایگزینی  گذاري افزود و حتی بعضا سبب شد این گروه از اپاالیشگاه نفت بندر عباس و تبریز بود بر جذابیت این گروه براي سرمایه 

 .خود هم فراتر روند

دهد شتران ارزش بازار باالتري به ازاي پاالیش هر بشکه دارد و در این بین شراز ارزش بازار کمتري  هاي این گروه نشان می بررسی شرکت

د بیشتري را تجربه کردند اما  ها در مورد دارا دوم نسبت به بقیه رش زنی نسبت به ظرفیت خود دارد. همچنین شتران و شپنا با توجه به گمانه

نماد گمانه شاید مهم  این  پارامتر رشد  این  زنیترین  به درستی هر دو  بود که  ارزیابی زمین  از محل تجدید  افزایش سرمایه  ها در مورد 

 .اي افزایش دهندتوانند سرمایه خود را از این محل به شکل قابل مالحظه ها می پاالیشگاه 

  گروه:وضعیت سودآوری این 

طور معمول دو محصول بنزین و گازوئیل سودآور  هاي کشور بنزین، گازوئیل و نفت کوره است. به سه محصول مهم و اثر گذار بر پاالیشگاه 

ترین دالیل موثر برسودآوري  عمده   .ده استدهد زیان هاي کشور را تشکیل می درصد از فروش پاالیشگاه   20هستند ولی نفت کوره که حدود  

دهنده حاشیه سود ناخالص در این گروه  روه کرك اسپرد یا فاصله قیمت بین هر بشکه نفت با هر بشکه محصول است که عمال نشان این گ

دالر   5هاي برتر جهان به ازاي پاالیش هر بشکه سود ناخالصی در حدود است. در گذشته شاهد این بودیم این گروه هم تراز با پاالیشگاه

ا با کاهش قیمت نفت و همچنین نفت کوره )نفت کوره ایران تماما صادراتی است( عمال این حاشیه سود رو به کاهش  آوردند، امدست می به

شد نفت کوره ارزان ابتداي سال در انتهاي سال به قیمت باالتري فروخته شود و خود عامل  گذاشت و همواره شرایط تورمی کشور سبب می 

 .بود موثري در جهت سودده بودن این محصول 

از مهما نرخ ما  این گروه بحث  این روزهاي  ابهامات  از  ترین  نرخ  این  به    95گذاري خوراك دریافتی است که  درصد فوب خلیج فارس 

هاي صادراتی ایران تغییر کرده است و ضرایبی در این بین تعیین شده که عمال تحلیل سودآوري این گروه را با چالش رو به رو  محموله 

رسد دولت چندان تمایلی داشته باشد که در جهت رشد  اما با توجه به دشوار بودن شرایط فعلی دولت و کشور به نظر نمی ساخته است.  

 .ها به دنبال اثر این تصمیم بود هاي آتی این شرکتحاشیه سود این گروه و حمایت از آن کاري کند و باید در گزارش

 : بررسی صنعت نفت در ایران

درصد از تولید جهانی نفت خام را به خود اختصاص    34درصد منابع نفت خام دنیا، تنها    53.6کشورهاي خاورمیانه با داشتن  ،  2018در سال  

درصد از کل گاز تولید شده جهان در این منطقه تولید می شود. از این رو این  17.8درصد منابع گاز دنیا تنها    38.4با داشتن   .داده است

 .ري از منابع عظیم نفت و گاز طبیعی داراي مزیت نسبی در این صنعت می باشدواسطه برخوردامنطقه به 



 





از ذخایر نفتی خاورمیانه، کشورهاي    % 10.4و    % 13،  % 19.4میلیارد بشکه، به ترتیب    156دهد، ایران با  ذیل نشان میطور که جدول  همان

 .باشد ه ذخایر نفت خام در خاورمیانه میدارنداوپک و جهان را در اختیار دارد، که بعد از عربستان بزرگترین  

 

می باشد. از نظر    %34با وجود اینکه بیش از نیمی از ذخایر نفتی جهان در خاورمیانه می باشد، سهم این منطقه در استخراج و تولید نفت،  

میلیون بشکه در روز(، سومین    4.4و عراق )میلیون بشکه در روز(    10.3میلیون بشکه در روز( بعد از عربستان )  3.5تولید نفت خام، ایران )

 .کشور بزرگ تولیدکننده نفت در خاورمیانه می باشد 

 )میلیون بشکه(  مقایسه صنعت پاالیشگاه ایران در مقایسه با سایر مناطق 

 منطقه 
ذخیره نفت  

 خام

تولید نفت  

 خام
 تولید نفت  ذخیره نفت 

تقاضای نفت و  

 میعانات گازی 

ظرفیت  

 پاالیشگاه ها 

تولید فرآورده  

 های نفتی 

 1.691 2.145 1.854 4.715 155.60 3.553 155.600 ایران

 8.047 9.100 8.329 31.762 836 25.743 803،184 خاورمیانه 

 8.818 11.207 8.827 39.338 1.242 31.756 1،189،804 اوپک 

 9۰.147 99.5۰9 98.7۳۰ 94.718 1.7۲9 75.78۰ 986، 497، 1 جهان
 

از ظرفیت کل جهانی می باشد. بیشترین ظرفیت    % 2.2میلیون بشکه در روز است که معادل   2.1 هاي ایران تقریباتولیدي پاالیشگاه ظرفیت  

 .هزار بشکه می باشد   399تولیدي در این سال نیز مربوط به پاالیشگاه نفت آبادان با تولید روزانه 

 

 

 

 



 





 

 

 

 )شدهنحسابرسی ( 1399/09/30 منتهی به ماهه 9ایمیاندورههای مالی طالعات و صورتا
 

 (ریال میلیون  به ارقام )                                                                                                                                  اقالم ترازنامه               

 ۲9/1۲/1۳97 ۲9/1۲/1۳98 ۳۰/۰9/1۳99 سال مالی 

 62,162,699 83,952,852 110,630,556 هاي غیرجاري جمع دارایی

 57,129,169 95,024,924 172,818,502 هاي جاري جمع دارایی

 119,291,868 178,977,776 283,449,058 ها جمع دارایی

 91,160,309 103,684,940 169,367,234 جمع حقوق مالکانه

 5,248,258 5,640,113 10,953,828 هاي غیرجاري جمع بدهی

 22,883,301 69,652,723 103,127,996 هاي جاري جمع بدهی

 28,131,559 75,292,836 114,081,824 ها جمع بدهی

 41,095,648 40,636,658 89,941,002 سود )زیان( انباشته
 

 ریال(  میلیون به ارقام  )                                                                                                                                       قالم سود و زیانا
 

 ۲9/1۲/1۳97 ۲9/1۲/1۳98 ۳۰/۰9/1۳99 سال مالی 

 ۴۸۵,۳۹۰,۱۲۲ ۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱ ۶۸۷,۰۳۹,۲۹۲ عملیاتی   درآمدهای

 -۴۲۹,۸۸۲,۲۹۴ -۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳ -۶۲۰,۳۴۰,۵۰۲ بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 ۵۵,۵۰۷,۸۲۸ ۵۴,۷۳۲,۳۸۸ ۶۶,۶۹۸,۷۹۰ سود )زيان( ناخالص 

 ۵۹,۶۹۶,۴۴۹ ۲۷,۵۸۸,۱۵۴ ۹۴,۸۹۹,۶۹۹ سود )زيان( عملیاتی 

 ۵۹,۸۶۱,۴۱۲ ۳۱,۷۲۴,۵۹۳ ۱۰۴,۶۷۵,۵۷۲ سود )زيان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 ۵۰,۷۷۴,۵۵۶ ۲۸,۵۲۴,۶۳۱ ۸۶,۰۸۲,۲۹۴ سود )زيان( خالص عملیات در حال تداوم 

 ۵۰,۷۷۴,۵۵۶ ۲۸,۵۲۴,۶۳۱ ۸۶,۰۸۲,۲۹۴ سود )زيان( خالص 

 ۹۹۶ ۳۷۵ ۱,۱۳۳ سود )زيان( خالص هر سهم 

 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ سرمايه
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 
 
 
 
 

                                                                                                                                      های مالینسبت                                                                                    
 

 ۲9/1۲/1۳97 ۲9/1۲/1۳98 ۳۰/۰9/1۳99 سال مالی 

 )مرتبه( نسبت نقدینگی

 2.03 1.36 1.68 جاري 

 0.8 0.81 0.8 آنی

 گذاري( )سرمایهنسبت اهرمی
 0.30 0.42 0.40 بدهی 

 70.29 57.93 59.75 نسبت مالکانه

 0.42 0.05 0.06 به ارزش ویژه بلند مدت نسبت بدهی

 )درصد( نسبت سودآوري

 12.29 3.66 9.71 سود ناخالص 

 10.42 3.29 12.53 خالص سود 

 ROA 30.37 15.94 39.15ها بازده دارایی

 ROE 50.83 27.51 55.70بازدهی سرمایه 

 )کارایی/ روز(  نسبت فعالیت

 23.54 17.95 28.09 گردش موجودي کاال 

 0.52 0.53 0.61 ي جاري هادارایی  نسبت

 3.76 4.84 2.42 گردش مجموع دارایی ها

 

 م :و نمودار قیمتی سه طالعات ا

 

 گروه   EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت

11.310 1004 11.35 9.15 



 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شپنا:   مالی های صورت در مهم نکات

ها به منظور اصالح ساختار مالی  رصدي از محل مازاد تجدید ارزیابید  101افزایش سرمایه      )شپنا(   هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان*

 .تصویب کرد 

ها  در مرجع ثبت شرکت  1399آذر ماه    17سود انباشته و اندوخته در  درصدي از محل    49)شپنا( افزایش سرمایه    شرکت پاالیش نفت اصفهان*

 .ثبت کرد 

 .میلیارد تومان خریداري کرد 727درصد از سهام شرکت پتروشیمی اصفهان را به مبلغ   23شرکت *

اولیه در هر مرحله است و قیمت  بادي اولیه، قیمت معامالتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادي م از  گذاري: قیمت نفت صادراتیشیوه قیمت*

همچن و  است  شمسی  ماه  یک  در  اولیه  مبادي  از  صادراتی  قیمت  متوسط  بورس  در  شده  عرضه  صادراتی  به  نفت  تحویلی  نفت  براي  ین 

در  هاي صادراتی نفت مشابه  ود و پنج درصد متوسط بهاي محمولههاي پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ن هاي داخلی و مجتمعپاالیشگاه

 .ه ازاي هر یک درصد افزایش در نرخ تسعیر ارز سود ناخالص شرکت در حدود یک درصد افزایش خواهد یافتب .هر ماه شمسی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 14۰۰/ 1۲/ ۲9وره مالی منتهی به پاالیش نفت اصفهان برای دبینی سودآوری پیش
 مفروضات تحلیل 

 واحد ۲9/1۲/1۳99 ۲9/1۲/14۰۰ شرح

 بشکه دالر بر  54 68 ایراننفت سنگین 

 دالر بر بشکه  6 8 کرك اسپرد بنزین

 دالر بر بشکه  7 9 کرك اسپرد نفت گاز

 دالر بر بشکه  -7 - 10 کرك اسپرد نفت کوره

 ریال 220.000 220.000  دالر

 ریال  0.3 0.3 1400تورم سال 

 درصد  0.3 0.4 1400نرخ افزایش حقوق و دستمزد درسال 

 درصد  0.3 150 1400افزایش حامل هاي انرژي پتروشیمی درسال نرخ 

  1.390 1.840 سود هر سهم 

P/E 6.20 8.20  

 ۲9/1۲/1۳99*نکات تحلیل مربوط به دوره مالی 

 دالر بر بشکه بیشتر از میانگین کرك اسپرد فصل زمستان پلتس در نظرگرفته شده است.   1.36کرك اسپرد بنزین شرکت   ✓

 دالر بر بشکه کمتر از میانگین کرك اسپرد فصل زمستان پلتس در نظرگرفته شده است.  0.41اسپرت نفت گاز شرکت کرك  ✓

 دالر بر بشکه کمتر از میانگین کرك اسپرد فصل زمستان پلتس در نظرگرفته شده است. 1.07کرك اسپرت نفت سفید شرکت  ✓

 کمتر از میانگین کرك اسپرد فصل زمستان پلتس در نظرگرفته شده است.دالر بر بشکه   0.83کرك اسپرت نفت کوره شرکت  ✓

 دالر بر بشکه بیشتر از میانگین کرك اسپرد فصل زمستان پلتس در نظرگرفته شده است.  4.57کرك اسپرت سوخت جت سبک شرکت  ✓

 زمستان پلتس در نظرگرفته شده است. دالر بر بشکه کمتر از میانگین کرك اسپرد فصل 1.73کرك اسپرت سوخت جت سنگین شرکت  ✓

 هاي نفتی لحاظ شده است. هاي ویژه شرکت برابر با آخرین نرخ اعالمی دفتر ملی پاالیش و پخش فرآوردهقیمت فرآورده  ✓

 دالر بر بشکه کمتر از میانگین نرخ نفت سنگین ایران درفصل زمستان درنظر گرفته شده است.  2.8نرخ نفت خام دریافتی شرکت  ✓

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ۲9/1۲/14۰۰ پیش بینی *نکات تحلیل مربوط به

 آخرین کرك اسپرد پلتس درنظر گرفته شده است. دالر بر بشکه بیشتر از    6.61کرك اسپرد بنزین شرکت   ✓

 بیشتر از آخرین کرك اسپرد پلتس درنظر گرفته شده است. دالر بر بشکه   1.96کرك اسپرت نفت گاز شرکت  ✓

 آخرین کرك اسپرد پلتس درنظر گرفته شده است. دالر بر بشکه کمتر از  0.28کرك اسپرت نفت سفید شرکت  ✓

 لتس درنظر گرفته شده است. آخرین کرك اسپرد پدالر بر بشکه کمتر از    0.29کرك اسپرت نفت کوره شرکت  ✓

 کمتر از آخرین کرك اسپرد پلتس درنظر گرفته شده است. دالر بر بشکه   0.46کرك اسپرت سوخت جت سبک شرکت  ✓

 بر بشکه کمتر از میانگین کرك اسپرد پلتس در نظرگرفته شده است.  دالر   3.67کرك اسپرت سوخت جت سنگین شرکت  ✓

 هاي نفتی لحاظ شده است. برابر با آخرین نرخ اعالمی دفتر ملی پاالیش و پخش فرآوردههاي ویژه شرکت قیمت فرآورده  ✓



 





 دالر بر بشکه کمتر از میانگین نرخ نفت سنگین ایران درفصل زمستان درنظر گرفته شده است.  2.8نرخ نفت خام دریافتی شرکت  ✓

 )مترمکعب(   محصول

  1۲پیش بینی  

ماهه منتهی به  

۲9/1۲/14۰۰ 

  1۲بینی  پیش 

ماهه منتهی به  

۲9/1۲/1۳99 

  ۳پیش بینی  

ماهه منتهی به  

۲9/1۲/1۳99 

ماهه   9دوره 

منتهی به  

۳۰/۰9/1۳99 

1۳98 1۳97 

 639,072 778,039 585.226 222.096 807.322 807.322 گازمایع /پروپان

 11,186 9,201 8.158 1.446 9.604 9.604 سوخت سبک جت 

 250,508 232,055 36.086 14.964 51.050 51.050 سوخت سنگین جت 

 3,548,214 3,879,234 3.386.350 830.319 4.216.669 4.216.669 بنزین

 129,928 142,818 143.627 38.131 181.758 181.758 نفتا

 268,869 295,549 125.943 154.119 280.062 280.062 نفت سفید 

 200,424 209,273 177.556 40.359 217.915 217.915 هیدروکربورهاي بدون شاخه 

 187,598 102,471 88.910 11.096 100.006 100.006 حالل ها

 7,105,257 8,451,807 5.980.716 2.559.379 8.540.095 8.540.095 نفت گاز 

 593,258 701,945 475.809 190.393 666.202 666.202 روغن خام

 74,752 94,633 77.341 31.785 109.126 109.126 آیزوریسایکل 

 3,040,985 3,807,682 2.094.868 1.199.186 3.294.054 3.294.054 نفت کوره 

 18,818 19,846 18.661 4.117 22.778 22.778 گوگرد

 187,868 173,525 146.838 42.372 189.210 189.210 مخلوط آروماتیک هاي سبک 

 7,027 7,687 7.958 2.028 9.989 9.986 هیدروژن

 1,438,562 1,540,808 1.259.186 412.009 1.671.195 1.671.195 وکیوم باتوم

 17,7۰۲,۳۲6 ۲۰,446,57۳ 14.61۳.۲۳۳ 5.75۳.799 ۲۰.۳67.۰۳۲ ۲۰.۳67.۰۳۲ جمع 



 





 

 ۲9/1۲/14۰۰جدول پیش بینی تولیدات شركت منتهی به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۲9/1۲/14۰۰)دوره مالی منتهی به  محصوالت تولیدینرخ و مبلغ فروش جدول پیش بینی   



 





 هر متر مکعب  فروش نرخ

 واحد محصول 
  12پیش بینی 

ماهه منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

  3بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1398به 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1397به 

 17,586,696 24,975,537 35.659.397 54.489.219 40.839.520 54.489.219 ریال  گازمایع /پروپان

 29,741,909 49,786,544 59.094.631 84.787.169 62.962.957 96.855.345 ریال  سوخت سبک جت 

 31,634,849 49,458,025 49.002.827 76.070.188 56.936.930 92.413.836 ریال  سوخت سنگین جت 

 28,368,721 48,108,127 52.733.704 81.964.528 58.489.647 108.865.408 ریال  بنزین

 21,041,584 36,302,244 31.334.596 82.881.876 42.148.969 82.881.876 ریال  نفتا

 36,193,250 59,092,732 50.062.552 76.983.396 64.877.177 97.104.402 ریال  نفت سفید 

 30,967,049 51,510,663 35.373.263 76.983.396 43.079.677 97.104.402 ریال  هیدروکربورهاي بدون شاخه 

 35,438,250 48,394,648 47.104.105 103.308.040 53.340.119 103.308.040 ریال  حالل ها

 30,629,437 48,397,812 52.666.613 79.806.037 60.800.020 103.732.075 ریال  نفت گاز 

 25,703,479 36,403,968 44.857.266 79.586.991 54.782.628 79.586.991 ریال  روغن خام

 34,314,105 42,975,061 46.278.145 101.231.420 62.284.319 101.231.420 ریال  آیزوریسایکل 

 23,858,215 32,103,318 38.417.019 60.933.081 46.613.893 74.288.050 ریال  نفت کوره 

 11,290,679 8,947,092 13.671.668 65.327.129 23.008.112 65.327.129 ریال  گوگرد

 29,393,457 56,480,680 46.736.758 84.787.169 55.257.829 96.855.345 ریال  مخلوط آروماتیک هاي سبک 

 9,751,814 14,931,572 22.379.995 23.913.950 22.691.517 23.913.950 ریال  هیدروژن

 18,154,200 25,096,113 28.899.405 60.209.885 36.618.551 60.209.885 ریال  وکیوم باتوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 ) ارقام به میلیون ریال(مبلغ فروش 

 محصول 
ماهه   12پیش بینی 

منتهی به  
29/12/1400 

ماهه   12بینی پیش 
منتهی به  

29/12/1399 

ماهه   3بینی پیش 
منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1398به 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1397به 

 11,239,165 19,431,942 20.868.806 12.101.837 32.970.643 43.990.345 گازمایع /پروپان

 332,693 458,086 482.094 122.602 604.969 930.198 سوخت سبک جت 

 7,924,783 11,476,982 1.768.316 1.138.314 2.906.630 4.717.726 سوخت سنگین جت 

 100,658,295 186,622,684 178.574.777 68.056.705 246.631.482 459.049.394 بنزین

 2,733,891 5,184,614 4.500.494 3.160.368 7.660.862 15.064.444 نفتا

 9,731,243 17,464,798 6.305.028 11.864.604 18.169.632 27.195.253 نفت سفید 

هیدروکربورهاي بدون  
 شاخه

21.160.505 9.387.707 3.106.972 6.280.735 10,779,791 6,206,540 

 6,648,145 4,959,048 4.188.026 1.146.306 5.334.332 10.331.423 حالل ها

 217,630,023 409,048,974 314.984.058 204.253.897 519.237.955 885.881.779 نفت گاز 

 15,248,795 25,553,584 21.343.491 15.152.805 36.496.296 53.021.012 روغن خام

 2,565,048 4,066,859 3.579.198 3.217.640 6.796.838 11.046.979 آیزوریسایکل 

 72,552,474 122,239,228 80.478.584 73.070.098 153.548.682 244.708.849 نفت کوره 

 212,468 177,564 255.127 268.951 524.078 1.488.021 گوگرد

مخلوط آروماتیک  
 هاي سبک

18.325.999 10.455.333 3.592.601 6.862.732 9,800,810 5,522,090 

 68,526 114,779 178.100 48.497 226.597 238.804 هیدروژن

 26,115,943 38,668,292 36.389.726 24.807.014 61.196.740 100.622.460 وکیوم باتوم

 485,۳9۰,1۲۲ 866,۳۳1,6۳1 687.۰۳9.۲9۲ 4۲5.1۰9.۲11 1.11۲.148.5۰۳ 1.897.77۳.191 جمع 

 
  



 





 ( 14۰۰/ 1۲/ ۲9)دوره مالی منتهی به   مواد اولیه  مصرفپیش بینی مقدار، قیمت و مبلغ  جدول  

 

 مقدارمصرف 

 واحد محصول 
  12پیش بینی 

ماهه منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

  3بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

منتهی  دوره مالی 
 29/12/1398به 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1397به 

 18,309,775 20,633,227 14.719.899 5.759.461 20.479.359 19.862.215 مترمکعب نفت خام 

MTBE 104,972 137,346 88.789 42.049 130.837 132.732 تن 

 0 4,355 548 2.560 3.108 4.888 مترمکعب میعانات گازي 

 11,714 19,054 8.805 15.708 24.512 33.585 مترمکعب نفتا

 18,4۲6,461 ۲۰,79۳,98۲ 14.818.۰41 5.819.778 ۲۰.6۳7.816 ۲۰.۰۳۳.4۲۰ - جمع 

 

   قیمت مصرف

 واحد محصول 
  12پیش بینی 

ماهه منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

  3بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1398به 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1397به 

 24.261.027 39.491.501 42.324.442 67.422.389 49.382.799 84.983.647 ریال  نفت خام 

MTBE  32.559.835 79.935.491 84.018.212 164.120.000 109.761.399 164.120.000 ریال 

 0 35.262.686 352.866.788 59.421.169 111.153.926 59.421.169 ریال  میعانات گازي 

 38.201.017 17.132.360 24.006.246 82.881.876 61.733.805 82.881.876 ریال  نفتا

 مصرف  مبلغ 

 واحد محصول 
  12پیش بینی 

ماهه منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

  3بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1398به 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1397به 

 444,213,957 814,837,124 623.011.506 388.316.607 1.011.328.113 1.687.963.462 میلیون ریال  نفت خام 

MTBE  3,147,871 10,978,820 7.459.893 6.901.042 14.360.935 21.783.967 میلیون ریال 

 124,895 153,569 193.371 152.144 345.515 290.455 میلیون ریال  میعانات گازي 

 447,486,723 326,440 211.375 1.301.897 1.513.272 2.783.607 میلیون ریال  نفتا

 447,486,723 826,295,953 630.876.145 396.671.690 1.027.547.835 1.712.821.491 میلیون ریال  جمع

 



 





 نسبت مصرف  

 محصول 
ماهه   12پیش بینی 

منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه   3بینی پیش 
منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1398به 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1397به 

 0.966 0.871 0.872 1.001 0.966 0.975 نفت خام 

MTBE 0.007 0.006 0.007 0.006 0.006 0.007 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 میعانات گازي 

 0.003 0.002 0.001 0.003 0.001 0.002 نفتا

 
 

 ( 14۰۰/ 1۲/ ۲9های سربار )دوره مالی منتهی به بینی هزینهپیش

 سربار  

 شرح
  12پیش بینی 

ماهه منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه   3بینی پیش 
منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی منتهی  
 29/12/1398به 

منتهی  دوره مالی 
 29/12/1397به 

 763,692 1,011,765 1.326.228 551.313 1.887.541 2.642.557 حقوق و مزایا 

 832,723 1,367,774 1.182.500 609.581 1.792.081 1.792.091 استهالك

 1,350,982 1,319,788 1.134.286 563.997 1.698.283 4.245.708 سوخت 

 0 -1,806,661 -1.928.307 0 -1.928.307 0 هزینه مواد مصرفی

 0  0 0 0 0 هزینه حمل و نقل و انتقاالت  

 1,133,984 1,354,986 2.014.548 1.096.089 3.110.637 4.043.828 سایر

 4,۰81,۳81 ۳,۲47,65۲ ۳.7۳9.۲55 ۲.8۲۰.98۰ 6.56۰.۲۳5 1۲.7۲4.184 جمع 

 



 





 ( 14۰۰/ 1۲/ ۲9)دوره مالی منتهی به  بهای تمام شده  بینی پیش

   بهای تمام شده

 شرح
  12پیش بینی 

ماهه منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه   3بینی پیش 
منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی  
منتهی به  

29/12/1398 

دوره مالی  
منتهی به  

29/12/1397 

 447,486,722 823,598,302 630.876.145 396.671.693 1.027.547.838 1.712.821.493 مواد مستقیم مصرفی 

 173,553 259,603 238.661 93.831 332.492 465.489 دستمزدمستقیم تولید 

 3,247,652 10,920,684 3.739.255 2.820.980 6.560.235 12.724.184 سربار تولید 

 450,907,927 834,778,589 634.854.061 399.586.504 1.034.440.565 1.726.011.166 جمع

 0 0 0 0 0 0 هزینه هاي جذب نشده درتولید

 450,907,927 834,778,589 634.854.061 399.586.504 1.034.440.565 1.726.011.166 جمع هزینه هاي تولید

 1,578,419 4,736,622 8.574.991 0 8.574.991 0 کاالي درجریان ساخت اول دروه

کاالي درجریان ساخت پایان 
 دروه

0 13.271.870- 0 13.271.870- 8,574,991- 4,736,622- 

 0 0 0 0 0 0 ضایعات غیرعادي 

 447,749,724 830,940,220 630.157.182 399.586.504 1.029.743.686 1.7126.011.166 بهاي تمام شده کاالي تولید شده 

موجودي کاالي ساخته شده اول 
 دوره

0 42.911.074 0 42.911.074 23,570,097 5,702,667 

 -23,570,097 -42,911,074 -52.727.754 0 -52.727.754 0 شده پایان دوره موجودي کاالي ساخته

 429,882,294 811,599,243 620.340.502 399.586.504 1.019.927.006 1.726.011.166 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

 429,882,294 811,599,243 620.340.502 399.586.504 1.019.927.006 1.726.011.166 جمع بهاي تمام شده 

 
 
 

 

  



 





( 14۰۰/ 1۲/ ۲9)دوره مالی منتهی به   سود و )زیان(  جدول بینیپیش  
 

 سود )زیان( 

 شرح
  12پیش بینی 

ماهه منتهی به  
29/12/1400 

  12بینی پیش 
ماهه منتهی به  

29/12/1399 

ماهه   3بینی پیش 
منتهی به  

29/12/1399 

ماهه  9دوره 
منتهی به  

30/09/1399 

دوره مالی  
منتهی به  

29/12/1398 

دوره مالی  
منتهی به  

29/12/1397 

 485,390,122 866,331,631 687.039.292 425.109.220 1.112.148.512 1.897.773.200 درآمدهاي عملیاتی 

 - 429,882,294 - 811,599,243 - 620.340.502 - 399.586.504 - 1.019.927.006 - 1.726.011.166 بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی 

 55,507,828 54,732,388 66.698.790 25.522.716 92.221.506 171.762.034 سود)زیان( ناخالص 

 - 5,212,276 - 7,262,785 - 5.818.884 - 2.254.667 - 8.073.551 - 10.495.616 هزینه هاي فروش،اداري وعمومی 

 9,400,897 5,871,102 34.934.446 0 34.934.446 0 سایردرآمدهاي عملیاتی 

 0 - 25,752,551 - 914.653 0 - 914.653 0 سایر هزینه هاي عملیاتی 

 59,696,449 27,588,154 94.899.699 23.268.049 118.167.748 161.266.418 سود)زیان( عملیاتی

 0 0 0 - 283.456 - 283.456 1.133.823 هزینه هاي مالی

هاي غیرعملیاتی  سایردرآمدها و هزینه
 درآمدهاي سرمایه گذاري 

6.711.516 6.711.516 1.504.239 5.207.277 2,749,219 514,402 

هاي غیرعملیاتی  سایردرآمدها و هزینه
 اقالم متفرقه 

227.121 - 4.568.596 - 0 4.568.596 - 1,387,220 349,439 - 

سود)زیان(عملیات درحال تداوم قبل  
 از مالیات 

167.071.232 129.164.404 24.488.832 104.675.572 31,724,593 59,861,412 

 - 10,203,223 - 6,072,074 - 18.593.278 - 4.911.808 - 23.505.086 - 27.261.152 مالیات بردرآمد 

سود)زیان(خالص عملیات درحال  
 تداوم

139.810.080 105.659.319 19.577.025 86.082.294 28,524,631 50,774,556 

 50,774,556 28,524,631 86.082.294 19.577.025 105.659.319 139.810.080 سود)زیان(خالص 

 995 559 1.133 258 1.390 1.840 سود)زیان( پایه هرسهم 

 51.000.000 51.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 سرمایه 

 

  



 





 تحلیل تکنیکال 
 كوتاه مدت  

در تحلیل کوتاه مدتی اين سهم ، با توجه به اينکه روند نزولی خود را با قدرت مناسب شکسته و در کوتاه مدت 

باشد و در حال تشکیل يک روند صعودی تومان مهیا می  ۱,۴۵۰تومان الی    ۱,۳۰۰ی  احتمال رشد تا محدوده

توان انتظار پرقدرت است. در صورتی که خط روند صعودی کوتاه مدت سبز رنگ توسط قیمت حفظ شود ، می

باشد. محدو دار  ادامه  اهداف گفته شده  به سمت  کوتاه مدتی  نیز   ۱،۰۹۰ی  دهداشت که روند صعودی  تومان 

ی حد محافظ اين معامله قرار گیرد و در صورتی که اين محدوده توسط قیمت شکسته شود تواند محدودهمی

 تومان بازگردد.    ۹۲۰تومان الی   ۸۵۰ی  تواند به کف قبلی خود يعنی در محدودهمی

 
 تحلیل میانمدت 

 ۱،۴۲۶تومان الی    ۱،۳۶۳ی  اين سهم پس از رشد تا محدودهتوان انتظار داشت که قیمت  در تحلیل میان مدتی می

اصالح قیمتی خود را انجام بدهد و سپس روند نوسانی   ۱،۰۹۵تومان واکنش منفی نشان داده  و به سمت عدد  

خنثی در پیش بگیرد. در صورتی که اين محدوده به سمت باال يا پايین با قدرت مناسب و کافی شکسته شود 

ی داشت که قیمت در همان جهت به سمت اهداف بعدی حرکت خواهد کرد. در صورتی که محدودهتوان انتظار  می

بشکند می را  تا عدد  بااليی  انتظار داشت که  نمايد و در صورتی که   ۱،۶۰۰توان  را تجربه  قیمتی  تومان رشد 

 ۹۲۰الی    ۸۵۵  توان انتظار داشت که قیمت تا عدد  تومان به سمت پايین شکسته شود می  ۱،۰۹۵ی  محدوده

 تومان ريزش داشته باشد. 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل بلندمدت  

رسد که در يک مثلث در اين تحلیل به صورت هفتگی نمودار سهم شپنا مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می

است. در نزولی قرار گرفته است و در حال تالش برای رساندن خود به خط روند نزولی بلندمدتی باالی مثلث  

توان انتظار داشت صورتی که در طول زمان و روندهای خنثی بتواند از قسمت بااليی مثلث خود را خارج کند می

 تومان رشد نمايد. ۱،۵۵۰که پس از يک اصالح به سمت هدف  

 


