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 صنعت پتروشیمی:  معرفی 

اقتصاد   حرکت موتور بعنوان تواندمی صنعت هایبخش سایر کننده تغذیه بعنوان که باشد می زا  اشتغال و  مادر  صنایع از پتروشیمی صنعت

 .نماید  ایفا را اساسی نقش توسعه حال در کشورهای

عظیم   ذخایر به توجه باایران   .شد  آغاز 1۳42 سال در و اسالمی انقالب از پیش گسترده طور به ما کشور در پتروشیمی هایشرکت فعالیت

 بدانیم که همین بس پتروشیمی صنعت اهمیت درک برای .رود می  شمار به حوزه این در جهان کشورهای مهمترین از یکی گاز و نفت

 رتبه در روسیه از پس گاز ذخایر نظر از و دنیا سوم رتبه در عربستان و ونزوئال از پس نفتی ذخایر نظر از کشور ایران بدانیم که کشور بس

 به را غیرنفتی صادرات عمده بخش که بوده کشور استراتژیک و مهم صنایع از یکی ایران در پتروشیمی صنعت  .است گرفته قرار دنیا دوم

 .دهد  کاهش را نفت فروشی خام به کشور وابستگی تواند می رقابتی مزیت به توجه با این صنعت .است داده اختصاص خود

ارزانتر   خوراک بعنوان گاز از دارند دسترسی گاز وسیع منابع به که کشورهایی .باشدمی سنگ زغال و گاز پتروشیمی واحدهای عمده خوراک

 .شود می استفاده گاز از عمده طور به ما کشور در .کنندمی استفاده

 

 

 

 

 

 

 :  متانول

 ماده این .شود می مشتق آن از بسیاری کاالهای و داشته شیمیایی صنایع در باالیی مصرف که  است مهمی محصوالت از یکی متانول

 و طبیعی منابع از متانول تولید که آنجا از .است تولید قابل طبیعی منابع سایر و سنگ زغال و چوب طبیعی، گاز از بوده و الکلی سوختی

 دست به طبیعی  گاز از آن عمده بخش دنیا در اخیر هایسال  طی شود می تمام گرانتر لحاظ اقتصادی از گاز با مقایسه در شونده تجدید

 . دارد  طبیعی گاز از را تولید بیشترین که است ایماده آمونیاک دومین از بعد محصول این گفت میتوان بطوریکه آید می

 :  متانول جهانی  تقاضای و عرضه

 150.99 بر بالغ جهان تولید متانول اسمی ظرفیت 2020 سال در ، 2020 درسال ، MMSA موسسه توسط منتشره موجود آمار طبق

 12 ایران متانول تولید.  باشدمی تن میلیون  98.27 حدود آن تجارت جهانی و تن میلیون 82.107 بر  بالغ جهانی  مصرف و بوده تن میلیون

 .دهدمی  پوشش  را جهان متانول تجارت درصد 8.42 و تولید درصد 11 و اسمی ظرفیت درصد کل 9.7 که است تن میلیون

 



 
2 

 

 واردکنندگان بزرگترین  میالدی 2014 تا 2012های  سال در شمالی آمریکای کشورهای و اروپایی کشورهای آسیا، شرقی شمال کشورهای

 کشورهای  به متانول واردات شودمی بینیپیش .داشت اختصاص کشورها این به دنیا در واردات متانول از درصد  80 و بودند دنیا در متانول

 .باشد  داشته درصدی 15 رشد کشورهای اروپایی واردات ولی شود برابر سه میالدی 2022 سال تا آسیا شرقی شمال

 میالدی 201۳ سال  به نسبت درصد 2۳ بر بالغ تقاضای متانول میالدی، 2022 سال تا دنیا در چین تقاضای رشد به  توجه با  رود می انتظار

 .برسد  تن میلیون 1۳7 بر بالغ به شد خواهد تقاضا 2022 سال در متانولی که مجموع و کند رشد

 

 

 

 

 

 ایران  متانول  صنعت

تن   میلیون 2۳ به 1404 افق تا ظرفیت این شودمی بینیپیش که  است تن میلیون 12 ایران متانول تولید اسمی ظرفیت حاضر حال در

 .رسید خواهد

 .است متانول تن میلیون ۳/۳ شرکت این اسمی ظرفیت که باشدمی زاگرس پتروشیمی ایران متانول تولید واحد بزرگترین

 ایران  برداری بهره  حال در و رسیده برداری بهره به های  طرح
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 پتروشیمی خارک  شرکت درباره کلیاتی ❑

 : فعالیت تاریخچه 1-1

به   خارک  پتروشیمی  سشرکت  شرکت  تحت شصورت  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  به  وابسته  و  خاص  مورخ   11569ماره  هامی 
به شرکت سهامی   1375/06/21اریخ ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت درت در اداره ثبت شرکت 08/04/1۳46

ر تهران به آدرس خیابان  مرکز اصلی شرکت د .پذیرفته شده استدر بورس اوراق بهادار تهران    1۳77/ 10/ 26عام تبدیل و درتاریخ  

 .د آن در جزیره خارک واقع استو واحد تولی 40دیباجی شمالی ، خیابان دژم جو ، پالک  

 موضوع فعالیت  1-2
 های اصلی موضوع فعالیت

برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی ، فروش  شرکت احداث ، راه اندازی و بهره  اساسنامه شرکت ، موضوع   2طبق ماده  
تر ، متانول و هر نوع مواد حلقوی  سنگینی  واع مختلف محصوالت پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، پروپان ، پنتان و مواد نفت و صدور ان

  هزارتن از 4۳0اسمی  تولیدات گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان( با ظرفیت)هبرداری کارخانهر نوع ماده شیمیایی مشابه ، بهره  خطی و نفتی یا 
توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی    1۳7۳ات اجرائی طرح متانول اول خارک از سال  آغاز گردید، عملی   1۳48ابتدای آبان سال  

رداری  به بهر هر سال در دوشیفت کاری بهزارتن محصول د660با ظرفیت اسمی    1۳78/ 12/ 15به عنوان مجری طرح آغاز و درتاریخ  
 . رسیده است

رکت با ظرفیت ساالنه  برداری از کل تاسیسات شبت بهرهوزارت صنایع و معادن ، با  119/ 22968پروانه بهره برداری )المثنی( شماره  
طرح متانول اول    1۳81/ 08/ 15مورخ    11910957ماره  برداری شو جایگزین پروانه بهرهصادر    2۳/12/1۳82تن درتاریخ    1,1۳5,000

 .باشدمحل احداث واحد جزیره خارک می گردید.
 شرکت:  سرمایه  1-3

ریال   میلیارد 6.000مبلغ به اکنونهم زیر شرح به افزایش مرحله چند طی که بوده ریال میلیون900 مبلغ تأسیس بدو در شرکت سرمایه

 .است یافته افزایش
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 درصدافزایش سرمایه تاریخ 
 سرمایه جدید 

 )میلیون ریال( 
 محل افزایش سرمایه 

1۳48سال اولیه سرمایه با شرکت ثبت 900 -   

تاسیس از پس 300.000 - 1375  

شده حال مطالبات 311.332 - 1377  

مطالبات  و نقدی آورده 1.000.000 221 1381  

مطالبات  و نقدی آورده 2.000.000 100 1394  

انباشته سود 6.000.000 200 1398  
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 باشد: ترکیب سهامدارن طبق آخرین آمار واطالعات به شرح جدول ذیل می :ترکیب سهامداران4-1
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 : هیأت مدیره شرکتاعضای  5-1

 سمت  نام نماینده اشخاص حقوقی  نام ونام خانوادگی

 رئیس هیات مدیره  شرکت صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان  افخم زروانی 

 هیات مدیرهمدیرعامل و نایب رئیس  شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون غالمرضا امیر شقاقی

 عضو هیات مدیره  شرکت تالش گستران آینده حسین قضاوی 

 عضو هیات مدیره  شرکت نفت وگاز پتروشیمی تامین هادی سطوتی پیرایش 

 عضو هیات مدیره  شرکت ارزش آفرینان تجارت فردا  محسن حقیقی

 

 :  محصوالت -2

 جدول شرح به هریک ظرفیت که .است گوگرد و پنتان پروپان، بوتان، متانول، شامل فروش در اولویت ترتیب به شرکت محصوالت

 .است زیر 
 ظرفیت اسمی )تن(  محصول

 660.000 متانول 

 115.000 پروپان

 120.000 بوتان

 70.000 پنتان

 170.000 گوگرد 

 

 . شود می استفاده سوخت همچنین  و ها الفین  تهیه جهت اولیه ماده  بعنوان  پروپان از ➢

 . شود می استفاده  هاالفین  تولید در چنین  هم  و سوخت بعنوان نفتا  و  بوتان از ➢

 

 

دار نام سهام  درصد  تعداد سهام  

 39.01 2.341.103.000 شرکت پتروشیمی تابان فردا 
تامین وگازوپتروشیمی نفت گذاری سرمایه شرکت  1.114.671.693 18.57 

کشوری  بازنشستگی صندوق.س . شرکت  762.923.262 12.71 
بانکها کارکنان انداز وپس بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی صندوق موسسه  625.590.943 10.42 

آوران  فن پتروشیمی شرکت  259.545.478 4.32 
صبا آتیه گذاری سرمایه شرکت  216.322.738 3.60 
خوارزمی  گذاری سرمایه شرکت  60.428.859 1 



 
5 

 صنایع الکتریکی، های عایق  مصنوعی، کودهای  سولفوریک، اسید گوگردی، ترکیبات تهیه  کارخانجات  در  اولیه ماده  بعنوان  گوگرد➢

 گیرد می قرار  استفاده مورد  بهداشتی  صنایع  و  کبریت و باروت  الستیک، تولید  و کارخانجات  داروئی 

 . باشد می صنعتی  های حالل  و فرمالدهید  و استیک اسید  ،  MTBE تولید جهت اولیه ماده  متانول  ➢

 درصد پیشرفت ۳0 تاکنون، تنها  و  است شده  شروع  88 سال  در  دارد که  کار  دستور  در  را  دوم  متانول  طرح  شرکت  است  ذکر  به  الزم

 و مواجه شده  تحریم  بنام  مشکلی  با  البته که کرد  خواهد  اضافه  ظرفیت شرکت به  تن  میلیون    5.1طرح  این  .است داشته  فیزیکی 

 . برسد برداریبهره به 140۳ سال تا  رسد نمی  نظر به

 :  شرکت خوراک -3

 ترش  گاز .کندمی استفاده خوراک عنوان به(  است شده خوانده نام این به سولفور  زننده بوی  علت به که" )ترش گاز "از  شخارک

 شود می شناخته قیمت ارزان  هایخوراک گروه در آن  حمل غیرقابل  ماهیت دلیل  به و بوده  نفت  هایچاه در همراه جمله گازهای از

 ۳،2،1برداری نفت فالت قاره شامل ابوذر ، فروزان ،درود دریافتی از واحدهای عملیاتی بهرهازهای همراه نفت  گ  ✓

 شامل ابوذر، فروزان ازهای دریافتی از سکوها گ  ✓

باشد که مشتمل  ون فوت مکعب استاندارد در روز میمیلی  150برابر با   MMSCFD 150ظرفیت خوراک دریافتی مجتمع پتروشیمی بالغ بر  

 . باشدگاز فشار پایین می MMSCFD 45گاز فشار باال و  MMSCFD 105بر 

 گذاری  قیمت -4
 . شودمی استفاده سوخت و  اولیه ماده  عنوان  به  آن از  که باشد می نفت وزارت  توسط شده  تعیین  دستوری نرخ اساس  بر  ماده این

 تولید فرآیند 4-1
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 فروش  4-2

 سهم طرفی از.  باشد می جهانی هایقیمت به وابسته شرکت محصوالت تمامی قیمت نتیجه  در و است صادراتی  تماما  شرکت فروش

 تسعیر نرخ و  جهانی نرخ  و فروش  مقدار  به توجه  با  گوگرد  و پنتان  پروپان، بوتان،  و  دهدمی  تشکیل  متانول  را  شرکت فروش اصلی 

تا    50متانول عموماً بین   فروش  ریالی  سهم که  است ذکر  به الزم .  دهندمی  اختصاص  خود  به را  شخارک  فروش  از  متغیری  ارز سهم 

 . خواهدکرد پیدا  افزایش  شدت  به آن سهم  زیاد احتمال به 2 متانول طرح  از  برداری بهره صورت در  که باشد می درصد متغیر  60

 . گیرد می  انجام  هند و  چین به محصوالت  فروش  عمدتا موجود  اطالعات اساس بر
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 های توسعه شرکتاطالعات طرح -5
 های عمده در حال انجامپروژه 1-5

 

 

 : های در دست اقدامپروژه 2-5

  LPG نصب و راه اندازی سیستم گازسنج های ثابت محیطی کارخانهادامه  ✓

 (بندی دانه  و اسکله ) 4 ناحیه در هایدرنت  عدد 16  تعویض پروژه ✓

 2 متانول های توربین  محوطه در  ایمنی شوی چشم عدد 2 نصب  ✓

 6y  سوله حریق اعالم  سیستم نصب  ✓

 ریومپ پروژه پروپانایزر  دی  برج کولینگ  سیستم نصب  ✓

 یارد  انبار  نشانی آتش   آب شبکه  توسعه  ✓

 قدیم  گسولین  مخزن کولینگ الین  تعویض  ✓

 گسولین   مخازن فایر آب رینگ  توسعه  ✓

 قدیم  اسکله  روی  بر نشانی آتش   تجهیزات اتاقک ساخت ✓
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 : 2های در دست انجام متانولفعالیت ها و پروژه  3-5

 . یارد  انبار سرپوشیده  سوله  و کمربندی جاده و پل  احداث  پروژه ✓

 . خارک جزیره به  IGAT سراسری  گاز لوله  خط از  خوراک  گاز   لوله خط  احداث  طراحی ✓

 . متانول  واحد  به ورودی شور  آب  احداث  پروژه ✓

 سیستم  و  ها باتری  و  ، شارژر   ین زم  مقاومت  ، LV و MV برق  تابلوهای   ،   شور   آب   های پمپ   ،   برق   پست  ترانسفورماتورهای   خرید   ✓

 HVAC  ورودی شور آب سیستم  احداث پروژه  اسکله برق پست 

 .اصلی برق فرعی  مرکز و کنترل اتاق ،  نشانی  آتش   و ایمنی  اداری، هایساختمان  احداث  و  طراحی ✓

  نجپ غمبل  و د  /1470۳2/0007/1400مارهش وبهمص  ق طب ی مل کبان از الری  ارد میلی زار ه  تهف مبلغ به ریالی تسهیالت دریافت  مجوز ✓

 . است گردیده   اخذ 99/ 4178/601ماره ش  وبهمص قطب امان س کبان از  ال ری  اردمیلی زاره

 

 روابط:  و هامهمترین منابع/ ریسك -6

 .شده تمام قیمت در   گاز واقعی  نرخ تعیین تاثیر  بودن نامشخص ✓

 . بود ذار خواهداثرگ رکتش  صادراتی محصوالت فروش  درآمد  مبلغ در  مستقیما ارز  نرخ  در تغییرات  نوع  هر  ،  ارز نرخ نوسانات  ریسک✓

  خواهد  رکت تاثیرگذارش  ودآوریبر س  تقیمامس  رکتش   دیتولی  والتمحص  جهانی   های نرخ  به  توجه  با  که  محصول   نرخ  کاهش  ریسک  ✓

 . بود

  یا   ل محصوالتحم   با   ارتباط   در   المللی بین  احتمالی   تغییرات   هرگونه   که  دولتی   مقررات   تغییر   یا   و   المللی بین  عوامل   به  مربوط   ریسک   ✓

 . داشت تقیم خواهد مس تاثیر شرکت سودآوری  و  صادرات  ،  تولید بر بینی پیش  غیرقابل موارد سایر  و دولتی   مقررات تغییر

 . قاره فالت نفت شرکت در   نفت تولید  نوسانات به توجه  با خوراک گاز   تامین مشکالت ✓

 

 :  اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت -7

باشد که  می 1متانول رح  یورو در رابطه بافاینانس ط 5.525.476ریال معادل   میلیون   1.424.821مانده تسهیالت در تاریخ تهیه این گزارش  

 ود.  رات شرکت تامین ش از محل صاد سررسید  به موجب قرارداد منعقده مقرر شده تا در

ی آلمان،  نایع پتروشـیمی از کشورهافاینانس فوق با نرخ شناور به اضافه نیم درصد توسط شرکت مدیریت توسعه ص  که واماینتوضـیح  

  "رکت پتروشیمی خارک تقبل شده است. ضمنا اتریش و اسپانیا جهـت طرح متانول دریافت گردیده که عینا اصل و فرع آن توسط ش

تیار شرکت ملی صنایع  الذکر در اخاطالعات مربوط به وام فوقایر و همچنـین س وام( نگهداری حسابهای وام فاینانس )اصل و فرع اقساط

ن  شیمی خارک تسویه شده است . با ایای گذشـته توسط آن شرکت به نیابت از سوی شرکت پتروه باشد. که تماما طی سالپتروشیمی می

بین دو شرکت پتروشیمی خارک و    51۳9مضا شده در بهمن ماه  مابین و باتوجه به صورتجلسه احسابهای فیـتالف  خود با توجه به اوج

 ها اعمال حساب دیالت الزم در  میلیون یورو کاهش و تع   5/ 5یلیون یورو به مبلغ  م  2/9رکت ملی صنایع پتروشیمی ، بدهی مزبور از مبلغ  ش
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 شده است.   

شرکت نسبت به طرح دعوا در دادگاه  پتروشیمی ، آننایع صورت گرفته به موجب صورتجلسـه مذکور توسط شرکت ملی صعلیرغم توافق 

و دادگاه عمومی به    07/07/1۳98، تجدید نظر مورخ    29/12/1۳97ه تاریخ  است . براساس رأی صادره طبق دادگاه بدوی باقدام نموده  

ننموده است و براساس  ی صنایع پتروشیمی مستندات الزم جهت صدور رأی برعلیه شرکت را ارائه  اکنون شرکت ملت  1۳99/ 04/ 14تاریخ 

ن بابت فاقد هرگونه بدهی مازاد  ادره ، ادعای شرکت مذکور بالدلیل تشخیص داده شده است . بنظر مدیریت، شرکت از ایآخرین رأی ص

 . باشدمبلغ موجود در دفاتر میر ب

 :  ندازهانتایج عملیات و چشم ا -8

  تتمه  دریافت با  همچنین.  شد ه خواهدخاورمیان در انولمت دتولی   زرگب بقل آینده  در  شرکت این 2 متانول عظیم پروژه  از برداریبهره با -1

 . داشت  خواهد توجهی قابل افزایش  نیز LPG داتتولی ،  2  انولمت  هکارخان دازیانراه  رب عالوه فروزان سکوی  گاز 

 .   شرکت محصوالت فروش  جدید  بازارهای   به نیل  جهت بازار  مطالبات -  2
 

 شرکت مالی وضعیت -9
  1400/03/31 منتهی به حسابرسی نشده ماهه 3 ایهای مالی میاندورهاطالعات و صورت 1-9
  

 (میلیون ریال به)ارقاماقالم ترازنامه 
 29/12/1398 1399/12/30 31/03/1400 سال مالی 

 ۳2,4۳9,806 49,974,۳۳0 62,417,952 دارایی جاری 

 11,800,985 10,426,۳58 10,8۳1,752 دارایی غیرجاری 

 44,240,791 60,400,688 7۳,249,704 جمع دارایی ها 

 8,205,794 10,۳60,701 15,245,412 بدهی های جاری 

 1,704,29۳ 2,101,859 2,214,۳99 بدهی های غیرجاری 

 9,910,087 12,462,560 17,459,811 جمع بدهی ها 

 27,680,704 41,۳99,447 49,251,212 سود )زیان( انباشته

 ۳4,۳۳0,704 47,9۳8,128 55,789,89۳ جمع حقوق صاحبان سهام 
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 ریال(  میلیون  به)ارقام اقالم سود و زیان 9-2

 29/12/1398 1399/12/30 31/03/1400 سال مالی 

درآمدهای عملیاتی جمع   17,62۳,648 51,706,449 26,19۳,145 

عملیاتی  بهای تمام شده درآمدهای  (7,819,092) (18,569,571) (11,291,404) 

ناخالص سود )زیان(   9,804,556 ۳۳,1۳6,878 14,901,741 

 18,1۳0,68۳ ۳2,186,547 7,65۳,۳۳8 سود )زیان( عملیاتی 

تداوم قبل از مالیاتسود )زیان( عملیات در حال   7,851,765 ۳۳,849,725 21,449,944 

 21,449,944 ۳۳,849,725 7,851,765 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

 21,449,944 ۳۳,818,74۳ 7,851,765 سود )زیان( خالص 

هر سهم  خالصسود )زیان(   1,۳09 5,6۳7 ۳,574 

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 سرمایه

 

 های مالی نسبت 9-3

 29/12/1398 29/12/1399 31/03/1400 سال مالی 

 سود آوری)درصد( 

 ROA 10٫72 55٫99 47٫46ها بازده دارایی

 ROE 14٫07 70٫55 60٫79بازدهی سرمایه 

 69٫22 62٫25 4۳٫4۳ حاشیه سود عملیاتی 

 نقدینگی)مرتبه( 

 ۳٫86 4٫82 4٫09 نسبت جاری 

 ۳٫۳1 4٫06 ۳٫5۳ آنینسبت 

 اهرمی)سرمایه گذاری( 

 0٫22 0٫21 0٫24 نسبت بدهی 

 0٫28 0٫26 0٫۳1 نسبت بدهی به ارزش ویژه 

 78٫07 79٫۳7 76٫16 نسبت مالکانه

 

 اطالعات سهام :   9-4

 گروه   EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت 

59.080 6۳61 9.29 9.26 
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 گزارش منتشر شده پتروشیمی خارک در سامانه کدال بر اساس  1400سودآوری سال  بینیپیش

نموده است که خالصه مفروضات بکار گرفته شده و نتایج بدست    1400شرکت پتروشیمی خارک طبق گزارشی اقدام به برآورد سود سال  

 آمده گزارش مربوطه در زیر ارائه شده است: 

 این به محصوالت از یک  هر همبستگی  و  برنت نفت نرخ  از موجود های بینیپیش به توجه با فروش برای استفاده  مورد های نرخ

 : است آمده زیر جدول  در  کامل طور به پارامترها  سایر همچنین .است گردیده نرخ برآورد 

 

 : عملیاتی درآمد

 اسمی ظرفیت از  کمتر شرکت و است بوده  تن  هزار 95۳و 976 ترتیب به شرکت تولیدات مجموع 1399 و 1۳98 های سال  در

 موثر عوامل جمله از .است بوده درصد 84 عدد  1۳99 سال  در اسمی ظرفیت از  استفاده درصد کهطوری است به داشته تولید خود

 طوالنی اورهال  زمستان، فصل  در  تولید  اولیه ماده  مهمترین عنوان به  ترش  گاز  مشکل تامین  به توان می تولید میزان کاهش  در

 . برد نام را  محصوالت فروش در مشکل و تعمیرات  جهت مدت

 توجه با.ایمگرفته نظر در خود  تحلیل را آن  ما و است داشته بیان را تولید کاهش هم 1400 سال برای خود بینی پیش در  شرکت 

 نظر  از اما  دارند قرار  پنتان  و بوتان  و پروپان  و گوگرد  آن از  بعد  و داشته شرکت تولیدات  در  را سهم متانول بیشترین  نمودارها  به

 در  باالتری درصد از  هستند،  ارزشمندتر  دالری نظر  از  متانول  نسبت به پنتان  و بوتان  پروپان و  که آنجا  از  محصوالت  فروش  مبلغ

 پایین  دلیل به همچنین است متفاوت داستان گوگرد مورد در باشند امامی برخوردار تولید میزان به نسبت به شرکت فروش مبلغ

 نشده انجام نرخ  بودن  مناسب  زمان  تا این محصول  فروش مدیریت،  توسط  شده  اتخاذ  تمهیدات  اساس بر  گوگرد،  فروش نرخ  بودن 

 .  است  نموده گوگرد  فروش  به اقدام شرایط  شدن  مناسب با  ماه دی  و مهر ماه در  فقط شرکت و است
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 بسیار همبستگی قیمتی  لحاظ از است نفتی پایه  محصوالت  از یکی  اینکه  دلیل به که است شرکت محصول  ترین اصلی متانول

 صعودی  روند  بودن دار ادامه بینیپیش همچنین و اخیر های هفته در نفت نرخ افزایش به توجه با بنابراین . دارد نفت با نرخ  باالیی

 . گردد متاثر  موضوع این از  نیز متانول نرخ  رسدمی نظر به نفت

 .است گردیده  تعیین و  برآورد مفروضات بخش در شده مطرح موارد به توجه  با  فروش های نرخ
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 : شدهتمام بهای

 شود. می خریداری  قاره  فالت  نفت هایچاه  از  که باشدمی ترش  گاز(  شده  تمام بهای درصد   60)    شرکت مستقیم  مصرفی  ماده تنها

 در  گازترش.  است اکسیدکربن دی گاهی  و سولفید  هیدروژن  اندکی  مقدار شامل  که شود می گفته  طبیعی گاز  از نوعی به  گاز ترش

 هم و سازدمی نامرغوب را شده پاالیش محصول  هم زیرا شود خارج آن  از باید حتما که دارد گوگرد از  ترکیباتی و یا گوگرد  خود

 .  هستند آور ها زیان دستگاه و  وسایل برای

 دلیل خورندگی  به ترش شود.گازمی تجهیزات شدید فرسایش و خوردگی موجب گاز انتقال لوله خطوط در ناخالصی دو این وجود

 گیرد. می قرار سازیشیرین فرایند مورد  کیفیت بودن  پائین و  بودن، سمی باال،

 . است گردیده تعیین  و برآورد مفروضات بخش در شده مطرح  موارد به  توجه با دستمزد  و حقوق  و سربار  های هزینه 
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 :  فروش و اداری ، عمومی هایهزینه

 متغیر صادراتی مقاصد  به  توجه با که است انتقال  و  نقل و  حمل هزینه  ،  فروش  و اداری  و عمومی  هایهزینه اقالم از  وزن  بیشترین 

 بوده دالر 41 تن  هر برای گذشته مالی سال  در آن نرخ میانگین و بوده (CFR) متانول محصول فروش به مربوط صرفا باشد ومی

 هزینه نزدیکی بدلیل هند کشور مانند مقاصدی   . است بوده دالر تسعیر نرخ  و حمل هزینه نرخ افزایش دلیل به افزایش مزبور و است

 .داشت خواهند  چین  کشور  مانند  مقاصدی به نسبت کمتری  حمل 

 .است شده ارائه زیر جدول  در   ۳0% تورم نرخ  به توجه  با  شرکت فروش و اداری عمومی،  های هزینه 

 :  زیان و سود صورت

 سال  در خارک پتروشیمی  .شود می بینیپیش زیر صورت به آتی مالی سال  برای شرکت زیان و سود صورت  فوق  مفروضات براساس

 که است ارز داشته تسعیر  زیان  دالر،  نرخ  تالطمات  به توجه با آخر  فصل  در .  کرد  محقق میلیارد  هزار  ۳۳.8معادل سودی 1399

 . گردید بینیپیش به نسبت سود  منفی تعدیل  باعث
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 . است آمده جدول در  متانول  نرخ و دالر  نرخ متغیر  دو  با شرکت سودآوری  حساسیت  تحلیل 

 
 

 

 1400سودآوری سال  کارشناسی پیش بینی

 
 واحد  نرخ شرح

 بر تن دالر 445 متانول پلتس

 سنت بر مترمکعب 1۳ گاز طبیعی 

 بر تن دالر 600 بوتان

 بر تن دالر 600 پروپان

 درصد  ۳0 1400تورم سال 

 ریال 250.000 1400میانگین دالر 

 درصد  40 1400نرخ افزایش حقوق و دستمزد درسال 

 درصد  150 1400نرخ افزایش حامل های انرژی درسال

 ریال 9.67۳ سود هرسهم

P/E 6.14 مرتبه 

 

 نکات تحلیل:  
 

 

  170.000تن پنتان و   70.000تن پروپان،   120.000تن متانول،  660.000خطوط تولید به ظرفیتاسمی  * شرکت پتروشمی خارک دارای 

 تن گوگرد در سال است. 

 * نرخ فروش متانول صادراتی شرکت برابر با آخرین نرخ پلتس درنظر گرفته شده است. 
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 روشیمی لحاظ شده است.* نرخ فروش پروپان و بوتان برابر با آخرین نرخ اعالمی دفتر توسعه صنایع پت 

 پتروشیمی لحاظ شده است.  پایین دستی   اعالمی دفتر توسعه صنایع پنتان پالس برابر با آخرین نرخ  پنتان نرخ فروش * 
 

 1400/ 29/12جدول پیش بینی مقدار قیمت و مبلغ فروش منتهی به سال مالی  

 فروش )متر مکعب( مقدار

 واحد محصول 
ماهه منتهی  12 تحلیل
 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9 تحلیل
29/12/1400 

ماهه منتهی به   ۳دوره 
۳1/0۳/1400 

 ۳4.105 62.250 96.۳55 تن پروپان

 47.۳04 78.000 125.۳04 تن بوتان

 22.401 48.000 70.401 تن پنتان

 120.994 525.000 645.994 تن متانول 

 - 41.250 41.250 تن گوگرد 

 224.804 754.500 979.304 تن  جمع 

 

 فروش قیمت

 واحد محصول 
ماهه منتهی  12 تحلیل
 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9 تحلیل
29/12/1400 

ماهه منتهی به   ۳دوره 
۳1/0۳/1400 

 8۳.8۳0.845 150.000.000 126.579.۳26 ریال پروپان

 82.0۳5.176 150.000.000 124.۳42.۳۳5 ریال بوتان

 112.24۳.۳۳7 145.250.000 1۳4.747.560 ریال پنتان

 69.174.025 111.250.000 10۳.۳69.21۳ ریال متانول 

 - 17.480.000 17.480.000 ریال گوگرد 

 

 فروش  مبلغ 

 واحد محصول 
ماهه منتهی  12 تحلیل
 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9 تحلیل
29/12/1400 

ماهه منتهی به   ۳دوره 
۳1/0۳/1400 

 2.859.051 9.۳۳7.500 12.196.551 ریال میلیون  پروپان

 ۳.880.592 11.700.000 15.580.592 میلیون ریال  بوتان

 2.514.۳6۳ 6.972.000 9.486.۳6۳ میلیون ریال  پنتان

 8.۳69.642 58.406.250 66.775.892 میلیون ریال  متانول 

 0 721.050 721.050 میلیون ریال  گوگرد 

 17,62۳,648 87.1۳6.800 104.760.448 میلیون ریال  جمع 
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 ( 1400/ 12/ 29)دوره مالی منتهی به  بهای تمام شده  بینی پیش

 بهای تمام شده 

 شرح
ماهه منتهی  12 تحلیل
 29/12/1400به 

ماهه منتهی  9 تحلیل
 29/12/1400به 

منتهی   ماهه۳دوره 
 ۳1/0۳/1400به 

 5.084.6۳5 19.54۳.942 24.628.577 مستقیم مصرفی مواد 

 597.5۳0 782.12۳ 1.۳79.65۳ دستمزدمستقیم تولید 

 1.86۳.141 7.528.167 9.۳91.۳08 سربار تولید 

 7.545.306 27.854.167 35.399.538 جمع 

 0 0 0 هزینه های جذب نشده درتولید

 7.545.۳06 27.854.2۳2 ۳5.۳99.5۳8 جمع هزینه های تولید

 0 0 0 کاالی درجریان ساخت اول دروه

 0 0 0 کاالی درجریان ساخت پایان دروه 

 0 0 0 ضایعات غیرعادی 

 7.545.۳06 27.854.2۳2 ۳5.۳99.5۳8 بهای تمام شده کاالی تولید شده 

 4.2۳۳.41۳ 0 4.2۳۳.41۳ موجودی کاالی ساخته شده اول دوره 

 ۳.959.627 0 ۳.959.627 شده پایان دوره ساختهموجودی کاالی  

 7.819.092 27.854.2۳2 ۳5.67۳.۳24 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 0 0 0 بهای تمام شده خدمات ارائه شده 

 7.819.092 27.854.232 35.673.324 جمع بهای تمام شده 
 

 

( 29/12/1400)دوره مالی منتهی به   مقدار، قیمت و مبلغ مصرف مواد اولیه بینی  پیش  

 

 مقدار مصرف مواد اولیه  

 واحد محصول 
ماهه منتهی به   12 تحلیل

29/12/1400 
ماهه منتهی به   9 تحلیل

29/12/1400 
منتهی به  ماهه۳دوره

۳1/0۳/1400 

 189.100.926 601.۳52.066 790.452.992 مترمکعب گاز ترش 

 189.100.926 601.352.066 790.452.992 - جمع 
 

 

 قیمت مصرف مواد اولیه 

 واحد محصول 
ماهه منتهی به   12 تحلیل

29/12/1400 
ماهه منتهی به   9 تحلیل

29/12/1400 
منتهی به  ماهه۳دوره

۳1/0۳/1400 

 26.888 ۳2.500 ۳1.157 ریال  گاز ترش 
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 مبلغ مصرف مواد اولیه

 واحد محصول 
ماهه منتهی به   12 تحلیل

29/12/1400 
ماهه منتهی به   9 تحلیل

29/12/1400 
منتهی به  ماهه۳دوره

۳1/0۳/1400 

 5.084.6۳5 19.54۳.942 24.628.577 میلیون ریال  گاز ترش 

 5.084.635 19.543.942 24.628.577 میلیون ریال  جمع 

 

 نسبت مصرف مواد اولیه

 واحد محصول 
ماهه منتهی به   12 تحلیل

29/12/1400 
ماهه منتهی به   9 تحلیل

29/12/1400 
منتهی به  ماهه۳دوره

۳1/0۳/1400 

 26.888 ۳2.500 ۳1.157 ریال  گاز ترش 

 

 (29/12/1400منتهی به سربار )دوره مالی  هایهزینه بینیپیش
 

 سربار 

ماهه منتهی به   12تحلیل  شرح
29/12 /1400 

ماهه منتهی به   9تحلیل 
29/12 /1400 

ماهه منتهی به   ۳دوره 
۳1/0۳ /1400 

 409.747 2.847.508 ۳.257.255 حقوق و مزایا

 118.518 ۳69.458 487.976 استهالک 

 482.۳۳7 1.298.015 1.780.۳52 سوخت 

 252.694 1.5۳۳.808 1.786.502 هزینه مواد مصرفی

 0 195.126 195.126 هزینه حمل ونقل وانتقاالت 

 599.845 1.284.252 1.884.097 سایر
 1.863.141 7.528.167 9.391.308 جمع  
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 ( 29/12/1400منتهی به زیان )دوره مالی بینی جدول سود و پیش
 

 سود و )زیان( 

 شرح
ماهه منتهی به   12 تحلیل

29/12 /1400 

ماهه منتهی به   9 تحلیل

29/12 /1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03 /1400 

 17.62۳.648 87.1۳6.800 104.760.448 درآمدهای عملیاتی 

 7.819.092 27.584.2۳2 ۳5.67۳.۳24 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 9.804.556 59.282.568 69.087.124 سود)زیان( ناخالص 

 2.268.400 11.180.212 1۳.448.612 هزینه های فروش،اداری وعمومی 

 117.182 0 117.182 سایردرآمدهای عملیاتی 

 0 0 0 سایر هزینه های عملیاتی 

 7.65۳.۳۳8 48.102.۳57 55.755.695 سود)زیان( عملیاتی 

 0 0 0 هزینه های مالی 

 198.427 2.081.905 2.280.۳۳2 های غیرعملیاتی درآمدهای سرمایه گذاری سایردرآمدها و هزینه

 0 0 0 متفرقههای غیرعملیاتی اقالم سایردرآمدها و هزینه

 7.851.765 50.184.261 58.0۳6.026 سود)زیان(عملیات درحال تداوم قبل از مالیات

 0 0 0 مالیات بردرآمد

 7.851.765 50.184.261 58.0۳6.026 سود)زیان(خالص عملیات درحال تداوم 

 0 0 0 سود)زیان(عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

 7.851.765 50.184.261 58.0۳6.026 سود)زیان(خالص 

 1.۳09 8.۳64 9.67۳ سود)زیان( پایه هرسهم

 6,000,000 6,000,000 6.000000 سرمایه
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 گزارشخالصه 

 

 شخارک  دارایی 
 59.080 قیمت پایانی)ریال(

 ۳54.480.000 ارزش روز )میلیون ریال(

 6.000.000 سرمایه )میلیون ریال( 

 % 11 آزاد درصد سهام شناور 

 P/E (ttm) 9.29نسبت 

P/E  9.26 گروه 

 P/E (forward) 6.1نسبت 

P/S 4.54 

EPS 9,67۳ ریال  -پیش بینی شده 

 1400/ 29/12 سال مالی

 ۳۳,818,74۳ میلیون ریال-1۳99سود خالص 

 ۳2,186,547 میلیون ریال-1۳99سود عملیاتی

 % 65 نرخ حاشیه سود خالص 

 % 62 عملیاتینرخ حاشیه سود 

 45 رتبه ارزش شرکت 

 25.66% 1400بازدهی سهم از ابتدای سال 
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 تحلیل تکنیکال 

در صد افت بود    49که حدود    99مشاهده می فرمایید شخارک پس از سقوط سهم در اواخر تیر    زیرهمانطور که در نمودار  

  5,400تومان تا    3,400قیمت نماد از آن پس  به مدت تقریبا یک سال در یک حالت نوسانی معامله شد و از کف قیمتی  

ن نوسان رهایی یابد و گارد رشدی به خود گرفت  موفق شد تا از ای  1400مهر    7تومان نوسانی معامله می شد تا اینکه در تاریخ  

    .تومان می باشد  6,200( قیمت سهمم در محدوده  1400مهر  26و تا هم اکنون )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوتاه مدت  

صعود خود را ادامه    تومان افت داشته سپس مجددا   5,800انتظار می رود در کوتاه مدت پس از یک اصالح موقت تا محدوده  

 تومان رشد نماید  6,800داده و در گام اول تا قله 



 
22 

 میان مدت  

تومان    7,200تومان تثبیت شود می تواند به ترتیب به هدف  6,800در صورتی که قیمت سهم در میان مدت بتواند در باالی 

   تومان را لمس نماید .  8,200را فتح  و پس از عبور از این مقاومت هدف نهایی 

 


