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 ای بر صنعت پتروشیمی مقدمه

 در فرآوری از پس طبیعی گاز یا و خام نفت در موجود های هیدروکربن آن در که شود می گفته صنایعی به پتروشیمی

 ای گونه به پتروشیمی محصوالت تولید. میشوند لتبدی شیمیایی جدید های فرآورده به شیمیایی، فرآیندهای سری یک

 که الفین واحد مانند کند، می تولید را دیگر واحدهای اولیه ماده باالدست، در اصلی واحد یک حاالت، برخی در که است

 اصلی هکنند تأمین پتروشیمی صنعت. کند می تأمین را پروپیلن پلی و اتیلن پلی واحدهای نیاز پروپیلن، و اتیلن تولید با

 لوازم خودروسازی، پزشکی، نساجی، الکترونیک، و برق شیمیایی، مانند دیگر صنایع بیشتر در نیاز مورد مصرفی مواد

 به حیاتی و فراوان نیاز و ها فرآورده افزوده ارزش اولیه، مواد ارزانی چون عواملی. باشد می غیره و غذایی خانگی،

 .شوند می محسوب صنعت این در گذاریایهسرم عوامل مهمترین از پتروشیمی، محصوالت

 افزوده ارزش طبیعی، گاز و خام نفت فرآوری با که است نفت به وابسته صنایع ترین مهم از یکی پتروشیمی صنعت

. شوند می تقسیم دستی میان و دستی پایین باالدستی، حوزه سه به نفت صنایع. بخشد می فزونی را مواد این از حاصل

 طبیعی گاز و خام نفت تولید و حفاری اکتشاف، جستجو، بخش به که است عبارتی نفت صنعت در باالدستی صنایع

 جستجو شامل باالدستی صنایع واقع در. شود می شناخته هم تولید و اکتشاف نام به گاهی بخش این. شود می اطالق

 و خام نفت که است ها چاه عملیات هایتاًن و چاه اکتشاف و حفاری زیردریایی، یا زیرزمینی بالقوه های میدان یافتن برای

 مواد عنوان به نفت هایپاالیشگاه تولیدات یا و پتروشیمی محصوالت از که صنایعی. آورد می سطح به را خام طبیعی گاز

 نفت تصفیه به اشاره برای معموال عبارت اینشوند.  می شناخته پتروشیمی دستی پایین صنایع نمایند، می استفاده اولیه

 دستی پایین صنعت. میگیرد قرار استفاده مورد خام، نفت از شده مشتق محصوالت و طبیعی گاز فروش و توزیع و مخا

 گاز و نفتی محصوالت توزیع های شرکت پتروشیمی، کارخانجات نفتی، های پاالیشگاه شامل ای گسترده محدوده

 نفت هواپیما، سوخت گازوئیل، بنزین،( نهایی حصوالتم ارائه با بخش این. گیرد برمی در را فروشی خرده بازار و طبیعی

 )پروپان و طبیعی گاز دارویی، مواد ها، کش آفت ها، ضدیخ کودها، ها، پالستیک مصنوعی، الستیک ها، روغن قیر، کوره،

 .دارد کار و سر نهایی کنندگان مصرف با مستقیم صورت به

 گذاریسرمایه کمتر، فعالیت از است عبارت باالدستی نایعص به نسبت دستی پایین صنایع توسعه های مزیت جمله از

 دستی میان صنایع میان این در. کمتر مخاطرات و محصوالت بیشتر تنوع بیشتر، زایی اشتغال باالتر، افزوده ارزش کمتر،

 فرآورده و چیدهپی تکتولوژی با گسترده بسیار صنعتی پتروشیمی، امروزه .شوند می بندی طبقه دستی پایین دسته در عمدتاً

 .است روشن کامالً پتروشیمی محصوالت اهمیت. رسد می مورد هزاران به آن محصوالت تعداد و بوده متنوع های

 بدون مختلف، داروهای و کننده پاک و شوینده مواد مسکن، پوشاک، و پارچه انواع کشاورزی، محصوالت باشد قرار اگر

 امروزه. شد نخواهند تأمین جهان جمعیت افزایش به رو نیازهای هرگز شوند، تولید پتروشیمی محصوالت از استفاده

 گاز و نفت منابع و اولیه مواد فنی، دانش به دستیابی جمله از خود امکانات و موقعیت براساس جهان مختلف کشورهای

 .کنند می گذاریسرمایه دستی پایین یا و پایه مواد تولید جمله از پتروشیمی از خاصی های زمینه در ارزان،

 و مدیریتی های توانمندی دلیل به پیشرفته کشورهای صنعت، دیگر های حوزه همانند نیز صنعت از حوزه این در

 مترک افزوده ارزش با پایه مواد ساخت و کرده تولید باال افزوده ارزش با دستی پایین مواد دهند می ترجیح ، تکنولوژیکی

 .یندنما واگذار توسعه حال در کشورهای به را
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 زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی

 از پس و شده آغاز طبیعی گاز یا و گازی میعانات خام، نفت در موجود هایهیدروکربن از پتروشیمی صنعت ارزش زنجیره

 .شوندمی تبدیل شیمیایی جدید هایفرآورده به پتروشیمیایی و شیمیایی فرآیندهای در فرآورش

 .است شده داده نمایش زیر شکل در خام نفت و طبیعی گاز خوراک از لحاص پتروشیمی محصوالت تأمین زنجیره

 

 

  

 متانول

ه شناخت OH3CHی با فرمول شیمیای که الکلهاست ترین نوعالکل چوب ساده یا الکل متیلیک یا متیل الکل یا متانول

شود و در نتیجه مقدار اندکی از بخار متانول وارد تولید می باکتریها های زیادی ازگونه هوازیبی شود. متانول از فعالیتمی

تبدیل  دی اکسید کربن و آب وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده بهشود و پس از چندین روز بهجو می

 .گرددمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
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 تولید متانولفرآیند 

 گیرد.به طور کلی فرآیند تولید متانول در مراحل زیر صورت می

 

 کاربردهای متانول

شود، این عمل به نیز استفاده می اتانول از متانول برای تقلیب شود.بکار برده می سوخت و حالل ،ضد یخ عنوانهمتانول ب

ه پذیرد )در کشورهای اسالمی بشود انجام میمصارف صنعتی تولید می منظور غیر قابل شرب نمودن اتانولی که برای

یگری کننده( بدین منظور از مواد دفروش مواد مست مالیات جهت مسائل شرعی و در کشورهای دیگر به جهت معافیت از

 .شودنیز استفاده می تربانتین و پریدین چون

ده از شود. متانول تولید شمتانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی استفاده می

ند توانامند که یک منبع تجدید شدنی برای سوخت است و میچوب و سایر ترکیبات آلی را متانول آلی یا بیو الکل می

های دیزلی بدون ایجاد تغییر در توان در ماشیندرصد نمی 100جایگزین مشتقات نفت خام شود. با این همه، از بیو الکل 

 .شودموتور ماشین استفاده کرد. متانول به عنوان حالل، ضدیخ و در تهیه سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می

، رنگ و یتخته سه الی شود که آن هم در تهیه پالستیک،استفاده میدرصد از متانول تولیدی برای تهیه فرمالدئید  40

 از کاربرد آن به عنوان نوشیدنی، مقداریشود. برای تغییر ماهیت اتانول صنعتی و جلوگیری مواد منفجره استفاده می

های آتروسل به عنوان ها در افشانهCFCی کنند. دی متیل اتر از مشتقات متانول است که به جامتانول به آن اضافه می

 .شودپیشرانه استفاده می

 

 وضعیت عرضه و تقاضا متانول در جهان

شود (، برآورد میIHSبر اساس پیش بینی ها )توسط اما  دیسمیلیون تن ر 49جهانی متانول به  تقاضای 2010در سال 

 میلیون تن نیز بگذرد.  95از مرز  2021که تقاضای جهانی متانول در سال 

تقاضای چین  2000درصد تولید کل متانول جهان را در اختیار دارد. در سال  46درصد ظرفیت تولید متانول و  54چین 

 22درصد و اروپای غربی  33 داد، در صورتی که تقاضای امریکای شمالییل میشکدرصد کل تقاضای دنیا را ت 12تنها 

 71تقاضای آسیای شمالی )بخش تحت تسلط چین(  2021شود در سال درصد بود. این در حالی است که پیش بینی می

 درصد باشد. 8غربی نیز  یدرصد و اروپا 9درصد تقاضای جهانی را در برگیرد و سهم امریکای شمالی 

ورودی 
گازطبیعی

ریفرمینگ
فشرده کردن  

گاز سنتز
تولید متانول 

خام
خالص سازی  

متانول خام
ذخیره سازی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D9%87_%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 باشد.تراز عرضه و تقاضای متانول در بازارهای نو ظهور به صورت نمودار زیر می

 

 IHSمنبع: 

 متانول در ایران

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

 شود و پتروشیمی زاگرسی تولید متانول در جهان شناخته میهاعنوان یکی از قطبای که ایران بهگونهکنند بهمی

 .های تولیدی متانول در دنیا در حال فعالیت استعنوان یکی از بزرگترین مجتمعبه

 95تا  12های بین شرفتیطرح جدید با پ 12میلیون تن است که عملیات اجرایی  5ظرفیت تولید متانول ایران حدود 

تولید  ها با ظرفیتبرداری از این طرحد در صورت بهرهوشبینی میحال انجام بوده و پیش می دریدرصد در صنعت پتروش

میلیون تن در سال افزایش پیدا می  24میلیون تن، در مجموع ظرفیت تولید متانول ایران به بیش از  19ساالنه حدود 

 کرد.

 می مرجان، فاز اول پتروشیمییای پتروشهسه طرح جدید تولید متانول شامل طرح در سال جاریشود پیش بینی می

یرند که با گیانه( در مدار بهره برداری قرار بوشهر و پتروشیمی کاوه )به عنوان بزرگترین طرح تولید متانول ایران و خاورم

میلیون  10ظرفیت تولید متانول ایران با افزایش بیش از دو برابری از مرز  96اندازی این سه طرح تا پیش از پایان سال راه

 .خواهد کردتن در سال عبور 
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 مفروضات تحلیل

 باشد.به شرح جدول زیر می پیش رو مفروضات تحلیل

 1398سال  1397سال  1396سال  

 %10 %10 %10 تورم

 %8 %8 %8 نرخ رشد دالر

 45،768 42،378 39،239 دالر آزاد

 40،840 37،815 35،014 دالر مبادله ای

 290 310 330 نرخ متانول )دالر(

 10 10 10 نرخ خوراک )سنت(

 

 معرفی شرکت

 کسب و انیجه بازارهای به دستیابی منظور به و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه اجرای راستای در

 شرکت توانمندسازی منظور به. گردید تأسیس 1379 سال در زاگرس پتروشیمی شرکت متانول، بازار از مناسبی سهم

ن با توجه به وجود منابع غنی گاز در منطقه پارس جنوبی و موقعیت استراتژیک همچنی و جهانی بازارهای در رقابت رایب

هکتار در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی، تملیک و مجتمع تولیدی این شرکت در بندر  30منطقه، زمینی به مساحت 

ای انجام شده است تا از حداکثر انرژی تولیدی در راکتورهای ونهعسلویه احداث گردید. از سوی دیگر، طراحی مجتمع به گ

سنتز و همچنین انرژی بازیافتی در واحد ریفرمینگ برای تأمین انرژی مورد نیاز استفاده گردد و از این طریق در حدود 

 بار تولید و به فروش رسد. 40تن بخار در ساعت با فشار  205

آلمان و پیدک ایران  Lurgi هایاز شرکتی، خرید تجهیزات با کنسرسیومی متشکل قرارداد انجام مهندسی پایه، تفصیل

های مربوط به اجرای عملیات ساختمان و نصب توسط پیمانکاران ایرانی انجام گردید. براساس منعقد شد و کلیه فعالیت

یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار آغاز و با ظرفیت سالیانه  1380های لورگی و پیدک، فاز اول از سال قرارداد با شرکت

، شرکت پتروشیمی 1388پایان یافت. با خاتمه عملیات اجرایی فاز دوم در سال  1385در سال  AAتن متانول گرید 

زاگرس با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون و سیصد هزار تن در زمره پنج شرکت بزرگ تولید کننده این محصول در دنیا 

 قرار گرفت.

 یت شرکتموضوع فعال

اساسنامه عبارتست از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به  2موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده 

منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کننده مواد پتروشیمی و 

های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور عالیتها و کلیه فهای فرعی و مشتقات ذیربط آنفرآورده

 باشد.مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می
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 ترکیب سهامداران

 باشد.ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی زاگرس به شرح جدول زیر می

 درصد تعداد سهام )میلیون( سهامدار

 %35 833 شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان

 %21 503 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

 %18 428 شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید

 %18 427 شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه

 %2 47 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

 %7 162 سایر

 %100 2،400 جمع
 

 

 

 سرمایه شرکت

 باشد.تغییرات سرمایه پتروشیمی زاگرس از بدو تأسیس تا کنون به صورت جدول زیر می

 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه سرمایه جدید )م.ریال( سرمایه قبلی )م.ریال( تاریخ افزایش سرمایه

 ثبت شرکت با سرمایه اولیه - 3 0 1379سال 

 ل شدهاز محل مطالبات حا - 300،000 3 1382سال 

 از محل آورده نقدی و مطالبات %67 500،000 300،000 1383سال 

 از محل مطالبات %130 1،150،000 500،000 1384سال 

 از محل آورده نقدی و مطالبات %109 2،400،000 1،150،000 1386سال 

 

34%

21%

18%

18%

2% 7%

ترکیب سهامداران

شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان

شركت گروه پتروشيمي تابان فردا

شركت سرمايه گذاري صنعتي مرواريد

شركت گروه صنعتي شيمي پوشينه

انيانشركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري اير

ساير
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 تولید شرکت

به صورت  1398 لغایت 1396سال به صورت تاریخی و از  1396لغایت  1392شرکت از سال  تناژ محصوالت تولیدی

ماهه ابتدایی  5باشد. تولید شرکت با توجه به نسبت تاریخی تولید به ظرفیت و فروش طبق جدول زیر می پیش بینی شده

شود پیش بینی می ارائه شده این شرکت، فروش سه ماهه و پنج ماههگزارش برآورد شده است. با توجه به  1396سال 

 .سازدفروش کمتری را محقق  تناژ ،که شرکت نسبت بودجه

 مقدار تولید )تن( 
 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  

 3،135،000 3،135،000 3،036،000 3،135،000 3،204،653 2،900،327 2،688،241 1،940،353 متانول

 7،365،600 7،365،600 7،365،600 7،365،600 7،039،618 6،333،533 5،742،176 4،318،424 بخار

 10،500،600 10،500،600 10،401،600 10،500،600 10،244،271 9،233،860 8،430،417 6،258،777 جمع

 

 

 فروش شرکت

 باشد.برآورد شده است که به صورت زیر می 1396فروش به تولید در بودجه سال فروش شرکت با توجه به نسبت تناژ 

 )تن( مقدار فروش

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  

  فروش داخلی:

 135،000 135،000 130،737 135،000 129،217 86،888 75،776 91،268 متانول

 1،640،702 1،640،702 1،679،096 1،500،000 1،487،268 984،520 784،653 571،859 بخار

 1،775،702 1،775،702 1،809،833 1،635،000 1،616،485 1،071،408 860،429 663،127 خلیجمع فروش دا

  فروش صادراتی:

 3،000،000 3،000،000 2،905،263 3،000،000 3،082،137 2،776،147 2،657،793 1،796،310 متانول

 3،000،000 3،000،000 2،905،263 3،000،000 3،082،137 2،776،147 2،657،793 1،796،310 جمع فروش صادراتی

 4،775،702 4،775،702 4،715،096 4،635،000 4،698،622 3،847،555 3،518،222 2،459،437 جمع کل فروش

 

دالر بوده است. برای  290، در حدود 1396ماه نخست سال  5متوسط نرخ فروش متانول شرکت پتروشیمی زاگرس در 

در نظر گرفته شده  دالر 330 برابر با متانولنرخ  ،1396باقی مانده سال  هایدر ماه شرکتاین نرخ فروش بینی پیش

رآورد شده بشرکت این صادراتی نرخ فروش داخلی به فروش . نرخ متانول داخلی نیز با توجه به نسبت تاریخی نرخ است

 است. 

 اشد.بزیر می جدول به صورت بیان شده با توجه به مفروضات پتروشیمی زاگرس نرخ فروش شرکت
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 (ریالنرخ فروش )

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  

  فروش داخلی:

 9،763،809 9،664،051 9،525،499 8،000،000 7،042،479 6،234،900 8،529،429 9،068،140 متانول

 381،349 363,753 346،968 346،937 330،958 311،577 184،405 173،015 بخار

  فروش صادراتی:

 13،272،678 13،137،070 12،948،725 10،875،000 9،901،769 9،039،578 10،657،683 12،875،738 متانول

 

ماه نخست سال  5، برای باال رفتن میزان دقت در برآورد مبلغ فروش، تناژ فروش 1396به منظور پیش بینی فروش سال 

ماه باقی مانده سال ضرب  7ماهه این سال کاسته شده و در نرخ متانول برآوردی برای  12بینی شده جاری از فروش پیش

شده است. الزم به ذکر است با توجه به تحلیل حساسیت ارائه شده در انتهای گزارش، هر تغییری ناشی از تغییر نرخ 

 متانول در سود هر سهم شرکت لحاظ شده است.

 1396ای هفروش شرکت برای سالمبلغ پیش بینی ناژ فروش و نرخ فروش، با توجه به نکات بیان شده در قسمت ت

 باشد.به صوت جدول زیر می 1398 لغایت

 

 (میلیون ریالمبلغ فروش )
 

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال 

 فروش داخلی:
 

 1،318،114 1،304،647 1،310،973 1،080،000 910،008 541،738 646،326 827،631 متانول

 625،681 596،810 579،147 520،405 492،223 306،754 144،694 98،940 بخار

 1،943،795 1،901،457 1،890،120 1،600،405 1،402،231 848،492 791،020 926،571 جمع فروش داخلی

 فروش صادراتی:
 

 39،818،035 39،411،210 34،958،754 32،625،000 30,518،610 25،095،198 28،325،914 23،128،817 متانول

 39،818،035 39،411،210 34،958،754 32،625،000 30،518،610 25،095،198 28،325،914 23،128،817 جمع فروش صادراتی

 41،761،830 41،312،666 36،848،874 34،225،405 31،920،841 25،943،690 29،116،934 24،055،388 جمع کل فروش

 

 مواد مستقیم مصرفی

ل برآورد شده است. جدوبا توجه به نسبت تبدیل گاز خوراک و متانول  در این قسمت میزان مصرف مواد اولیه شرکت،

 باشد.زیر می شرح شرکت به مواد اولیه مصرفیمقدار 
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 (استاندارد متر مکعب/ نرمال متر مکعبمقدار مواد اولیه مصرفی ) 

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  

 2،813،746،101 2،813،746،101 2،724،890،961 2،759،692،320 2،876،261،526 2،685،012،391 2،456،821،178 1،819،223،326 گاز خوراک

 1،318،937،597 1،318،937،597 1،277،286،936 1،293،600،000 1،261،699،585 1،163،771،676 1،069،053،897 750،210،105 اکسیژن

 4،132،683،698 4،132،683،698 4،002،177،897 4،053،292،320 4،137،961،111 3،848،784،067 3،525،875،075 2،569،433،431 جمع

 

 35،014ی معادل درصد 8 یسنت و دالر مبادله ای با نرخ رشد 9.7برابر با  1395نرخ گاز خوراک با توجه به نرخ سال 

 باشد.زیر می جدول برآورد شده است که به صورت ریال

 نرخ مواد اولیه ) ریال(
 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  

 3،961 3،668 3،396 3،224 3،035 3،549 3،832 772 گاز خوراک

 3،662 3,579 3،498 3،498 3،392 3،357 3،333 2،976 اکسیژن

 

 .باشدمییر ز شرح جدولبه  مواد که در قسمت قبل توضیح داده شدبا توجه به مقدار مصرف و نرخ  مواد اولیه مصرفیمبلغ 

 مبلغ مواد اولیه مصرفی )میلیون ریال(
 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  

 11،146،562 10،320،890 9،254،599 8،897،248 8،730،615 9،529،339 9,414،648 1،405،091 گاز خوراک

 4،829،734 4،720،453 4،467،950 4،525،013 4،279،912 3،907،307 3،562،805 2،232،880 اکسیژن

 15،976،296 15،041،343 13،722،549 13،422،261 13،010،527 13،436،646 12،977،453 3،637،971 جمع

 

 

 ی تمام شدهبها

 های مختلف این بخش:برای برآورد قسمت

 .دستمزد مستقیم و غیر مستقیم با توجه به نرخ رشد کارکنان و حقوق و دستمزد برآورد شده است 

 .یوتیلیتی مصرفی و مواد مصرفی نسبتی از مواد مستقیم در نظر گرفته شده است 

 رخ مؤثر آن بدست آمده است.استهالک با توجه به بهای تمام شده دارایی های ثابت و ن 

 .آب، گاز و برق مصرفی نیز نسبت به تولید مقداری و رشد نرخ آن پیش بینی شده است 
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 باشد.در نهایت جدول بهای تمام شده برآوردی به صورت زیر می

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  )ارقام به میلیون ریال(

 (15،976،296) (15،041،343) (13،722،549) (13،422،261) (13،010،527) (13،436،646) (12،977،453) (3،637،971) مواد مستقیم

 (133،161) (122،429) (112،563) (131،056) (103،491) (66،219) (51،383) (37،469) دستمزد مستقیم

 (1،188،345) (1،092،574) (1،004،522) (1،332،878) (923،566) (752،773) (550،761) (420،034) دستمزد غیرمستقیم

 (1،475،541) (1،389،191) (1،267،390) (1،408،839) (1،055،973) (1،043،677) (808،523) (539،488) یوتیلتی مصرفی

 (442,233) (341،424) (263،595) (350،081) (203،507) (218،423) (156،541) (93،650) خدمات پیمانکاری

 (663،672) (653،635) (643،749) (674،843) (634،013) (573،362) (564،573) (569،942) استهالک

 (223،383) (210،310) (191،871) (283،408) (139،910) (243،795) (169،340) (138،395) مواد شیمیایی و کاالی مصرفی

 (4،294) (3،904) (3،437) (4،780) (3،298) (3،251) (8،971) (13،694) آب و گاز و برق مصرفی

 (646،639) (597،070) (545،876) (735،052) (478،859) (353،943) (339،532) (201،450) سایر

 - - - - 162،659 156،219 143،655 80،534 سهم هزینه فروش، اداری و عمومی

 (4،644،107) (4،288،108) (3،920،439) (4،789,881) (3،276،467) (3،033،005) (2،454،586) (1،896،119) جمع سربار

 (20،753،564) (19،451،880) (17،755،551) (18،343،198) (16،390،485) (16،535،870) (15،483،422) (5،571،559) جمع هزینه های تولید

 - - - - - - - 348،868 سربار جذب نشده

 - - - - (2،298) 2،319 4،327 3،701 یش موجودی های در جریانکاهش یا افزا

 - - - - (74،354) 155،589 (28،071) 179،560 یش موجودی های ساخته شدهکاهش یا افزا

 (20،753،564) (19،451،880) (17،755،551) (18،343،198) (16،467،137) (16،377،962) (15،507،166) (5،039،430) بهای تمام شده درآمد عملیاتی

 

 هزینه عمومی،اداری و فروش

 های مختلف این بخش:رای برآورد قسمتب

  با توجه به نرخ رشد کارکنان و حقوق و دستمزد برآورد شده استهزینه پرسنلی. 

 ( 40هزینه حمل و نقل دریایی با توجه به نرخ آن برای هر تن متانول صادراتی )درصد رشد نرخ ارز  8و  دالر

 شده است.پیش بینی 

 دی از فروش در نظر گرفته شده است.خدمات دریافتی از گروه نفت نیز درص 

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  )ارقام به میلیون ریال(

 (183،536) (168،745) (155،145) (213،209) (142،642) (107،102) (102،398) (68،073) هزینه پرسنلی

 (5،495،194) (5،088،143) (4،562،467) (4،502،500) (4،705،921) (4،495،516) (4،776،348) (4،729،920) حمل و نقل دریایی

 (763،950) (755،734) (674،077) (779،522) (652،811) (512،875) (426،836) (158،637) خدمات دریافتی از گروه نفت

 (684،220) (638،547) (572،604) (583،600) (292،955) (271،507) (178،443) (369،663) سایر

 - - - - (162،659) (156،219) (143،655) (80،534) سهم از سربار ساخت

 (7،126،901) (6،651،169) (5،964،294) (6،078،831) (5،956،988) (5،543،219) (5،627،680) (5،406،827) هزینه های عمومی اداری فروش
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 صورت سود و زیان

زیان شرکت پتروشیمی زاگرس برای  های قبل، صورت سود وارائه شده در قسمتدر این قسمت با توجه به اطالعات 

مطابق  1398لغایت  1396های های مالی شرکت برای سالالزم به ذکر است هزینهسه سال پیش رو برآورد شده است. 

 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. 180با بودجه شرکت و معادل 

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92 سال )ارقام به میلیون ریال(

 41،761،830 41،312،666 36،848،874 34،225،405 31،920،841 25،943،690 29،116،934 24،055،388 فروش خالص

 (20،753،564) (19،451،880) (17,755،551) (18،343،198) (16،467،137) (16،377،962) (15،507،166) (5،039،430) بهای تمام شده فروش

 21،008،266 21،860،787 19،093،323 15،882،207 15،453،704 9،565،728 13،609،768 19،015،958 سود ناخالص

 (7،126,901) (6،651،169) (5،964،294) (6،078،831) (5،956،988) (5،543،219) (5،627،680) (5،406،827) هزینه های اداری. عمومی و فروش

 0 0 0 0 74،406 (309،519) (344،227) (1،208،185) سایر درآمد/ هزینه های عملیاتی

 13،881،366 15،209،618 13،129،029 9،803،376 9،571،122 3،712،990 7،637،861 12،400،946 سود )زیان( عملیاتی

 (180،000) (180،000) (180,000) (180،000) (95،929) (120،867) (65،538) (596،047) هزینه های مالی

 225،966 223،535 199،383 120،000 212،951 190،391 1،237،834 (188،599) خالص سایر درآمد/هزینه های غیرعملیاتی

 13،927،331 15،253،153 13،148،412 9،743،376 9،688،144 3،782،514 8،810،157 11،616،300 سود خالص قبل از مالیات

 0 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر درآمد

 13،927،331 15،253،153 13،148،412 9،743،376 9،688،144 3،782،514 8،810،157 11،616،300 سود خالص

 5,803 6,355 5,479 4,060 4,037 1,576 3,671 4,840 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 2،400،000 2،400،000 2،400،000 2،400،000 2،400،000 2،400،000 2،400،000 2،400،000 سرمایه

 

 

 DDMارزشگذاری به روش 

 باشد.به صورت زیر می DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 مفروضات

 1.0 بتای سهم

 %16 بازده بدون ریسک

 %11 صرف ریسک داموداران

 %27 بازده مورد انتظار سهامداران

 %8 نرخ رشد
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 باشد.مطابق جدول زیر می های آتیدر سال درصد 90و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

 به بعد 1398 1398 1397 1396 1395 1394 

 - 13،927،331 15،253،153 13،148،412 9،688،144 3،782،514 سود خالص )میلیون ریال(

 %90 %90 %90 %90 %105 %111 درصد تقسیم سود

 71،358،521 12،534،598 13،727،838 11،833،571 - - سود مصوب

 34،860،457 6،123،471 8،515،176 9،319،906 - - سود تنزیلی

DDM 58،819،010 

 24,508 )ریال( ارزش هر سهم

 

 

 ارزش هر سهم به روش ضرایب

به شرح جدول  05/07/1396های مشابه بورسی پتروشیمی زاگرس در تاریخ میانگین وزنی نسبت قیمت به درآمد شرکت

 .باشدزیر می

 P/E درصد ارزش بازاری ارزش بازار قیمت سهم EPS 96 سرمایه سهم نام ردیف

 6.3 %59.3 28،894،000 14،447 2،301 2،000،000 شخارک 1

 4.7 %40.7 19،841،700 20،886 4،478 950،000 شفن 2

 5.6 %100 48,735,700 - - 2,950,000 جمع کل

 

 

 باشد.، ارزش هر سهم زاگرس به صورت جدول زیر می P/Eبر اساس سود هر سهم پیش بینی شده و ضریب میانگین 

 

 هر سهم به روش ضرایب شارز

 5،479 1396سود هر سال 

P/E 5.6 میانگین 

 30,796 )ریال( ارزش هر سهم

 



13 
 

 سود هر سهم زاگرس به نرخ خوراک و نرخ جهانی متانول تحلیل حساسیت

به نرخ خوراک و نرخ متانول جهانی در نرخ دالر  را 1396در سال  جدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی زاگرس

 دهد.ریال نشان می 35،014ای ریال و دالر مبادله 39،239آزاد 

 نرخ خوراک )سنت( 

 8 10 12 14 

نرخ متانول جهانی 

)دالر(
 

260 4،255 3،362 2،469 1،576 

290 5،105 4،212 3،318 2،425 

320 5،955 5،061 4،168 3،275 

350 6،804 5،911 5،018 4،124 

 

 

 1396سود هر سهم برای سال  ،محاسبه شود ریال( 39،239) نرخ خوراک با دالر آزاد در صورتی که* الزم به ذکر است 

 .خواهد شدریال  4،956 معادل

 


