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 معرفی شرکت 

 

معرفی مختصر شرکت
شخارک نمادپتروشیمی خارک شرکتنام 

1346 سال تاسیسگروه پتروشیمی تابان فرداسهامدار عمده
1377 پذیرش بورس2.000.000سرمایه )م ر (

سفندماهاسال مالی42.010.000ارزش بازار ) م ر (
1380معامله در بورس499.875حجم مبنا

12%درصد سهام شناور(5/10/1396) 22.268قیمت تابلو
 

 فعالیت موضوع

 :اساسنامه بدین شرح آمده است1موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 یمیصوالت پتروشاحداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور مح

مانند گوگرد، بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگین تر، متانول و هرنوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هرنوع 

 .شیمیایی مشابه ماده

سال  هزار تن از ابتدای آبان 651)تولیدات گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان( با ظرفیت اسمی بهره برداری کارخانه

توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع  1373عملیات اجرایی طرح متانول خارک از سال  آغاز گردید. 1348

هزار تن در دو شیفت کاری  660با ظرفیت اسمی  15/12/1378پتروشیمی به عنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ 

 به بهره برداری رسید. 

 محل احداث واحد تولید در جزیره خارک می باشد.

شروع شده است و تا شهریور ماه سال جاری مانند  84در دستور کار دارد که در سال  شرکت طرح متانول دوم را

میلیون تن به ظرفیت شرکت اضافه  1.5درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این طرح  38سال گذشته تنها 

 .خواهد کرد که البته به نظر بهره برداری آن در آینده ای نزدیک اتفاق نخواهد افتاد
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 تولیدفرايند 

 فرایند تولید در پتروشیمی خارک به شرح نمودار زیر میباشد

 
 

 محصوالت شرکت متانول، بوتان، پوپان، پنتان و گوگرد می باشد.

 متانول کاربرد

دستی پتروشیمی، سوخت پاک و همچنین بسیاری از صنایع  عنوان ماده اولیه در صنایع پایین امروزه از متانول به

 :که عمدتاً میتوان به موارد زیر اشاره نموداستفاده میشود  دیگر

  تولید فرمالدئید جهت تهیهMDFوPlywood 

 تولید رزین مالمین برای تهیه انواع ظروف، کلید و پریز و انواع چسبهای صنعتی 

 منظور تولید  تولید اسید استیک بهVAMو استات سلولز در صنایع نساجی 

  تهیهMTBE نسوزی بنزی جهت ارتقاء درجه آرام 

 تهیه  DME(جهت جایگزینی سوخت دیزل )دی متیل اتر 
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 مخلوط سازی با بنزین جهت سوخت اتومبیلها 

 عنوان ماده اولیه صنایع پتروشیمی تولید اتیلن و پروپیلن به 

 کاربردگوگرد

 ماده اولیه در کارخانجات تهیه ترکیبات گوگردی، اسیدسولفوریک، کودهای مصنوعی، عایقهای الکتریکی، الستیک،

 باشد باروت، کبریت، صنایع بهداشتی و دارویی می

 کاربردپروپان

کاری  مبه عنوان ماده اولیه جهت تولید الفینها، سوخت برخی وسایل نقلیه و جوش و برش در صنایع فوالد و لحی

 .میشود استفاده

 کاربرد بوتان

 ادهافه میشود و استفبه عنوان ماده اولیه جهت تولید الفینها، سوخت که اغلب به بنزین معمولی اض

 .برودتی و گرمایشیسیستمهای در

 کاربرد پنتان

 استایرن فوم به عنوان حالل با سرعت تبخیر باال، بعنوان یکی از اجزای سوخت و عامل کفزا در تولید پلی

 .میشود استفاده
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 ترکیب سهامداران

 ر می باشد.به شرح جدول زی پتروشیمی خارکترکیب سهامداران عمده شرکت 

 

 درصد مالکیت سهامداران

 31 (سهامی عام) شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

 18.52 شرکت سرمايه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین

 9.82 ندازو پس ا موسسه صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی

 9.78 کشوری صندوق بازنشستگی

 7.31 صندوق بازنشستگی کشوریسرمايه گذاری  شرکت

 5.15 کارکنان شرکت ملی نفت-پ-صندوقهای ب

 4.2 (سهامی عام)شرکت پتروشیمی فن آوران

 1.87 (سهامی عام)شرکت گروه توسعه مالی مهرآيندگان

 1.03 (سهامی عام)شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

 1 (سهامی خاص)شرکت سهامی بیمه ايران

 10 سایر سهامداران

 100 جمع

 

 سرمايه شرکت

 2.000میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  900مایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ سر

 رسید. 30/12/1395میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به 

 تغییرات سرمايه شرکت

 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد )میلیون ريال( درصد افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 ثبت با سرمایه اولیه 900 - 1348

 پس از تاسیس 300.000 - 1375

 مطالبات حال شده 311.332 - 1377

 آورده نقدی و مطالبات  1.000.000 221 1381

 آورده نقدی و مطالبات 2.000.000 100 1394
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 روند سودآوری شرکت

 
 

سود  1395حالی است که در سال  ریالی محقق کرده است و این در 1.652سود  1396ماه ابتدای  6شرکت در 

 ریال بوده است. 1.897شرکت 

 

ریال  3،488هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را  2با سرمایه  96در اصالحیه بودجه برای سال مالی  شرکت

ماهه نخست  6درصد همراه شده است. در  33پیش بینی کرده است که این مبلغ نسبت به بودجه قبلی با افزایش 

درصد  103ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال  1،652ال شرکت امس

 .رشد کرده است
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 ترکیب فروش شرکت:

 : به تفکیک محصوالت نشان داده شده است 96ماهه  9در نمودار زیر ترکیب مبلغ فروش 

 
 

 
 

 

 

 

دگوگر

4% پروپان
13%

نبوتا

18%

انپنت

12%

متانول

53%
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 شرکت وضعیت تولید

هزار تن از این محصول جایگاه سوم در تولیدکنندگان متانول را در میان شرکتهای  660است که این شرکت با ظرفیت اسمی تولید مهمترین محصول شخارک متانول 

 .بورسی به خود اختصاص داده است

، به ت های تولید به ظرفیت اسمیو برای سالهای آتی با استفاده از میانگین نسبماهه شرکت  9شرکت با توجه به تولید واقعی  1396سال تولید برای پیش بینی 

  شرح جدول زیر پیش بینی گردید.

 

      مقدار تولید )تن(    

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  96ماهه6 95 94 93 92 ظرفیت اسمی محصول

 142،761 142،761 136،922 140،000 74،203 141،701 149،660 163،730 132،972 170،000 گوگرد

 109،995 109،995 108،848 100،000 51،863 111،141 99،722 109،197 93،385 115،000 وپانپر

 151،226 151،226 160،983 145،000 77،538 141،469 130،551 129،125 99،370 120،000 بوتان

 107،063 107،063 107،063 100،000 56،384 80،535 68،940 59،795 59،003 70،000 پنتان

 660،792 660،792 658،010 590،000 338،810 676،904 647،461 628،835 583،670 660،000 متانول

 1،171،836 1،171،836 1،171،826 1،075،000 598،798 1،151،750 1،096،334 1،090،682 968،400 1،135،000 جمع
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 وضعیت فروش

 مقدار فروش شرکت

 قدار تولید کارشناسی در نظر گرفته شده است.برابر مکارشناسی مقدار فروش  ،پیش بینیبرای 

 

 مقدار فروش )تن( 

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  96ماهه6 95 94 93 92  

 صادارتی

 142،761 142،761 136،922 140،000 60،157 142،335 162،335 158،666 146،734 گوگرد

 109،995 109،995 108،848 100،000 59،828 98،991 105،030 100،286 86،304 پروپان

 151،226 151،226 160،983 145،000 88،809 141،775 123،890 116،776 101،270 بوتان

 107،063 107،063 107،063 100،000 44،282 90،037 62،786 58،110 69،130 پنتان

 660،792 660,792 658،010 590،000 336،166 663،366 676،724 628،136 544،976 متانول

 1،171،836 1،171،836 1،171،826 1،075،000 589،242 1،136،504 1،130،765 1،061،974 948،414  فروش خالص
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 نرخ فروش محصوالت شرکت

محصوالت بوتان و  درصد سهم فروش نقش مهمی در میزان فروش شرکت دارد و پس از آن 50فروش شرکت کامال صادارتی است و در این میان متانول تقریبا با 

 1396در نمودار زیر روند نرخ های فروش این محصوالت )دالری( از ابتدای سال محصوالت مهم دیگر شرکت می باشند. سهم از فروش درصد  13و  20پروپان با 

 همبستگی باالیی دارد. خام نرخ دالری متانول با نرخ نفت همانطور که قابل مالحظه می باشد مشاهده می شود. 

 

 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر  آبان آذر

پروپان 458 425 388 375 328 436 466 553 556

بوتان 588 488 389 380 348 477 486 558 536

متانول 307 254 261 264 277 311 345 347 421

نفت  52 50 46 48 50 53 55 60 61
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 1396به شرح جدول زیر می باشد. برای پیش بینی نرخ محصوالت، نرخ متانول برای سه ماه انتهای سال  1395تا سال  1392نرخ دالری فروش محصوالت از سال 

نیز  1398و  1397سالهای برای دالر در نظر گرفته شده است و نرخ سایر محصوالت برابر نرخ فروش محصوالت در آذر ماه در نظر گرفته شده است.  400برابر 

 در نظر گرفته شد. 1396میانگین نرخ فروش محصوالت در سال 
 نرخ فروش محصوالت )دالری( 

 98کارشناسی 97کارشناسی 96میانگین 96ماه انتهای3 96بودجه  96ماهه6 95 94 93 92 

 132 132 132 160 119 90 80 123 138 127 گوگرد

 463 463 463 556 441 388 338 352 633 782 پروپان

 484 484 484 536 470 439 369 394 647 783 بوتان

 488 488 488 559 466 403 414 386 680 869 پنتان

 334 334 334 400 321 282 266 252 324 438 متانول

 46،289 42،860 39،685 42،000 38،500 37،880 36،566 34،343 32،831 30،823 نرخ دالر آزاد

درصدی نرخ دالر برای سالهای  8و افزایش  1396برای کل سال  39.685و نرخ میانگین  1396ریال برای سه ماه انتهای سال  42.000رفتن دالر آزاد با در نظر گ

 نرخ ریالی فروش محصوالت به شرح جدول زیر می باشد. ،  1398و  1397

 نرخ فروش محصوالت )ريال(

 98کارشناسی 97کارشناسی 1396کارشناسی 96ايانیماه پ3 96بودجه  96ماهه6 95 94 93 92  

 صادارتی

 6،128،149 5،674،212 5،253،900 6،733،990 4،577،100 3،394،235 2،918،235 4،239،609 4،528،153 3،900،262 گوگرد

 21،424،390 19،837،398 18،367،961 23،338،828 16،970،170 14،708،815 12،361،982 12،082،100 20،781،814 24،109،056 پروپان

 22،420،216 20،759،459 19،221،721 22،509،382 18،081،448 16،635،285 13،478،744 13،534،014 21،243،723 24،120،579 بوتان

 22،603،992 20،929،622 19،379،280 23،459،842 17،955،480 15،250،982 15،125،604 13،255،168 22،319،463 26،792،160 پنتان
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 15،477،364 14،330،893 13،269،345 16،800،000 12،365،405 10،696،281 9،733،105 8،667،395 10،649،894 13،490،948 متانول

 

 مبلغ فروش شرکت

 .به شرح جدول زیر می باشد 1398تا  1396بر اساس برآوردهای مقدار و نرخ فروش محصوالت شرکت، پیش بینی مبلغ فروش شرکت برای سالهای 

 

      مبلغ فروش )میلیون ریال(    

 98کارشناسی 97کارشناسی 96کارشناسی 96بودجه  96ماهه6 95 94 93 92  

 صادارتی

 874،862 810،057 719،377 640،794 204،187 415،367 688،237 718،464 572،301 گوگرد

 2،356،570 2،182،009 1,999،324 1،697،017 879،999 1،223،725 1،268،983 2،084،125 2،080،708 پروپان

 3،390،514 3،139،365 3،094،361 2،621،810 1،477،363 1،910،949 1،676،729 2،480،757 2،442،691 بوتان

 2،420،050 2،240،787 2،074،803 1،795،548 675،344 1،361،864 832،239 1،296،984 1،852،142 پنتان

 10،227،312 9،469،734 8،731،359 7،295،589 3،595،726 6،456،611 5،865,434 6،689،582 7،352،243 متانول

 19،269،308 17،841،952 16،619،224 14،050،758 6،832،619 11،368،516 10،331،622 13،269،912 14،300،085  فروش خالص
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 بهای تمام شده

 .ی دهدمام شده را به خود اختصاص مدرصد بهای ت 50تقریبا مواد مستقیم 

در خود گوگرد و یا ترکیباتی از گوگرد دارد که حتما باید از آن خارج شود زیرا هم محصول پاالیش شده را نامرغوب می سازد و هم برای  (Sour gas) گازترش

 و گاهی اوقات دی اکسید کربن (H2S) شود که شامل مقدار اندکی هیدروژن سولفیدگاز ترش به نوعی از گاز طبیعی گفته می.وسایل و دستگاهها زیان آور هستند

(CO2) وجود این دو ناخالصی در خطوط لوله انتقال گاز موجب خوردگی و فرسایش شدید تجهیزات می شود. به منظور زدودن این مواد از گاز طبیعی از.است 

 .شودسازی گاز استفاده میفرآیندی به نام شیرین

. لذا پیش بینی مقدار تولید شرکت استفاده گردید 1395تا  1392میانگین نسبت تبدیل مواد به تولید برای سالهای برای پیش بینی مقدار مواد مستقیم مصرفی از 

 به شرح جدول زیر می باشد.

 مقدار مواد مستقیم مصرفی  )مترمکعب(

 1398ی کارشناس 1397کارشناسی  1396کارشناسی  96بودجه  96ماهه6 1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  شرح

 915،860،311 915،860،311 915،852،477 853،667،974 432،539،832 876،944،422 861،002،037 870،289،963 1،330،127،230 گاز ترش

 915،860،311 915،860،311 915،852،477 853،667،974 432،539،832 876،944،422 861،002،037 870،289،963 1،330،127،230 جمع

سنت بوده است برای  11ماه ابتدای سال نیز این نرخ معادل  6سنت محاسبه گردیده است و در  11با نرخ  1393که نرخ گاز ترش شرکت از سال با توجه به این

سالهای آتی  . برایریال استفاده گردید 34.159سنت به ازای هر مترمکعب و نرخ دالر مبادله ای  11از نرخ  1396برای سال پیش بینی نرخ کارشناسی گاز خوراک 

 درصد رشد داده شده است. 8نیز نرخ دالر مبادله ای با نرخ 

 نرخ مواد مستقیم مصرفی )ريال(

 1398کارشناسی  1397کارشناسی  1396 کارشناسی 96بودجه  96ماهه6 1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  شرح

 4،506 4،172 3،863 3،582 3،695 3،529 3،392 2،875 2،891 گازترش

 11 11 11  11 11 11 11 14 نرخ خوراک گاز )سنت(
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 39،843 36،892 34،159  32،677 31،402 29،595 26،524 21،364 دالر مبادله ای

 با توجه به نکات بیان شده در قسمت مقدار مصرف و نرخ مواد، مبلغ مواد مستقیم به شرح جدول زیر می باشد.

 

 میلیون ریال -مبلغ مواد مستقیم مصرفی

 1398کارشناسی  1397کارشناسی  1396کارشناسی  96بودجه  96ماهه6 1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  شرح

 4،126،704 3،821،022 3،537،953 3،057،809 1،598،416 3،094،558 2،920،471 2،501،917 3،845،479 گاز ترش

 4،126،704 3،821،022 3،537،953 3,057،809 1،598،416 3،094،558 2،920،471 2،501،917 3،845،479 جمع
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 تولیدهزينه های سربار 

 برآورد گردید.به صورت نسبتی از تولید هزینه های سربار با توجه به مقدار تولید 

 

 سربار ساخت 

 1398سی کارشنا 1397کارشناسی  1396کارشناسی  96بودجه  96ماهه6 1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  شرح 

  1،111،367  992،292  885،975    450،623  791،049  349،429  270،170  204،445 دستمزد غیر مستقیم

  1،075،125  977،386  888،533    413،986  807،757  780،843  765،843   سوخت 

  155،528  149،958  144،587    81،253  151،093  144،445  144،223  76،724 استهالک

  326،923  326،923  326،921    150،950  486،950  217،607  303،075  209،931 خدمات پیمانکاری

  263،555  263،555  263،553    104،274  221،447  282،356  464،317  291،385 تعمیر و نگهداشت

  283،002  283،002  282,999    119،552  333،411  212،166  334،756  245،301 لوازم و قطعات یدکی

  73،404  73،404  73،404    31،339  74،608  52،799  117،871  28،619 مواد شیمیایی

  88،369  88،369  88،368    46،547  126،464  81،756  69،031  52،271 خدمات دریافتی

  79،501  79،501  79،500    23،425  115،830  68،627  59،624  51،847 مواد و کاالی مصرفی

  292،666  273،838  256،859    120،989  341،052  111،176  203،383  113،451 سایر

  1،542،938  3،449،661  2،301،204  2،732،293  1،273،974 جمع
 

3،290،698  3،508،227  3،749،439  
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 هزينه های اداری و عمومی

هزینه حمل و نقل برای محصول متانول می باشد که در طی سالهای نسبتی از فروش برآورد گردید. الزم به ذکر است که  هزینه های اداری و عمومی نیز به صورت

نیز  1396ماهه ابتدای سال  6کاهش یافته است. در  1395دالر در سال  37به  1392دالر در سال  101روندی کاهشی داشته است به طوریکه از  1395تا  1392

ریالی در نظر گرفته  39.685دالر با دالر  29دالر بوده است که برای پیش بینی مبلغ کارشناسی، هزینه حمل و نقل به ازای هر تن  29ازای هر تن  این هزینه به

 شد.

 هزینه های عمومی، اداری و فروش

 1398شناسی کار 1397کارشناسی  1396کارشناسی  96بودجه  96ماهه6 1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  شرح

 215،649 192،544 171،914  85،916 153،495 126،701 126،580 115،153 حقوق و مزايا

 15،511 14،362 13،378  5،500 5،500 ۶,۵۰۰ 5،500  پاداش هیئت مديره

 886،123 820،484 756،509  368،909 904،032 ۱,۲۹۴,۹۳۲ 1،504،492 1،693،838 حمل و نقل )متانول(

      1،090،904 ۰   بات مشکوک الوصولهزينه مطال

 2،281 2،112 1،967  493 1،542 ۱,۴۷۲ 1،021 3،894 هزينه بانکی فروش محصوالت

 125،059 125،059 125،057  62،884 17،302 ۱۳,۴۳۵ 2،313 1،903 خدمات دريافتی

4269،2 13،315 ۳۳,۲۶۲ 139،769 16،182 بازرسی محصوالت)عوارضی بندری( و آاليندگی   137،702 137،703 137،703 

 910 828 752   684 ۶۸ 758 1،661 بیمه محصوالت

 6،897 6،650 6،412  3،750 651 ۶۴۶ 614 614 استهالک

 245،897 245،897 245،895  123،646 21،353 ۱۶,۱۶۹ 9،624 8،491 خدمات  پیمانکاری

 0 1،494 463  1،358 421 ۳۰۱ 280 242 سوخت آب برق تلفن

 288،814 288،814 288،811  4،461 4،659 ۳,۸۲۴ 3،318 2،646 اد و کاالی عمومیمو

 474،402 452،492 431،029  178،971 96،113 ۵۷,۶۶۸ 40،232 23،606 ساير

 2،399،246 2،288،438 2،179،890 1،776،262 905،130 2،309،971 1،554،978 1،834،501 1،868،230 جمع کل
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 صورت سود وزيان

 اس پیش بینی های صورت گرفته در قسمت های قبل صورت سود وزیان به صورت زیر می باشد.بر اس

 صورت سود وزیان )میلیون ریال(

 98کارشناسی  97کارشناسی  96کارشناسی  96بودجه  96ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح

 19،269،308 17،841،952 16،619،224 14،050،758 6،832،619 11،368،516 10،331،622 13،269،912 14،300،085 فروش خالص

 (8،059،245) (7،492،734) (6،974،618) (6،054،647) (3،266،523) (5،966،790) (5،357،257) (5،174،526) (4،921،746) بهای تمام شده فروش

 11،210،062 10،349،218 9،644،606 7،996،111 3،566،096 5،401،726 4،974،365 8،095،386 9،378،339 سود )زيان( ناخالص

 (2،399،246) (2،288،438) (2،179،890) (1،776،262) (905،130) (2،309،971) (1،554،978) (1،834،501) (1،868،230) هزینه های اداری. عمومی و فروش

 707،592 655،178 606،646 606،646 606،646 509،688 77،491 (26،675) 213،884 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

 9،518،409 8،715،958 8،071،362 6،826،495 3،267،612 3،601،443 3،496،878 6،234،210 7،723،993 سود )زيان( عملیاتی

      (34،581)    هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های 

 غیرعملیاتی
1،564،020 895،570 860،172 318،976 36،257 150،000 150،000 150،000 150،000 

 9،668،409 8،865،958 8،221،362 6،976،495 3،303،869 3،885،838 4،357،050 7،129،780 9،288،013 سود قبل از مالیات

 (151،128) (138،585) (128،509) (1،000) (528) (91،621) (65،741) (2،398) (218،467) مالیات بر درآمد

 9،517،281 8،727،373 8،092،853 6،975،495 3،303،341 3،794،217 4,291،309 7،127،382 9،069،546 سود )زیان( خالص

 4،759 4،364 4،046 3،488 1،652 1،897 2،146 3،655 9،070 سود هر سهم

 2،000،000 2،000،000 2،000،000 2،000،000 2،000،000 2،000،000 2،000،000 1،950،000 1،000،000 سرمایه
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 DDMارزشگذاری به روش 

 به صورت زیر می باشد. DDMفروضات ارزشگذاری به روش م

 1.12 بتا

 %15 نرخ بازده بدون ريسک

 %11 صرف ريسک

 %27.3 هزينه حقوق صاحبان سهام

 %10 نرخ رشد

 1398و  1397،  1396کارشناسی سال های  نظر گرفتن سود درصدی در سال های آتی و با در 94و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

 مطابق جدول زیر می باشد.

DDM 

 به بعد98 1398 1397 1396 

  9،517،281 8،727،373 8،092،853 سود خالص

  %94 %94 %94 نسبت سود تقسیمی

 56،706،096 8،910،865 8،171،288 7،577،197 سود تقسیمی

 %27 %27 %27 %27 نرخ هزينه حقوق صاحبان سهام

 35،000،291 5،499،988 6،419،651 7،577،197 سود تنزيلی

 54،497،128 ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت

 27،249 ارزش هر سهم
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 ارزش هر سهم به روش ضرايب

یمی خارک که شرکتهای پتروشیمی زاگرس و پتروش میانگین وزنی نسبت قیمت به درآمد و ارزش دفتری به حقوق صاحبان سهام شرکتهای مشابه بورسی پتروشیمی

 ناوران می باشد به شرح جدول زیر می باشد.ف

 

 MV/BV درصد ارزش بازار ارزش بازار P/E قیمت سهم EPS 96 ح ص س سرمایه سال مالی نام شرکت
 5.96 %73.0 74،366،400 5.4 30،986 5،720 12،474،386 2،400،000 اسفندماه پتروشیمی زاگرس

 5.77 %27.0 27،483،500 6.4 28،930 4،494 4،762،923 950،000 اسفند ماه پتروشیمی فناوران

 5.9 %100 101،849،900 5.7      جمع کل

 
 بر اساس ارزش بازار ارزش هر سهم شرکت به روش ضرایب

 P/E 23،034ارزش هر سهم بر اساس 

 MV/BV 24،301ارزش هر سهم بر اساس 

 DDM 27،249ارزش هر سهم بر اساس 

 24،861 رزش هر سهممیانگین روشهای ارزشگذاری ا
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 تحلیل حساسیت سود شرکت:

 
 دالر آزاد  

 4،046 41000 42000 43000 44000 45000 
ی متانول

خ دالر
نر

 

350 3،842 3،892 3،942 3،993 4،043 

380 3،932 3،985 4،037 4،090 4،142 

400 3،992 4،046 4،100 4،154 4،208 

410 4،023 4،077 4،132 4،187 4،241 

420 4،053 4،108 4،164 4،219 4،274 

450 4،143 4،201 4،258 4،316 4،374 
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 روند قیمتی سهم
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