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  نگاهی به صنعت پاالیشی

نفت خام نقش مهمی در تامین مواد اولیه سایر صنایع و همچنین به عنوان سوخت براي تولید انرژي ایفا می کند. 

بخش پاالیش نفت خام نیز یکی از بخش هاي مهم صنعت نفت می باشد. پاالیشگاه ها نفت خام را به طیف وسیعی 

نعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتري پاالیشگاه نفت یک واحد صاز فرآورده هاي نفتی تبدیل می کنند. 

، گاز مایع ، نفت کوره، نفت گاز و بسیاري دیگر از فرآورده هاي نفتی تبدیل می هاي هواییمانند بنزین، سوخت 

اند، داراي پیچیدگی هاي زیادي  شود. پاالیشگاه هاي نفت بسته به نوع خوراکی که بر مبناي آن طراحی شده

کنند. عمده تولید شرکت هاي پاالیش نفت،  آن میزان و نوع محصوالت متفاوتی تولید میکه بر اساس  هستند

 .محصوالتی چون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوییل و نفت کوره است

یمی. بخش باالدستی، پایین دستی و پتروش صنایع مرتبط با نفت را می توان به سه بخش اصلی طبقه بندي کرد :

یک طرف در بخش پایین دستی صنعت نفت قرار می گیرد و از طرف دیگر محصوالت ناشی از صنعت پاالیش از 

تقطیر این صنعت به عنوان خوراك سایر صنایع باالدست و پایین دست کاربرد دارد. بخش پایین دستی شامل 

تی و تجارت نفت بازاریابی، حمل و نقل و فروش فرآورده هاي نف  فعالیتهاي مربوط به خرید و پاالیش نفت خام،

خام است. صنعت پاالیش نفت، صنعتی است که با آن، از تفکیک و تصفیه نفت خام، محصوالت متنوع و با ارزشی 

از قبیل گاز مایع، سوخت اتومبیل و هواپیما، سوخت موتورهاي دیزل، نفت سفید، حالل هاي نفتی، مواد اولیه 

  .ها فرآورده دیگر تولید می شود هاي روان کننده و دهصنایع پتروشیمی، روغن موتور، انواع گریس و روغن 

  د:ورده تولید می گردآغلب سه نوع فردر یک پاالیشگاه، ا

  زبنزین، نفت، گامانند  فراورده هاي نهایی که مستقیما قابل عرضه به بازار می باشد

  .گیردفراورده هاي نیمه نهایی که باید مجددا عملیاتی بر روي آنها انجام  

 .کار برده می شونده ه هاي حد واسط، شامل ترکیباتی که بعنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی بفراورد

  به صورت زیر طبقه بندي کرد:فرآورده هاي نفتی را می توان 

ه یا ماد گازهاي سبک: این گازها شامل هیدروژن و هیدروکربن هاي سبک می باشند و به عنوان سوخت صنعتی و

  اولیه پتروشیمی به کار می روند.

) : این گازها شامل پروپان و بوتان می باشد که به عنوان سوخت خانگی یا صنعتی به کار LPGگازهاي مایع شده (

  می رود.

  بنزین: به عنوان سوخت موتورهاي اتومبیل کاربرد دارد.
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  و عطرها به کار می روند. نفتا: به عنوان حالل رنگها و حالل صنعتی در استخراج روغنها

  سوخت جت: در موتورهاي واکنشی، توربینهاي گازي و موشکها مصرف می شوند.

  نفت سفید: در انواع چراغها براي ایجاد روشنایی و گرما به کار می رود.

  نفت گاز یا گازوییل: به عنوان سوخت موتورهاي دیزلی مصرف می شود.

  وغنهاي موتور و به عنوان روان کننده به کار می روند.روغنهاي سبک: بعنوان پایه در ترکیب ر

  غنهاي سنگین: به عنوان پایه با گرانروي باال در ترکیب روغنهاي موتور وارد می شود.رو

  روغنهاي سیلندر: در ماشین هاي بخار و صنایع سنگین به مصرف می رسند.

  کاربرد دارند. پارافینها و موم ها: در عایقکاري الکتریکی و حفاظت مواد غذایی

  آسفالت و قیر: در جاده سازي و ساختمان ها به کار می روند.

  کک: به عنوان سوخت صنعتی و در ساخت الکترودها مود استفاده قرار می گیرد. 

درصد انرژي مورد نیاز کشور با  98حدود  1394طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی در سال 

هزار بشکه نفت خام  4385مصرف فرآورده هاي نفتی تامین شده است. مصرف فرآورده هاي نفتی در این سال 

درصد، نفت کوره  40.6گاز  درصد، نفت 4.5درصد، نفت سفید  35.5درصد، بنزین موتور  5بوده است که گاز مایع 

  درصد مصرف کشور را تشکیل دادند.  2.2درصد و سوخت هاي هوایی  12.2

شرکتهاي پاالیشگاهی حاضر در بورس عبارتند از : پاالیشگاه نفت بندرعباس، پاالیشگاه نفت اصفهان، پاالیشگاه 

  تبریز.  نفت تهران، پاالیشگاه نفت الوان، پاالیشگاه نفت تبریز و پاالیشگاه نفت

  ظرفیت خوراك دریافتی این پاالیشگاه ها بدین صورت می باشد. 

  ظرفیت (بشکه در روز)  نام پاالیشگاه

  375.000  اصفهان

  335.000  بندرعباس

  250.000  تهران

  110.000  تبریز

  60.000  الوان

  58.000  شیراز
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  معرفی شرکت

شرکت پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده هاي نفتی و تامین خوراك 

صنایع پایین دستی (شرکت هاي پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراك، نفت سپاهان، پاالیش نفت جی و صنایع 

ز فرآورده هاي نفتی مورد نیاز کشور را درصد ا 20آغاز نموده و هم اکنون حدود  1358شیمیایی ایران) از سال 

 114/5هکتار و دارا بودن فضاي سبز به مساحت  340تولید می نماید. این شرکت در منطقه اي با مساحت کل 

هکتار، در شمال غربی اصفهان واقع شده است. شرکت پاالیش نفت اصفهان در طی سال ها از سال هاي آغازین 

هزار  200درصدي نسبت به ظرفیت طراحی آن از  85این شرکت با افزایش ، ظرفیت پاالیش نفت خام 60دهه 

  .هزار بشکه افزایش یافته است 375بشکه در روز به بیش از 

  سرمایه شرکت

 100م د هزار سهم به ارزش اسمی هر سهمیلیون ریال (شامل تعدا 100سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

میلیارد سهم به ارزش  20(شامل تعداد  میلیارد ریال 20.000به مبلغ هزار ریال) بوده است که طی چند مرحله 

  افزایش یافته است.  29/12/1394ریال) در پایان سال مالی  1000اسمی هر سهم 

  

 سرمایه شرکت

 تاریخ ثبت افزایش شرکت درصد افزایش سرمایه جدید محل افزایش سرمایه

  100    26/7/1377  

  6/2/1383  249455  249.555  داراییهاي ثابتمازاد تجدید ارزیابی 

  22/5/1385  586  1.713.345  مطالبات حال شده

  26/12/1386  142  4.162.258  مطالبات حال شده

  21/1/1393  140  10.000.000  سایر اندوخته ها

  5/7/1394  100  20.000.000  سود انباشته
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  ترکیب سهامداران شرکت

  زیر می باشند.سهامداران عمده شرکت به صورت 

  

 لیست سهامداران شرکت 

 درصد
  

 1  شرکت هاي سرمایه گذاري استانی سهام عدالت  19.19

 2  شرکت آواي پردیس سالمت 15

 3  شرکت سرمایه گذاري صباتامین 11.79

 4  شرکت سرمایه گذاري اهداف 4.95

 5  شرکت پاالیش نفت جی 4.51

 6  بازنشستگی کشوريشرکت سرمایه گذاري صندوق  3.42

 7  گروه مالی ملت 2.89

 8 شرکت بیمه کوثر 1.82

 9 شرکت سرمایه گذاري تدبیرگران آتیه ایرانیان 1.81

 10 شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران 1.31

 11 1بخش-شرکت س.صندوق بازنشستگی کشوري 1

 12  سایر سهامداران   32.31

 جمع 100
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   عملکرد شرکت

  به صورت زیر می باشد. 1396ماهه سال  6تا  1392روند سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت از سال 

  

  
  

  شرکت محصوالت تولیدي

ی باشد. مو سوختهاي هوایی محصوالت اصلی شرکت، گاز مایع (پروپان)، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره 

محصوالت فرعی نیز شامل وکیوم باتوم، نفتا، روغن خام، هیدروکربورهاي بدون شاخه،مخلوط آروماتیک سبک، 

و مواد اولیه شرکت ملی پاالیش و پخش می باشد.  مرجع قیمت گذاري محصوالتآیزوریسایکل و حاللها می باشد. 

 ی اصفهان، پتروشیمی اراك، نفتاین شرکت تامین خوراك صنایع پایین دستی خود همچون شرکتهاي پتروشیم

   .سپاهان، پاالیش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران را به عهده دارد
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  فروش شرکتترکیب 

ماه ابتداي سال  6بر اساس گزارش صورتهاي مالی شرکت در فروش محصوالت شرکت به صورت داخلی می باشد. 

درصد به ترتیب اصلی ترین محصوالتی هستند که به فروش می  30و  50محصوالت نفت گاز و بنزین با  1396

  رسند. 
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  بهاي تمام شده

درصد مواد مستقیم  98دهد. و نفت خام مصرفی نیز  درصد بهاي تمام شده را مواد مستقیم تشکیل می 98تقریبا 

متوسط بهاي  %95نفت خام تحویلی به پاالیشگاه ها براي یک بشکه نفت خام معادل مصرفی را شامل می شود. 

محوله هاي صادراتی نفت  مشابه در هر ماه شمسی محاسبه می گردد و مبناي تعیین قیمت آزاد فرآورده ها بر 

ر آن ماه می باشد. بر این اساس محصوالت شرکت به شرکت اساس قیمت هاي وارداتی و یا صادارتی حسب مورد د

ملی پاالیش و پخش ارسال و پس از فروش اعالمیه الزم جهت ثبت در حسابها به شرکت ارسال می گردد. روند 

هزار بشکه خوراك در روز  375تاریخی مقدار نفت خام مصرفی شرکت و تعداد روزهاي کارکرد بر اساس دریافت 

  به صورت زیر می باشد.  1396 تا 1392از سال 

 1392 1393 1394 1395 
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

 121,427,631 62,036,336 123,508,774 133,507,239 133,582,659 136,441,556 مقدار نفت مصرفی  (بشکه)

 324 165 329 356 356 364  تعداد روزهاي کارکرد

 19,305,779 9,863,157 19,636,660 21,226,316 21,238,307 21,692,843 مقدار نفت خام مصرفی (مترمکعب)

  

 1396ماهه ابتداي سال  6شرکت، با توجه به روزهاي کارکرد شرکت در براي پیش بینی مقدار نفت خام مصرفی 

روز کارکرد و براي سالهاي آتی از میانگین روزهاي کارکرد سال هاي گذشته استفاده  331 1396براي کل سال 

 بر این اساس مقدار نفت خام مصرفی شرکت براي سال هاي آتی به صورت زیر پیش بینی گردید.گردید. 

 

 
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

  کارشناسی

1396  

  کارشناسی

1397  

  کارشناسی

1398  

 132,359,270 132,359,270 124,072,671 121,427,631 62,036,336 مقدار نفت مصرفی  (بشکه)

 353 353 331 324 165  تعداد روزهاي کارکرد

 21,043,800 21,043,800 19,726,314 19,305,779 9,863,157 مقدار نفت خام مصرفی (مترمکعب)
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  تحلیل مفروضات

دالر  59و  56، 53به ترتیب  World Bankطبق گزارش  1398و  1396،1397نرخ نفت خام براي سال هاي 

و  41.000، 34.210به ترتیب برابر  1398و  1396،1397براي سال هاي نیز دالر مبادله اي  در نظر گرفته شد.

  می باشد. 44.280

صورت برآورد  نبدی 1398تا  1396بر اساس مفروضات در نظر گرفته شده نرخ نفت خام مصرفی براي سال هاي 

  .می گردد

  

 )/مترمکعب(ریال نرخ مواد مستقیم مصرفی

 1395 1394 1393 1392  شرح
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

  کارشناسی

1396  

  کارشناسی

1397  

  کارشناسی

1398  

 15,610,378 13,719,102 10,833,690 10,785,436 9,513,596 8,410,791 8,402,979 13,563,588 15,658,682  نفت خام

  

  مبلغ نفت خام مصرفی با توجه به مقدار مصرف و نرخ آن به شرح جدول زیر برآورد می گردد.

  

 (میلیون ریال) مصرفیمبلغ مواد مستقیم 

 1395 1394 1393 1392  شرح
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

  کارشناسی

1396  

  کارشناسی

1397  

  کارشناسی

1398  

 328,501,678 288,702,040 213,708,765 208,221,251 93,834,093 165,159,852 178,364,284 288,067,651 339,681,341  نفت خام
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  تولید شرکت

 از میانگین این نسبت هاي براي سال هاي گذشته شرکت نسبت هاي تبدیل نفت خام به محصوالت با توجه به

  استفاده گردید.محصوالت  برآورد مقدار تولید براي تاریخی

  

 مقدار تولید(مترمکعب) 

 1392 1393 1394 1395 
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

  کارشناسی

1396  

  کارشناسی

1397  

  کارشناسی

1398  

 748,780 748,780 701,901 636,178 305,247 687,136 773,713 716,827 721,758  (پروپان)گاز مایع 

 jp4 10,136 17,844 3,004 10,273 8,186 11,869 9,066 9,671 9,671سوخت سبک جت 

 ATK 498,459 519,231 435,477 321,914 166,435 357,168 364,043 388,357 388,357سوخت سنگین جت 

 1,825,107 1,825,107 1,710,842 1,687,274 730,357 1,685,155 1,974,661 1,727,548 1,632,090 باتوموکیوم 

 553,199 553,199 518,565 354,304 179,127 475,138 716,727 632,809 377,320 نفت سفید

 72,548 72,548 68,006 129,416 52,944 77,554 76,217 59,517 46,021 حاللها

 20,926 20,926 19,616 23,582 11,866 20,709 20,176 20,773 20,523 گوگرد

 7,785,729 7,785,729 7,298,289 7,472,089 3,783,448 7,337,384 7,660,127 7,703,207 8,301,194 نفت گاز

 103,035 103,035 96,584 113,046 47,494 113,141 101,082 100,159 103,164 آیزوریسایکل

 638,571 638,571 598,592 703,940 384,188 602,608 648,891 632,402 644,579 روغن خام

 3,971,503 3,971,503 3,722,859 3,181,352 1,834,994 3,608,268 3,964,037 4,155,784 4,497,594 نفت کوره

 8,118 8,118 7,609 14,134 7,156 7,393 8,170 8,407 1,980 هیدروژن

 4,101,035 4,101,035 3,844,282 4,181,075 2,131,832 4,040,863 4,312,302 4,172,535 3,777,183 بنزین

 176,439 176,439 165,392 141,236 89,726 190,374 197,740 130,455 48,973 مخلوط آروماتیک هاي سبک

 236,101 236,101 221,319 201,877 95,062 202,792 223,256 214,314 302,441 هیدروکربورهاي بدون شاخه

 276,843 276,843 259,511 210,731 101,530 240,583 298,429 453,651 838,356 نفتا

 20,915,961 20,915,961 19,606,478 19,419,271 9,929,592 19,621,285 21,414,009 21,265,463 21,821,771 جمع
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  فروش شرکت

  گرفته شد.مقدار فروش برابر با مقدار تولید در نظر 

  

 مقدار فروش(مترمکعب) 

 1392 1393 1394 1395 
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

  کارشناسی

1396  

  کارشناسی

1397  

  کارشناسی

1398  

 748,780 748,780 701,901 628,896 305,795 690,682 771,230 717,453 720,279  گاز مایع (پروپان)

 9,671 9,671 9,066 9,979 6,200 8,971 3,475 17,088 9,730 سوخت سبک جت 

 388,357 388,357 364,043 360,128 168,842 342,845 446,676 517,296 483,316 سوخت سنگین جت

 1,825,107 1,825,107 1,710,842 1,687,274 730,357 1,685,155 1,974,661 1,727,548 1,632,090 وکیوم باتوم

 553,199 553,199 518,565 265,668 94,175 558,937 679,162 559,994 523,465 نفت سفید

 72,548 72,548 68,006 136,793 54,196 74,659 71,966 62,951 41,168 حاللها

 20,926 20,926 19,616 17,196 10,944 16,094 20,040 19,952 20,728 گوگرد

 7,785,729 7,785,729 7,298,289 7,335,424 3,648,499 7,458,548 7,555,875 7,659,503 8,315,305 نفت گاز

 103,035 103,035 96,584 112,768 47,207 113,682 101,043 100,032 103,113 آیزوریسایکل

 638,571 638,571 598,592 703,528 383,694 602,822 648,720 632,398 644,664 روغن خام

 3,971,503 3,971,503 3,722,859 3,118,275 414,122 3,623,874 3,858,101 4,085,636 4,497,020 نفت کوره

 8,118 8,118 7,609 14,134 7,156 7,393 8,170 8,407 1,980 هیدروژن

 4,101,035 4,101,035 3,844,282 4,199,377 2,138,094 4,045,437 4,325,449 4,235,927 3,711,118 بنزین

 176,439 176,439 165,392 141,629 87,908 189,668 197,221 127,395 42,172 مخلوط آروماتیک هاي سبک

 236,101 236,101 221,319 197,152 99,069 199,550 221,448 208,260 335,448 هیدروکربورهاي بدون شاخه

 276,843 276,843 259,511 218,032 106,679 238,940 301,137 450,146 838,398 نفتا

 20,915,961 20,915,961 19,606,478 19,146,253 8,302,937 19,857,257 21,184,374 21,129,986 21,919,994 جمع

  

با استفاده از  1396ماهه ابتداي سال  6تا  1390براي سالهاي  ، اسپرد محصوالتبرآورد مبلغ فروش شرکتبراي 

براي سال  .گردید، محاسبه ش محصوالت شرکت طی سال هاي گذشتهنرخ هاي نفت خام مصرفی و نرخ فرو

اسپرد محصوالت طی از میانگین  1398و  1397و براي سالهاي  1396ماهه  6اسپرد محصوالت معادل  1396

  لذا مبلغ فروش محصوالت بدین صورت پیش بینی گردید.استفاده گردید.  سال هاي گذشته
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 مبلغ فروش (میلیون ریال) 

 1392 1393 1394 1395 
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

  کارشناسی

1396  

  کارشناسی

1397  

  کارشناسی

1398  

 9,848,841 8,655,604 6,240,823 6,010,344 2,387,616 4,769,145 4,785,041 6,800,235 8,823,809  گاز مایع (پروپان)

 190,235 167,187 122,746 130,471 73,717 99,465 34,381 291,929 157,035 سوخت سبک جت

 7,866,718 6,913,626 5,143,289 5,089,340 2,094,771 3,686,626 5,201,654 8,433,162 8,986,228 سوخت سنگین جت

 19,949,641 17,532,641 13,437,539 13,035,863 5,037,479 9,344,965 13,085,439 16,643,139 17,239,919 وکیوم باتوم

 11,539,032 10,141,020 7,336,191 3,795,853 1,169,962 6,478,317 6,750,562 8,315,712 9,793,448 نفت سفید

 1,551,913 1,363,891 1,013,986 1,932,756 709,608 894,635 797,455 1,071,720 888,366 حاللها

 137,575 120,907 79,428 74,331 38,914 66,182 113,412 127,766 101,069 گوگرد

 156,643,093 137,664,991 102,346,242 99,278,690 44,929,686 82,633,759 76,215,305 123,891,355 157,161,418 نفت گاز

 1,920,843 1,688,124 1,306,718 1,452,507 560,855 1,089,706 839,668 1,554,574 1,897,420 آیزوریسایکل

 10,017,723 8,804,025 6,819,231 7,544,152 3,838,469 4,913,433 4,927,209 8,539,352 9,974,913 روغن خام

 58,358,482 51,288,057 38,826,585 31,749,113 3,792,706 27,957,952 23,098,089 49,023,420 63,972,073 نفت کوره

 64,541 56,722 40,190 67,242 33,190 37,270 43,592 39,124 5,517 هیدروژن

 84,860,405 74,579,138 55,476,762 58,967,760 27,095,111 45,685,088 50,139,227 64,316,934 68,788,112 بنزین

 4,151,420 3,648,454 2,771,386 2,142,921 1,293,535 2,508,114 2,625,169 2,395,428 902,565 مخلوط آروماتیک هاي سبک

 4,411,631 3,877,139 3,017,463 2,471,391 1,186,120 1,964,054 2,344,448 3,349,129 5,894,934 هیدروکربورهاي بدون شاخه

 4,054,371 3,563,164 2,651,148 2,185,839 957,031 1,893,064 2,440,540 5,802,269 11,619,631 نفتا

 1,933,178 1,933,178 1,933,178 1,895,099 966,589 1,934,665 1,897,197 1,786,358 1,416,075  یارانه دریافتی از دولت

 377,499,641 331,997,867 248,562,904 237,823,672 96,165,359 195,956,440 195,338,388 302,381,606 367,622,532 جمع
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  هزینه هاي سربار و اداري، عمومی

گین با در نظر گرفتن میان اداري و عمومی نیزبه صورت نسبتی از تولید برآورد گردید. هزینه هاي  هاي سربارهزینه 

سایر  ونسبتهاي تاریخی این اقالم به مبلغ فروش به صورت نسبتی از مبلغ فروش شرکت در نظر گرفته شده است. 

  هزینه ها نیز با نرخ تورم رشد داده شده است.
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  صورت سود وزیان

  شرکت هزینه مالی ندارد.  پاالیش نفت اصفهان به صورت زیر برآورد می گردد. با توجه به محاسبات قسمت هاي قبل، صورت سود و زیان شرکت

 صورت سود وزیان (میلیون ریال)

 1395 1394 1393 1392 شرح
  ماهه6

1396 

  بودجه

1396  

 کارشناسی

1396  

 کارشناسی

1397  

 کارشناسی

1398  

 377,499,641 331,997,867 248,562,904 237,823,672 96,165,359 195,956,440 195,338,388 302,381,606 367,622,532  فروش خالص

 (337,548,311) (297,149,262) (221,328,822) (212,782,763) (84,311,304) (176,997,416) (187,498,079) (296,318,130) (351,625,186) بهاي تمام شده فروش

 39,951,331 34,848,604 27,234,083 25,040,909 11,854,055 18,959,024 7,840,309 6,063,476 15,997,346 سود (زیان) ناخالص

 (4,074,886) (3,599,683) (2,835,887) (2,859,830) (1,193,410) (2,401,846) (3,014,522) (2,418,841) (1,051,771) هزینه هاي اداري, عمومی و فروش

 12,299 10,816 8,098 0 3,133 18,033 90,413 35,626 0 ) عملیاتیهزینه هايسایر درآمدها (

 35,888,744 31,259,738 24,406,294 22,181,079 10,663,778 16,575,211 4,916,200 3,680,261 14,945,575 سود (زیان) عملیاتی

 659,310 526,243 329,572 113,015 (142,061) (1,774,443) 2,697,970 3,908,577 7,711,652 درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

 36,548,053 31,785,981 24,735,866 22,294,094 10,521,717 14,800,768 7,614,170 7,588,838 22,657,227 سود قبل از مالیات

 (7,193,644) (6,256,339) (4,868,686) (4,405,457) (2,070,958) (3,339,992) (1,066,625) (834,075) (2,926,279) مالیات بر درآمد

 29,354,410 25,529,642 19,867,180 17,888,637 8,450,759 11,460,776 6,547,545 6,754,763 19,730,948 ) خالصزیانسود (

 1,468 1,276 993 894 423 573 327 675 1,973 سود هر سهم

  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  10,000,000  10,000,000  سرمایه
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   اسپرد محصوالت به  پاالیش نفت اصفهانتحلیل حساسیت سود هر سهم 

از آنجاییکه اسپرد محصوالت نقش تعیین کننده اي در درآمد شرکت دارد حساسیت سود برآوردي شرکت براي 

اصلی ترین محصوالت شرکت نفت گاز و بنزین می باشند لذا . به اسپرد محصوالت محاسبه گردید 1397سال 

 پرد محصول نفت گاز از کمالت محاسبه گردید. اسا توجه به تغییرات اسپرد این محصوحساسیت سود هر سهم ب

) مرتب شده است. بر این 1.31(1395) تا بیشترین میزان اسپرد در سال 1.17( 1390ترین میزان اسپرد در سال 

باشد  1395و بنزین برابر با اسپرد محصوالت در سال  اسپرد دو محصول اصلی نفت گاز 1397اساس اگر در سال 

  ریال خواهد بود.  1436ا برابر ب 1397سود هر سهم شرکت براي سال 

  

  

  دالر مبادله ايتحلیل حساسیت سود هر سهم پاالیش نفت اصفهان به 

  با توجه به تغییرات نرخ دالر مبادله اي به صورت جدول زیر می باشد.   1397تغییرات سود هر سهم براي سال 

  

1397سود سال دالر مبادله اي  

38,000 1,161 

40,000 1,238 

41,000 1,276 

42,000 1,315 

45,000 1,431 

  

  

 اسپرد نفت گاز  

 1395 1396ماهه6 1397 1394 1390   

  1,276 1.17 1.20 1.28 1.29 1.31 

ن
سپرد بنزی

ا
 1390 1.12 334  448  825  849  946  

1394 1.37 906  1,021  1,398  1,421  1,519  

1397 1.32 785  900  1,276  1,300  1,398  

  1,412  1,315  1,291  914  800 1.33 1396ماهه6

1395 1.34 824  938  1,315  1,339  1,436  
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  DDMارزشگذاري به روش 

  به صورت زیر می باشد. DDMمفروضات ارزشگذاري به روش 

  

  1 بتا

  %16  نرخ بازده بدون ریسک

  %11  صرف ریسک

  %27  هزینه حقوق صاحبان سهام

  %10  نرخ رشد

  

نظر گرفتن  درصدي در سال هاي آتی و با در 67و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

  مطابق جدول زیر می باشد. 1398و  1397،  1396کارشناسی سال هاي  سود

  

DDM 
 به بعد98 1398 1397 1396 

  29,354,410 25,529,642 19,867,180  سود خالص

  %67 %67 %67 نسبت سود تقسیمی

 125,126,317 19,565,206 17,015,934 13,241,808 سود تقسیمی

 %27 %27 %27 %27 نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام

 77,334,706 12,092,336 13,377,307 13,241,808 سود تنزیلی

 116,046,157  ارزش شرکت

 5,802  ارزش هر سهم

  ارزش هر سهم به روش ضرایب

یش نفت پاالمیانگین وزنی نسبت قیمت به درآمد و ارزش دفتري به حقوق صاحبان سهام شرکتهاي مشابه بورسی 

پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت الوان، پاالیش نفت شیراز و پاالیش که شامل  اصفهان

  ی باشد.به شرح جدول زیر م 1396ماه  اسفند 2می باشند در تاریخ نفت تبریز 
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 ارزش بازار P/E قیمت سهم EPS 96  ح ص س  سرمایه  سال مالی نام شرکت
درصد ارزش 

  بازار
MV/BV 

 8.8 %7.4 17,101,019 12.6 14,956 1,187 1,945,295 1,143,422 اسفند ماه شاوان

 2.5 %29.8 68,528,000 5.8 4,283 741 27,522,834 16,000,000  اسفند ماه  شتران

 3.3 %43.3 99,567,000 7.3 7,215 993 30,583,262 13,800,000  اسفندماه  شبندر

 6.8 %6.3 14,505,909 6.6 14,117 2,136 2,117,957 1,027,549  اسفند ماه  شراز

 4.9 %13.2 30,347,341 7.5 7,813 1,038 6,196,511 3,884,211  اسفند ماه  شبریز

 3.9  7.2 میانگین ضرایب بر اساس ارزش بازار

  

 MV/BVو  P/Eو ضریب میانگین  DDMارزش هر سهم بر اساس روش روشهاي محاسبه بر اساس میانگین 

  به صورت جدول زیر می باشد. پاالیش نفت اصفهان، ارزش هر سهم پاالیشیشرکتهاي مشابه فعال در صنعت 

  

  ارزش هر سهم شرکت

 P/E  7,165ارزش هر سهم بر اساس 

 MV/BV 7,335ارزش هر سهم بر اساس 

 DDM 5,802ارزش هر سهم بر اساس 

 6,767 ارزش هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شرکت پاالیش نفت اصفهان                                               نیه نوین سرمایتام يه گذاریشرکت مشاور سرما

 

  نیه نوین سرمایتام يه گذاریشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربی-23پالك-بلوار گل آذین-بلوار آفریقا(جردن)
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  روند قیمتی سهم

  قیمت هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان طی یک سال گذشته به صورت زیر می باشد. درون

  

  

  


