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تحلیل بنیادین متانول سازان

بــه  زیــادی  وابســتگی  متانــول  تولیدکننــده  پتروشــیمی های 
تغییــرات نــرخ متانــول در بــازار جهانــی دارنــد. نــرخ متانــول 
CFR چیــن مبنــای اصلــی قیمــت متانــول در ســایر کشــورها 
قــرار می گیــرد. نمــودار تغییــرات قیمتــی متانــول در ســه مــاه 
اخیــر میــادی نشــان از کاهــش قیمتــی قابــل توجــه در روزهــای 
پایانــی مــاه ژانویــه و روزهــای ابتدایــی فوریــه بــه دلیــل بحــران 
بــه وجــود آمــده در چیــن، دارد. قیمــت متانــول CFR تــا لحظــه 

ــه 225 دالر رســیده اســت. ــن گــزارش ب تنظیــم ای
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تحلیل بنیادین متانول سازان

داخلــی  متانول ســاز  پتروشــیمی های  بــرای  رونــد  ایــن  ادامــه 
اتفاقــات خوبــی را رقــم نخواهــد زد و می توانــد بــه کاهش درآمد 

و کاهــش ســودآوری در آن هــا منجــر شــود.
پتروشــیمی های متانول ســاز مزیــت اســتفاده در داخــل کشــور 
هم چون پتروشــیمی های اوره ســاز را ندارند و محصوالت آن ها 
در دو حالــت قابلیــت اســتفاده دارد. اول اینکــه بــه مقاصــد 
ــرای تولیــد ســایر  صادراتــی فرســتاده شــوند و در وهلــه دوم ب
محصــوالت در پتروشــیمی های دیگــر بــه عنــوان مــاده اولیــه 
مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. در غیــر ایــن صــورت کارایی خاصی 
ندارنــد و افــت قیمــت ایــن محصــول می توانــد نتیجــه ســو بــرای 

متانول ســازان داشــته باشــد. 



4هفته نامه                     شماره 74  پنجشنبه 17 بهمن 1398

تحلیل بنیادین متانول سازان

پتروشیمی خارک )شخارک( 

میزان تولیدات پتروشــیمی خارک در ســه ماه گذشــته روند با 
ثباتــی را طــی کــرده و کمــی باالتــر از حــد میانگیــن بــوده اســت. 
امــا بیشــترین مقــدار تولیــد ایــن پتروشــیمی در اردیبهشــت 
و معــادل 91,494 تــن رقــم خــورده و در هیــچ یــک از ماه هــای 

پــس از آن شــاهد تولیــد ایــن چنینــی نبوده ایــم. 
مجمــوع تولیــد در 10 مــاه گذشــته معــادل 811,130 تــن بــوده که 
نســبت بــه مقــدار 884,829 تــن مــدت مشــابه ســال گذشــته 

8 درصــد کمتــر اســت. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

مقـدار فـروش پتروشـیمی خـارک در دی مـاه افـت 56 درصـدی را 
نشان می دهد و نسبت به میانگین، 26 درصد کمتر بوده است. 
مجمـوع فـروش مقـداری 795,911 تـن بـوده کـه در مقایسـه بـا 
مقـدار 892,373 تـن کـه در 10 ماهـه 97 فروختـه بـود 11 درصـد 

افـت داشـته اسـت. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

درآمد شخارک در دی ماه به واسطه کاهش فروش مقداری 21 درصد 
کمتر از آذرماه بوده و پایین تر از سطح میانگین قرار گرفته است. 

مجموع درآمد شــخارک در 10 ماه گذشــته 2104 میلیارد تومان 
گــزارش شــده کــه مقایســه آن بــا رقــم 2538 میلیــارد تومانــی 
مــدت مشــابه در ســال 97 افــت 17 درصــدی را نشــان می دهــد. 

شــخارک یــک پتروشــیمی صــادرات محــور اســت کــه تمامــی 
محصــوالت آن در خــارج از کشــور بــه فــروش می رســد. بــا توجــه 
بــه ایــن موضــوع، مشــکاتی کــه بــر ســر صــادرات از ایــران در دو 
ســال اخیر به وجود آمده درآمدزایی این شــرکت را دســتخوش 

تغییراتــی کــرده اســت. 
عملکرد مالی شــخارک در فصول گذشــته از ســال جاری نشــان 
می دهــد بیشــترین درآمــد ایــن شــرکت در بهــار بــه دســت آمده 
و پــس از آن شــاهد افــت درآمــدی در فصل هــای تابســتان و 

پاییــز بوده ایــم. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

خاصه عملکرد شخارک - واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

450.7 575.4 881.3 فروش

190.9 204.6 375.5 بهای تمام شده

259.8 370.7 505.7 سود ناخالص

198.6 520 545.5 سود عملیاتی

280.6 627.9 605.5 سود خالص

46.8 104.7 302.8 سود هر سهم - تومان

نشــان  حقوقــی  و  حقیقــی  ســهامداران  در  مالکیــت  تغییــر 
می دهــد از ابتــدای ســال جــاری حقیقی هــا خریــداران اصلــی 
شــخارک بوده انــد. ایــن ســهم در یــک ســال گذشــته بازدهــی 

قیمتــی 133 درصــدی داشــته اســت. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

پتروشیمی فن آوران )شفن( 

پتروشــیمی فــن آوران از ابتــدای ســال تــا پایــان دی مــاه 1099 
هــزار تــن تولیــد داشــته کــه نســبت بــه تولیــد 980 هزارتــن در 
مــدت مشــابه ســال 97 افزایــش 12 درصــدی را نشــان می دهــد. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

مجمــوع فــروش شــفن در 10 مــاه گذشــته از ســال جــاری 954 
هــزار تــن گــزارش شــده اســت. فــروش مقداری این پتروشــیمی 
در 10 مــاه ســال 97 معــادل 927 هــزار تــن بــوده و تفــاوت میــان 

دو مقــدار مذکــور افــت 3 درصــدی را نشــان می دهــد. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

شــفن با درآمد 339 میلیارد تومانی در دی ماه بیشــترین درآمد 
ــه در 10 مــاه گذشــته را را نشــان می دهــد. مجمــوع درآمــد  ماهان
شفن طی 10 ماه گذشته به 2513 میلیارد تومان رسیده است. 
درآمــد ایــن شــرکت در 10 مــاه ســال 97 معــادل 2016 میلیــارد 
تومان بوده اســت. در نتیجه شــاهد رشــد 25 درصدی درآمد در 

شفن هســتیم.  

عملکــرد مالــی شــفن در ســه فصــل گذشــته نشــان می دهــد 
رونــد درآمــدی ایــن پتروشــیمی در بهــار بیشــترین حــد خــود را 
ثبت کرده و در تابســتان و پاییز کاهش یافته اســت. درآمد 
پاییــز ایــن شــرکت نســبت بــه تابســتان بهبــود یافتــه امــا بــه 
دلیــل افزایــش قابــل توجــه بهــای تمــام شــده کــه عمدتــا بــه 
دلیــل نــرخ خــوراک بــوده رونــد ســودآوری کاهــش پیــدا کــرده 

است. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

خاصه عملکرد شفن - واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

696.6 627.4 849.2 فروش

346.9 122.7 419.5 بهای تمام شده

349.6 504.7 429.7 سود ناخالص

254 379.7 560 سود عملیاتی

235.2 604.8 566.8 سود خالص

247.7 636.6 596.7 سود هر سهم - تومان

شــفن در بهــار بیشــترین میــزان صــادرات کــه 202 هزارتــن و 
ــوده را ثبــت کــرده اســت.  ــارد تومــان ب معــادل 578 میلی
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تحلیل بنیادین متانول سازان

تغییــر مالکیــت حقیقــی و حقوقــی در شــفن نشــان از آن دارد 
کــه بیشــترین خریــد در ایــن نمــاد از ابتــدای ســال جاری متعلق 
بــه افــراد حقیقــی بــوده و حقوقی هــا عمدتــا فروشــنده بوده انــد. 
شفن در یک سال گذشته بازدهی مثبت 137 درصدی داشته 

است. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

پتروشیمی زاگرس )زاگرس(

در دی مــاه تولیــدات شــرکت بــه کمتریــن میــزان خــود در ســال 
جــاری رســیده اســت کــه بــا توجــه بــه وزن بســیار بــاالی تولیــد 
بخار در محصوالت پتروشیمی زاگرس، قطعی گاز پتروشیمی ها 

اصلی تریــن علــت ایــن کاهــش اســت. 
پتروشــیمی زاگرس در 10 ماه گذشــته 7,652,701 تن محصول 
که بیشترین وزن بخار و مابقی متانول است را تولید نموده؛ 
در 10 مــاه ســال 97 میــزان تولیــدات زاگــرس 7,874,829 تــن 
بوده است. مقایسه تولید در دو سال گذشته افت 3 درصدی 

را نشــان می دهــد. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

با توجه به کاهش تولیدات در دی ماه فروش مقداری شرکت 
نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و در دی مــاه بــه کمتریــن میــزان 

خــود رســیده اســت. 
مجمــوع فــروش زاگــرس طــی 10 مــاه گذشــته از ســال جــاری 
3,697,840 تــن و در 10 مــاه ســال 97 معــادل 4,220,137 تــن 

بــوده کــه 12 درصــد بیشــتر از ســال 98 اســت. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

زاگــرس در 10 مــاه گذشــته از ســال جــاری 7042 میلیــارد تومــان 
درآمــد بــه دســت آورده کــه 12 درصــد بیشــتر از 6314 میلیــارد 
تومــان مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت و علــت اصلــی ایــن 
رشــد درآمــدی تغییــرات افزایشــی در نــرخ فــروش محصــوالت 

بــوده اســت. 

بیشــترین درآمد فصلی زاگرس بعد از بهار در پاییز به دســت 
آمــده اســت. مبلــغ حاصــل از فــروش زاگــرس در پاییــز حــدود 
2182 میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن رقــم بــا توجه بــه بهای تمام 
ــد ســودآوری را  ــه دو فصــل گذشــته رون ــر نســبت ب شــده باالت

کنــد کــرده اســت. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

خاصه عملکرد زاگرس - واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

2181.9 2074.8 2290.2 فروش

1167.2 731.9 748.9 بهای تمام شده

1014.6 1342.9 1541.2 سود ناخالص

683.3 563 1473.2 سود عملیاتی

745.7 372.8 1692.2 سود خالص

310.7 155.3 705.1 سود هر سهم - تومان

در بخش فروش صادراتی، این شرکت با فروش 859,005 تن 
در پاییز باالترین فروش مقداری در صادرات را داشته است اما 
بیشـترین رقـم درآمـدی صـادرات در بهار معـادل 2178 میلیارد 
تومـان رقـم خـورده اسـت علـت اصلـی ایـن تفـاوت قیمتـی نرخ 
فروش متانول جهانی اسـت که با افت رو به رو شـده اسـت. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

در پتروشــیمی زاگــرس نیــز هماننــد دو نمــاد دیگــر متانول ســاز 
حقوقی هــا  و  داشــتند  خریــد  در  پررنگــی  نقــش  حقیقی هــا 

فروشــنده های اصلــی از ابتــدای ســال جــاری بوده انــد. 
بازدهــی قیمتــی زاگــرس در یــک ســال گذشــته کمتــر از دو نمــاد 

دیگــر و معــادل 67 درصــد بــوده اســت. 
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تحلیل بنیادین متانول سازان

حاشیه سود خالص متانول سازان 

تغییرات حاشیه سود خالص که به میزان فروش و بهای تمام 
بهار  شده بستگی دارد نشان می دهد در پتروشیمی خارک، 
باالترین رقم حاشیه سود برای شرکت رقم خورده و با توجه به 
صادرات محور بودن این پتروشیمی فصل بهار بهترین فصل 
فروش بوده و پس از آن در تابستان و پاییز حاشیه سود در 
فروش  با  است. شفن  گرفته  قرار  درصد  و 75  محدوده 74 
خوب تابستان بیشترین رقم حاشیه سود را رقم زده است 
عملکرد این پتروشیمی در بهار نیز رقم باالیی را برای فروش 
نشان می دهد اما به دلیل باال بودن بهای تمام شده در فصل 
بهار حاشیه سود شرکت رقم پایین تری نسبت به تابستان 
داشته است. زاگرس با توجه به اینکه بخشی از نیاز خود به 
مواد اولیه )بخار( را به صورت خودکفا تامین می کند، در فصل 
بهار توانسته باالترین رقم حاشیه سود را به نام خود ثبت کند 
و در تابستان و پاییز با افت حاشیه سود مواجه شده است. 
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@boursefouri www.baeghtesad.com

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری اشاعه تبلیغ

mohsenilchi@gmail.com مدیر مسئول: محسن ایلچی
سردبیر: سامان احمدوند

تحریریه: سارا عصمتی، مینا قنبری و مولود غامی.
مدیر هنری: معاد طبری
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