
باالمتوسطپائینبرآیند تحلیل

ریسک صنعت

ریسک شرکت

پتانسیل رشد

(ریال)قیمت 

(میلیارد ریال)سرمایه ثبت شده 

(میلیارد ریال)ارزش بازار 

(%)سهام شناور 

میانگین حجم معامالت در ماه گذشته

شترانبازدهی و ریسک

11.7(%)بازده یک ماه اخیر 

2.98(%)بازده یک سال اخیر 

1.51( ماهه36)ضریب بتا 

4.2

دی

98
23

بانک صادرا ت ایران

بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری پاالیش یکم

شرکت بانک ملت

شرکتهای سرمایه گذاری استانی

سایر

1399

EPS (ریال)652

P/Eقیمت بنیادی از مدل 

( P/E مرتبه5 معادل )ATIEHMES.COM

 اسفند 29منتهی به :سال مالی شرکتسمیه حاتمی

تولید فرآورده های نفتی:زمینه فعالیت1400اسفند ماه : تاریخ تهیه گزارش

 خرید: پیشنهاد (شتران)پاالیش نفت تهران

 1400 ماهه 9صورت های مالی : آخرین گزارش

(1400/12/02)اطالعات سهم 

P /E (ttm) 4.4

(میلیون ریال)صورت سود و زیان   

4,196
170,000
713,320
50.4
178,123,000
شبندر

1400کارشناسی 1396139713981399شرح

-3.2

30.6

1.19

(1,246,213,715)(636,726,560)(522,306,233)(330,266,310)(163,861,176)بهای تمام شده کاالی فروش رفته
179,720,032367,994,198561,728,170723,024,3231,419,003,152فروش

نرخ فروش هر مترمکعب نفت گاز

(میلیون ریال بر تن)

(9,900,334)(3,710,951)(4,308,709)(1,999,283)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی
 دیتن/میلیون ریال  ناخالص (زیان)سود   15,858,85637,727,88839,421,937

(8,999,184)
28,358,03410,508,948(8,363,694)230,4393,808,499سایر عملیاتی

86,297,763172,789,437

104,755,463174,299,201
DPS /E PS1400(91,136)(63,924)(12,835)هزینه های مالی

14,090,01237,227,67827,347,292عملیاتی (زیان)سود 99(%)سیاست تقسیم سود 

32,911,912
15,707,42540,670,06838,767,048122,686,463207,211,113  قبل از کسر مالیات (زیان)سود 5.3

1,630,2483,506,31411,510,89217,931,000خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی (%)سهامداران اصلی 

(36,390,479)
13,333,97335,371,42632,755,266110,793,729170,820,634خالص پس از کسر مالیات (زیان)سود 3.7
(11,892,734)(6,011,782)(5,298,642)(2,373,452)مالیات4.8

50.4

1400

1,005
5,024

1,005
170,000,000170,000,000170,000,000170,000,000170,000,000سرمایه33.3
78208193652سود هر سهم2.6

شرکتمعرفی
دومفصل7ماده4بندوایراننفتملیشرکتاساسنامهقانون5مادهالفبنداساسبر(خاصسهامی)تهراننفتپاالیششرکت

نفتیهایرآوردهفپخشوپاالیشملیشرکتفرعیشرکتعنوانبهایراننفتیهایفرآوردهپخشوپاالیشملیشرکتاساسنامه
.استرسیدهثبتبهتهرانغیرتجاریموسساتوشرکتهاثبتادارهدر26/07/1377تاریخبه144508شمارهتحتوتأسیسایران

شرکترقابتیجایگاه

درفارس،خلیجارهستنفتپاالیششرکتاحتساببا.میکندفعالیت"ایهستهسوختوککنفتی،هایفرآورده"صنعتدرشرکت
تهراننفتالیشپاشرکتخامنفتپاالیشظرفیتاساسبرکهمینمایندفعالیتحوزهایندرکشورپاالیشیشرکت10حاضرحال

امامشازنداهپاالیشگازپسنیزفرآیندیواحدهایتوسعهوپیچیدگیضریبمنظرازشرکتاین.استگرفتهقرارپنجممقامدر
.میگیردقراردومجایگاهدراراكخمینی

1400سالتحلیلمفروضات
کهاستاینتوجهقابلنکته.استشدهاستفادهشرکتماهدیگزارشاززمستانماهه3فروشمقداربینیپیشبرای:فروشمقدار

فصولمیانگینبهنسبتتوجهیقابلافزایشسالپایانیماهه3درشرکتفروشمیزانشتران،فصلیگزارشاتبررسیبراساس
سالبرایرقماینکه.استنفتیفرآوردهمترمکعبهزار261ومیلیون13حدود99سالدرشرکتفروشمیزان.داردگذشته

.استگردیدهبرآوردمترمکعبهزار531ومیلیون13معادل1400
.استشدهگرفتهنظردرریال243،000سالپایانیماهه3برایوبودهریال225،000شرکتارزتسعیرنرخ1400ماهه9:فروشنرخ
نخستماهه9دررقمایناست،شدهبرآورددالر70سالپایانیماهه3برایدالرنرخکناردرپارامترمهمترینبعنوانهمنفتنرخ
.استبودهدالر65حدوداسال

خامنفتقیمتافزایشباکهاستمصرفیخامنفتبهمربوطشرکتشدهتمامبهایدرصد95ازبیش:تمام شدهبهایمفروضات
.یابدمیافزایششرکتشدهتمامبهای

شرکتریسک

ریسکودنبباالدنیا،دربرقیخودروهایوتجدیدپذیرهایانرژیباالیرشدعملیاتی،هایدستگاهوتجهیزاتازبرخیباالیقدمت
المللیبینهایمشارکتوخارجیگذاریسرمایهروندبودنکندنتیجهدروایراناقتصادیسیاسی

شرکتهایپروژه
بنزیناززداییاتانطرح.3چهارماکونومایزراندازیراهونصب،خرید،طراحی.2کورهنفتدرموجودگوگردکاهشطرح.1

کارشناسیپیشنهاد

بااسپرد،کركافزایشآنتبعبهوشرکتمحصوالتجهانیهایقیمتروندوتحلیلدرشدهمطرحمفروضاتبهتوجهبا
.می شودارزیابیمناسبسهمبهورودمنظوربهکنونیقیمت های،شرکتبرآوردیسودگرفتننظردر

.می باشددرصد20حدودنیزسهمفعلیقیمتوذاتیارزشفاصله
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مترمکعب/ریال-نرخ فروش نفت گاز
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100( = 1399/12/02)مقدار 

فرآورده های نفتی شاخص کل

http://www.atiehmes.com/

