
باالمتوسطپائینبرآیند تحلیل

ریسک صنعت1400/09/30فعالیت ماهانه منتهی به : آخرین گزارش

ریسک شرکت آذر 30منتهی به :سال مالی شرکت

پتانسیل رشد و نرمال پارافینLABتولید :زمینه فعالیت

(ریال)قیمت 

(میلیارد ریال)سرمایه ثبت شده 

(میلیارد ریال)ارزش بازار 

(%)سهام شناور 

میانگین حجم معامالت در ماه گذشته

شیرانشپنابازدهی و ریسک

18-24-(%)بازده یک ماه اخیر 

13645(%)بازده یک سال اخیر 

2.080.87(یک ساله)ضریب بتا 

P /E 10.986.5

1400ماهه 993

LAB186,014304,687 صادراتی
LAB179,351292,898 داخلی

13981399

7468

49.98شرکت بانک صنعت و معدن
29.09شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

5.22نمادصنعت ومعدن.ب.ا.صندوق سرمایه گذاری

98991400(ریال)

E PS1,2533,4983,692

P/E27,691قیمت بنیادی از مدل 

ATIEHMES.COM

خرید: پیشنهاد (شیران)صنایع شیمیایي ایران 

محبوبه سیف الحسینی

1400اردیبهشت : تاریخ تهیه گزارش

22,400

9,640

215,940

15

4,389,282

(میلیون ریال)   صورت سود و زیان

(1400/02/07)اطالعات سهم 

9,804,06518,430,52228,516,56562,715,22371,727,959فروش
1401کارشناسی1400کارشناسی979899شرح

  ناخالص (زيان)سود   3,487,0865,422,01114,299,25330,924,93030,616,525
(41,111,433)(31,790,293)14,217,312-(13,008,511)(6,316,979)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

(1,512,587)
1,366,836969,8122,240,501343,677590,258ی عملیاتی (هزينه ها) ساير درآمدها 

(1,260,490)(943,549)(642,413)(420,873)اداری و تشکیالتی, هزينه های عمومیتن/هزار ریال 

0(529,643)(351,947)00هزينه های مالی

3,157,2815,749,41015,596,20530,008,11829,694,196عملیاتی (زيان)سود 

10,295,534
DPS /E PS 3,693,08410,626,20929,621,64239,112,84039,989,730  قبل از کسر مالیات (زيان)سود

535,8034,876,79914,377,3849,634,364 ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی (%)سیاست تقسیم سود 

(3,599,451)
3,525,85010,105,85428,217,83735,592,31636,390,279خالص پس از کسر مالیات (زيان)سود 

(3,520,523)(1,403,805)(520,355)(167,234)مالیات(%)سهامداران اصلی 

7621,2533,4983,6923,775سود هر سهم
4,628,9898,066,2208,066,2209,640,1769,640,176سرمايه

شرکتمعرفي
درپارافیننرمالتن140،000و(LAB)خطیبنزنالکیلتن75،000ساالنهتولیدکنندهايرانشیمیايیصنايعگذاریسرمايهشرکت

هایشويندهدرکنندگیپاکعاملواصلیاولیهمادهLAB.باشدمیاصفهاننفتپااليشگاهکناردراصفهان،غربشمالصنعتیمنطقه

خالصکهگرددمی(C10-C14)سفیدنفتازبرشیبهتبديلفرآيندمرحلهچندازبعدکهاستسفیدنفتاصلی،اولیهماده.استخانگی

UOPشرکتاختیاردرانحصاریطوربهLABتولیدبرایفنیدانش.باشدمیپارافیننامبهخطیهیدروکربورهایشاملوشدهسازی

درتن145،000ظرفیتباLABتولیدمجتمعدومتوسعهطرحدراستفادهبرای(DELTA)جديدفنیدانشخريدقرارداد.باشدمیآمريکا
بهرهبه1399سالدرشودمیبینیپیشوداشتهپیشرفت30%توسعهطرحايناکنونهم.استشدهامضاUOPلندنشعبهبااصفهان

.برسدبرداری

شرکترقابتيجایگاه
مابقیوشیرانتوسطکشورداخلمصرفLAB،%75تولیدکنندهديگرعنوانبهبیستونپتروشیمیشرکتاندازیراهبا1384سالاز

نرمالداخلینیازهایمینتابرعالوهکهاستکشوردرتولیدکنندهتنهاشیرانشرکتاستذکرشايان.شودمیتامینبیستونشرکتتوسط

ترپايینشدهتمامبهایداشتنباقطریPEARشرکتالبته.کندمیاقدامهمکشورازخارجبهمحصولاينصدوربهنسبتپارافین،

نرمال،LABتولیددومتوسعهطرحاندازیراهبا.استکردهمشکلدچاررامحصولاينصادراتکهباشدمیشرکتاينبرایجدیرقیبی

یمافزايشنیزشرکتسودآوریبیشتر،افزودهارزشايجادباوگرددمیتبديلLABبهاستسالدرتنهزار80حدودکهمازادپارافین
.يابد

1400سالتحلیلمفروضات
نرمال.اندشدهگرفتهدرنظرکیوگرمهربرایريال330،974،474داخلیLABوريال247،905دالرباتن/دالر1،392صادراتیLABنرخ

826بنزن،537سفیدنفتنرخ.استشدهفرضريال247،905دالرنرخداخلیوصادراتیفروشبرایکهتن/دالر664نیزپارافین
.اندشدهلحاظتن/دالر

1401سالتحلیلمفروضات
نرمال . ريال برای هر کیوگرم درنظر گرفته شده اند375،000،000داخلی LABريال و 300،000تن با دالر /دالر1400صادراتی LABنرخ 

780، بنزن 570نرخ نفت سفید . ريال فرض شده است300،000تن که برای فروش صادراتی و داخلی نرخ دالر /دالر679پارافین نیز 

. تن لحاظ شده اند/دالر

تحلیل ریسک
نفتپااليشگاهازسفیدنفتانحصاریتامینارز،نرختغییرات:ازعبارتندشوندمیقلمدادتهديدعنوانبهشرکتاينبرایکهعواملی
باالمطالباتوصولدورهواصفهان

کارشناسيپیشنهاد
بنابرايندارد،صادارتیپارافیننرمالوصادراتیوداخلیLABفروشنرخبهبستگیزيادیمیزانبهايرانشیمیايیصنايعشرکتسود

جهانیقیمترشداحتمالوشرايطجمیعبهتوجهبا.دهدمیتغییرمعناداریطرزبهراشرکتسودآنها،محاسباتیدالردرتغییرهرگونه

LABباشدمیتوصیهقابلسهماينخريدپیشرو،توسعهطرحو.
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100=1399/02/06مقدار در 

شاخص بورس شاخص شیمیايی
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(تن/ هزار ریال)نرخ 

LAB داخلی LAB صادراتی نرمال پارافین صادراتی

http://www.atiehmes.com/

