بررسی اجمالی
شرکت پاالیش نفت تهران
(شتران)

این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیل گران کارگزاری دنیای خبره است و به هیچ عنوان به معنی توصیه ای جهت
خرید یا فروش سهام این شرکت نمی باشد و شرکت کارگزاری دنیای خبره هیچ گونه مسئولیتی درقبال ضرر و زیان
ناشی از انجام هرگونه معامله ای با اتکا بر این گزارش را برعهده نخواهد گرفت.

اسفند 59

شرکت در یک نگاه

شرکت در یک نگاه
سرمایه ثبت شده

آخرین قیمت
DPS

EPS

( میلیون ریال )

( ریال )
پیش بینی

پیش بینی

69

69

429

496

31/5931/12

واقعی 69

پیش بینی

پیش بینی

69

69

94

02

واقعی 69

0202220222
میانگین  P/Eصنعت

1122

نمودار قیمتی شش ماه

499

62

004

معرفی شرکت
پاالیشگاه تهران یکی از قدیمیترین پاالیشگاه های فعال ایران است كه در سال  3121با ظرفیت  25هزار بشکه در روز راه اندازی
شد .بعد از آن چندین بار تغییراتی در ظرفیت این پاالیشگاه ایجاد شد و اكنون ظرفیت این پاالیشگاه  152هزار بشکه در روز است .
پاالیشگاه تهران در حال حاضر مشتمل بر دو پاالیشگاه جنوبی) شماره (  3و پاالیشگاه شمالی) شماره (  1است ،كه در 35
كیلومتری جنوب تهران مستقر می باشند.
احداث پاالیشگاه جنوبی از سال  3122شروع شده و در سال  3121تکمیل شده است .ظرفیت اولیه آن  25هزار بشکه در روز بود
كه با انجام تغییراتی در طراحی آن در سال  ، 3155ظرفیت آن به  315هزار بشکه در روز افزایش یافت.
پاالیشگاه شمالی در سال  3151تاسیس و راه اندازی شد و ظرفیت آن  322هزار بشکه در روز است .خوراک پاالیشگاه تهران
توسط شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب تأمین می شود و نفت خام مورد نیاز آن بطور روزانه از طریق دو خط لوله  12و ۶ 1اینچ،
از میدان نفتی مارون و میدان نفتی اهواز ارسال می گردد.
این پاالیشگاه حدود  35درصد ظرفیت پاالیشگاهی ایران را تشکیل میدهد و عمده نیاز مصرفی سوخت به خصوص بنزین شهر تهران
را تامین میکند .این مجتمع اگر چه بعد از شركت پاالیش نفت آبادان و كرمانشاه قدیمیترین واحد پاالیشگاهی كشور است اما از نظر
تنوع و پیچیدگی دستگاهها در ردیف اول قرار دارد.
درتاریخ  3111932923بعنوان شركت فرعی شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران بصورت سهام خاص تاسیس و در
اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.
در تاریخ  31/2925931براساس تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص واگذاری شركتهای پاالیشی ،تعداد  5502/2222سهم
(معادل  /2درصد) به شركتهای سرمایه گذاری استانی واگذار گردید .مضافاً در مهرماه سال  31/3میزان  5۵از سهام شركت از
طریق بازار دوم فرابورس عرضه و به سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) واگذار گردید.
فعالیت اصلی شرکت:
موضوع فعالیت اصلی شركت طبق ماده  1اساسنامه به شرح زیر می باشد :احداث ،راه اندازی و بهره برداری از كارخانجات صنعتی
به منظور تولید ،بازاریابی ،فروش ،صدور انواع مختلف محصوالت نفتی ،شیمیایی و مشابه .دریافت ،معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک
پاالشگاه (نفت خام ،مایعات گازی ،گاز طبیعی و محصوالت جانبی پتروشیمی) از شركت ملی نفت ایران ،شركت ملی پاالیش و
پخش فرآورده های نفتی ایران ،شركت ملی گاز ایران و با هر عرضه كننده داخلی یا خارجی دیگر .انجام عملیات پاالیش و فرآورش
نفت خام و سایر هیدروكربن ها .ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت كوره ،سوخت هواپیما و سایر
مشتقات و فرآورده های جانبی.
جایگاه صنعت
ضریب پیچیدگی پاالیشگاههای ایران به هیچ وجه با پاالیشگاههای پیشرفته قابل قیاس نیست .ایران در تولید بنزین و گازوئیل به
ترتیب رتبه نهم و سیزدهم جهان را دارد ،اما در تولید مازوت در رتبه سوم قرار گرفته كه نشان دهنده كیفیت پایین فرایندها در

پاالیشگاههای داخلی است .هزینه و زمان احداث پاالیشگاههای جدید در ایران نسبت به بقیه نقاط جهان به شکل سرسام آوری
باالتر است و همین مساله روی نرخ بازگشت سرمایه این پاالیشگاهها تاثیر منفی قابل توجهی دارد .به همین دلیل سرمایه گذاران
خصوصی و عمومی از جمله صندوقهای بازنشستگی كه بخش اعظم سهام پاالیشگاههای موجود را در اختیار دارند تمایل كمتری به
سرمایه گذاریهای جدید یا افزایش ظرفیت پاالیشگاههای موجود از خود نشان می دهند .پس از رایزنیهای متعدد پاالیشیها در پایان
دی ماه سال  /1مصوب شد در صورتیکه شركتهای پاالیشی حداكثر در یک دوره پنج ساله شاخص كیفی سازی را بر اساس
استانداردهای وزارت نفت ارتقا بخشند و همچنین ،در هر سال مالی  12درصد از سود خالص خود را برای اجرای طرح كیفی سازی
منظور كنند ،وزارت نفت مکلف است ،مبنای محاسبه قیمت فرآوردههای اصلی را بدون در نظر گرفتن طرح كیفی سازی و مطابق
سال  /1اعمال كند .این موضوع تا حدودی از نگرانیهای سهامداران پاالیشی كاست .با این حال ،كاهش قیمت نفت و محصوالت و
همچنین ابالغ قیمتها برخالف انتظارات پاالیشی ها موجب ریزش سودآوری این شركتها شد .این موضوع در كنار بازگشایی دیرتر از
موعد این نمادها در روزهای پایانی سال  /1ریزش بیش از  5درصدی شاخص را به همراه داشت .از طرفی تحریم ها سبب شدند تا
نفت خامی كه به دلیل بی كیفیت بودن قابل فروش نبود را به پاالیشگاهها بدهند و از آنجایی كه این نفت متناسب با سیستم آنها
نبود ،سبب شد فرآوردههای تولید شده نیز بی كیفیت باشند و به فروش نرسند و نتیجه این شد كه پاالیشگاهها با نزول قیمت نفت
با زیان سنگین مواجه شدند .هم اكنون روزانه حدود  302میلیون بشکه نفت در  /پاالیشگاه كشور پاالیش میشود كه قرار است با راه
اندازی پاالیشگاههای جدید ،این ظرفیت افزایش یابد .ایران در نظر دارد با  32میلیارد دالر سرمایه گذاری ،ظرفیت پاالیش نفت خام
خود را تا چهار سال آینده به سه میلیون و  122هزار بشکه در روز برساند .ایران همچنین قصد دارد سه پاالیشگاه جدید احداث كند
كه پاالیشگاه بهمن گنو در بندر جاسک با ظرفیت پاالیش  122هزار بشکه در روز ،پاالیشگاه آناهیتا در استان كرمانشاه با ظرفیت
پاالیش  352هزار بشکه در روز ،و پاالیشگاه پارس با ظرفیت پاالیش روزانه  312هزار بشکه میعانات نفتی ،را در بر می گیرد .ایران
اگرچه طی سالیان مذكور با اجرای پروژههایی از نوع توسعه و ارتقاء كیفیت به كاهش  2درصدی شاخص تبدیل نفت خام به نفت
كوره دست یافته است اما به نظر می رسد تالشهای صورت گرفته در این زمینه ناكافی است و ایران همچنان باالترین درصد تبدیل
نفت خام به نفت كوره در میان  31كشور با ظرفیت پاالیشی باالی  305میلیون بشکه در روز را داراست .در حال حاضر اجرای
طرحهای كاهش ظرفیت تولید نفت كوره ،احداث پاالیشگاههای جدید و بهبود فرآیند تولید فرآوردههای نفتی در پاالیشگاههای
موجود سه برنامه توسعه كمی و كیفی صنعت پاالیش نفت ایران در دوران پسابرجام است و بر این اساس باید با اجرای طرحهایی،
سهم تولید نفت كوره از حدود  12درصد فعلی به  32درصد در سبد پاالیش نفت كشور كاهش یابد .تاكنون هفت تفاهم نامه و
قرارداد برای اجرای طرحهای كاهش تولید نفت كوره در پاالیشگاههای موجود نفت امضا شده است .پاالیشگاه نفت مذاكره كرده و
تفاهمنامه اولیه را امضا كردهاست » .ماروبنی و چیودا « بندرعباس با دو شركت ژاپنی كره جنوبی و پاالیشگاه اصفهان با دایلم كره
جنوبی تفاهم نامه امضا كرده اند .پاالیشگاه نفت » اس كی اس « پاالیشگاه نفت تبریز با شركت ژاپن مذاكراتی را انجام داده است .
همچنین برای اجرای طرح تثبیت و ارتقای ظرفیت و بهبود فرآیند » جی جی سی پی « تهران با شركت تولید در پاالیشگاه نفت
آبادان مذاكراتی با یک شركت چینی انجام شده است .به منظور اجرای پترو پاالیشگاه تبریز هم تفاهم نامه ای با ژاپن امضا شده
است .با شركت انی ایتالیا به منظور سرمایه گذاری و ساخت پاالیشگاه میعانات گازی پارس شیراز با » نیپون اویل « شركت ظرفیت
312هزار بشکه در روز نیز مذاكراتی انجام شده است .به دو دلیل عمده تحلیل این شركتها بسیار پیچیده است .اول اینکه
فرآوردههای نفتی تولید شده توسط پاالیشگاههای ایران نسبت به سطح جهانی كیفیت پایین تری دارند .دوم اینکه مبانی قیمت
گذاری خوراک و محصوالت این شركتها از سوی شركت پاالیش و پخش ،شفاف نیست.

سهم پاالیشگاه ها در تولید فرآورده ها در سال 4469

سهامداران شركت:
سهامدار9دارنده

سهم

درصد

شرکت کارگزاری سهام عدالت( شرکتهای استانی )

3201//0///011۶

/2

شرکت آوای پردیس سالمت

30۶22022201۶2

32

جمع

3۶022202220222

322

نکات قابل توجه:


نرخ فروش محصوالت براساس میانگین  33ماهه نرخ فروش  /ماهه اول سال  31/2طبق اعالمیههای شركت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و نرخ  1ماهه دی و بهمن ماه براساس نرخ  FOBخلیج فارس طبق نرخ مندرج در
نشریه پلتز و تبدیل آن به  31ماه تعیین و در محاسبات لحاظ شده است.



مفروضات تعیین بهای خرید و فروش به ازاء هر بشکه نفت به قیمت  21931دالر و نرخ برابری ارز به مبلغ  1101/2ریال
بوده است .بدیهی است هرگونه تغییر در نرخ ارز طبق بودجه سالیانه بر سود و زیان شركت مؤثر خواهد بود.



طبق قانون بودجه اعالم نرخ خرید و فروش نفت خام و فرآوردههای تولیدی براساس میانگین قیمتهای صادرات و واردات
خلیج فارس میباشد .شركت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی نرخهای مزبور را بررسی و طی اعالمیه بدهکار و
بستانکار به شركت اعالم مینماید .بدیهی است هرگونه تغییرات در نرخ جهانی نفت كه براساس اعالمیههای صادره توسط
شركت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی صورت پذیرفته و به شركت جهت اعمال در حسابها اعالم میگردد ،مؤثر
در سود و زیان آتی شركت خواهد بود .مرجع قیمت گذاری محصوالت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
می باشد.



بودجه پیشبینی شده تعدیل شده سال  /5بر اساس عملکرد  /ماهه نسبت به آخرین بودجه تعدیل شده با افزایش سود
خالص به مبلغ  10133میلیارد ریال ارائه شده كه ناشی از عوامل ذیل میباشد:
 -1تغییرات در تركیبات تولید و حجم فروش محصوالت به سمت محصوالت دارای حاشیه سود باالتر ،به طوریکه به
رغم افزایش مبلغ فروش تنها به میزان  ،٪/حاشیه سود شركت از  591درصد به  ۶91درصد افزایش یافته است.
 -2افزایش نرخ دالر به میزان  1درصد از  110221ریال به مبلغ 1101۶2ریال .
 -3كاهش بهای تمام شده ناشی از كاهش بهای جهانی نفت خام از مبلغ  2391دالر پیشبینی اولیه به مبلغ  2292دالر
به ازاء هر بشکه .

صورت سود و زیان:

شرح

4469/26۹42 4469۹40۹06 4469۹26۹42 4469۹40۹42 4469۹40۹06

فروش

31۶،221،/۶1

313،13۶،۶1۶

22،213،211

312،212،2۶3

/1،211،122

بهای تمام شده کاالی فروش
رفته

()312،115،513

()332،312،31۶

()23،/52،22/

()331،23/،25/

()/5،۶22،311

سود (زیان) ناخالص

1،111،223

1،52۶،552

۶،211،122

1،232،۶21

1،321،131

()1،232،2۶/

()3،2۶/،/12

()3،1/5،311

()3،1/5،252

()/22،122

123،221

123،221

133،253

31/،221

()12/،125

سود (زیان) عملیاتی

5،52/،112

5،//2،211

2،22/،131

1،3//،21۶

/21،۶21

هزینه های مالی

2

()1،222

()1،222

()12،112

()22،1/1

درآمد سرمایه گذاریها

222،222

212،351

۶15،۶32

/۶1،2۶1

۶21،/15

3۶2،1/1

323،۶12

322،112

33،215

235،222

هزینه های اداری ،عمومی و
فروش
خالص سایر درآمدها و هزینه های
عملیاتی

خالص سایر درآمدها و هزینه های
متفرقه
سود (زیان) قبل از اقالم غیر مترقبه,
اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای
حسابداری

۶،352،3۶1

۶،/12،232

5،۶33،252

1،321،215

3،/51،1۶/

اقالم غیر مترقبه ,اثرات انباشته تغییر در
اصول و روشهای حسابداری و مالیات

2

2

2

2

2

سود (زیان) قبل از کسر
مالیات

۶،352،3۶1

۶،/12،232

5،۶33،252

1،321،215

3،/51،1۶/

مالیات

()3،1/2،۶22

()3،122،5۶/

()3،313،231

()21۶،312

()12۶،11/

سود (زیان) خالص

2،25/،21/

5،52/،225

2،22/،۶11

1،۶11،1/1

3،۶12،۶12

سود (زیان) عملیاتی هر سهم

12/

115

12۶

311

5/

125

21۶

153

3/2

311

122

12/

123

3۶2
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3۶،222،222

3۶،222،222

3۶،222،222

3۶،222،222

3۶،222،222

سود هر سهم قبل از کسر
مالیات
سود هر سهم پس از کسر
مالیات
سرمایه

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و سود

شرح
سود (زیان) هر سهم (ریال)
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم
(ریال)
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع
(میلیون ریال)
سود هر سهم تعدیل شده بر اساس آخرین
سرمایه ( 4902220222میلیون ریالی)

31/۶

31/5

پیش بینی

پیش بینی

122

12/

13/

۶3

12

312

31/2

31/1

31/1

31/3

2//

1/553

35/12

252

15222

3۶22

10۶220121

۶30112

۶30112

12۶

122

۶2

3102220222 3۶02220222 3۶022202222
122

12/

3۶2

نتیجه گیری
سهم در محدوده  10222معامله می شود .در صورت تغییر قیمت نفت و یا تغییرات نرخ دالر امکان تعدیل برای شركت و افزایش
قیمت وجود دارد .با توجه به مطالب ذكر شده و اطالعات ارائه شده شركت رسیدن به محدوده قیمتی  10222ریال دور از ذهن
نمی باشد.

