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 مقدمه 
 

 

پتروشیمی به صنایعی اطالق میشود که در آن هیدروکربن های موجود در نفت خام و گاز طبیعی پس از فرآوری 

 شیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل میشوند. طی یک سلسله فرآیندهای  

 

گردد. در اواخر این دهه،  خورشیدی باز می ۱۳۳۰ساله دارد و به دهه  ۵۰ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 

 شرکت  این  و  تأسیس  را  کشور وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیایی

 رشد  که  آنجا  از  بنابراین گذاشت،   اجرا  به  را فارس  مرودشت شیمیایی  کود  کارخانه احداث  طرح   خورشیدی  ۱۳۳۷  در

 ایجاد  ضرورت  زودی  به بود  گاز  و  نفت  صنعت  با  هماهنگ  و  تر  گسترده  تخصصی  های  فعالیت  نیازمند  صنعت  این

خورشیدی شرکت ملی    ۱۳۴۲سبب در  سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود شد و به همین  

صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس و تمام فعالیت های مرتبط با ایجاد 

 .و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز شد

 

 
 احداث کارخانه کود شیمیایی شیراز؛ در ۱۳۳۹ خورشیدی به عنوان نخستین کارخانه پتروشیمی ایران

 

 صنعت این  به  کشورها خاص  توجه که  آید  می  شمار به گذشته دهه چند در مطرح  صنایع جمله از  صنعت شیمیایی

 خودروسازی  و غذایی  صنایع  از  پس   صنعت  این   حاضر   حال   در  و   است   شده   جهان  در  آن   فراگیری   و   رونق  موجب

ننده نفت جهان و با دارا بودن  تولیدک  چهارمین  عنوان  به  نیز  ایران.  شودمی  محسوب  جهان  بزرگ  صنعت  سومین

کند و امیدوار است تا از نفت و گاز تامین میدرصد درآمدهای صادراتی خود را    ۸۰دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا،  

درصد از بازار جهانی پتروشیمی را در دست بگیرد و ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی خود  ۱۴پایان دهه جاری 

 .میلیون تن در سال افزایش دهد ۲۳را به  
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حاصل می شود که   طیف گسترده ای از محصوالت مصرفی، مواد اولیه، محصوالت صنعتی از محصوالت پتروشیمی

  قرار می گیرد. صنایع پتروشیمی در واقع  ۲۴۲۱و    ۲۴۱۲،  ۲۴۱۱،  ۲۳۲۰در کدهای   ISIC مطابق دسته بندی کدهای

کند. های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید میبخش از صنایع شیمیایی است که فرآورده

 انسان،   نیاز  مورد  ترکیبات  از  بسیاری  تهیه  برای   اولیه،   ماده   عنوان  به  طبیعی   گاز  و  خام  نفت  بیستم   سده   اوایل از

 صنایع  بیشتر  در  نیاز  مورد  مصرفی   مواد  اصلی  کننده  تأمین  پتروشیمی  صنعت.  یافت  افزونی  روز  و  حیاتی  اهمیت

 .شودی، برق و الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی و غیره محسوب می  شیمیای

تغییرات  با  که  معنی  بدین  باالی آن است.  بسیار  افزوده  ارزش  پتروشیمی  ویژگی های صنعت  مهمترین  از  یکی 

درصد افزایش   ۱۵تا    ۱۰توان ارزش محصول را به میزان  شیمیایی و فیزیکی بر روی هیدروکربورهای نفتی و گازی می

 .داد

از ویژگی های دیگر این صنعت، تنوع محصوالت آن و تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین 

دستی آن است که از نظر اشتغال زایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی، نقش بسیار مؤثری در اقتصاد 

لی در باال دست، ماده اولیه واحدهای ای است که یک واحد اصکشور دارد. تولید محصوالت پتروشیمی به گونه

اتیلن و پروپیل را تأمین کند، مانند واحد الفین که با تولید اتیلن و پروپیل نیاز واحدهای پلیدیگر را تولید می

. لذا با توجه به تنوع و تفاوت فرآیندی در مجتمع های پتروشیمی در بررسی وضعیت انرژی در هر واحد کند.  می

صورت میگیرد. از طرفی این صنعت همانند صنایع پاالیشگاهی به گونه ای است که در برخی بصورت جداگانه  

واحدها نظیر الفین سوخت به عنوان خوراک مصرف میگردد. حاملهای انرژی در مجتمع های پتروشیمی عمدتاً گاز 

 طبیعی و سوختهای فسیلی است.  

 بیشتر   شغلی   هایفرصت  با  به بازار مصرف متمایل شویمدر صنایع وابسته به نفت هر چه به طرف محصوالت نزدیک  

 پاالیش،  صنعت  در  شغل  هر   ایجاد  برای   المللی   بین   معتبر  گزارشات  طبق  که  ای   گونه  به.  هستیم  روبرو   تر   هزینه  کم   و

ه گذاری نیازمندیم. در حالی که در سرمای  دالر  هزار   ۳۶۰  پتروشیمی   دستی  باال   صنایع  در  و   دالر   هزار  ۵۰۰  حداقل  به

 .نمودتوان ایجاد اشتغال  ای به مراتب کمتر میصنایع پایین دستی پتروشیمی نظیر صنایع پالستیک با صرف هزینه

 

 تاریخچه صنایع پتروشیمی در ایران 

برنامه عمرانی مرحله گسترش اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که توسعه صنعت را شامل می شد در قالب سه  

خورشیدی اجرا شد که حاصل آن تامین نیاز داخلی به کودهای شیمیایی ومواد پایه   ۱۳۶۵تا    ۱۳۴۲در سال های  

معروف شد،   بندرامام که به ایران ـ ژاپن  جمله  از  متعدد  پتروشیمی  های  مجتمع  احداث  و  پتروشیمیایی و شیمیایی

 .بود و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز  کربن اهواز)ایران(، رازی )شاهپور(ارگاد،  سفارابی )ایران نیپون(، خارک، پا 

جنگ تحمیلی، توسعه صنعت پتروشیمی ایران را با رکود مواجه ساخت و در این مدت اگرچه طرح توسعه پتروشیمی 

 .شیراز به پایان رسید اما احداث پتروشیمی بندر امام متوقف شد
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خورشیدی ادامه   ۱۳۷۳جتمع های آسیب دیده در جنگ بنابر برنامه اول توسعه تا  با پایان جنگ تحمیلی، بازسازی م 

اساسی   های  طرح  برخی  از  برداری  وبهره   مجتمع تکمیلو اراک  پتروشیمی و اصفهان  پتروشیمی شاملیافت 

 .در این زمان صورت گرفت بندرامام

 

 
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که سودآورترین هلدینگ پتروشیمی در ایران شناخته میشود، یکی از پردرآمدترین شرکت های شناخته شده در ایران است 

 

میلیارد بشکه ذخایر  ۱۵۷تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و   ۳۳ایران با در اختیار داشتن بیش از  

 زنجیره  تکمیل  هدف  با پتروشیمی  صنعت قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه

   .است  برخوردار گاز  و  نفت  ارزش
 

   شرکت  تاریخچه
 

تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تحت   ۱۳۷۷شرکت پتروشیمی فن آوران )سهامی عام( در سال

با موضوع فعالیت ساخت ، راه اندازی و استخراج واحدهای متانول ، اسید استیک ، مونوکسید کربن،   ۱۳۹۶۰۲شماره  

منظورصادرات خارجی    به  و  داخلی  هدف  بازارهای  نیاز  تامین    .است  رسیده  ثبت  به  و 

ی پتروشیمی ، در بندر امام خمینی و بر کرانه خلیج فارس ، در منطقه ویژه اقتصاد  کشوراین شرکت در جنوب غربی  

 .هکتار واقع شده است  ۲۵، با مساحت  

 

درصد از ظرفیت تولید واقعی  ۲۰این شرکت با ظرفیت اسمی یک میلیون تن، دومین تولیدکننده محصول متانول )

آوران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ممتاز در بندر امام از امکان صادرات آسان ایران( در کشور است. پتروشیمی فن

اک خود )گاز طبیعی متان( را نیز به واسطه همین محصوالت به بازارهای بین المللی برخوردار است و همچنین خور

می تهیه  پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  از  سهولت  به  جغرافیایی،  تنها موقعیت  شرکت  این  کند. 

هزار تن   ۹۹تن متانول و  هزار  ۹۷۲حدود    ۱۳۹۸تولیدکننده محصول اسیداستیک در کشور است. شرکت در سال  

 اسیداستیک تولید کرد. 
 

 

 

 ، میزان و ظرفیت تولیدنوع محصوالت 
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اصلی محصوالت پتروشیمی فن اولیه  ماده  استیک، مونوکسیدکربن و هیدروژن.  متانول، اسید  از:  آوران عبارتند 

 .آوران گاز طبیعی می باشدمورد استفاده شرکت پتروشیمی فن

 :می باشدظرفیت اسمی تولیدات این شرکت به شرح ذیل  

 تن   هزار  ۱۴۰  با   کربن   مونواکسید و تن  هزار  ۱۵۰  با   استیک  اسید   متانول با یک میلیون تن، 

درصد ظرفیت اسمی متانول فعالیت می   ۸۰البته با توجه به محدودیت های موجود پتروشیمی فن آوران در سطح  

 .کند

 ظرفیت تولید

ساله    ظرفیت اسمی )تن(  نام محصول دو  تولید  متوسط 

 اخیر)تن(

 تاریخ بهره برداری 

 ۱۶-۱۱-۸۴ ۹۵۴،۶۳۲ ۱،۰۰۰،۰۰۰ متانول 

 ۰۱-۰۸-۸۵ ۹۹،۲۶۷ ۱۵۰،۰۰۰ اسید استیک

 ۰۱-۰۸-۸۵ ۷۶،۱۶۱ ۱۴۰،۰۰۰ منواکسید کربن 

 

درصد ظرفیت اسمی و اسید استیک   ۹۵براساس اطالعات صورت های مالی دوساله اخیر، شرکت در تولید متانول با  

 درصد ظرفیت اسمی فعالیت نموده است.   ۵۴درصد ظرفیت اسمی و منواکسید کربن با    ۶۶با  

 

 

 

 

 

 )برگرفته از وبسایت شرکت فن آوران( متانول

 

صنایع شیمیایی در دنیا بوده و مواد بسیاری از آن مشتق می شوند. همچنین   متانول یکی از سه محصول بسیار مهم

با توجه به کمبود قابل پیش بینی منابع انرژی در آینده، مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاک و یا در تولید  

  .هیدروژن مصرفی پیل های سوختی، بسیار مورد توجه است

 ۶۱۰با خوراک سالیانه،   AA تولید سالیانه یک میلیون تن متانول دارای خلوص درجهسومین واحد متانول کشور با  

هزار تن گازکربنیک از پتروشیمی های رازی و مارون در منطقه   ۲۶۸هزار تن گاز طبیعی از شرکت ملی گاز ایران و  

  .ویژه اقتصادی بندر امام خمینی توسط شرکت پتروشیمی فن آوران طراحی و اجرا شده است
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 فرآیند تولید

درجه سانتیگراد    ۹۰۰خوراک این واحد پس از گوگرد زدایی به همراه بخار آب وارد ریفرمر شده و در دمای حدود  

تبدیل به گاز سنتز حاوی هیدروژن ، منو اکسید کربن و گاز کربنیک می گردد ، گاز سنتز تولیدی پس از سرد شدن  

نول خام تبدیل می گردد و پس از جدا سازی آب موجود ، در واحد فشرده شده و در راکتورهای بخش سنتز به متا

هزینه کل طرح شامل خرید لیسانس ، مهندسی اصولی   . تولید می گردد AA تقطیر ، متانول خالص با درجه خلوص

 ۱۵۴۱، مهندسی تفضیلی ، تامین تجهیزات و ارائه خدمات فنی به صورت ارزی و میزان سرمایه گذاری کل طرح  

تکنولوژی طرح از شرکت هالدر تاپسو ی دانمارک خریداری شده و شرکت ایرانی سازه و  . رد ریال بوده استمیلیا

شرکت اسنام پروجتی ایتالیا طراحی و تامین تجهیزات را به عهده داشته اند . عملیات ساختمان و نصب توسط 

به مرحله   ۱۳۸۳، واحد متانول در تیرماه پس از پایان عملیات اجرایی   . شرکت فنی محور سازان انجام گرفته است

هـزینـه کل طرح شامل خرید لیسانس ، مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی ، تامین  .بهره برداری رسیده است

میلیارد ریال و میزان سرمایه   ۴۶۹میلیون دالر و ریالی    ۱۳۴تجهیزات و ارائه خدمات فنی به صورت ارزی مبلغ  

عملیات ساختمان و نصب تـوسط شرکت فنی محور سازان انجام   . د ریال بوده استمیلیار  ۱۵۴۱گذاری کل طرح  

 گرفته است . 

کشورهای چین ،  . به مرحله بهره برداری رسید  ۱۳۸۳پـس از پـایـان عملیات اجرائی، واحد متانول در تیر ماه  

میلیون تن عمده   ۱۵با جمع کل واردات  ژاپن ، کره جنوبی ، هند ، سنگاپور ، تایوان ، تایلند ، ترکیه ، اروپای غربی 

 .ترین بازارهای هدف برای متانول صادرات خاور میانه محسوب می گردند

 متانول  کاربرد های اصلی 

مانند حاللمتانول   نهایی  محصوالت  از  بسیاری  تولید  در  استراتژیک  محصوالت  از  یکی  عنوان  رنگبه   ، ، ها  ها 

متانول و استفاده آن در صنایع مختلف، این استفاده قرار میها مورد  ها و ضدیخپالستیک گیرد. تنوع مشتقات 

محصول را به عنوان یک کاالی استراتژیک مطرح ساخته است و هم از این روی نوسان قیمت آن بر بسیاری از 

 د استیک وصنایع تولیدی اثر می گذارد . قسمت اعظم متانول تولیدی در جهان صرف تولید فرمالدئیدها و اسی

MTBE شودمی.  

یا جوهر سرکه تاریخچه بسیار قدیمی دارد. بشر از گذشته   (  CH3COOH  ،C2H4O2استیک اسید )اتانوئیک اسید،  

های بسیار دور از طریق غیرسنتزی و عمدتا به روش تخمیر و تقطیر به این ماده دسترسی داشته و در تولید مواد 

ازی و تهیه رنگ ها و غیره از آن استفاده می کرده است. اسید استیک به غذایی، دارویی و صنایعی مانند چرم س

و  متانول  از  استیک  اسید  سنتز  ها  روش  این  از  یکی  شود.  می  تهیه  سنتزی  روشهای  از  صنعتی  صورت 

پروپییل  ایزو  استات،  اتیل  استانیلید،  چون  موادی  تهیه  در  استیک  است.اسید  )کربوناسیون(  مونواکسیدکربن 

 .وتیل استات، استیل کلرلید، مونوکلرو استیک اسید، کتن و ... مورد استفاده قرار می گیرداستات، ب

 

 )برگرفته از وبسایت شرکت فن آوران( اسید استیک 
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هزار تن اسید استیک با خوراک سالیانه،   ۱۵۰واحد اسید استیک شرکت پتروشیمی فن آوران به منظور تولید سالیانه  

هزار تن گاز منوکسید کربن از واحد های متانول و مونوکسید کربن شرکت پتروشیمی فن   ۸۲متانول و  هزار تن    ۸۲

 .آوران طراحی و اجرا شده است

اسید استیک از واکنش بین متانول و گاز منوکسیدکربن در رآکتور حاوی کاتالیست کمپلکس رودیم و متیل یداید  

 .بار به دست می آید  ۲۸انتیگراد و فشار  درجه س  ۱۸۷به عنوان تسریع کننده در دمای  

هزینه کل طرح شامل خرید لیسانس، مهندسی اصولی، مهندسی تفضیلی، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات فنی به   

میلیارد    ۶۱۴میلیارد ریال می باشد. مقدار سرمایه گذاری کل طرح    ۷۰میلیون دالر و ریالی    ۶۸صورت ارزی، مبلغ  

 تکنولوژی طرح از شرکت کمیتکنولوژی اوکراین خریداری شده و شرکت ایرانی اویک و .ودبریال پیش بینی شده  

LG  کره، طراحی و تأمین تجهیزات را به عهده داشته اند. عملیات ساختمان و نصب توسط شرکت تهران جنوب

مرحله تولید آزمایشی به    ۱۳۸۵انجام گرفته است. پس از پایان عملیات اجرایی، واحد اسید استیک در آذر ماه سال  

 .رسید
 

 )برگرفته از وبسایت شرکت فن آوران(  منواکسید کربن

هزار تن گاز منوکسید کربن با خوراک   ۱۴۰واحد منوکسید کربن شرکت پتروشیمی فن آوران به منظور تولید سالیانه  

  ، است  ۸۴سالیانه  شده  اجرا  و  طراحی  ایران  گاز  ملی  شرکت  از  گازطبیعی  تن  از  .هزار  پس  واحد  این  خوراک 

سولفورزدایی با بخار آب مخلوط شده و در رآکتور پری ریفرمر ، هیدروکربن های سنگین موجود شکسته شده و 

نهایتاً گاز در ریفرمر به گاز سنتز غنی از منوکسید کربن تبدیل می شود. در ادامه گاز دی اکسید کربن تفکیک شده 

سپس گاز حاوی منوکسید کربن و هیدروژن پس از فشرده شدن وارد قسمت  و مجدداً به ریفرمر واحد ، تزریق و  

 .موجود در آن جدا شده و محصول نهایی پس از خالص سازی تولید می گردد CO و H2تبرید می گردد ،  

هزینه کل این واحد شامل خرید لیسانس ، مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی ، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات  

 ۳۴۶میلیارد ریال می باشد. مقدار سرمایه گذاری کل طرح    ۵۰میلیون دالر و ریالی     ۳۷ورت ارزی ، مبلغ  فنی به ص

تکنولوژی طرح از شرکت هالدور تاپسوی دانمارک خریداری شده و شرکت ایرانی سازه و  .میلیارد ریال بوده است

ند . عملیات ساختمان و نصب توسط شرکت اسنام پروجتی انگلستان طراحی و تأمین تجهیزات را به عهده داشته ا

به ۱۳۸۵تهران جنوب انجام گرفته است. پس از پایان عملیات اجرایی ، واحد منوکسید کربن در مرداد ماه سال  

 .مرحله تولید آزمایشی رسید

جهت  هزار تن آن به عنوان ماده اولیه برای واحد اسید استیک و مابقی    ۹۰با توجه به ظرفیت تولید این واحد   

استفاده در طرح های ایزوسیانات ها و موارد دیگر به کار گرفته خواهد شد. اهم کاربرد این محصول به عنوان خوراک 

 . پلیمر های مهندسی ، تولید اسید استیک ، فسژن ، مواد آلی شیمیایی و پتروشیمی می باشد

 

 و تامین کننده   مواد اولیه 

اصلی شرکت می باشد که نرخ آن به صورت دستوری توسط وزارت نفت تعیین می گاز خوراک به عنوان ماده اولیه  

 . و از منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تامین مینماید  شود

فرمول نرخ خوراک گازی را اعالم کرد و مقرر شد از ابتدای سال  نفت ها تالش و مجادله نهایتا وزارتبعد از سال

شود، بخش اول شامل میانگین این فرمول اعمال شود. این فرمول از دو بخش تشکیل می  ۱۴۰۵تا پایان سال    ۱۳۹۵

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
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شود. بخش دوم وزنی قیمت گاز وارداتی، صادراتی و مصرف داخلی است که بر اساس ریال و دستوری اعالم می

است که دوتای  TTF و NBPهاب، آلبرتا،  المللی هنریل نیز شامل میانگین قیمت این سوخت در چهار هاب بینفرمو

 )نقل از دنیای اقتصاد( .انداولی در آمریکای شمالی و دوتای بعد در اروپا واقع شده

مختلف ارز برای محاسبه باتوجه به اطالعات پراکنده در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و استفاده از نرخ های  

 سنت دالر آمریکا غالباً تعیین شده است.   ۱۰تا  ۵قیمت متوسط نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها مابین  

 

که پیش   ریال برای هر مترمکعب میباشد.۸.۸۶۸  معادل  ۱۳۹۸اس صورتهای مالی سال  نرخ گاز خوراک شرکت براس

همچنین زمزمه هایی دال بر کاهش قیمت خوراک پتروشیمی .ریال باشد  ۱۱.۳۹۳معادل    ۱۳۹۹بینی شده برای سال  

از طرف دولت به دلیل مشکالت حاصل مرتبط با کرونا مطرح گردیده که احتماالً به  ۱۳۹۹ماهه اول سال    ۵ها برای 

 یابد.   ریال برای هر متر مکعب گاز تقلیل می   ۷.۳۵۳

 

 اطالعات سودآوری ، فروش و جدول مقایسه ای نسبتهای مالی  

 در این بخش اطالعات و نسبتهای مالی شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. 

 ساله نمایش میدهد.  ۱۰نمودار ذیل اقالم  مقایسه ای سود و زیان را در یک دوره  

مشخص است میزان درآمد فروش شرکت در دو سال اخیر افزایش قابل مالحظه ای داشته است همانطور که کامالً  

های مالی و توزیع و   افزایش قابل مالحظه هزینه؛ باید  باشد. عالوه بر این    که دلیل آن افزایش نرخ تسعیر ارز می

یافته است. نسبتهای افزایش اقالم سود و زیان را   نیز افزایش  همچنین بهای تمام شده،  فروش را مد نظر قرار داد

 میتوان در جدول اطالعات مشاهده مینمایید. 

 

د در جدول ذیل مشاهده میشود و همچنین رون  ۱۳۹۵درصد افزایش اقالم سود و زیان سه ساله نسبت به سال  

 ساله در نمودار بعدی ارایه شده است.   ۱۰میزان تولید محصوالت شرکت در یک دوره  

  يمومع و يرادا ، شورف ياھ ھنیزھ

  يلام ياھ ھنیزھ

  يداع ياھتیلاعف دوس تایلام

  يتایلمع ياھ ھنیزھ و اھدمآرد ریاس صلاخ

  هدش مامت ياھب

  يداع ياھتیلاعف زا يشان صلاخ دوس

  صلاخان دوس

  دمآرد
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نایز و دوس تروص  مالقا یا ھسیاقم رادومن
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نمودار ذیل روند تولید محصوالت شرکت را نشان میدهد. متانول به عنوان محصول اصلی بیشترین میزان حجم 

 تولید و هیدروژن کمترین مقدار تولید محصوالت شرکت است.

 

نمودار فوق مشخص است دلیل افزایش درآمد فروش شرکت در سه ساله اخیر افزایش مقدار تولید همانطور که از دو  

بلکه ناشی از افزایش در نرخ محصوالت   ، محصوالت نبوده )اگرچه تا حدودی افزایش مقداری فروش وجود دارد(

ن اهرم فروش صادراتی در بوده که به یمن تغییر در محاسبه نرخ تسعیر ارز بدست آمده است. شرکت به دلیل داشت

در  خصوص دو محصول اصلی خود و کسب درآمدهای ارزی و افزایش مدام نرخ تسعیر ارز از پتانسیل افزایش سود  

سالهای آتی برخوردار است. ضمناً این مزیت نیز سبب شده است تا در تامین قطعات از خارج از کشور با مشکل 

 مواجه نگردد.

درصدی سود خالص در مقایسه   ۲۱۲درصدی سود ناخالص و    ۱۶۰از نکات قابل تامل در جدول فوق میتوان به افزایش  

  ۱۳۹۸درصدی اشاره نمود. به عبارت دیگر اگرچه میزان درآمد فروش شرکت در سال    ۲۴۶با افزایش درآمد فروش  

ن سود ناخالص و خالص افزایش بیشتری را افزایش یافته است اما میزا  ۱۳۹۵درصد نسبت به سال    ۱۴۶به میزان  

 ۱.۴۵درصد در سود ناخالص و    ۱.۱ثبت نموده اند که نشان میدهد هر یک درصد افزایش در فروش شرکت معادل  

 درصد در سود خالص عملیاتی افزایش ایجاد می نماید. 

یافته است. نکته قابل تامل افزایش  ۱۳۹۵درصد نسبت به سال   ۱۵۵همچنین هزینه های فروش و اداری و عمومی 

درصدی را بدنبال داشته است. دلیل این افزایش اخذ  ۴۱۵باشد که افزایش    درخصوص افزایش هزینه های مالی می

١٣٩٨١٣٩٧١٣٩۶اقالم سود و زیان

%١٣٠%٢٨٧%٢۴۶درآمد

%١۵٩%٢۵٣%٢۶٠سود ناخالص

%١٨۵%٣١۴%٣١٢سودخالص ناشی از عملیات عادی

%١٠٨%١٨۶%٢٣٠بھای تمام شده

%۶٨%٧٣%۵١۵ھزینه ھای مالی

%١١٧%١٢۶%٢۵۵ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

 )نترازه(نژورده

 )نترازه(نک دساونم

 )نترازه(کسا دسا

 )نترازه(لوناتم

٠ 

٢٠٠ 

۴٠٠ 

۶٠٠ 

٨٠٠ 

١٠٠٠ 

١٢٠٠ 

١٣٨۶ لاس ١٣٨٧ لاس  ١٣٨٨ لاس  ١٣٨٩ لاس  ١٣٩٠ لاس  ١٣٩١ لاس  ١٣٩٢ لاس  ١٣٩٣ لاس  ١٣٩۴ لاس  ١٣٩۶ لاس   ١٣٩۵ لاس  ١٣٩٧ لاس  ١٣٩٨ لاس   

)نترازھ(نژوردیھ  ٠ ۶٢ ۵٨١ ٧١ ١ ۶۶ ۵٧ ٢۵ ۶۴ ٨ ٩٠۴ ٧۵ ٩٠ 

)نترازھ(نبرک دیسکاونم  ۵۶ ۶۵ ٨ ١٠٠ ١٠٢ ٩٨ ٧٠۶ ٧ ٧٢ ٩٣ ١٠١ ١٠٣۵ ٧٧ 

)نترازھ(کیتسا دیسا  ۵٨ ۵١ ١٣٧ ٩٢ ٨۴١٣ ١۶ ١١۵ ١٣۴ ١١ ١٣١۶ ٩٩ ٩٩ ٨٠ 

)نترازھ(لوناتم  ۶۴۴ ٨٩ ٨٧٢۴ ٨٣ ٩٠٣۶ ٨ ٩٠٣ ٩٨٠ ١٠٠١ ٧٧١ ٧٩٧۶٩٧٢ ٩٣٧ ٨ 

تالوصحم دیلوت دنور
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ل در بخش سرمایه گذاریها یبرای سرمایه گذاری در سهام شرکت میباشد که بتفص  ۹۸و    ۹۷تسهیالت در سال  

 توضیح داده خواهد شد.

 

 درآمد فروش  مقدار و 

هزار تن میباشد و پس از آن با روند کاهشی همراه بوده و تا سال   ۱.۳۱۳به میزان    ۹۳پیک تولید شرکت در سال  

هزار تن   ۱.۲۳۹به    ۹۸روند افزایش داشته و در سال    ۹۷هزارتن رسیده است. میزان تولید از سال    ۱.۱۰۴به    ۹۶

 رسیده است.

به میزان   ۹۶هزار تن بوده که  پس از دوسال روند کاهشی در سال    ۱.۱۳۳به میزان   ۹۴پیک فروش شرکت در سال  

 رسیده است.  ۹۸هزار تن در سال    ۱.۱۲۳دو به رشد گذاشته و به   ۹۷هزار تن مجدداً از سال    ۹۷۵
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میلیون ریال به   ۲۶.۲به مبلغ    ۹۳میلیون ریال به ازای هر تن در سال    ۹.۶متوسط نرخ فروش محصوالت از مبلغ  

   رشد یافته است .   ۱۳۹۸ازای هر تن در سال 

 

اصلی شرکت فن آوران تقریباً    محصول  که  میباشد  تولید    ۲۰متانول  میزان  تولیدی کشور است.  درصد محصول 

هزار تن   ۹۱۸افزایش یافته است که از این میزان    ۹۸هزار تن در سال    ۹۷۲به    ۹۶هزار تن درسال    ۸۶۸متانول از  

صادراتی  فروش صادراتی میباشد. متوسط نرخ فروشدرصد  ۷۵بفروش رسیده است. که از این میزان  ۹۸در سال 

 ۶۱نرخ فروش داخلی میباشد. بطور کل فروش صادراتی محصول متانول    درصد متوسط  ۱۱۰؛    ۹۸متانول در سال  

را تشکیل داده   ۱۳۹۸درصد کل درآمد فروش سال    ۸۱درصد کل درآمد فروش شرکت و کل فروش محصول متانول  

 است.

 میدهد.را تشکیل    ۱۳۹۸درصد کل فروش شرکت در سال    ۱۶اسید استیک نیز 

بودجه ٩۶٩٧٩٨٩٩مقدار تولید(ھزارتن)

٨۶٨٩٣٧٩٧٢متانول

٨٠٩٩٩٩اسید استیک

٧٢٧۵٧٧منواکسید کربن

٨۴٧۵٩٠ھیدروژن

١١٠۴١١٨٧١٢٣٩جمع

بودجه ٩۶٩٧٩٨٩٩مقدارفروش(ھزارتن)

۶١۴٧١٩۶٩٠متانول (صادراتی)

١٨٢١٩۵٢٢٩متانول (داخلی)

٨١٧١٢اسید استیک (صادراتی)

٧۶٨۴٨٣اسید استیک (داخلی)

١١١۶١٨منواکسید کربن

٨۴٧۵٩٠ھیدروژن

٩٧۵١١٠۶١١٢٣جمع

مبلغ فروش(میلیون 

ریال)
بودجه ٩۶٩٧٩٨٩٩

٨۴۴٣٧۴٩١٨١١١٩۶٨١٨۴٠٢٣٧۶متانول (صادراتی)

١٨۵٧۶٣۶۴١٠١٩٧٩۵۵۴٢۵٠٠متانول (داخلی)

١۵٩٣٣۶۶٠٩٠٩۴۴٧۵٣٠٨اسید استیک (صادراتی)

١٣٨٢۴۵۵٣٣۶١٧٩۶۴١۶٢۵٢۴اسید استیک (داخلی)

١٠۵٨۴٠٢۶٩٣٨٣۵٠٧٢٠٢منواکسید کربن

۴١۵۶٠۵٠٧٨٨۴١٢٨٣٩ھیدروژن

١١٩٩٠۵٧۶٢۶۵٠۵٠٠٨٢٩۵٠٢٧۴٩٣۵۵٩٠٩۶۵جمع

اطالعات در 

دسترس 

نیست

اطالعات در 

دسترس 

نیست

اطالعات در 

دسترس 

نیست
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باالترین متوسط نرخ فروش به ازای هر تن فروش متعلق به فروش اسید استیک داخلی میباشد و ارزانترین مربوط 

 به محصول هیدروژن است.

ریال تعیین شده است که   ۱۳۶،۳۲۳برای هر دالر    ۱۳۹۷نرخ تسعیر ارز براساس بخشنامه بانک مرکزی در سال    

  تهیه گردیده است.  ۱۳۹۸و    ۱۳۹۷خ برای سال مالی  صورتهای مالی شرکت براساس همین نر

داشته باشد. در زمان تهیه این   ۱۳۹۹انتظار میرود نرخ تسعیر ارز پس از دوسال افزایش قابل مالحظه ای را در سال  

هزار ریال رسیده است لذا انتظار میرود مبلغ فروش شرکت   ۲۲۰نرخ مبادله نقدی دالر به ریال به بیش از  گزارش  

 داشته باشد.  ۱۳۹۹افزایش قابل مالحظه ای در سال  

 نشان میدهد.    ۱۳۹۷و    ۱۳۹۸سال   نمودارهای ذیل ترکیب فروش شرکت پتروشیمی فن آوران را در دو

در ترکیب فروش را نشان میدهد. با   ۹۸به    ۹۷روش متانول صادراتی از سال  مقایسه این دو نمودارکاهش درصد ف

این   ۹۸درصد در سال   ۱۰به    ۹۶درصد در سال    ۳۴فروش متانول صادراتی  با داخلی از  توجه به کاهش اختالف نرخ  

   کاهش فروش صادراتی در محصول متانول تاثیر بسزایی در کاهش فروش شرکت نداشته است.
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 ١٣٩٨ لاس-شورف غلبم

 )لایر نویلیم( نبرک دیسما ونم

 )لایر نویلیم(نژوردیھ
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 )لایر نویلیم()یلخاد( لوناتم

 )لایر نویلیم()یتارداص( لوناتم
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 ١٣٩٧ لاس-شورف غلبم

 )لایر نویلیم( نبرک دیسما ونم

 )لایر نویلیم(نژوردیھ

 )لایر نویلیم()یلخاد(کیتسا دیسا

 )لایر نویلیم()یتارداص(کیتسا دیسا
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 در دو نمودار ذیل مقدار و مبلغ فروش ارایه شده است. 

 

 

 

در دو نمودار فوق به وضوح قابل مشاهده میباشد که علیرغم عدم افزایش مقدار فروش متانول صادراتی در طی 

افزایش بدلیل  اما مبلغ فروش متانول صادراتی افزایش قابل مالحظه ای داشته است که    ۱۳۹۸تا    ۱۳۹۴سال های  

را   ۱۳۹۵نسبت به سال    ۱۳۹۸. به عبارت دیگر افزایش مبلغ فروش سال  میباشدتسعیر ارز    فروش محصوالت و   نرخ 

 )نترازه(نک دسما ونم

 )نترازه(نژورده

 )نترازه()خاد(کسا دسا

 )نترازه()ارداص(کسا دسا
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 )نترازه()ارداص( لوناتم
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١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶ ١٣٩٨ ١٣٩٧ 

نت رازھ ھب شورف رادقم

 )نترازه(نک دسما ونم

 )نترازه(نژورده

 )نترازه()خاد(کسا دسا
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 )نترازه()ارداص( لوناتم

٠ 

۵٠٠٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠٠٠ 

١۵٠٠٠٠٠٠ 

٢٠٠٠٠٠٠٠ 

١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶ ١٣٩٨ ١٣٩٧ 

)نترازھ(نبرک دیسما ونم  ٣٨۴٩۵ ٩٣١۵١٠ ٩۵٨۴٢ ٠۶٩٣٨٣ ۵٠٧٢٠٢ 

)نترازھ(نژوردیھ  ١٠٩١٣۶ ۶۶۵٨۶ ۴١۵۶٠ ۵٠٧٨٨ ۴١٢٨٣٩ 

)نترازھ()یلخاد(کیتسا دیسا  ۶۶٧ ٢٢٧٣۶١٨٨۵ ١٣٨٢۴۵۵ ٣٣۶١٧٩۶ ۴١۶٢۵٢۴ 

)نترازھ()یتارداص(کیتسا دیسا  ٩۵٧۴۵٧ ۵٧٩٩٩۶ ١۵٩٣٣۶ ۶٠٩٠٩۴ ۴٧۵٣٠٨ 

)نترازھ()یلخاد( لوناتم  ١١١۶١١ ٣٩٣۵٨۶۴١٨ ٧۵٧۶٣۶ ۴١٠١٩٧٩ ۵۵۴٢۵٠٠ 

)نترازھ()یتارداص( لوناتم  ۶۶٣٩٨٢۴ ۶۵۵٩٢۴٨ ٢۴۴٣٧۴١٨١١١٩ ٩۶١٨ ٨۴٠٢٣٧۶ 

یلیم
و

ن
 

لایر

لایر نویلیم ھب شورف غلبم
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نسبت به سال  درصد بدلیل افزایش متوسط نرخ فروش  ۹۳ و  درصد۷به میزان  میتوان بدلیل افزایش مقدار فروش

میلیون ریال در سال   ۲۶.۳هر هزار تن به  میلیون ریال به ازای    ۸.۷از    میباشد بطوری که متوسط نرخ فروش   ۱۳۹۵

افزایش نرخ فروش متانول تاثیر بسزای در افزایش متوسط نرخ فروش این سالها برعهده داشته   .  میباشد   ۱۳۹۸

 است.

 

 

 

 

 

 بهای تمام شده  

 ل دهنده آن را نشان میدهند.یاقالم تشکنمودارهای ذیل ساختار بهای تمام شده تولید و نسبت هزینه های 

 

 دزمتسد

 رابرس

 )کاروخ( ھیلوا داوم
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٢٠٠٠٠٠٠ 

۴٠٠٠٠٠٠ 

۶٠٠٠٠٠٠ 

٨٠٠٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠٠٠ 

١٢٠٠٠٠٠٠ 

١٣٩ ١٣٩٧ ١٣٩٨۶ 

دزمتسد  ١٠٧٨١٣ ١٣٩٨٣٠ ١٨٣٣٨٣ 

رابرس  ۴٢ ٣١٨٨١٧١ ١٨٠٢١٣۶٣٠٢٢۵ 

)کاروخ( ھیلوا داوم  ١٠۴٧۶٨٧٠ ١٨٢۵۵١٠ ۴٠۴٢٠۶۶ 

لایر نویلیم -هدش مامت یاھب هدنھد لیکشت مالقا ھلاس ھس ھسیاقم



 

 

د ئرحیم سلمانپور و شایان پورکا   15 

 

 

 

درصد بهای تمام شده را تشکیل میدهد .نرخ خرید   ۷۲تا    ۷۱نمودارهای فوق نشان میدهد که مواد اولیه )خوراک(  

مابین دولت و مجلس تعیین میگردد. متوسط نرخ خرید مواد اولیه توسط دولت و براساس تصمیمات و توافقات فی  

ریال بوده که با احتساب ضرایب باالسری معادل   ۸.۳۴۵برای هر متر مکعب معادل    ۹۸در سال    اولیه )خوراک(  مواد

ریال میباشد که افزایشی   ۱۱.۳۹۳در حدود    ۱۳۹۹ریال بوده. برآورد شرکت از نرخ خرید مواد اولیه برای سال    ۱۰.۸۰۹

 درصد را خواهد داشت.  ۵.۴میزان  به  

توسط   ۹۹تحلیل شایعاتی مبنی بر کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال  الزم به ذکر است در زمان تهیه این  

ریال برای هر مترمکعب   ۸.۳۴۵ماهه ابتدای سال مطرح گردیده و نرخ خرید خوراک )مواد اولیه( در از    ۵دولت برای  

درصدی مواد اولیه از اقالم تشکیل دهنده بهای تمام شده  ۷۲ست. با توجه به نسبت ریال کاهش یافته ا ۷.۵۶۵به 

 درصد کاهش یابد.   ۷در این شرکت انتظار میرود بهای تمام شده تولید به میزان بیش از  

 

 

 )کاروخ( ھیلوا داوم

 دزمتسد 71%

1% 

 رابرس

28% 

  ١٣٩٨ لاس هدش مامت یاھب بیکرت

 رابرس دزمتسد )کاروخ( ھیلوا داوم

 ھیلوا داوم
 )کاروخ(

72% 

 دزمتسد
1% 

 رابرس
27% 

 ١٣٩٧ لاس هدش مامت یاھب بیکرت

 رابرس دزمتسد )کاروخ( ھیلوا داوم
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 مقایسه اقالم ترازنامه

 بدهیهای شرکت در دوسال مقایسه شود. در دو نمودار ذیل سعی شده است ترکیب و میزان داراییها  و  

 

 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

 دقن يدوجوم

  تدم هاتوك ياھیراذگ ھیامرس

  ریاس و يراجت ينتفایرد دانسا و اھباسح

 الاك و داوم يدوجوم

 اھتخادرپ شیپ و تاشرافس

 دوھشم تباث ياھیئاراد

 تدم دنلب ياھیراذگ ھیامرس

 اھیئاراد ریاس

لایر نویلیم- اھییاراد

 ١٣٩٧ لاس

 ١٣٩٨ لاس
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همانطور که از دو نمودار فوق قابل مشاهده است میزان سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکت افزایش قابل مالحظه ای 

هزار میلیارد تومان که بخش اعظم آن از طریق اخذ تسهیالت    ۱.۸۰۰تقریبا به میزان  داشته است    ۱۳۹۸در سال  

 است. میزان سرمایه گذاریهای شرکت بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مالی بوده 

اگرچه استفاده از اهرم تامین مالی از طریق بدهی ها مزایای بسیاری را برای صاحبان سهام در بردارد بخصوص اگر 

بلندمدت بوده و مابقی   درصد آن تسهیالت  ۶۰این منابع در جهت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد اما تنها  

مدت میباشد. الزم بذکر است که شرکت در تامین هزینه های مالی تاکنون مشکلی نداشته و هزینه های مالی   کوتاه

مالیات شرکتها نرخ مؤثر هزینه بهره درصدی    ۲۵درصد مبلغ فروش را تشکیل داده که با توجه به نرخ    ۵.۶تقریباً  

تامین شده درصد    ۲۵تا    ۲۰میزان تسهیالت دریافتی عمدتاً با نرخ  نظر گرفت.   درصد  فروش میتوان در  ۳.۵حدوداً  

 است.

 

 شاخص های سودآوری   

 را نشان میدهد.  نمودار ذیل شاخصهای سودآوری چند ساله شرکت فن آوران 

 ١٣٩٧ لاس

 ١٣٩٨ لاس
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 ينتخادرپ ياھباسح

  يراجت
 اھتفایرد شیپ

  تایلام هریخذ
 يداھنشیپ ماھس دوس

  ينتخادرپ و
 يلام تالیھست

 دانسا و اھباسح يتفایرد

 يلام تالیھست  تدمدنلب ينتخادرپ

 نایاپ يایازم هریخذ  تدم دنلب يتفایرد

  نانكراك تمدخ

لایر نویلیم - اھ یھدب

 ١٣٩٧ لاس

 ١٣٩٨ لاس
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که از نمودار و جدول فوق قابل مشاهده است نسبت های بازدهی شرکت بخصوص در سه سال اخیر باالی همانطور

بیشتر به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز میباشد و در سال   ۱۳۹۷افزایش درصد تغییر سود در سال  درصد میباشد.    ۵۰

 همان نرخ سال قبل مورد استفاده قرار گرفته است.   ۱۳۹۸

 

 

 

 

 

 

 نسبتهای ارزیابی عملکرد مقایسه ای شرکت درجدول ذیل ارایه شده است.
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يروآدوس ياھتبسن

(ROA( يیاراد هدزاب  شورف هدزاب )شورف ھیشاح (صلاخ دوس تبسن (ROE( ھیامرس هدزاب  دوس رییغت دصرد
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شرکت بر اساس قیمت سهام آن شرکت در پایان همان سال محاسبه شده است. در زمان تهیه این P/E نسبت  

 P/Eالزم بذکر است که متوسط    میباشد.  ۲۹.۵۷رسیده و متوسط صنعت معادل    ۱۸.۶۲گزارش نسبت مزبور به  

شوینده   و  گذاری  سرمایه  وشرکتهای  آبادان(  و  فارابی  ده)پتروشیمی  زیان  شرکتهای  بجز  پتروشیمی  شرکتهای 

درصورتیکه قیمت جهانی متانول و محاسبات تحلیل حساسیت انجام شده مرتبط با آن را مد   میباشد.   ۲۶معادل  

ش نرخ تسعیر ارز در بدترین حالت شرکت معادل سود سال گذشته بدست  نظر قرار دهیم و با توجه به روند افزای

دالری به سود هر سهم   ۱۶۰هزار تومانی و نرخ فروش متانول  ۲۵خواهد آورد. و در خوشبینانه ترین حالت با دالر  

  P/E  ( (Forwardخواهد رسید که کمترین نسبت    ۱۱زیر  آینده    P/Eتومان خواهد رسید که نشان از نسبت    ۲.۶۷۲

  در بین شرکتهای پتروشیمی موجود در بازار بورس خواهد بود.  

 نشان میدهد.نمودار ذیل نیز روند تغییرات نسبتهای ارزیابی عملکرد شرکت را  

 

بطور کل شرکت فن آوران نسبتهای سودآوری بسیار خوبی را دارا میباشد که تداوم این روند این شرکت را بعنوان 

   یکی از بهترین شرکتهای بورس اوراق بهادار کشور قرار میدهد.  

 شاخص ورشکستگی 

ص از ترکیب پنج شاخص ورشکستگی آلتمن یکی از معیارهای ارزیابی مؤثر در ارزیابی شرکتها میباشد. این شاخ

داراییها ،  نسبت فروش به کل داراییها ، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل داراییها ، سرمایه در گردش به  
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۵٩٧۴ 

١١٣۶٧ 
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١٣٩ ١٣٩٣ ١٣٩٢۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶ ١٣٩٨ ١٣٩٧ 

یروآدوس یا ھسیاقم یاھتبسن

(EPS( مھس رھ )يدیاع(دوس (DPS( مھس رھ يدقن دوس  مھس رھ يدقن نایرج
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شاخص  این  براساس  میشود.  حاصل  داراییها  کل  به  بهره  و  مالیات  از  قبل  سود  و  داراییها  کل  به  انباشته  سود 

باشد در حالت میان    ۲.۹تا    ۱.۲حال ورشکستگی و اگر مابین    باشد شرکت در  ۱.۲کمتر از  درصورتیکه عدد حاصل  

نزدیکتر باشد وضعیت شرکت از لحاظ ورشکستگی   ۲.۹ورشکستگی و عدم ورشکستگی میباشد و هر چقدر به عدد  

 شرکت در سالمت کامل از لحاظ ورشکستگی قراردارد.   ۲.۹مناسبتر میباشد و باالتر از  

 

بوده که وضعیت مناسبی را نشان میدهد. دلیل کاهش این    ۲نمودار فوق نشان میدهد شرکت فن آوران  باالی عدد  

مربوط به افزایش میزان بدهی شرکت از طریق اخذ تسهیالت مالی بوده که شرکت را در ریسک    ۹۸شاخص در سال  

های شرکت فن آوران خوشبختانه در جهت  باالتری قرار داده است. الزم به ذکر است که  افزایش میزان بدهی  

عملکرد مناسب مدیریت شرکت درجهت برنامه سرمایه گذاری بلند مدت به مصرف رسیده است که نشان دهنده  

 ریزیهای آتی و استفاده از ظرفیتهای سودآوری شرکت میباشد.

 

 سود هر سهم  

  هر سهم را با میزان سود نقدی تقسیمی هر سهم نشان میدهد.  نمودار ذیل مقایسه ای از سود 
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شرکت فن آوران در خصوص سیاست تقسیم سود تقریباً در تمام سالهای قبل از یک روند ثابت تبعیت نموده و 

درصدی را نشان میدهد. این نحوه تقسیم سود یکی از نشانهای بلوغ  ۹۸میانگین چندین ساله نشان از تقسیم سود  

شرکت در بررسی روند رشد شرکتها میباشد. با توجه به طول عمر شرکت میتوان اذعان داشت که شرکت در مرحله  

 بلوغ بسر میبرد. 

 

مالی نشان میدهد. را برای چهار سال  همانطور که    جدول ذیل اطالعات تصویب سود نقدی و زمان پرداخت آن 

 مشخص میباشد 

 

 مالی های نسبت

روند تغییرات شرکت نسبتهای مالی میتوانند تصویر بهتری از وضعیت شرکت و مقایسه چندین ساله آنها میتوانند  

 را بهتر نشان دهد.

 را نشان میدهد.   ۱۳۹۸جدول ذیل خالصه نسبتهای مالی با اهمیت شرکت براساس صورتهای مالی 

سود نقدی ھر سھمزمان تصویبشـــــــــــرح
تاریخ شروع پرداخت 

سود

٠١-٠۶-١۵١۶۵٠٠١٣٩٩-٠۴-١٣٩٩سال مالی ١٣٩٨

١۶-٠۵-٢٢١۶٠٠٠١٣٩٨-٠۴-١٣٩٨سال مالی ١٣٩٧

٠١-٠۵-٣٠۵٠٠٠١٣٩٧-٠۴-١٣٩٧سال مالی ١٣٩۶

٠١-٠۵-٣١٢٧۵٠١٣٩۶-٠۴-١٣٩۶سال مالی ١٣٩۵

٢٨-٠۴-٢۶٢١٠٠١٣٩۵-٠۴-١٣٩۵سال مالی١٣٩۴
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 خود گویای وضعیت شرکت میباشد و لزومی به توضیح بیشتر نمیباشد.جدول فوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل حساسیت سودآوری

در این قسمت برآن شدیم تا تحلیل حساسیت میزان تغییرات سود هر سهم را نسبت به تغییرات نرخ تسعیر ارز و 

 دهیم . بهای فروش متانول و همچنین نسبت به تغییر نرخ خرید مواد اولیه نشان  

سود انباشته ھر سھمنسبت سریعنسبت بدھینسبت جاری

١.٠٠٠.٧۶٠.٨٢١٩۶٨٠

سودمندی وامدوره وصول مطالبات
نسبت پوشش 

ھزینه ھای بھره
نسبت کفایت وجه نقد

١١۶١.٧٧٩.١٧٠.۵٣

حاشیه سود خالصمطالبات تجاری به سود عملیاتی
مطالبات تجاری به 

فروش

نسبت بدھی به حقوق 

صاحبان سھام

۶٧%۵۵%٣۴%٢٩.۴١
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دالر در هر تن کاهش یابد حتی   ۱۴۰همانطورکه در جدول فوق مشخص است درصورتیکه نرخ جهانی متانول به زیر 

 ۱۳۹۸به سودآوری همانند سال    ۱۳۹۹هزار ریال هم برسد شرکت نمیتواند در سال    ۲۵۰اگر نرخ تسعیر ارز به باالی  

هزار ریال میتواند شرکت   ۲۰۰برای هر تن و نرخ تسعیر ارز باالی  دالر    ۱۴۰برسد. اما محدوده نرخ فروش متانول باالی  

را در سطح سودآوری مناسب قراردهد. الزم به ذکر است که متغیرهای مورد توجه در این تحلیل فقط نرخ تسعیر 

 است در تحلیل کاملتر کلیه متغیرهای مرتبط را در نظر گرفت. ارز و نرخ  جهانی فروش متانول بوده اما الزم 

یکی از متغیرهای مؤثر در افزایش یا کاهش سودآوری شرکت نرخ خرید خوراک )مواد اولیه( میباشد. باتوجه به 

درصد بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد تغییر در این متغییر میتواند تاثیر بسزایی   ۷۰اینکه مواد اولیه حدود  

ماهه اول سال   ۵برای    ۱۳۹۹تروشیمی ها در سال  طبق شنیده ها نرخ خوراک پ  بر سودآوری شرکت داشته باشد.

ریال برای هر   ۷.۳۵۳بدلیل شیوع همگیر ویروس کرونا توسط دولت کاهش معناداری یافته و قرار شده است به  

 ریال برای هر متر مکعب گاز میباشد.   ۸.۳۴۵معادل    ۱۳۹۸مترمکعب تقلیل یابد. نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال  

 

هزار ریال افزایش یافته و انتظار میرود این روند   ۲۲۰تهیه این گزارش نرخ مبادله دالر به ریال به باالی  تا تاریخ  

 افزایشی تا پایان سال جاری ادامه دار باشد. 
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 قابلیت نقدشوندگی 

 جدول ذیل اطالعات مرتبط با معامالت سهام شرکت را در در طی یکساله اخیر ارایه میدهد:
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 سهام شناور میزان  ترکیب سهامداران و 

 باشد: ترکیب سهامداران شرکت بقرار ذیل می

 

درصد   ۱۲، میزان سهم شناور شرکت میباشدسهم  هزار  ۳۱۸میلیون سهم و حجم مبنا   ۹۵۰تعداد کل سهام شرکت  

 برای هر سهم  ریال  ۱۶.۵۰۰پس از مجمع عمومی و تقسیم سود نقدی   ۱۳۹۹تیرماه   ۱۷  درو ارزش روز سهام شرکت  

 باشد. ( می  میلیارد تومان  ۲۹.۸۸۹  میلیارد ریال)  ۲۹۸.۸۸۹معادل  

هزار   ۳۲۹میلیون سهم منتشره در حال حاضر    ۹۵۰درصد و حجم مبنا با توجه به    ۱۲میزان سهام شناور شرکت  

 سهم میباشد.

  

 تغییرات آن قیمت سهام و 

و با   ۱۳۹۸ریال بوده که به مرور از خرداد ماه    ۳۵.۰۰۰در حدود    ۱۳۹۸قیمت سهام شرکت فن آوران در ابتدای سال 

وگزارش افزایش میزان سود هر سهم روند افزایش قیمت سهام در بازار شروع شد   ۱۳۹۷ارایه صورتهای مالی سال 

  ۱۳۹۹با افزایش روند ورود نقدینگی به بورس در سال  .ریال رسید ۹۵.۰۰۰به حدود  ۱۳۹۸بطوری که در پایان سال 

سبب شد تا قیمت   ، و گزارش سودآوری باالی شرکت که جز باالترین شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادارمیباشد

 هزار ریال رسید.  ۳۰۰سهام تا قبل از متوقف شدن برای مجمع عادی ساالنه به باالی  

 ت قیمت سهام شرکت را در یکسال اخیر نشان میدهد.  نمودار ذیل روند تغییرا
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 سرمایه گذاری های شرکت 

  : باشد سرمایه گذاری شرکت در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت بقرار ذیل می

 

 باشد: ترکیب سرمایه گذاریهای کوتاه و بلندمدت شرکت به قرار ذیل می

 

افزایش سرمایه گذاریها در شرکتهای پتروشیمی فعال در حوزه اقدام به    ۹۸و    ۹۷شرکت فن آوران در طی سالهای  

 فعالیت خود نموده که میتواند اضافه ارزش بسیار زیادی در ارزش شرکت در سالهای آتی بنماید.

یکی از سر مایه گذاریهای شرکت خرید سهام شرکت تاپیکو میباشد شرکت تاپیکوسهامدار عمده شرکت فن آوران 

بورس شرکتها میبایست سهام خود در شرکت مادر را بفروش رسانند که تاکنون علیرغم میباشد و طبق مصوبه  

اعالم مزایده مؤفق به واگذاری نشده است. قیمت  بازارسهام  شرکت تاپیکو نسبت به قیمت تمام شده آن در حدود 
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ریال را   ۵۰.۵۵۶معادل  این اضافه ارزش نسبت به بهای تمام شده اضافه ارزشی  درصد افزایش را نشان میدهد.    ۹۱۱

ریال   ۳۰.۰۰۰. پیش بینی میشود قیمت سهام شرکت تاپیکو به  آورده استبه ارمغان    فن آوران  شرکتهر سهم    برای  

 افزایش پیدا نماید. که تقریباً باعث افزایش یکصد هزار ریالی برای ارزش سهام شرکت فن آوران بهمراه دارد.

پتروشیمی خارگ براساس اظهارات شرکت به منظور مدیریت یکپارچه و مدیریت سرمایه گذاری در سهام شرکت  

درصد سهام شرکت پتروشیمی خارگ را در    ۴بازار داخلی و خارجی محصول متانول میباشد. شرکت فن آوران تنها  

سرمایه  اختیار دارد. قیمت سهام شرکت پتروشیمی خارگ تا تاریخ تهیه این گزارش در مقایسه با بهای تمام شده 

 ۱۸.۷۱۲. این اضافه ارزش نسبت به بهای تمام شده اضافه ارزشی معادل  درصد رشد داشته است  ۱۴۶۵گذاری معادل  

 ریال را برای  هر سهم شرکت فن آوران به ارمغان آورده است.

ش حاصل شده است. ارز  ۱۳۸۹درصد بوده که در سال    ۴۸سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی فارابی معادل  

بهای تمام شده   به  بدلیل زیان ده بودن    ۳۴۱۰بازار سهام پتروشیمی فارابی نسبت  را نشان میدهد.  درصد رشد 

شرکت مزبورو عدم وجود اطالعات کافی درخصوص وضعیت آتی شرکت سهام این شرکت در بازار از رشد مناسبی 

ایست از روش ارزش جایگزینی استفاده میببرخوردار نبوده است و برای ارزیابی ارزش سهام سرمایه گذاری شده  

نمود. با این حال درصورت درنظر گرفتن ارزش بازار سهام در تاریخ تهیه گزارش اضافه ارزش نسبت به بهای تمام 

 ریال را برای هر سهم شرکت فن آوران به ارمغان آورده است.  ۱۱.۶۶۱شده اضافه ارزشی معادل  

 

شرکت خریداری سهام شرکت پتروشیمی مرجان میباشد     ۱۳۹۸سرمایه گذاری مؤثر دیگر شرکت خریداری در سال  

در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به   ۱۳/۰۷/۱۳۸۴پتروشیمی مرجان )سهامی خاص( در تاریخ  

و تجارت استان بوشهر صادر شده   از طرف سازمان صنعت، معدن  ۱۳۸۸/ ۱۷/۱۱ثبت رسیده و جواز تأسیس در تاریخ  

ا باست. پتروشیمی مرجان )متانول هفتم( از جمله طرح های برنامه پنجم شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که  

) معادل   تاپسو در فاز  هزار  ۱۶۵۰ظرفیت پنج هزار تن در روز  لیسانس هالدور  منطقه ویژه   ۲تن در سال( تحت 

 .ن بوشهر واقع شده استاقتصادی پارس جنوبی عسلویه در استا

درصد   ۸۰اعالم نمود که با    ۹۸این شرکت در اردیبهشت ماه سال  به بهره برداری رسید.    ۹۷این شرکت در سال  

ظرفیت اسمی درحال فعالیت میباشد. ارزش روز این سرمایه گذاری با توجه به نوع محصوالت تولیدی نمیتواند 

برابر ظرفیت تولیدی اسمی   ۱.۶۵ظرفیت تولیدی این شرکت معادل  . همچنین  کمتر از ارزش شرکت فن آوران باشد

 درصد سهام شرکت پتروشیمی مرجان را در اختیار دارد.  ۳۳شرکت فن آوران میباشد. شرکت فن آوران  

نرمال   ۱.۵۰۰.۰۰۰تن متانول در سال است. خوراک این واحد    ۱.۶۵۰.۰۰۰هدف از اجرای پروژه پتروشیمی مرجان، تولید  

گاز طبیعی،   و    ۹۶۰مترمکعب  اکسیژن  از   DMتن آب    ۱.۱۲۰هزار تن  منعقده  قرارداد  طبق  باشد که  می  درسال 

 پتروشیمی دماوند تامین می نماید.

میلیارد   ۵.۵۰۰یون یورو و  میل  ۴۶۵کل هزینه سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت و بهره برداری از این طرح حدود  

 تامین شده است.  سهامداران ریال بوده که کل منابع از محل آورده  

در حدود   مرجان  پتروشیمی  فعالیت شرکت  از  آینده سود حاصل  در  میرود  درصد سود شرکت    ۲۰تا    ۱۵انتظار 

 پتروشیمی فن آوران را تشکیل دهد. 
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به سرمایه گذاریهای شرکت فن آوران   انجام سرمایه باتوجه  با  میرسد شرکت در حال توسعه فعالیت خود  بنظر 

 گذاری در تاسیس و راه اندازی پروژه های مشابه حوزه فعالیت خود میباشد.

شرکتهایی که به بلوغ رسیده اند به دلیل ثبات در عملکرد و فعالیتهای تولیدی خود اقدام به افزایش میزان سرمایه 

خود مینمایند تا از این طریق نسبت به تکمیل زنجیره تولید اقدام حوزه فعالیت    گذاریهای خود در صنایع مشابه

 نموده باشند. 

ارمغان  به  برای شرکت  را  باالیی  بسیار  بازده  آینده  در  درپتروشیمی مرجان  بلندمدت شرکت  سرمایه گذاریهای 

 خواهد آورد.

اضافه   ، سهام سه شرکت فعال در بورس اوراق بهادارسرمایه گذاری در درحال حاضر تنها از اضافه ارزش بهای بازار

 فن آوران   شرکتنصیب  هزار ریال  نسبت به بهای تمام شده سرمایه گذاری به ازای هر سهم    ۸۰ارزشی بیش از  

د  حاصل گردیده است. این اضافه ارزش جدای از ارزش سهام پتروشیمی مرجان بوده که با توجه به تسریع روند ورو

 شرکتها به بورس اوراق بهادار انتظار میرود در سال جاری در بورس اوراق بهادار پذیرفته شود.  

  

 

 پایان

 

   

 

 

  

 
 
 


