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 مقدمه

ور و جهان صنعت نفت دربرگیرنده و محرک بسیاری از صنایع مانند پتروشیمی، فوالد، خودروسازی بطور کلی اقتصاد کش

نفت  ندارد. یدانآمده کاربرد چن رونیب نیکه از دل زم یصورتو به ستین دیمف یلینشده خ یورآفر ایصورت خام نفت بهاست. 

 هانیو آلکال هانیها، دنفتا، آلکن ها،کیآرومات ن،یمختلف مانند پاراف یهابا وزن و طول ییهادروکربنیبه خاطر دارا بودن ه

و  دروژنیز هامتفاوت هستند که تنها  یهابا طول ییهامولکول اهدروکربنیواقع گردد. ه دیمف یدر موارد متعدد تواندیم

از جداکردن  نفت در واقع عبارت است شی. فن پاالدهدیم یها خواص متفاوتمختلف به آن یختارهااند، ساشده لیکربن تشک

ماده  توانیو خالص شدند م دهیاجزا از هم جدا گرد که نیهم .دهنده نفت از هم لیو باالبردن درجه خلوص اجزا تشک

و  زوبوتانیتر مانند اکوچک یهامولکول بیبا ترک توانیروانه بازار مصرف کرد. م میطور مستقسوخت را به ای یروغنکار

معموالً  نمود. هیته ردنظربا اکتان مو یسوخت توانیم ونیمرازسید ایکردن  نیهمانند آلکالن ییهاپروسه یط لنیبوت ای لنیپروپ

 یباال تیظرف لی. به دلباشندیصدهزار بشکه نفت در روز را دارا م نیاز صدهزار تا چند شیپاال ییبزرگ توانا یهاشگاهیپاال

 .کنندیطور مداوم کار مسال به نیماه تا چند نیاز چند یمدت طوالن یبه صورت دائم برا هاشگاهیاز پاال یاریبس از،یمورد ن

ه بر اساس کهستند  یمتفاوت یهایدگیچیپ یاند داراشده یآن طراح یکه بر مبنا یوع خوراکنفت بسته به ن یهاشگاهیپاال

 نیمتوسط ب یگدیچیبا پ شگاهیپاال کیاحداث  یبرا یگذارهیسرما زانی. مکنندیم دیتول یو نوع محصوالت متفاوت زانیآن م

زار دالر در هر بشکه ه ۲۵تا  ۲4گاه تا  یدگیچیدرجه پ شیاست و با افزا شیپاال تیفهر بشکه ظر یهزار دالر به ازا 1۹تا  1۸

 دارد. ازین یگذارهیسرما
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 ها پاالیشگاه انواع

 :زیر تقسیم نمود توان پاالیشگاه ها را از لحاظ محصوالت تولیدی به سه دستهبه طور کلی می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

متداول ترین نوع پاالیشگاه  :سوخت های پاالیشگاه .1

تولید سوخت های رایج مانند ها هستند و هدف آن

. است …بنزین، گازوییل، گاز مایع، نفت سفید و

شگاه شگاه آبادان، پاالیپاالی تهران، پاالیشگاه مانند

 …اراک و

 

ع ها انواکه محصوالت تولیدی آن :ساز روغن های پاالیشگاه .۲

 …روغن ها و روان کننده های سبک و سنگین، قیرها و

 به مجزا صورت به هم توانندمی محصوالت این. هستند

عملیات یک  ادامه در اینکه یا و بپردازند روغن تولید

ای هپاالیشگاه سوخت این کار را انجام دهند. از پاالیشگاه 

توان به پاالیشگاه نفت پارس و معروف در این حوزه می

 .پاالیشگاه نفت بهران اشاره کرد

 

که عالوه بر تولید  :ییپتروشیمیا های پاالیشگاه .3

فراورده های سوختی، مواد اولیۀ واحدهای پتروشیمی 

-د میمانند آروماتیک ها، اتیلن، بوتادین و غیره را تولی

کنند. از جمله پاالیشگاه های معروف در این حوزه 

 .توان به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کردمی
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 آن های فرآیند و خام نفت پاالیش

 
  

 

 

 

 

 

 

 

باشد. در پایان  رسد که هدف آن ها حذف آالینده ها از فراورده های نفتی میپس از این فرایندها نوبت به فرایندهای تصفیه می 

. شوندمی انجام …و دودکش های گاز فرآوری  برای حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی ها، عملیات تصفیه پساب ها،

ی جداگانه در پاالیشگاه ها انجام شده و دارای استانداردهای بسیار دقیقی هستند که باید واحدها در ها فرایند این از هرکدام

 .تماماً اجرا شوند

 

 پاالیشگاه های کشور

 پاالیش نفت اراک پاالیش نفت آبادان

 پاالیش نفت بندرعباس پاالیش نفت اصفهان

 پاالیش نفت تهران پاالیش نفت تبریز

 شیرازپاالیش نفت  پاالیش نفت جی

 پاالیش نفت شیراز پاالیش نفت کرمانشاه

به طور کلی در یک پاالیشگاه برای دستیابی به 

محصوالت مورد نیاز، یک سری فرایندهای فیزیکی و 

، شود. مهم ترین عملیات پاالیشگاهشیمیایی انجام می

باشد که هدف آن جداسازی نفت می تقطیر نفت خام

خام به برش های نفتی است. در ادامه، فرایندهای 

ا تغییر خواص فراورده ها دیگری جهت بهبود خواص ی

توان به شود. از جملۀ این فرایندها میانجام می

 رفرمینگ و ایزومری برای افزایش عدد اکتان بنزین و

 …فرایندهای هیدروکراکینگ، ککینگ، الیگومری و

 های فراورده از سبک های سوخت تولید برای

 .کرد اشاره ترسنگین
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 بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر پاالیشی ها:

 قیمت جهانی نفت .1

 

 یفتگهدرصد رشد  ۲1را به ثبت رساندند و شاخص نفت برنت با  ۲0۲0از اواسط سال  یرشد هفتگ نیبزرگترقیمت نفت 

 بسته شد. ۲00۸از سال  متیق نیدر باالتر یدرصد رشد هفتگ ۲۶با  کایو شاخص نفت آمر ۲013از سال  متیق نیدر باالتر

ام برنت در نفت خ متیادامه داشته باشد، ق هیاعالم کرد اگر اختالل در عرضه نفت روس مورگانیپیج یگذارهیبانک سرما

  .رسدیدالر در هر بشکه م 1۸۵به  یالدیم یجارسال انیپا

 
 

 

ماه چهارم 3دالر در هر بشکه برسد و  100ماه سوم به 3دالر در هر بشکه باشد و در  110  جاری میالدیماه دوم سال 3در 

مورگان انتظار دارد بدون حضور نفت ایران در بازار، متوسط قیمت نفت در پیدالر در هر بشکه به پایان برساند. جی ۹0را با 

دالر در هر  ۹۵ماه پایانی 3و در  دالر در هر بشکه 10۵ماه سوم 3دالر در هر بشکه، در  11۵جاری میالدی ماه دوم سال 3

 .بشکه باشد

 دالرنرخ  .2

 
  

 مورگان،یپیج لگرانیتحل طبق گفته

 هیدرصد از نفت روس۶۶در حال حاضر 

 نیا لگرانیندارد. تحل یداریخر چیه

نفت  کهیدارند درصورت دهیبانک عق

 یجهان یبالفاصله به بازارها رانیا

مدت به نفت در کوتاه متینگردد، ق

  .رسدیدر هر بشکه م دالر 12۰

قرار  تیو در اولو هامیتحر یگستردگ

ی     برا ییامدهایپ یانرژ تیگرفتن امن

 کایبه اروپا و آمر هیفروش نفت روس

بشکه  ونیلیم4 /3داشته و بر فروش 

این بانک  .گذاردیم ریدر روز نفت تاث

بینی گذاری همچنین پیشسرمایه

  کند متوسط قیمت نفت خام برنتمی

عامله م بازار ارز در روزهای اخیر منتظر اخبار مذاکرات احیای برجام است.

نرژی اتمی اگران ارزی در انتظار انتشار نتایج سفر مدیر کل آژانس بین المللی 

 د،به ایران هستند و در صورتی که ایران با آژانس به توافق مشخصی برس

حیای اباور دارند که  تحلیلگرانفروش دالر افزایش خواهد یافت. شماری از 

تمام این ،. انس خواهد داشتتوافق هسته ای بستگی به مذاکرات ایران با آژ

عناداری مگمانه زنی ها حداقل تا انتهای هفته موجب نشده بودند که دالر افت 

شده  رزابازار  نرخ هایرا تجربه کند. آن ها در بهترین حالت سد راه افزایش 

 بودند.
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ر تومان حمایت هزا ۲4دالر محدوده از دید نمودار در صورتی در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت آزاد به نظرمی رسد دالر 

ته شود به لحاظ تومان را رو به پایین شضکس ۲۵400با اهمیت برای دالر است البته گفتنی است در ابتدا می بایست حمایت 

جنوبی نیز آزاد  باید درنظر داشت که با موفقیت در مذاکرات، منابع بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند کرهاخابر نیز 

د. اگر دولت برای تواند باعث کاهش کوتاه مدت نرخ ارز در بازار شود که ورود این حجم عظیم از نقدینگی به بازار میشومی

مدت ان مدت مینرخ ارز در  و تثبیت  این حجم از منابع برنامه های اقتصادی و درستی داشته باشد، میتواند به کاهش 

خ ارز در بلند مدت بازار و اهداف کوتاه مدت فکر کند، شاهد افزایش محسوس نربیانجامد ولی اگر دولت صرفا به ارزپاشی در 

 خواهیم بود.

 ظرفیت پاالیشگاه های کشور:

درصد از ظرفیت کل  ۲.۲میلیون بشکه در روز است که معادل  ۲.۲، تقریبا ۲01۹های ایران در سال ظرفیت تولیدی پاالیشگاه

باشد. هزار بشکه می 3۹۹جهانی است. بیشترین ظرفیت تولیدی در این سال نیز مربوط به پاالیشگاه نفت آبادان با تولید روزانه 

تن قیر بعنوان بزرگترین تولیدکننده انواع قیر در ایران و خاورمیانه  هزار ۸00میلیون و  1د یشگاه نفت جی نیز با ظرفیت تولیپاال

 .ستا

 پاالیشگاه
 ظرفیت بالفعل 

 )هزار بشکه در روز(

سال 

 برداریبهره

 13۵۸ 373 اصفهان 

1۲۹1 3۶۶ آبادان 

137۶ 3۲3 بندرعباس 

137۲ ۲۵3 شازند 

1347 ۲4۶ تهران 

13۵۶ 10۸ تبریز 

13۵۵ ۵7 الوان 

13۵۲ ۵۵ شیراز 

1301 ۲1 کرمانشاه 

 

 

های پاالیشگاهی را از منظر ظرفیت تولید توان شرکتمی

و ظرفیت نفت مصرفی بررسی کرد و جایگاه مختلفی به 

 آنان داد.

ها، ستاره یشگاهبشکه نفت ارسالی به پاال ۲،۶۲3،000از 

. خلیج فارس بیشترین سهم را در دریافت روزانه نفت دارد

های آبادان، اصفهان و بندرعباس سپس به ترتیب شرکت

 قرار دارند.
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 :محصوالت شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

نفت کوره نفت گاز بنزین وکیوم باتوم

مقدار تولید

شپنا شبندر شتران شراز شبریز شاوان
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این صنعت عمدتا شامل محصوالت تولیدی در 

گازوئیل، بنزین، سوخت جت، لوبکات، وکیوم 

باشد و در کل این محصوالت را در باتوم و... می

سه دسته فرآورده های نفتی، فرآورده های ویژه 

تحویل مشتریان عمده و فرآورده های ویژه 

شوند. در حال خوراک صنایع کوچک تقسیم می

اخلی بوده حاضر، بازار اصلی محصوالت شرکت، د

ها مکلف به تحویل و بر اساس قانون کشور، شرکت

پنج فرآورده اصلی به عالوه سوخت هوایی خود به 

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

باشند و شرکت ملی پخش فرآورده های ایران می

ه بنفتی ایران با توجه به مؤلفه های مختلف اقدام 

نماید. این می فروش هر یک از پنج فرآورده اصلی

پنج فرآورده اصلی شامل گاز مایع، بنزین، نفت 

باشد.محصوالت سفید، نفت گاز و نفت کوره می

.ویژه تولیدی شرکت شامل نفتا، وکیوم باتوم، 

 وکیوم سالپس، لوبکات، ایزوریسایکل، انواع حالل

باشند که در بورس کاال و انرژی عرضه و غیره می

ها شرکتهای شوند و مشتریان عمده آنمی

ر قیرسازی و تولید کننده انواع روانکار هستند. د

 4دو نمودار مقابل مقدار تولیدات و مبلغ فروش 

محصول اصلی شرکتهای پاالیشی حاضر در بورس 

 با یکدیگر مقایسه شده است:
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 جایگاه

 لحاظ ارزش بازار صنعت برتر از 2۰جایگاه صنعت فرآورده های نفتی بین 

 

 *ارقام جدول به میلیون ریال است.

گرانبهای  تولید فلزات به لحاظ ارزش بازار، این صنعت در جایگاه ششم و باالتر از صنایع همچون بانکها و مؤسسات اعتباری،

 غیرآهن و بیمه قرار دارد.

 

ارزش بازارصنعتردیف

14,215,492,969سرمایه گذاری1

8,101,087,641اهن و فوالد2

7,477,235,848مواد شیمیایی-متنوع3

5,928,914,933کانی های فلزی4

3,617,173,722فراورده های نفتی5

3,467,381,677بانکها و موسسات اعتباری6

3,113,118,053تولید فلزات گرانبهای غیراهن7

2,536,715,120سرمایه گذاری استانی8

1,765,110,035بیمه9

1,409,841,014تولید کود و ترکیبات نیتروژن10

1,139,579,650خودرو11

819,960,900مخابرات12

811,430,000فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار13

628,599,734دارویی14

620,755,000نرم افزار و خدمات15

596,297,394خدمات رفاهی متنوع16

549,940,400فعالیت مهندسی17

467,556,434سیمان، اهک و گچ18

429,980,618محصوالت کشاورزی19

417,541,430محصوالت پاک کننده20
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 بازدهی

 به لحاظ میزان بازدهی 14۰۰صنعت برتر سال  2۰جایگاه صنعت فرآورده های نفتی در بین 

 

باشد.*ارقام جدول به میلیون ریال می  

آورده های نفتی با دهد. صنعت فرنشان می 1400صنعت برتر از لحاظ بیشترین بازدهی را از ابتدای  ۲0جدول باال، بازدهی 

در رده ششم قرار دارد. 1400درصد بازدهی از ابتدای  4.۹۶  

  

هارزش صنعت در ابتدای دوره صنعتردیف درصد بازدهی از ابتدای 1400ارزش صنعت در انتهای دور

6,160,215,3477,429,888,82724/69استخراج کانه های فلزی1

1,638,603,7351,883,751,92217/18بیمه و بازنشستگی2

4,286,599,4174,533,133,30912/71چندرشته ای صنعتی3

14,790,964,04715,208,552,75412/48شیمیایی4

10,898,400,42611,467,650,0308/44فلزات اساسی5

3,840,738,0333,697,903,8784/96فرآورده های نفتی6

13,160,00013,151,0001/81سایر واسطه گریهای مالی7

10,62010,6200/00تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور8

9,313,4009,313,4000/00ابزار پزشکی9

2/67-161,034,102149,050,602استخراج نفت گاز جز اکتشاف10

7/39-263,342,074243,210,667هتل و رستوران11

9/10-739,168,530652,614,750رایانه12

12/81-1,185,259,578988,460,236عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم13

14/52-1,954,623,4261,720,265,722خودرو و قطعات14

18/30-4,982,273,6474,034,873,831بانکها و موسسات اعتباری15

19/72-2,029,953,9601,628,888,760فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط16

19/98-5,687,405,3644,348,597,221سرمایه گذاریها17

23/31-1,692,568,0911,224,129,356دارویی18

23/55-735,115,641554,771,503فنی و مهندسی19

25/42-118,280,97082,875,800استخراج زغال سنگ20



 

 گزارش تحلیل صنعت پاالیشگاه

 

 

 

 نسبت های مالی صنعت پاالیشگاهی:

 حاشیه سود خالص حاشیه سود ناخالص سهم ردیف
بازده دارایی 

 ها

بازده حقوق صاحبان 

 سهام

دوره وصول 

 مطالبات

ها به جمع بدهی

 هاجمع دارایی

 13 شتران%  11%  ۵۸%  ۸۲%  ۵.1۸ ۲۵%  

۹ شپنا%  ۹%  40%  7۸%  10.۸1 47%  

13 شبندر%  1۲%  ۵3%  ۸4%  ۹.۲۶ 3۶%  

1۲ شبریز%  ۹%  ۶0%  1۲۵%  1۵.۲۶ ۵7%  

11 شراز%  ۹%  3۵%  103%  13.3۸ 7۵%  

1۶ شاوان%  ۵%  ۶1%  14۲%  10.۲۵ ۵۵%  

 

تران بیشترین شترین نسبت های مالی نمادهای صنعت پاالیشگاهی نمایش داده شده است. نمادهای شبندر و در جدول باال، مهم

ن، شبریز و شراز لحاظ بازده دارایی ها، نمادهای شاوااند. همچنین به میزان نسبت حاشیه سود خالص را به خود اختصاص داده

ز آن شبندر است. اترین دوره وصول مطالبات نیز مربوط به شتران و پس کنند. پایینبهترین استفاده را از دارایی های خود می

 ها مربوط به نمادهای شتران، شبندر و شپنا است.ها به جمع داراییکمترین نسبت جمع بدهی

 و نسبت قیمت به سود ضریب بتا
 

 ارزش بازار )میلیون ریال( P/E-ttm بتا عنوان ردیف

 13۹،0۹7،۲3۸ 4.07 1.03 شاوان 

7۵۵،310،000 4.4 1.۶۹ شتران 

۹1۲،1۸1،۶۵0 4.۶3 1.۲۹ شبندر 

11۶،3۶۹،۸7۹ 4.۶4 0.۸۵ شراز 

3۵0،300،000 4.۸۶ 1.۲1 شبریز 

۸14،۵30،۸3۶ ۵.0۹ 1.7۵ شپنا 

 

در جدول باال نمادهای صنعت فرآورده های نفتی)پاالیشی( به ترتیب از کوچک به بزرگ به لحاظ نسبت قیمت 

قرار گرفته است. نسبت قیمت  ۵بینیم که برای تمامی این نمادها این نسبت زیربندی شده اند. میبه سود طبقه



 

 گزارش تحلیل صنعت پاالیشگاه

 

 

 

است. پس از آن شتران و شبندر قرار دارند. گروه، پایینترین به سود در نماد شاوان در بین سایر شرکت های هم

 همچنین نمادهای شراز، شاوان و شبریز کمترین ضریب بتا را به خود اختصاص داده اند.
 عملکرد سود و زیان صنعت فرآورده های نفتی )پاالیشی(

 

 سود)زیاد(خالص سود)زیان( عملیاتی سود)زیان( ناخالص فروش سهم ردیف

سود هر سهم بر 

 اساس آخرین

 سرمایه

 3۲3،0۲4،7۲3 شتران  7۶3،۲۹7،۸۶  4۶3،7۵۵،104  7۲۹،7۹3،110  ۶۵۲ 

371،۵4۸،10۹،1 شپنا  710،۲3۹،1۲۸  717،۶00،1۵۸  34۲،44۹،14۸  ۹۵3،1  

110،۹۸3،۸۹4 شبندر  ۵3۸،۸14،114  ۸3۸،0۵۵،1۵3  7۵1،071،134  ۹۹۸ 

۲۵۶،۶۶۵،3۵۸ شبریز  ۶0۲،4۹1،47  4۶۹،۵41،۵7  ۸01،۶77،۵۵  ۵۶۸،۵  

۹۹4،3۵۲،14۵ شراز  74۵،3۶4،17  ۹۲3،34۹،۵3  00۸،734،۲0  17۸،۲0  

۸4۹،۲7۶،13۹ شاوان  137،7۹۶،۲3  7۹۲،304،۲4  ۵۵4،۵47،۲0  ۹70،17  

باشد.* مبالغ باال) بجز سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه ( بر حسب میلیون ریال می  

 

یال ساخته اند. البته ر 17،۹70ریال و پس از آن شاوان با  ۲0،17۸مطابق جدول باال، بیشترین سود هر سهم را نماد شراز با 

 باید در نظر داشت که میزان سود هر سهم به تعداد سهام آن شرکت بستگی دارد.

به روش نیز مربوط به )زیان( خالص را شپنا و پس از آن شبندر و شاوان ساخته اند. باالترین میزان ف همچنین بیشترین سود

 آن شبندر است.شپنا و پس از 
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بینی صنعت پیش   

 تحلیل تکنیکال شاخص فرآورده های نفتی

 کوتاه مدت:

 

شاخص صنعت فرآورده های نفتی با شکست خط روند نزولی خود و تثبیت باالی آن، نوید روزهای بهتر بری این صنعت را 

 4،۵۸0،000شاخص محدوده  نیا یرو شیمقاومت پ نیاول وواحد قرار دارد  4،۵۲۲،۶۵0وده اکنون در محد. شاخص همدهدمی

. حمایت فعلی سهم محدوده واحد خواهد بود 4،۸30،000هدف سوم نیز  واحد است 4،700،000واحد و مقاومت دوم محدوده 

 واحد است. 4،400،000
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 میان مدت:

 

واحد را  4،۵۲0،000هم اکنون این شاخص دهد. نمودار باال، وضعیت شاخص فرآورده های نفتی را در بازه هفتگی نمایش می

ی بین حمایت ، در یک محدوده نوسانMACDو  RSIدهد. در بازه هفتگی این شاخص با توجه به اندیکاتورهایی مانند نشان می

 . خواهد گزفت واحد قرار  000،۸30،4واحد تا محدوده مقاومتی  000،300،4
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 تحلیل بنیادی:

 مفروضات:

 شرکت پاالیشگاهی فعال در بورس اوراق بهادار ۶، صورت سود و زیان 1401با توجه به مفروضات در سال در این قسمت 

 تبیین شده که به شرح ذیل اشاره می گردد 

 

 قیمت واحد عنوان

 ۹1 دالر بر بشکه  نفت دبیمیانگین 

 ۹۲ دالر بر بشکه نفت عمان میانگین

 10۵ دالر بر بشکه ۹۲_بنزین میانگین

 10۸ دالر بر بشکه ۹۵_بنزین میانگین

 4۹۶ دالر بر تن 3۸0_نفت کوره میانگین

 107 دالر بر بشکه 0/۲۵_نفت گاز میانگین

 10۸ دالر بر بشکه 0/00۵_نفت گاز میانگین

 ۹3 دالر بر بشکه نفت برنت میانگین

400،۵ ریال بر کیلووات ساعت برق میانگین  

000،۲0 ریال بر متر مکعب سوخت میانگین  

000،۲۵0 ریال میانگین دالر میانگین  

 30 درصد تورم میانگین
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 بینی شدهصورت سود و زیان پیش

 شاوان شراز شبریز شتران شبندر شپنا شرح

1۲3،700،۸13،۲ درآمدهای عملیاتی  ۹40،3۹3،۶17،۲  ۶77،741،۸۵۸،1  ۲7۸،۸۶۹،۹۵۸  017،۶۵۹،37۶  ۹74،17۹،401  

(43۸،۲۶7،۵۸1،۲) عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای   (0۸۹،114،371،۲)  (304،۶0۸،۶7۵،1)  (۶30،۶30،۸۸۸)  (۲4۶،3۲1،34۹)  (074،۹37،3۸۲)  

۶۸۵،43۲،۲3۲ ( خالصنسود)زیا  ۸۵1،۲7۹،۲4۶  373،133،1۸3  1۲1،۲3۹،70  771،337،۲7  ۹00،۲4۲،1۸  

(۹۶0،۶۸۸،17) هزینه های فروش، اداری و عمومی  (۲73،۶11،1۸)  (۹3۹،۶۹۸،11)  (۶۲0،۶07،3)  (۲7۹،33۹،۵)  (۵۲4،۵۶۵،1)  

(۵۲۵،3۹۸) 0 یاتیعمل یدرآمدها ریسا  000،۸۵0  000،70  000،100  4۶3،۹70  

7۲۵،743،۲14 عملیاتی ( سود)زیان  0۵3،۲70،۲۲۸  434،۲۸4،17۲  ۵01،701،۶۶  4۹۲،0۹۸،۲۲  ۸3۹،۶47،17  

(۵0۶،۹۹۹،10) هزینه های مالی  (۲۲7،731،1)  0 0 0 (3۹4،۲۵7،1)  

۵۸۶،۵۲1،1۶ درامدها و هزینه های غیر عملیاتیسایر   ۹۸۸،140،11  301،41۹،3۲  31۸،0۹3،17  34۵،01۶،3  ۵۹۲،10۹  

۸0۵،۲۶۵،۲۲0 سود)زیان ( قبل از مالیات  ۸14،۶7۹،۲37  73۵،703،۲04  ۸1۹،7۹4،۸3  ۸37،114،۲۵  037،۵00،1۶  

(4۲۲،۹4۸،30) مالیات بر درآمد  (0۸4،7۵4،۲۶)  (۶۶۵،۸4۲،۲۵)  (17۵،۸۵7،۸)  (0۲3،471،۲)  (140،4۵7،1)  

3۸4،317،1۸۹ سود)زیان( خالص  731،۹۲۵،۲10  070،۸۶1،17۸  ۶43،۹37،74  ۸14،۶43،۲۲  ۸۹7،0۲4،1۵  

4۵۸،474،13۹ سرمایه  ۹۲۲،341،134  000،000،170  000،000،10  ۵4۹،0۲7،1  4۲۲،143،1  

3۵7،1 1401 سود هر سهم  ۵70،1  0۵۲،1  4۹4،7  037،۲۲  140،13  

 

 14۰1در سال  EPSبینی پیش

نگر آینده P/E نماد  سود پیش بینی شده هر سهم 

0۵۲،1   4.4 شتران  

3۵7،1  4.۵  شپنا  

۵70،1  4.۵  شبندر  

4۹4،7  4.۸  شبریز  

037،۲۲  ۵.3  شراز  

140،13  ۹.7  شاوان  

به شرح باال  1401اوراق بهادار برای سال  شرکت پاالیشگاهی فعال در بورس ۶با توجه به مفروضات فوق، صورت سود و زیان 

 آینده نگر مربوط به شتران و پس از آن شپنا و شبندر قرار دارند.P/Eبدست آمده است. کمترین 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.ک ملت می شرکت کارگزاری باناین گزارش حاصل تالش تیم تحلیل محتوای 

 

 اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:     

 رویا معصومی ،مهدی فرجی

 

 و نظارت برمحتوا: راهبری تحلیل

 محمد صالحی محبوب فومنی

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


