بررسی
شرکت سرمایه گذ اری
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران

آبان ماه 5931
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مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی و پاالیشی

با توجه به بررسیهای انجام شده و پیش بینی های صنعت پتروشیمی تا سال  ، 2222به طور خالصه مهمترین نکات بشرح زیر است:

 شدت رقابت در صنعت با توجه به رشد ظرفیت ها و تقاضاها و بررسی تحلیلی صنعت در حال افزایش است .
 گزارشات تحلیل صنعت نشان دهنده این است که خاورمیانه با دارا بودن پتاسنیل قابل توجه می تواند از بهترین گزینه ها
برای سرمایه گذاران بزرگ دنیا خواهد بود

 انقالب شیل گاز مهمترین تهدید آتی برای صنعت پتروشیمی خاورمیانه خواهد بود  .در سال های آتی و نه چندان دور با
روی کار آمدن خوراک شیل گاز در آمریکا و در دسترس داشتن خوراک ارزان و بنادر فراوان این کشور به بزرگترین رقیب
خاورمیانه در صنعت پتروشیمی تبدیل خواهد شد .

 تمرکز تملیک و ادغام شرکت ها در زنجیره ارزش در مناطق مختلف جهان نشان دهنده آن است که در منطقه خاورمیانه
شرکت ها در حال افزایش ارزش افزوده خوراک بوده و مناطق آمریکا و اروپا در حال گسترش و اتصال بیشتر محصوالت
میانی به بازارهای صنعتی هستند .

 در راستای تغییرات ساختاری در صنعت پتروشیمی  ،بررسی مشارکت های بین المللی و سرمایه گذاری در بخش هایی از
زنجیره ارزش صنعت که سود آوری آتی را بصورت پایدار تضمین نماید ضروری و حیاتی خواهد بود .

 افزایش در ظرفیت تولید محصوالت نشان دهنده جذابیت محصول برای تولید کنندگان در سطح جهان است  .لذا بیشترین
میزان افزایش ظرفیت تولید در بین محصوالت پتروشیمی جهان تا سال  2222به ترتیب به محصول متانول در حدود 47
میلیون تن  ،اتیلن  47میلیون تن و اوره حدود  46میلیون تن می باشد .
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 میزان افزایش تقاضا برای یک محصول می تواند نشان دهنده جذابیت مصرف آن محصول برای مشتریان را نشان دهد لذا
بیشترین تقاضا در بین محصوالت پتروشیمی جهان تا سال  2222به ترتیب مربوط به متانول حدود  44.62میلیون تن ،
اتیلن  64.5و پلی اتیلن حدود  65میلیون تن می باشد .

 بررسی نشان می دهد گروه الفین ها و متانول در مجموع باالترین ظرفیت ها و عرضه و تقاضای جهانی را در آینده خواهند
داشت .

 در بین سالهای  2204تا  ، 2222بیشترین نرخ رشد ظرفیت در بین محصوالت مروبط به پلی اتیلن  ،اتیلن و پلی پروپیلن
به میزان  %6 ، %6.2 ، %6.7می باشد
 میزان ظرفیت تولید الفین ها و پلی الفین ها در خاورمیانه تا سال  2222افزایش  47درصدی خواهد داشت و متانول %45
 ،اوره  ، %66آروماتیک ها  %024و  % 021 PVCرشد ظرفیت خواهند داشت .
 با توجه به اینکه تا سال  2222بیشترین میزان افزایش تقاضا برای متانول بوده و برای این محصول کسری عرضه در برابر
تقاضا وجود دارد  ،محصول متانول از این منظر  ،باالترین اولویت جهت سرمایه گذاری خواهد بود .
 نتایج بررسی میزان صادرات و ورادات محصوالت پتروشیمی در ج هان نشان دهنده این است که بیشترین حجم صادرات
محصوالت پتروشیمی مروبط به منطقه خاورمیانه می باشد و بیشترین حجم واردات محصوالت پتروشیمی مروبط به حوزه
آسیای شمال شرقی بخصوص کشور چین می باشد .

با توجه به بررسیهای انجام شده و پیش بینی های صنعت پاالیشگاهی  ،به طور خالصه مهمترین نکات بشرح زیر است :
 ظرفیت اسمی تولید پاالیشگاههای جهان در سال  2202برابر  52.26میلیون بشکه در روز بوده و تا سال  2222به 022
میلیون بشکه در روز خواهد رسید  .لذا نرخ رشد ظرفیت تولید پاالیشگاههای جهان بطور متوسط سالیانه  %0می باشد .
 تقاضا برای فرآورده های پاالیشگاهی جهان در سال  2202برابر با  11.5میلیون بشکه در روز بوده و تا سال  2222به 54.6
میلیون بشکه در روز خواهد رسید  .لذا میانگین نرخ رشد تقاضا برای فرآورده های پاالیشگاهی جهان بطور متوسط سالیانه
 %0خواهد بود
 افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاههای جهان از سال  2202تا  2222به میزان  1.0میلیون بشکه در روز در مناطق مختلف ،
نشان می دهد  %70 ،از افزایش ظرفیت در منطقه آسیا پاسفیک ( اقیانوسیه )  %21 ،در خاورمیانه و  %01در آمریکای
جنوبی می باشد .
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 افزایش تقاضا برای فرآورده های پاالیشگاهی جهان از سال  2202تا  2222به میزان  4.7میلیون بشکه در روز در مناطق
مختلف نشان می دهد  %70 ،از افزایش تقاضا مربوط به چین  %04 ،در خاورمیانه و  %06در آمریکای التین بوده و در
منطقه اروپا  %04و آمریکای شمالی  %0کاهش تقاضای پاالیشگاهی وجود دارد .
 افزایش تقاضا برحسب انواع فرآورده های تولیدی پاالیشگاهی در جهان از سال  2202تا  2222نشان می دهد  ،محصوالت
گازوئیل با  %0.5و نفتا با  %0.4بیشترین نرخ رشد ساالنه در تقاضای محصوالت پاالیشی جهان را دارند و بیشترین کاهش
در نرخ رشد تقاضا  ،مربوط به مازوت با کاهش  %0.1ساالنه است  .همچنین گازوئیل با  %66و بنزین با  %22بیشترین سهم
از افزایش تقاضای جهانی و مازوت با  %07بیشترین کاهش را خواهد داشت  .لذا تمرکز پاالیشگاهها در جهان به سمت
فرآورده های سبک تر است .
 نرخ عملیات تولید در صنعت پاالیشگاهی جهان در سال  2202حدود  %10بوده و تا سال  2222به  %17می رسد .
 نرخ رشد سرمایه گذاری ها در بخش پاالیشگاهای جهان از سال  2222تا  2266ساالنه حدود  %7.1می باشد  .از سال
 2222تا  2206در صنعت پاالیشگاهی جهان حدود  416میلیارد دالر سرمایه گذاری شده ( سالیانه  42.4میلیارد دالر )
و پیش بینی می شود از سال  2207تا  2266حدود  0727دالر ( سالیانه  46.1میلیارد دالر ) سرمایه گذاری جدید صورت
پذیرد  .این میزان سرمایه گذاری حدوداً  %02از کل سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان ( شامل باالدستی  ،میان دستی
و پایین دستی ) می باشد .بر این اساس  ،مبنای جهت گیری های راهبردی تاپیکو در توسعه سهم پاالیشگاهی در ایران ،
هم راستا با رشد سرمایه گذاری های جهانی صنعت منطقی می باشد .
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کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) (سهامی عام) ،در ابتدا با نام شرکت پاالیش روغن آبادان (سهامی خاص)
تحت شمارهی  2274مورخ چهارم دیماه  0610در ادارهی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آبادان به ثبت رسید .سپس به موجب
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  0612/1/0ضمن تغییر اساسنامه ،مرکز اصلی شرکت از آبادان به تهران منتقل گردید و
نام شرکت نیز به شرکت سرمایهگذاری شیمیایی و سلولوزی تامین (سهامی خاص) تغییر نمود.
مجدداً در تاریخ 0616/02/22به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده ،نام شرکت به شرکت سرمایهگذاری صنایع
پتروشیمیایی و شیمیایی تامین و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر کرده و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 41
ماده و  04تبصره به ثبت رسید.
در تاریخ  0652/1/62در اجرای سیاستهای ساماندهی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،پیرو ادغام هلدینگ نفت و گاز تامین
در هلدینگ سرمایهگذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین  ،نام شرکت به سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تغییر
یافت.
قابل ذکر است نام شرکت با شماره  00065در تاریخ  0650/02/05نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و سهام شرکت
در مورخه  0652/7/01در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است.
سرمایه و سهامداران شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  02میلیون ریال ( شامل تعداد ده هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم  0222ریال ) بوده که طی
چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 76.622.222میلیون ریال ( شامل تعداد چهل و سه میلیارد و پانصد میلیون سهم  ،به ارزش اسمی
هر سهم  0222ریال ) در پایان سال مالی منتهی به  60/22/0656افزایش یافته است .

4

Saderat Bank Brokrage company

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه

مبلغ افزایش سرمایه

سرمایه جدید ( میلیون ریال )

محل افزایش سرمایه

0616/26/24

75.552

62.222

مطالبات سهامداران

0617/26/22

2.162.222

2.522.222

مطالبات سهامداران

0614/21/24

0.022.222

7.222.222

مطالبات سهامداران

0652/21/62

622.222

7.622.222

ادغام هلدینگ نفت و گاز در پتروشیمایی

0650/02/24

27.422.222

25.222.222

مطالبات سهامداران

0656/24/25

07.622.222

76.622.222

سود انباشته

بر اساس آخرین گزارش دریافتی از سوی شرکت ترکیب سهامداران شرکت به صورت زیر می باشد .

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

64.455.611.704

17.64

آینده سازان رفاه پردیس

2.566.222.222

4.45

سایر سهامداران

2.427.042.051

4.26

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

124.617.624

0.52

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

657.244.161

2.50

جمع

76.622.222.222

022.22
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شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار


وضعیت سهام در بازار بورس در  51ماه گذشته

تعداد روزهای باز در  02ماه گذشته

220

تعداد روزهای منفی در  02ماه گذشته

001

تعداد روزهای مثبت در  02ماه گذشته

45

میانگین ارزش معامالت در  02ماه گذشته – میلیون ریال

00.054

میانگین حجم معامالت در  02ماه گذشته – برگه سهم

7.527.714

میانگین دفعات معامالت روزانه در  02ماه گذشته



744

رتبه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در میان شرکتهای بورسی

با توجه به قیمت بازار سهام تاپیکو و شرکتهای زیر مجموعه در تاالر بورس ( مورخ  ) 0656/21/02ارزش بازار شرکت معادل 17.046
میلیارد ریال بوده که رتبه نهم شرکتهای بورسی را به خود اختصاص داده است .

ردیف

شرکت

نماد

صنعت

ارزش روز -میلیارد ریال

0

مخابرات ایران

اخابر

وسایل ارتباطی

064،272

2

ارتباطات سیار

همراه

مخابرات

064،222

6

پتروشیمی مارون

مارون

شیمیایی

005،541

7

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

فلزات اساسی

54،262

6

بانک ملت

وبملت

بانکها و موسسات اعتباری

54،622

4

گروه مپنا

رمپنا

فنی و مهندسی

50،062

4

ملی صنایع مس ایران

فملی

فلزات اساسی

52،462

1

سر .غدیر

وغدیر

چندرشته ای صنعتی

11،206

5

سر .نفت و گاز تامین

تاپیکو

شیمیایی

17،046

02

پتروشیمی جم

جم

شیمیایی

16،675

00

گسترش نفت و گاز پارسیان

پارسان

شیمیایی

12،067
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نسبت های مالی

وضعیت نسبتهای مالی شرکت بر اساس آخرین صورتهای مالی مصوب شرکت ( سال مالی  ) 0656/22/ 60به شرح زیر می باشد :

فعالیت(کارایی)

سود آوری
حاشیه سود خالص

42.27

نسبت داراییهای جاری

2.22

حاشیه سود ناخالص

42.27

دوره وصول مطالبات

716.5

حاشیه سود عملیاتی

55.77

نسبت کاال به سرمایه در گردش

-2.06

گردش سرمایه جاری

-0.21
61.61
2.06

حاشیه سود ناویژه

022

سود به سود ناویژه

42.27

گردش داراییهای ثابت

بازده داراییها ROA

5.26

گردش مجموع داراییها

بازده سرمایه

22.15

اهرمی(سرمایه گذاری)

بازدهی سرمایه ROE

06.21

نسبت بدهی

2.70

بازده سرمایه در گردش

-45.46

نسبت بدهی به ارزش ویژه

2.45

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

2.20

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

2.06

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

2.64

نسبت جاری

2.44

نسبت مالکانه

65.22

نسبت آنی

2.40

نسبت پوشش بدهی

2.26

نسبت نقدینگی

2.26

نسبت پوشش بهره

-6.45

نسبت کفایت نقد

-2.46

نسبت بار مالی وام

-0.26

نسبت گردش نقد

2.67

هزینههای مالی به سود خالص

20.67

-02،714،246

هزینههای مالی به سود عملیاتی

06.66

2،720.25

بازده دارایی ثابت

0.45

سنجش سودمندی وام
نقدینگی

سرمایه در گردش خالص
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وضعیت پرتفوی بورسی شرکت

پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شرح نمودار زیر می باشد :

سایر

پرتفوی بورسی

%6

پتروشیمی اراک
%9

پتروشیمی خراسان

مادر ( هلدینگ ) صنایع

%6

پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی فن آوران

%13

%3

پتروشیمی مارون

پتروشیمی جم

%15

%16

همانطور که در نمودار مشخص است  25درصد از ارزش روز سرمایه گذاریهای بورسی شرکت تاپیکو متعلق به هلدینگ خلیج فارس
و  24درصد مربوط به پتروشیمی جم می باشد .
الزم به ذکر است که ارزش روز هر سهم پرتفوی بورسی بر اساس قیمت های پایانی در مورخ  0656/21/02می باشد .
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در جدول زیر وضعیت پرتفوی بورسی بررسی شده است  .همانطور که مشخص است  ،بهای تمام شده شرکت تاپیکو در سرمایه
گذاری در شرکت هلدینگ خلیج فارس به ازای هر سهم  00224ریال می باشد که در حال حاضر با کاهش ارزش مواجه شده است
 .در مجموع شرکت تاپیکو از مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در پرتفوی بورسی خود توانسته است نزدیک به  426میلیارد
تومان  ،ارزش افزوده ایجاد نماید.

بورسی
نام شرکت

مادر ( هلدینگ ) صنایع
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی جم
پتروشیمی مارون
پتروشیمی فن آوران
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی اراک

ارزش بازار

بهای تمام شده

سرمایه
(میلیون
ریال)

درصد
مالکیت

تعداد سهام

62،222،222

1.60%

7،267،662،422

00224

2،005،060،456

0220

2،614،562

624،026،252

1260

7،247،667

25،552

746،125،226

4264

2،121،446

06،262

4،064،056

476،546،664

2262

0،625،265

6،642

7،224،610

4

466،674،765

0524

0،276،720

2،144

0،146،077

6

424،426

-

-

7،762،264

-

7،762،264

4

-

-

-

46،650،424

-

42،176،422

022

4،267،004

5،422،222
7،222،222
562،222
0،415،502
6،422،222

سایر

-

جمع

-

22.24
%
02.46
%
71.12
%
70.41
%
01.06
%

-

هر سهم -
ریال

کل – میلیون
ریال

هر سهم
– ریال

کل-میلیون
ریال

سهم از
کل( به
درصد)

تغییرات – میلیون
ریال

74،524،562

7،145

22،464،112

25

()24،062،262

1،426

01،772،544

24

06،164،224

06،045،002

20

00،007،664

5

6،624،622
2،741،672
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وضعیت پرتفوی غیر بورسی شرکت

وضعیت پرتفوی غیر بورسی شرکت تاپیکو به شرح زیر می باشد  .همانطور که مشاهده می شود مهمترین سرمایه گذاری شرکت
تاپیکو در شرکت نفت ستاره خلیج فارس ( با وزنی در حدود  42درصد ) می باشد که در این تحلیل برای پیدا کردن ارزش کارشناسی
آن به بررسی اش می پردازیم .
ال زم به ذکر است که نفت ستاره خلیج فارس نخستین پاالیشگاه با خوراک میعانات گازی در کشور است که نسبت به پاالیشگاه های
نفتی ارزش افزوده باالتری را ایجاد می کند و قابلیت پاالیش  642هزار بشکه نفت را در روز داراست که مالکیت تاپیکو در آن 75
درصد میباشد.

پرتفوی غیر بورسی
نام شرکت

درصد

تعداد سهام

بهای تمام شده
هرواحد  -ریال

کل – میلیون ریال

نفت ستاره خلیج فارس

75.22%

427،462،222

22،077

02،616،064

پتروشیمی غدیر

52.22%

0،042،222،222

0،612

0،162،457

پتروشیمی ایالم

04.22%

0،416،222،222

0،202

0،126،556

پتروشیمی مروارید

04.2%

640،222،222

2،625

0،724،422

پتروشیمی برزویه

04.2%

602،222،222

2،215

0،246،056

سایر

-

-

-

2،661،616

مالکیت

20،266،626

جمع
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شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سیمای شرکت
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال  0616با هدف طراحی ،مدیریت ،تامین منابع مالی ،احداث ،بهرهبرداری و نگهداری از
پاالیشگاه میعانات گازی به ثبت رسید.
این شرکت با بهره گیری از توان و ظرفیت نیروهای متخصص ایرانی و شرکت های داخلی اعم از مدیریتی  ،مهندسی و ساخت از
جمله بزرگترین شرکت های پاالیشی است که هم اکنون در حال احداث پاالیشگاه میعانات گازی در بندرعباس با ظرفیت 642،222
بشکه در روز می باشد.

مهمترین اهداف این شرکت به شرح زیر میباشند:
 افزایش میزان تولید انواع بنزین از پاالیشگاه در دست احداث
 توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تالش جهت رفع نیازهای رفاهی آنان
 اعمال روشهای نوین علمی در مدیریت ساخت و نصب به منظور ارتقاء سطح بهره قابل حصول از پاالیشگاه
 نگرش ویژه به  HSEبه منظور حفظ برنامه های سازمان
 اعمال روشهای نوین مدیریتی تولید در همه سطوح بمنظور ارتقاء راندمان و کارائی سیستم و در نهایت افزایش نرخ بهره
وری
 نگاه ویژه به طرح های افزایش بهرهوری و حفظ آن
 بهره برداری از فناوری اطالعات جهت برقراری ارتباط پایدار بین شرکت ،پاالیشگاه و پیمانکاران و تسریع در انتقال اطالعات
بین مراکز یادشده
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 توجه ویژه به امر آموزش نیروهای متخصص به منظور باالبردن سطح علمی و توانمندیهای فنی آنها
 هم اندیشی و توجه به کار گروهی و حذف بروکراسی غیر ضروری جهت دسترسی همه نیروها و مدیرعامل به یکدیگر و
ترویج نظام شایسته ساالری
 توجه ویژه به محیط زیست ،استانداردها و الزامات محیط زیستی
 پاسخگوئی به مصرف رو به رشد بنزین و گازوئیل در کشور که عمدتاً از طریق واردات تامین میشود


دستیابی به ارزش افزوده باالتر که احداث پاالیشگاههای میعانات گازی نسبت به پاالیشگاههای نفت دارند

 تولید بیش از  %46بنزین و گازوئیل از خوراک پاالیشگاه میعانات گازی
 افزایش ارزش افزوده میعانات گازی پارس جنوبی
 استفاده از تاسیسات زیربنائی منطقه بندرعباس جهت کاهش هزینههای سرمایهگذاری

محصوالت شرکت

در صورتی که شرکت نفت ستاره خلیج فارس  ،به بهره برداری کامل برسد توانایی تولید مقادیر زیر را روزانه دارد  .در حال حاضر فاز
نخست به مرحله بهره برداری رسیده است و شرکت با  62درصد از ظرفیت خود مشغول به فعالیت است .

واحد

مقدار

محصوالت
بنزین

میلیون لیتر

66

گازوییل

میلیون لیتر

07

گاز مایع

میلیون لیتر

7

سوخت جت

میلیون لیتر

6

تن

062

گوگرد
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در جدول زیر فرض کردیم که شرکت در سال  56با همین  62درصد از ظرفیت خود فعالیت نماید و در سالهای  54و  54به ترتیب
با  42و  022درصد از ظرفیت خود کار نماید  .همچنین فرض شد که نرخ های فروش برابر با نرخ های فروش پاالیش نفت بندرعباس
در گزارش اخیرش باشد .با این مفروضات و با فرض  662روز فعالیت این شرکت در سال  ،مبالغ فروش زیر برای سه سال بدست می
آید .

سال 31

سال 36

سال 39

محصوالت
بنزین

64،422،472

12،260،722

004،622،222

گازوییل

07،664،227

60،642،752

77،122،422

گاز مایع

2،672،077

6،026،772

4،605،222

سوخت جت

6،656،247

4،722،446

02،426،562

گوگرد

46،070،772

072،754،522

226،644،222

جمع

022،106،402

241،467،556

616،452،162

برای پیش بینی سود از فرض حاشیه سود  6درصدی برای این شرکت استفاده شد و فرض شد که شرکت نزدیک به  46درصد از
سود خود را تقسیم نماید  .بر این اساس جدول زیر بدست آمد

سود شرکت -میلیون ریال

4،072،414

06،762،462

05،015،476

سود تقسیمی – میلیون ریال

7،426،607

02،247،642

07،652،262

بر این اساس و با استفاده از مفروضات نرخ تنزیل  01درصدی و  P/Eمرتبه  4برای سال  54ارزش زیر برای شرکت بدست آمد .
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سود شرکت

درصد تقسیم

فاکتور تنزیل

سود تقسیمی

سود

ارزش فعلی سود تقسیمی –
میلیون ریال

4،072،414

46

7،426،607

2.16

6،524،577

06،762،462

46

02،247،642

2.42

4،210،444

05،015،476

46

07،652،262

2.40

1،106،611

2.40

62،156،621

قیمت در سال  0654با فرض  p/eمرتبه 4

42،501،466

از آنجایی که شرکت تاپیکو  75 ،درصد از شرکت نفت ستاره خلیج فارس را در آختیار دارد  ،مبلغ  6.646.201میلیارد تومان برای ارزش
کارشناسی این شرکت لحاظ گردید  .در کارشناسی شرکتهای پتروشیمی غدیر و پتروشیمی مروارید و پتروشیمی برزویه از آخرین سود بودجه
ای مندرج در آخرین گزارش اعالمی از سوی شرکت تاپیکو استفاده شد .همچنین  P/Eمرتبه  4برای برآورد ارزش کارشناسی این شرکتها به کار
برده شد  .برای برآورد کارشناسی ارزش شرکت پتروشیمی ایالم  ،از آخرین قیمت مزایده ای این شرکت استفاده گردید .

غیر بورسی
بهای تمام شده
هرواحد

کل

سود هر
سهم

P/Eتعدیلی

ارزش کارشناسی

نام شرکت

تعداد سهام

نفت ستاره خلیج
فارس

427،462،222

22،077

پتروشیمی غدیر

0،042،222،222

0،612

0،162،457

پتروشیمی ایالم

0،416،222،222

0،202

0،126،556

2

پتروشیمی مروارید

640،222،222

2،625

0،724،422

0،064

4

پتروشیمی برزویه

602،222،222

2،215

0،246،056

2،222

4

02،222

سایر

-

-

2،661،616

-

-

-

جمع

تغییرات

هر واحد

کل

02،616،064

-

-

64،050

66،462،012

26،076،277

242

4

0،422

0،156،722

77،424

4

2،164

6،022،222

6،257،226

4،122

6،124،072

2،705،672

4،022،222

6،267،126

2،661،616

2

66،200،626

66،561،222

20،266،626
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ارزش خالص دارایی های شرکت

ارزش خالص داراییهای شرکت
جمع شرکتهای سرمایه گذاری بورسی به بهای تمام شده (م.ر)

46،650،424

جمع شرکتهای سرمایه گذاری غیربورسی به بهای تمام شده(م.ر)

20،266،626

خالص تغییرات بورسی و غیر بورسی(م.ر)

70،202،001

جمع شرکتهای سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی به ارزش بازار(م.ر)

024،264،224

مجموع دارایی های شرکت به جز سرمایه گذاریها(م.ر)

26،275،671

مجموع بدهی های شرکت(م.ر)

)( 77،667،426

خالص دارایی های شرکت(م.ر)

027،460،442
2،721

ارزش خالص دارایی های هر سهم

76،622،222

سرمایه
قیمت هر سهم

0،446

نسبت قیمت به  NAVهر سهم

2.46
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تحلیل تکنیکال

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود  ،سهم پس از یک صعود یکساله که از اواخر اسفند ماه سال  0656شروع شد و تا
پایان بهمن ماه  0657ادامه داشته است ،روند جدید نزولی را پس از شکست خط روند صعودی در قیمت  2252ریال  ،از اسفند ماه
 57شروع کرده که تا به االن ادامه داشته است .مهمترین سطح حمایتی سهم  ،سطح  26.1درصد فیبوناچی اصالحی و برخورد با
خط روند نزولی (سطح قیمتی  0402ریال) است  ،اهداف پیشروی سهم در حالتی که باالی خط روند نزولی کوتاه مدت تثبیت شود
به ترتیب سطح فیبوناچی  40.1درصد اصالحی و بر خورد با خط روند نزولی میان مدت ( در قیمت  2265ریال ) و بعد از آن سطح
فیبوناچی  022درصد و مقاومت مهم ( در قیمت  2672ریال ) می باشد .
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بررسی اندیکاتور  rsiنشان می دهد که اندیکاتور به محل اشباع از فروش ( محدوده  ) 62در حال نزدیک شدن است و در کوتاه
مدت انتظار صعود تا سطوح ذکر شده وجود دارد  .محل خرید در اندیکاتور محدوده  62می باشد که برخورد با خط روند است  .ضمنا
در حال حاضر شاهد واگرایی مخفی مثبت در اندیکاتور  RSIهستیم که می تواند آالرمی برای رشد قیمت باشد.
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در اندیکاتور  Macdشاهد واگرایی مخفی مثبت هستیم  .همچنین شاهد شکل گیری سرو شانه معکوس در این اندیکاتور هستیم که
نوید روند مثبتی را در آینده می دهد .
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اندیکاتور شاخص جریان پولی  ،تایید کننده ورود جریان پولی مثبت در سهم هست .اندیکاتور  CCIنیز واگرایی مخفی مثبت را تایید
می نماید .اندیکاتور شاخص اندازه حرکت نیز به خط روند صعودی برخورد کرده است که نشان دهنده پایان اصالح در کوتاه مدت و
آالرمی برای شکل گیری روند مثبت محسوب می شود
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نتیجه گیری

از لحاظ تکنیکال رشدی معادل  06درصد را برای سهم متصور هستیم که عبور و تثبیت سهم در محدوده باالی  2222ریال  ،می
تواند رشد بیشتر را در پی داشته باشد  .از لحاظ بنیادی نیز  ،با توجه به رشد زیر مجموعه ها تحت تاثیر افزایش قیمتهای جهانی ،
می تواند رشد ارزش خالص دارایی های شرکت را به دنبال داشته باشد  .در حال حاضر با توجه به قیمت  0422ریالی سهم  ،از لحاظ
بنیادی این شرکت در محدوده خرید تلقی می شود .
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