تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس

مرداد ماه 94

معرفی و تاریخچه شرکت

در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور دستیابی به بازارهای
جهانی و کسب سهم مناسبی از بازار متانول ،شرکت پتروشیمی زاگرس در سال  1379تأسیس گردید .به منظور
توانمندسازی شرکت برای رقابت در بازارهای جهانی و همچنین با توجه به وجود منابع غنی گاز در منطقه پارس
جنوبی و موقعیت استراتژیک منطقه ،زمینی به مساحت  30هکتار در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی ،تملیک و
مجتمع تولیدی این شرکت در بندر عسلویه احداث گردید .از سوی دیگر ،طراحی مجتمع به گونهای انجام شده
است تا از حداکثر انرژی تولیدی در راکتورهای سنتز و همچنین انرژی بازیافتی در واحد ریفرمینگ برای تأمین
انرژی مورد نیاز استفاده گردد و از این طریق در حدود  205تن بخار در ساعت با فشار  40بار تولید و به فروش
رسد .
قرارداد انجام مهندسی پایه ،تفصیلی ،خرید تجهیزات با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای  Lurgiآلمان و
پیدک ایران منعقد شد و کلیه فعالیتهای مربوط به اجرای عملیات ساختمان و نصب توسط پیمانکاران ایرانی
انجام گردید .براساس قرارداد با شرکتهای لورگی و پیدک ،فاز اول از سال  1380آغاز و با ظرفیت سالیانه یک
میلیون و ششصد و پنجاه هزار تن متانول گرید  AAدر سال  1385پایان یافت .با خاتمه عملیات اجرایی فاز
دوم در سال  ،1388شرکت پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون و سیصد هزار تن در زمره پنج
شرکت بزرگ تولید کننده این محصول در دنیا قرار گرفت.
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ترکیب سهامداران

بر طبق گزارش هیئت مدیره شرکت در  1393/12/29ترکیب سهامداران دارای مالکیت بیش از  ،%1به شرح
جدول ذیل می باشد:
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معرفی محصول اصلی شرکت (متانول)

امروزه از متانول به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین دستی پتروشیمی ،سوخت پاک و همچنین بسیاری از
صنایع دیگر استفاده می شود که عمدتاً می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 تولید فرمالدئید جهت تهیه  MDFوPlywood
 تولید رزین مالمین برای تهیه انواع ظروف ،کلید و پریز و انواع چسب های صنعتی
 تولید اسید استیک به منظور تولید  VAMو استات سلولز در صنایع نساجی
 تهیه پلی متیل متاکریلیت ) (PMAAبرای تولید انواع المینیت ها
 تهیه  MTBEجهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزین
 تهیه( DMEدی متیل اتر) جهت جایگزینی سوخت دیزل
 مخلوط سازی با بنزین جهت سوخت اتومبیل ها
 تولید اتیلن و پروپیلن به عنوان ماده اولیه صنایع پتروشیمی
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برآورد میزان تولید شرکت

نام محصول

مقدار تولید 93

مقدار تولید  3ماه  94مقدار تولید بودجه  94کارشناسی  94کارشناسی  95کارشناسی 96

متانول

2,688,241

794,118

2,850,000

3,176,472

3,200,000

3,200,000

بخار

5,742,176

1,710,594

7,034,353

7,840,149

7,898,221

7,898,221

مجموع

8,430,417

2,504,712

9,884,353

11,098,221 11,016,621

11,098,221

مفروضات در نظر گرفته شده برای پیش بینی میزان تولید:
 در برآورد میزان تولید در نه ماهه آتی شرکت در سال جاری  ،عملکرد تولیدی شرکت در سه ماهه اول
در نظر گرفته شد .
 مقدار تولید بخار ،به عنوان محصول فرعی شرکت ،نسبتی از مقدار تولید متانول در نظر گرفته شده
است.
 برای برآورد مقدار تولید در سالهای  95و  ،96فرض می کنیم شرکت به اندازه میانگین هندسی نرخ
رشد سه سال قبل ،رشد داشته باشد ،اما از آنجا که ظرفیت اسمی تولید متانول  3200000تن است،
شرکت بیش از این مقدار نمی تواند تولید کند.
 مقدار تولید بخار ،برای سالهای  95و  96نیز به صورت نسبتی از تولید متانول در نظر گرفته شده است.
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برآورد میزان و مبلغ فروش شرکت

واقعی 93
نام محصول

متانول
بخار

مقدار (تن)

سه ماهه 94

نرخ هر واحد فروش
(ریال) (میلیون ریال)

مقدار (تن)

نرخ هر واحد
(ریال)

بودجه 94
فروش
(میلیون مقدار (تن)
ریال)

نرخ هر واحد فروش

کارشناسی 94
درصد

(ریال) (میلیون ریال) پوشش

0.30 26,255,625 9,212,500 2,850,000 8,003,156 10,676,384 749,613 28,969,240 10,597,589 2,733,569
200,171 267,966 144,694 184,405 784,653

0.15 365,560 198,523 1,841,400 53,639

مجموع 0.30 26,621,185 5,674,465 4,691,400 8,056,795 7,917,611 1,017,579 29,113,934 8,275,184 3,518,222

مقدار (تن)

نرخ هر
واحد (ریال)

فروش
(میلیون مقدار (تن)

کارشناسی 95

کارشناسی 96

نرخ هر واحد فروش

نرخ هر واحد فروش (میلیون

ریال)

(ریال) (میلیون ریال)

مقدار (تن)

(ریال)

44,749,648 13,984,265 3,200,000 39,601,458 12,375,456 3,200,000 31,212,432 10,951,731 2,850,000
268,319 242,658 1,105,751 211,479 214,741 984,809

274,203 1,105,751

 فرض شده که شرکت به میزان تولید ،متانول بفروشد.
 نرخ دالر مربوط به فروش متانول در سال  94به طور میانگین  34000ریال در نظر گرفته شده که
فرض کردیم این نرخ در سالهای بعد با نرخ تورم ( )%13رشد کند.
 فرض شده که شرکت همانند سالهای قبل  %14از بخار تولیدی خود را بفروشد.
 فرض شده نرخ ها در هر سال نسبت به سال قبل به میزان نرخ تورم پیش بینی شده  ،94یعنی ،%13
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303,201

45,052,848 14,258,468 4,305,751 39,869,777 12,618,113 4,305,751 31,423,912 11,166,472 3,834,809

مفروضات در نظر گرفته شده در برآورد فروش:

رشد کند.

ریال)

برآورد بهای تمام شده

سال 93

مواد اولیه

مقدار

سه ماهه 94

نرخ هر واحد مبلغ

مقدار نرخ هر واحد مبلغ

بودجه 94
مقدار

کارشناسی 94

نرخ هر واحد مبلغ

مقدار

کارشناسی 95

نرخ هر واحدمبلغ

مقدار

کارشناسی 96

نرخ هر واحد مبلغ

مقدار

نرخ هر واحد مبلغ

گاز طبیعی

3,832 2,456,821,178

9,414,648

2,673 2,448,138,395

2,673 3,210,501,732 6,523,874

3,341 3,234,281,789 8,581,671

3,776 3,234,281,789 10,806,544

12,211,395

اکسیژن

3,333 1,069,053,897

3,562,805

3,333 1,123,128,173

3,333 1,397,008,223 3,837,729

4,166 1,407,355,806 4,655,769

4,707 1,407,355,806 5,862,817

6,624,984

جمع موادمستقیم مصرفی

3,525,875,075

12,977,453

3,571,266,568

4,607,509,955 10,361,603

4,641,637,595 13,237,440

4,641,637,595 16,669,362

18,836,379

دستمزد

51,383

128,173

58,063

65,611

74,140

سربار

2,454,586

4,017,891

2,773,682

3,134,261

3,541,715

جمع هزینه های تولید

15,483,422

14,507,667

16,069,185

19,869,233

22,452,234

تعدیل از محل موجودی

23,744

0

0

0

0

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

15,507,166

14,507,667

16,000,000

19,869,233

22,452,234

3,978,496

مفروضات در نظر گرفته شده در برآورد بهای تمام شده:
 جزیئات مربوط به بهای تمام شده عملکرد سه ماهه  94در دسترس نبود.
 فرض شده که نرخ های هر واحد در برآورد سال  94همانند نرخ های گزارش شده شرکت در پیش
بینی  94باشد.
 فرض شده که هزینه ها با نرخ تورم پیش بینی شده سال  94یعنی  ،%13افزایش یابند.
 تعدیل از محل موجودی ،همانند بودجه سال  ،94صفر در نظر گرفته شده است.
 فرض شده که نرخ گاز طبیعی از سال  94به  10سنت افزایش یابد.
 در برآورد نرخ اکسیژن ،فرض شده که نرخ اکسیژن به صورتی نسبتی از گاز طبیعی باشد.
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برآورد صورت سود و زیان

بودجه 94
عملکرد سه ماهه 94

کارشناسی  94کارشناسی  95کارشناسی 96

شرح

واقعی 93

فروش

29,113,934

8,056,795

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

)(15,507,166

)(22,452,234) (19,869,233) (16,000,000) (14,527,667) (3,978,496

سود (زیان) ناخالص
هزینه های عمومی ،اداری و فروش
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

13,606,768
)(5,551,682
)(344,227

22,600,614 20,000,544 15,423,912 12,093,518 4,078,299
)(7,269,418) (6,430,684) (5,709,559) (5,709,559) (1,388,765
)(150,982
0
)(150,982

31,423,912 26,621,185

سود (زیان) عملیاتی

7,710,859

2,538,552

6,383,959

9,563,371

45,052,848 39,869,777

15,331,197 13,569,860

هزینه های مالی

)(141,536

)(10,128

)(547,430

)(547,430

)(547,430

)(547,430

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

0

0

0

0

70,495

350,000

350,000

0

0

8,807,157

2,598,919

6,186,529

9,365,941

14,783,767 13,022,430

خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 1,237,834
سود خالص
سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)

3,670

1,083

2,578

3,902

5,426

6,160

سرمایه

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

مفروضات برآورد صورت سود و زیان:
 در سال 93سایر هزینه های عملیاتی ناشی از تغییر نرخ ارز بوده است .در سه ماهه اول سال  94نیز
زیانی از همین محل به اندازه 150982میلیون ریال شناسایی شده ولی بر اساس نرخ دالر برآوردی در
محاسبات (34000ریال) فرض می کنیم دیگر چنین زیانی شناسایی نشود ،بنابر این درپایان سال 94
این آیتم به اندازه عملکرد واقعی سه ماهه در نظر گرفته شده و در سایر سالهای آتی صفر فرض شده
است.
 در این جا فرض کردیم که هزینه های مالی شرکت در سالهای پیش بینی شده ،برابر مبلغ در نظر
گرفته شده در بودجه ی سال  94باشد.
بر اساس این پیش بینی ،سود هر سهم برای سال  3902 ،94پیش بینی شده که باتوجه به اینکه شرکت در سه
ماه اول سال مالی خود توانسته  %42از سود پیش بینی شده خود را پوشش دهد ،معقول به نظر می رسد.
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ارزش گذاری شرکت پتروشیمی زاگرس

ارزش گذاری پتروشیمی زاگرس با نرخ تنزیل %30
دوره سال مالی سرمایه (میلیارد ریال) درآمد هر سهم

درصد تقسیم سود سود تقسیمی عامل تنزیل ارزش فعلی سود تقسیمی

1

1394

2400

3,902

90%

3512

0.769

2702

2

1395

2400

5,426

90%

4883

0.592

2890

3

1396

2400

6,160

90%

5544

0.455

2523

0.455

13010

قیمت سهم در سال 1396

21124

ارزش سهام شرکت

مفروضات مورد استفاده در ارزش گذاری:
 با توجه به نرخ تقسیم سود دیده شده در مجامع عادی شرکت ،و میانگین گیری از این نرخ ها در سه
سال گذشته ،فرض کردیم که شرکت در سالهای پیش رو نیز همین سیاست را برای تقسیم سود به
اندازه  %90درآمد هر سهم ،در پیش گیرد.
 نرخ تنزیل استفاده شده در این تحلیل  %30در نظر گرفته شده که مبنای انتخاب آن  %22سود اوراق
مشارکت (نرخ بدون ریسک) به عالوه  %8صرف ،بوده است.
 قیمت سهم در سال  96نیز بر اساس حاصل ضرب میانگین  P/Eشرکت های مشابه و هم گروه شرکت
پتروشیمی زاگرس در درآمد هر سهم در این سال می باشد ،که این  P/Eمیانگین  4.64محاسبه شده
است و قیمت سهم در سال  96نیز  28582ریال محاسبه شده است.
 ارزش فعلی هر سهم این شرکت نیز بر اساس مجموع ارزش فعلی های سودهای تقسیمی در سالهای
 95 ،94و  96می باشد.

ارزش سهام شرکت در حال حاضر و با در نظر گرفتن چارچوب ذکر شده 21124 ،ریال می باشد.
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