
 

 

 

 

 

  

 گزارش مقایسه ای متانول سازان



 

  

 چکیده
 
شرکتم صوالت مهم  شرکتتانول یکی از مح سیاری از  ست. اگرچه ب شیمی ا صوالت های پترو شیمی مح های پترو

دهند. هسررتند که متانول ب ب بگرگی از تولیدات هنها را تیررکی  میها کنند اما برخی شرررکتمتنوعی را تولید می

 .ها هستندهوران و خارک از جمله این شرکتفن پتروشیمی زاگرس،

 درصد بوده است 50.35و  50.33ی این صنعت به ترتیب ماهه 6ساله و  1بازده 

 است. 11.9میباشد در حالی که پی بر ایی بازار  48.8پی بر ایی این صنعت 

 میباشد. 40.3و پی بر اس بازار  35.3پی بر اس این صنعت 

 

شرکت های تولید کننده متانول در این تحلیلی در ادامه به بررسی چگونگی و فرهیند تولید متانول و همچنین بررسی 

 پرداخته خواهد شد.گروه 



 

 

 

 

 صنعت پتروشیمی

است که با فرهوری نفت خام و گاز طبیعی، ارزش افگوده حاص  از این ترین صنایع وابسته به نفت صنعت پتروشیمی یکی از مهم

شوند. صنایع باالدستی در دستی و میان دستی تقسیم میب ید. صنایع نفت به سه حوزه باالدستی، پایینمواد را فگونی می

 .شودمی صنعت نفت عبارتی است که به ب ب جستجو، اکتیاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اطالق

 دستیپایین صنایع کنند،می استفاده اولیه مواد عنوان به نفت هایصنایعی که از محصوالت پتروشیمی و یا تولیدات پاالییگاه 

های پتروشیمی، های نفتی، کارخانهای شام  پاالییگاهدستی محدوده گستردهصنعت پایین  .شوندمی شناخته پتروشیمی

 .گیردفروشی را در برمینفتی و گاز طبیعی و بازار خردههای توزیع محصوالت شرکت

ها، ها، الستیک مصنوعی، پالستیکبنگین، گازوئی ، سوخت هواپیما، نفت کوره، قیر، روغن)این ب ب با ارائه محصوالت نهایی

 .هایی سروکار داردکنندگان نبه صورت مستقیم با مصرف(ها، مواد دارویی، گاز طبیعی و پروپانکبها، هفتکودها، ضدیخ

 لب موارد صنایع میان دستی جگئی از صنایع پایین دستی در نظر گرفته می شوند در چارچوب های فرهیندیغاز هنجایی که در ا

APQC تنها برای دو گروه صنایع باالدستی و صنایع پائین دستی چارچوب فرهیندی ارائه شده است. 

 متانول و فرهیند تولید هن

شود. شناخته می CH۳OH با فرمول شیمیایی که هاستترین نوع الک الک  یا الک  متیلیک یا الک  چوب سادهمتانول یا متی  

شود شود و در نتیجه مقدار اندکی از ب ار متانول وارد جو میتولید می هاهای زیادی از باکتریهوازی گونهمتانول از فعالیت بی

 .شودکمک نور خورشید اکسید شده به هب و دی اکسید کربن تبدی  میوسیله اکسیژن و با و پس از چندین روز به

 :گیردطورکلی فرهیند تولید متانول در مراح  زیر صورت میبه

 

 

 



 

 
 

شود، این عم  به منظور شود. از متانول برای تقلیب اتانول نیگ استفاده میعنوان ضد یخ، حالل و سوخت بکار برده میمتانول به

 .پذیرد شود انجام میغیرقاب  شرب نمودن اتانولی که برای مصارف صنعتی تولید می

شود. متانول تولید شده از چوب ق داخلی استفاده میمتانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احترا

تواند جایگگین نامند که یک منبع تجدید شدنی برای سوخت است و میو سایر ترکیبات هلی را متانول هلی یا بیو الک  می

 ماشین موتور در تغییر ایجاد بدون دیگلی هایتوان در ماشیندرصد نمی ۱۰۰میتقات نفت خام شود. با این همه، از بیو الک  

 .شودیمیایی استفاده میش ترکیبات سایر تهیه در و ضدیخ حالل، عنوان به متانول. کرد استفاده

شود که هن هم در تهیه پالستیک، ت ته سه الیی، رنگ و مواد درصد از متانول تولیدی برای تهیه فرمالدئید استفاده می ۴۰

اتانول صنعتی و جلوگیری از کاربرد هن به عنوان نوشیدنی، مقداری متانول به هن شود. برای تغییر ماهیت منفجره استفاده می

های هتروس  به عنوان پییرانه استفاده ها در افیانهCFC کنند. دی متی  اتر از میتقات متانول است که به جایاضافه می

 .شودمی

2022و پیب بینی ها برای  وضعیت جهانی متانول   

و هم تقاضا  دیهم تول ،یانرژ  یهاتیمحدود بود. محدود ن،یچ التیبوده و عرضه در طول تعط یدر هفته گذشته قو ایازار هس

 ینیده در برخ یگ یر برنامه یها( با توجه به توقفنی)خارج از چ ایقرار داده است. عرضه متانول هس ریمتانول را تحت تاث یبرا

هفته  1تن، با توجه به عرضه محدود خوراک حدود  ونیلیم 1.7 تیحد با ظرف. دو واستکرده ا دایکاهب پ ،یاصل یواحدها

 اند.فعال بوده نیمؤثر در چ تیدرصد ظرف 65و  یاسم تیدرصد ظرف 51خواهند بود. در هفته گذشته حدود   یتعط

مسائ  مربوط به کمبود عرضه   یبه دل دیزغال سنگ و کاهب تول متیقاب  توجه ق بیافگا ،یانرژ  ریاخ یهاتوجه به بحران با

در معامالت روز جمعه  متیق ،یاهفته کی التیبعد از تعط نیداشت اگرچه در بازار چ یروند صعود ایدر هس متیخوراک، ق

 یتریب بیمانع افگا تواندیعرضه زغال سنگ، م بیانبار و افگا یدر موجود بیافگا یرو،یپ یهاکرد. در هفته دایکاهب پ

متانول در کوتاه مدت است.  متیاز ق تیحما یبرا یعام  قو کیهمچنان  نیتوسط چ یکنترل انرژ  استیشود، اما س هامتیق

در  متیکه ق رودیرا به همراه داشته باشد. انتظار م ایهس یبازارها ریدر سا متیق بیافگا تواندیم نیچ یباال در بازار داخل متیق

زغال  یباال یهامتیق ،یعیبر گاز طب یمبتن یدر واحدها دیتول یفصل یهاا و کاهبفص  چهارم با توجه به سطح خوب تقاض

 یباال یمتهایبا توجه به ق یاقتصاد یها تی، کاهب سطح فعال2021شده در فص  چهار  یگ یبرنامه ر  یتوقف ها ن،یسنگ در چ

 .همچنان باال بماند ،یعیشدن به فص  زمستان و باال رفتن مصرف گازطب کینگد ،یعیگاز طب

 



 

 

 

 نمودار قیمت جهانی متانول

 دالر گگارش شده است. 371 ریدالر کاهب نسبت به هفته اخ 12با  ریدر هفته اخ ایمتانول هس متیق

 .افتیکاهب  ایمتانول در ک  هس متیق ن،یمتانول در بازار چ متیق دیپس از افت شد ،یعیگاز طب یباال متیق باوجود

سنگ استفاده عمدتا از زغال نیدر چ دکنندگانیتول یول استیمتانول در دن دکنندگانیاز تول یخوراک تعداد یعیطب گاز که هرچند

 سنگ بود.زغال متیق بیمهار افگا یاقدامات دولت برا یدر پ گین نیمتانول در چ متیو سقوط هزاد ق کنندیم

 گیخارج شده و زمان برگیت هن ن دیهگار تن از مدار تول 850 تیبا ظرف (Bruneiمتانول ) دکنندهیتول کی ریهفته اخ یط در

 می ص نیده است.

 

 

 شرکت تولید کننده متانول در کیور میپردازیم: 3ادامه به مقایسه  در

محصوالت تولیدی پتروشیمی زاگرس عبارتند از ب ار و متانول است.همینطور تولیدات پتروشیمی خارک عبارتند از گوگرد, 
ربن, متانول)داخلی و متانول, بوتان, پروپان و پنتان است و محصوالت تولیدی پتروشیمی فناوران هیدروژن, مونواکسیدک

 صادراتی( و استیک اسید)داخلی و صادراتی( و محصوالت فرعی است.

 محصول اصلی هر سه نماد متانول است.

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 همانطور که در جدول باال می ص است , بییترین ارزش بازار به پتروشیمی زاگرس متعلق است.

 کمترین تولید متانول را داشته اند.بییترین و پتروشیمی خارک  99پتروشیمی زاگرس در سال 

میباشد که دو پتروشیمی زاگرس و ش ارک پی بر ای باالتری از صنعت را رقم زده اند. قاب  ذکر  8.48پی بر ای این صنعت  
 ( نیگ باالتر است.9.11است که پی بر ای این دو شرکت از پی بر ای ک  بازار)

 ساخته اند که بییترین هنها به شفن تعلق داشته است.هر سه متانول ساز پی بر اس باالتری نسبت به صنعت و ک  بازار 

 

ماهه 6مقایسه مقدار تولید   

ماهه ی ابتدای سال هر سه پتروشیمی زاگرس ,ش ارک و شفن نسبت به مدت میابه سال قب  کاهیی  6تانول ممقدار تولید  
 درصد بوده است. 7و  16,  9ب ها به تریب برابر بوده است.این کاه

 

 

 

 

 

تولید واقعی سال 99ظرفیت عملی تولید متانول سال 99 )تن(ظرفیت اسمی تولید متانول سال 99 )تن(قیمت پایانیپی بر اسپی بر اییسرمایه)میلیون ریال (ارزش بازار)میلیارد ریال (
      3,015,057                               2,972,517                                 700۲,۴۰۰,۰۰۰10.334.33۳۲۸,۰۰۹3,300,000زاگرس
          640,225                                  642,405                                     348۶,۰۰۰,۰۰۰9.275.47۵۸,۷۱۰660,000شخارک
         963,069                                   975,000                                   401۹۵۰,۰۰۰6.116.26۴۶۳,۲۱۰1,000,000شفن



 

 

 

 

 1400و  99مقایسه مبلغ فروش داخلی متانول سال 

 به شرح نمودار زیر است: پتروشیمی نسبت به سال گذشته 3ی داخلی متانول در این ماهه 6فروش  

 
 سال قب  با رشد روبرو بوده است.ماهه دو نماد شفن و زاگرس نسبت به مدت میابه  6بر این اساس فروش داخلی 

 تماما خارجی است.فروش پتروشیمی خارک *

 1400و  99متانول سال  خارجیمقایسه مبلغ فروش 

نسبت به مدت میابه سال قب  در هر سه پتروشیمی متانول ساز با افگایب  1400ماهه ابتدایی سال  6فروش خارجی متانول در 
 .روبرو بوده است

 
 



 

 

 

 1400و  99ماهه ابتدایی  6دالری فروش خارجی مقایسه نرخ 

فروش خارجی شرکت ها را بر اساس نرخ دالری بر مبنای نرخ دالر نیما محاسبه نمودیم. بییترین نرخ مربوط به در نمودار زیر 
 پتروشیمی خارک و کمترین به پتروشیمی فناوران تعلق داشت.

 
 .مدت میابه سال قب  افگایب داشته استنسبت به هر سه نماد  1400ماهه  6در این میگان 

 است: جدولقیمت نرخ نیما و متانول جهانی در مدت مقایسه به شرح 

 
ی ص  ساس طبق جدول زیر م ست.بر این ا سته ا شرکت ها به دو عام  دالر و قیمت متانول جهانی واب نرخ فروش متانول این 

و  106به نرخ متانول جهانی و زاگرس و شفن با اختالف های ( نسبت درصد108ش ارک با بییترین اختالف) 99مییود در سال 
 درصد فروش داشته اند. 93

از قیمت متانول  پاییندرصد است که  103و  112,105امسال برای سه نماد زاگرس, ش ارک و شفن به ترتیب  اختالف این میگان
 تن( فروختند./دالر309ماه ابتدایی امسال) 6در 

 

 

170شش ماهه 99
309شش ماهه1400

168043شش ماهه 99
220888شش ماهه1400

متانول جهانی

نرخ دالر نیما

6ماه اول61400ماه اول 99

نرخ فروش خارجی متانول )ریال(
نرخ دالری فروش 

خارجی 99

نسبت نرخ دالری 
فروش خارجی به 

قیمت متانول جهانی
نرخ فروش خارجی متانول )ریال(

نرخ دالری فروش 
خارجی 1400

نسبت نرخ دالری 
فروش خارجی به قیمت 

متانول جهانی

%71403497.67323105%30268786.2180106زاگرس
%76409976.75346112%30920916.06184108شخارک

%70438949.66319103%27769459.3116597شفن



 

 

 

  1400و  99ماهه سال  6خالص و عملیاتی مقایسه حاشیه سود  

که بر  قرار دارد 1400و  99ماهه ابتدایی سالهای 6نماد در  3در این جدول اطالعات مربوط به حاشیه سود خالص و عملیاتی 
 به این شرح است: 1400و  99مقایسات این دو حاشیه سود در دوسال این اطالعات  اساس

 

6ماهه6ماهه

نام شرکت
حاشیه سود 

عملیاتی
حاشیه سود 

خالص
سود خالص

حاشیه سود 
عملیاتی

حاشیه سود 
خالص

سود خالص
مقایسه حاشیه 

سود عملیاتی 99 
با 1400

مقایسه  
حاشیه سود 
خالص 99 با 

1400
%72%0.5570.563۲۵,۹۵۰,۵۸۱0.3890.406۴۴,۲۱۳,۵۹۹70زاگرس
%48%0.9741.023۱۴,۲۰۵,۲۳۶0.4770.495۲۰,۷۷۶,۰۷۹49شخارک
%48%0.4930.87۱۵,۵۶۵,۸۱۷0.5570.413۱۷,۰۹۸,۰۱۳113شفن

شش ماهه اول 1400شش ماهه اول 1399



 

 


