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ت و هب هیچ عنوان هب معنی توصیه ای این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیل گران اتمین سرماهی امین اس 
ال امین  هیچ گوهن مسئولیتی رد قبجهت خرید یا فروش سهام این شرکت نمی باشد و شرکت اتمین سرماهی

کا رب این گزارش را رب عه .ده نخواهد گرفتضرر و زیان انشی از انجام هرگوهن معامله ای با ات
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جوهردرهرنگدانعنوانبهمادهاينازهندي هاوچیني هاكهزمانييعنيمي گرددبازپیشقرن هابهآنازاستفادهتاريخچه.استبشرتوسطشدهتولیدمحصوالتقديمي ترينازيكيدوده

اتمازكه شودميگفتهمحصوالتازگروهيبهواقعدرصنعتي،دودهيابلككربناصطالح.يافتافزايشمادهايناهمیتچاپ،صنعتگسترشباشانزدهمقرنازپسگرچه.مي كردنداستفاده

كربنعنصرآن،تركیبازدرصد97ازبیشومي شودتولیدخاصيمصارفبرايوشدهكنترلشرايطتحتصنعتيدوده.استمتفاوتمعموليدودهباصنعتيدودهاما.شده اندتشكیلكربن

.استناخواستهجانبيفرآوردهيكمعموليدودهكهحاليدر.مي باشد

سیاهكربن(carbon black)رنگ دهي،خواصشیمیائي،تركیببهبناصنعتيدوده.شودميتولیدشدهكنترلشرايطدرمايعياگازيهايهیدروكربنحرارتيتجزيهياناقصاحتراقاثردر

بیشترين.مي دهدتشكیلكربنراالستیكوزندرصد30تا25حدود.داردكاربردوسیعوگستردهطوربهالستیكصنعتمخصوصامختلفصنايعدرآنكلوئیديخواصوذراتاندازه

رنگجهتآنبههوابستتولیداتوپالستیكدراغلببلككربن.مي باشدرنگوجوهرسازيمستريچ،خودرو،الستیكيقطعاتساختصنايعدرالستیك سازيصنعتازپسكربناستفاده

90تقريبا  (.یردمي گقراراستفادهموردبخشياستحكامخاصیتهمچنینوالكتريكيخصوصیاتبنفش،ماوراءتشعشعاتازناشيفسادمقابلدرمحافظتحرارت،مقابلدرمحافظتبخشیدن،

.(صنايعباقيدرصد1ورنگدانهعنوانبهدرصد9الستیك،كاربردهايدرسیاهكربندرصد

كننده دودهشركت هاي تولید

(تن)ظرفیت  نام شرکت

36،000 شرکت کربن ایران

30،000 شرکت دوده صنعتی پارس

60،000 صنعتی دوده فامشرکت

40،000 شرکت کربن سیمرغ

صنعت



ن
سرمایه امی

ن 
ت تامی

شرک
ی

سرمایه گذار
ی و 

ت دارای
مدیری

دودهتحلیل صنعت 

5

توضیحات روش ساخت مواد اولیه روش هاي تولید

روش حال حاضررایج ترین کوره ایفرآیند روغن آروماتیک هیدروکربن 

احتراق ناقص

قدیمی ترین روش صنعتی فرآیند المپ بلک گیاهی/روغن های معدنی

دود )بر اساس احتراق ناقص گاز طبیعی
حاصل از احتراق ناقص بر روی جداره کانال

H  می نشیندشکل)
کانال 

ن روشی است که برای تولید ذرات ریز کربگاز طبیعی
ات این بیشتر کاربرد تولید. سیاه مفید است

.روش در صنایع جوهرسازی است
کوره گاز

آن تجزیه یک واکنش شیمیایی است که در
عنی استیلن به عناصر تشکیل دهنده خود ی

ش این واکن. کربن و هیدروژن تجزیه می شود
اعث گرمای زیادی تولید می کند که می تواند ب

ور شود گاز بدون حضور هوا یا اکسیژن به ط
.موثر مشتعل شود

تجزیه استیلن
استیلن

روش های تجزیه حرارتی

این روش تولید کربن سیاه یک فرآیند
. غیرمداوم یا چرخه ای است

حرارتی گاز طبیعی

فرآيند تولید
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1397 1398 1399 1400شش ماهه 

ازاي هر واحد تولیدبه  CFOاكستركت و مقدار مصرف 

شدوص شكربن شصدف

تركیب بهاي تمام شده 

سربار تولید دستمزد مستقیممواد مستقیم نام شركت 

%9%2%89شدوص

%9%1%90شكربن

%9%1%90شصدف

روغنانواعراگروهاينتولیديمحصوالتشدهتمامبهايدرصد90حدودكهموضوعاينبهتوجهبا

جهانينفتايبهتغییرنفتي،فرآورده هايقیمتتغییراثردراولیهموادقیمتتغییرلذامي دهندتشكیل

.مي سازدواردشركتاينتولیداتشدهتمامقیمتبهشديدينوساناتارز،نرختغییراتو

ابمقايسهدرجديدتكنولوژي هايدراولیهموادمصرفضريبتفاوتوموجودتجهیزاتفرسودگي

ازليداخفروشنرخبودنباالترحاضرحالدر.داردپيدرراشدهتمامقیمتتفاوتفعلي،كارخانه هاي

كنندحفظكماكانراداخليبازارهايدررقابتتوانشركت هاگرديدهموجبصادراتيفروشنرخ

دودموجوشرايطبا.مي شودانجامكميصادراتويافتهكاهشرقابتامكانخارجيبازارهايدرولیكن

ازباشداالبارزقیمتوپايیناولیهموادقیمتكهاقتصاديويژهشرايطدرتنهاشدوص،وشكربنشركت

.مي گیرندقرارمناسبينسبتاوضعیتدرسودسازينظر

واستغیرمتموتورروغنتولیدكنندهشركت هايلوبكاتخريدنرخبراساساكستركتفورفورالقیمت

اکخور)لوبكاتقیمتتعیینازپسماههر.مي كندتغییردالرنرخوخامنفتقیمتتغییراتبا

تا۸0ودحدكهاكستركتفورفورالقیمتنفتي،فرآورده هايپخشوپااليششركتتوسط(روغن سازها

.مي شودعرضهپارسنفتوسپاهاننفتايرانول،نفتشركت هايتوسطاستلوبكاتدرصد95

عرضه....وامامبندرپتروشیميامیركبیر،پتروشیميمارون،جم،پتروشیميپتروشیميشركت هاي

.هستندCFOكنندگان

بهاي تمام شده
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دوده  داخلي دالري دوده  صادراتي دالري متوسط نسبت نرخ دوده صادراتي به داخلي

.مطابق نمودار روبرو نرخ فروش شركت تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد

داراستراصادراتيفروشمبلغباالترينصادراتدرصد۶2باشصدف.

نرخازپايین تردرصد10متوسططوربهسازدودهشركت هايدرصادراتيفروشنرخ

صولمحصادراتپايین،بهره وريوقديميتكنولوژيبهتوجهبا.استداخليفروش

انرژي هايهزينهافزايشبهتوجهبا.نیستصرفهبهمقرونچندانفعليتكنولوژيبا

ازاستفادهوتجهیزاتازاستفادهوبه روزرسانيمي رسدنظربهبعدسالبراي

.استنیازديگريزمانهرازبیشتكنولوژي

بهعیدبداخلدرتايرتولیدرشدبهروروندووارداتيتايرهاينرخافزايشبهتوجهبا

.گرددمواجهخلليبامحصوالتتقاضايمي رسدنظر

درصد فروش صادراتيشركت

%62شصدف

%23شكربن

%7شدوص

نرخ فروش 
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مفروضات 

1401كارشناسي 1400كارشناسي واحد

245،000270،000ريالنرخ دالر

112۶112۶تن/دالرنرخ دوده داخلي

1،0131،013تن/دالرنرخ دوده صادراتي

3۸93۸9تن/دالرنرخ اكستركت 

7575بشكهنفت برنت

43،00043،000تنمیزان فروش شكربن

30،00031،000تنشدوصمیزان فروش

43،00055،000تنشصدفمیزان فروش

مفروضات
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ازكييـبـامعـدنوصنعـتتـوسعـهبـانـكمشاركـتبـاپتروشیميصنايـعملـيشركـت1351سالدر

Cabotكـابـوتشـركـتيـعنـيآمـريـكـاصنعـتيدودهتـولیـدكنندهكـارخـانـجـاتصاحب نـام تـريـن

Corporationشركتيكوايرانيشركتمهندسیننظارتباساختمانيعملیات.نمودمنعقدقراردادي

ماهديدرآالتماشیننصبوساختمانيكاراتمامازپسكهگرديدآغازاهوازدركاروزسیمونبنامآمريكايي

مرغوبیتوخوبكیفیتبهتوجهباتولیدبدودر.نمودآغازتنهزار14سالیانهظرفیتباراخودتولید1353

.نمايدجذبرابودتايرسازيكارخانجاتآنعمده ترينكهداخليبازارهايتوانستسريعخیليمحصول،

به همینوبدياتوسعهكربنكارخانهگرديدالزمتايرسازي،كارخانجاتايجاددرسريعتوسعهوپیشرفتموازاتبه

بهشروعوانجامسالدرتنهزار1۶بهتنهزار14میزانازتولیدافزايشبرايمراحلكلیه135۶سالدرمنظور

.گرديدنیازموردآالتماشینخريداري

مشغولسالدرصنعتيدودهتنهزار3۶تولیدظرفیتباوتولیديواحددوباايرانكربنشركتحاضردرحال

شركتبه1374سالدرشركتاينايران،اسالميجمهوريدولتخصوصي سازيسیاستبراساس.مي باشدبكار

ازيكيشركتاينحاضرحالدر.پیوستپتروشیميسرمايه گذاريشركت هايگروهبهوتبديلعامسهامي

.مي باشدبورسبازارفعالشركت هاي

انسازماهوازدرشهركارخانهاستقرارشرايطدلیلبهوهستندآاليندهمعمولطوربهدودهتولیدكارخانجات

عوارضعنوانبهرافروشدرصديكوقراردادهآاليندهصنايعلیستدرراشركتاينزيستمحیطحفاظت

مكانبهكارخانهانتقالبهملزمراشركتاينزيستمحیطحفاظتسازمانهمچنین.مي نمايددريافتآاليندگي

عوارضشافزايبهنسبتكارخانهانتقالبرنامهتحققعدمصورتدرداشتهاعالمواستنمودهسازمانتايیدمورد

مذاكرهحالدرشركتشهر،ازخارجبهكارخانهانتقالراستايدر.مي نمايداقداممربوطهقوانینمطابقآاليندگي

.استتوجیهيگزارشتهیهوعمدهسهامدارانبا

شكربن 

شركت سرمايه گذاري 

-صنايع پتروشیمي

-سهامي عام

43%

شركت سرمايه 

گذاري هامون 

سهامي -كیش

-خاص

۶%

شركت سرمايه گذاري 

سهامي -توسعه نوردنا

-خاص

3%
اشخاص حقیقي

7%

-شركت بیمه سینا

-سهامي عام

2%

موسسه صندوق 

بیمه اجتماعي 

رروستائیان وعشاي

2%

BFMص.ب.ا.س.صندوق

وگازتامینباگسترنفت

2%

۶95۶0سبدشرک

1%

ساير

34%

تركیب سهامداران شكربن
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سرمايهبا)ريال۶،14۸سهمهرازايبهاستشدهموفق99سالبرايشركت

.بسازدسود(رياليمیلیون250،000

سهمهرازايبه1401سالوريال9،401سهمهرازايبه1400سالدرشركت

.بسازدسودمي تواند(رياليمیلیون250،000سرمايهبا)ريال9،5۸3

وريال7،۸۶10شكربن،سهمهرقیمت(1400/11/04)گزارشتهیهتاريخدرP/E

TTMگرفتهانجامتحلیلومفروضاتبا،است۸.0۶آنP/E Forwardسالبراي

.مي باشدمرتبه1401،۸.2سالبرايو1400،۸.4

شكربن 

1401كارشناسي 1400كارشناسي 1399صورت سود و زيان
 12,832,920 10,453,195 5,965,434فروش

(10,311,784)(7,801,135)(4,450,800)بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 2,521,137 2,652,060 1,514,634ناخالص( زيان)سود 
(407,233)(345,042)(215,560)اداري و تشكیالتي. هزينه هاي عمومي

(250,000)(250,000)(267,666)(هزينه استثنايي)ها هزينه كاهش ارزش دريافتني 

 36,964 36,964 28,902ي عملیاتي( هزينه ها)خالص ساير درامدها 
 1,900,868 2,093,983 1,060,310عملیاتي( زيان)سود 

 916,927 670,043(17,332)هزينه هاي مالي
 63 606,439خالص ساير درامدها و هزينه هاي غیرعملیاتي

 2,817,795 2,764,088 1,649,417خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زيان)سود 

(421,970)(413,927)(112,373)مالیات
 2,395,825 2,350,161 1,537,044خالص عملیات در حال تداوم( زيان)سود 

 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتي( زيان)سود 

 2,395,825 2,350,161 1,537,044خالص( زيان)سود 
 9,583 9,401 6,148سود هر سهم پس از كسر مالیات

 250,000 250,000 250,000سرمايه
 9,583 9,401 6,148سود هر سهم بر اساس آخرين سرمايه

%20%25%25حاشیه سود ناخالص 
%15%20%18حاشیه سود عملیاتي 
%19%22%26حاشیه سود خالص

1401سود هر سهم 

دالر 

نفت برنت 

60 65 70 75 80 85 

230,000 5,857 6,521 7,186 7,850 8,515 9,179 

250,000 6,550 7,272 7,995 8,717 9,439 10,161 

270,000 7,244 8,023 8,803 9,583 10,363 11,143 

290,000 7,937 8,774 9,612 10,450 11,288 12,125 

310,000 8,630 9,526 10,421 11,316 12,212 13,107 

1401 P/E FORWARD 

نفت برنت 

دالر 

60 65 70 75 80 85 

230,000 13.4 12.1 10.9 10.0 9.2 8.6 

250,000 12.0 10.8 9.8 9.0 8.3 7.7 

270,000 10.9 9.8 8.9 8.2 7.6 7.1 

290,000 9.9 9.0 8.2 7.5 7.0 6.5 

310,000 9.1 8.3 7.5 6.9 6.4 6.0 

 : تحلیل حساسیت
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قانونمجريانبرايمحولهمأموريت هايازيكي،135۸سالمصوبايرانصنايعتوسعهوحفاظتقانونوضعازبعد

ايندرآمدهبعملمطالعاتوبررسيمیاندرآنجائیكهازوبودوقتصنايعبهینه سازيراستايدرصنايعتوسعه

باوبودهمحسوسالستیكصنايعدراولیهمادهعنوانبهخصوصبهصنعتيمصارفجهتدودهانواعنقشخصوص،

ازيناشخالءمي گرديدموجبكشوركهداخلدروقتتولیدكنندهتنهاايران،كربنشركتمحدودتولیدبهتوجه

ايجادبهنسبتكهداشتآنبررامجريانگردد،تأمینخارجكشورهايازوارداتطريقازدودهبهبازارنیازباقیمانده

ارالزماقدامنمايد،محققنیزراسرمايه گذارانتظارموردسودحالعیندركهكشورداخلدردودهتولیدجديدواحد

.آورندبعمل

وشركت هاثبتادارهدر55۶49شمارهتحتوگرديدهتاسیس13۶3اسفند25تاريخدرپارسصنعتيدودهشركت

13۶5سال هايطيكهبودهريالمیلیون10مبلغشركتاولیهسرمايه.استرسیدهثبتبهتهرانغیرتجاريموسسات

به1374/07/29تاريخدرشركتهمچنین.استيافتهافزايشريالمیلیارد474مبلغبهمرحله9طي1397لغايت

جزءحاضرحالدرشركت.استشدهپذيرفتهتهرانبهاداراوراقبورسدر137۸سالدروتبديلعامسهامي

.استپتروشیميصنايعسرمايه گذاريشركتگروهنهاييتجاريواحدواستايرانكربنشركتفرعيواحدهاي

بهره برداريبه13۸5سالازكه2فازدرونمودآغازسالدرتنهزار15اسميظرفیتباراخودتولید1373سالاز

.مي باشدسالدرتنهزار30ساالنهظرفیترسیده

انشركت كربن اير

44%

شركت سرمايه 

گذاري صنايع 

پتروشیمي

20%

شركت سرمايه 

گذاري گروه 

توسعه ملي

13%

صندوق 

بازارگرداني 

2%

شخص حقیقي

1% ساير

20%

تركیب سهامداران

شدوص
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شدوص

1401كارشناسي 1400كارشناسي 13981399صورت سود و زيان
 9,420,466 7,632,088 3,409,060 2,641,417فروش

2,484,486)(2,110,736)بهاي تمام شده كاالي فروش رفته
)(5,968,578)(7,694,573)

 1,725,893 1,663,510 924,574 530,681ناخالص( زيان)سود 
(191,051)(153,332)(117,229)(67,946)اداري و تشكیالتي. هزينه هاي عمومي

 0 0 0 0(هزينه استثنايي)ها هزينه كاهش ارزش دريافتني 
 0 57,916 30,553 5,352ي عملیاتي( هزينه ها)خالص ساير درامدها 

 1,534,842 1,568,094 837,898 468,087عملیاتي( زيان)سود 
 0(8,228)(9,111)(16,531)هزينه هاي مالي

 0 17,187(44,015)(347)خالص ساير درامدها و هزينه هاي غیرعملیاتي
 1,534,842 1,577,053 784,772 451,209خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زيان)سود 
(268,900)(276,295)(113,671)(101,089)مالیات
 1,265,943 1,300,758 671,101 350,120خالص عملیات در حال تداوم( زيان)سود 
 0 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتي( زيان)سود 
 1,265,943 1,300,758 671,101 350,120خالص( زيان)سود 

 1,333 3۶970۶1,369سود هر سهم پس از كسر مالیات
 950,000 950,000 950,000 950,000سرمايه

 1,333 1,369 1,414 738سود هر سهم بر اساس آخرين سرمايه
%18%22%27%20حاشیه سود ناخالص 
%16%21%25%18حاشیه سود عملیاتي 
%13%17%20%13حاشیه سود خالص

میلیون950،000سرمايهبا)ريال70۶سهمهرازايبهاستشدهموفق99سالبرايشركت

.بسازدسود(ريالي

با)ريال1333سهمهرازايبه1401سالوريال1،3۶9سهمهرازايبه1400سالدرشركت

.بسازدسودمي تواند(رياليمیلیون95،000سرمايه

وريال11،4۸0شدوص،سهمهرقیمت(1400/11/04)گزارشتهیهتاريخدرP/E TTM۸.0۸آن

P/Eگرفتهانجامتحلیلومفروضاتبا،است Forward1401سالبرايو1400،۸.4سالبراي،

.مي باشدمرتبه۸.۶

1401سود هر سهم 

نفت برنت 

دالر 

60 65 70 75 80 85 

230,000 585 718 852 985 1,118 1,251 

250,000 724 869 1,014 1,159 1,304 1,448 

270,000 863 1,020 1,176 1,333 1,489 1,645 

290,000 1,002 1,170 1,338 1,506 1,674 1,842 

310,000 1,141 1,321 1,501 1,680 1,860 2,039 

1401 P/E FORWARD 

نفت برنت 

دالر 

60 65 70 75 80 85 

230,000 19.6 16.0 13.5 11.7 10.3 9.2 

250,000 15.9 13.2 11.3 9.9 8.8 7.9 

270,000 13.3 11.3 9.8 8.6 7.7 7.0 

290,000 11.5 9.8 8.6 7.6 6.9 6.2 

310,000 10.1 8.7 7.7 6.8 6.2 5.6 
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شركت گسترش 

پاياصنعت سینا

51%

شركت پااليش قطران

ذغالسنگ

1۶%

الب بنیادمستضعفان انق

اسالمي

12%

شخص حقیقي

1%

شخص حقیقي

1%

ساير 

19%

تركیب سهامداران مورخدروشدهتاسیسخاصسهاميشركتصورتبه13۸3/11/14تاريخدرفامدودهصنعتيشركت

تاريخدرشركت.استرسیدهثبتبهتهرانصنعتيمالكیتوهاشركتثبتادارهدر13۸3/12/25

وتبديلعامسهاميشركتبه139۸/03/07مورخالعادهفوقعموميمجمعصورتجلسهموجببه139۸/04/04

اوراقوبورسسازماندر139۸/0۶/17تاريخدرواستشدهپذيرفتهايرانفرابورسدر1397/09/19تاريخدر

اياپگسترششركتفرعيشركت هايجزءفامدودهصنعتيشركتحاضرحالدر.استگرديدهثبتبهادار

.استاسالميانقالبمستضعفانبنیادگروهنهاييواحدوسیناصنعت

بهسختخطكهباشدميتنهزار20كدامهرسختونرمخطدوشاملتنهزار40شدهاجرافعليظرفیت

.استرسیدهبرداريبهرهبه92سالماهآباندرهزارتن20ظرفیتبانرمخطو91سالدرتنهزار20ظرفیت

و.استشدهگرديدهاخذصمتوزارتازسهفازبهمربوطسختدودهتنهزار20مجوز99سالدرهمچنین

شمارهبهاولتن20،000برداريبهرهپروانه.مي باشداجراحالدرالزمتايیدهاياخذازپسنیزسهفازپروژه

40،000برداريبهرهروانهكارخانه(نرمخط)دوفازتكمیلازسكهشددريافت1390/09/10تاريخدر19234-0۶

شهرکدزفول،شهرستانخوزستان،استانكارخانهآدرسبه1392/11/15تاريخدر0۶-55۶99شمارهبهتني

.باشدمي2شمارهصنعتي

جديدپروژهوطرحازبرداريبهرهگرديدمنتشر1400/05/1۸درشركتتوسطكهاهمیتبااطالعاتافشاءطبق

.استرسیدهتن۶0،000بهتولیدظرفیتمجموعوگرفتهصورتسختدودهتولیدتني20،000ظرفیتباشركت

شصدف
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میلیون700،000سرمايهبا)ريال9۶7سهمهرازايبهاستشدهموفق99سالبرايشركت

.بسازدسود(ريالي

ريال3،747سهمهرازايبه1401سالوريال3،523سهمهرازايبه1400سالدرشركت

.بسازدسودمي تواند(ريالي،میلیون700،000سرمايهبا)

وريال30،550شصدف،سهمهرقیمت(1400/11/04)گزارشتهیهتاريخدرP/E TTMآن

P/Eگرفتهانجامتحلیلومفروضاتبا،است13.2 Forwardبرايو1400،۸.7سالبراي

.مي باشدمرتبه1401،7.3سال

شصدف
1401كارشناسي 1400كارشناسي 13981399صورت سود و زيان

 15,710,907 10,679,731 5,321,509 3,298,716فروش

(12,316,298)(7,846,309)(3,884,461)(2,577,228)بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 3,394,609 2,833,422 1,437,048 721,488ناخالص( زيان)سود 
(432,299)(341,765)(264,863)(158,891)اداري و تشكیالتي. هزينه هاي عمومي

 0 0 0 0(هزينه استثنايي)ها هزينه كاهش ارزش دريافتني 
 14,492 2,231(15,937)(1,263)ي عملیاتي( هزينه ها)خالص ساير درامدها 

 2,976,802 2,493,888 1,156,248 561,334عملیاتي( زيان)سود 
(35,696)(28,557)(20,691)(28,394)هزينه هاي مالي

 1,001(458,290) 26,729خالص ساير درامدها و هزينه هاي غیرعملیاتي

 2,941,106 2,466,332 677,267 559,669خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زيان)سود 

 0 0(30)(3,995)مالیات
 2,941,106 2,466,332 677,237 555,674خالص عملیات در حال تداوم( زيان)سود 
 0 0 0 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتي( زيان)سود 
 2,941,106 2,466,332 677,237 555,674خالص( زيان)سود 

 4,202 3,523 967 794سود هر سهم پس از كسر مالیات
 700,000 700,000 700,000 700,000سرمايه

 4,202 3,523 967 794سود هر سهم بر اساس آخرين سرمايه
%22%27%27%22حاشیه سود ناخالص 
%19%23%22%17حاشیه سود عملیاتي 
%19%23%13%17حاشیه سود خالص

1401تحلیل حساسیت 

نفت برنت 

دالر 

60 65 70 75 80 85 

230,000 2,573 2,858 3,142 3,426 3,710 3,994 

250,000 2,887 3,196 3,505 3,814 4,123 4,431 

270,000 3,201 3,534 3,868 4,202 4,535 4,869 

290,000 3,515 3,873 4,231 4,589 4,948 5,306 

310,000 3,828 4,211 4,594 4,977 5,360 5,743 

P/E FORWARD 1401

نفت برنت 

دالر 

60 65 70 75 80 85 

230,000 11.810.69.78.98.27.6

250,000 10.59.58.78.07.46.8

270,000 9.58.67.87.36.76.2 

290,000 8.67.87.26.66.15.7

310,000 7.97.26.66.15.75.3
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نسبت هاي مالي

10%

12%

14%

1۶%

1۸%

20%

22%

24%

2۶%

2۸%

1398 1399 1400 1401

حاشیه سود خالص

شكربن شدوص شصدف

3

۸

13

1۸

23

2۸

33

3۸

43

4۸

1398 1399 1400 1401

P/E

شكربن شدوص شصدف

1

2

3

4

5

۶

7

1398 1399 1400 1401

P/S

شكربن شدوص شصدف

5

15

25

35

45

55

۶5

75

۸5

1396 1397 1398 1399

دوره وصول مطالبات

شكربن شدوص شصدف


