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کاربرد فرآورده های نفتی

سوخت وسایل گاز سوز خانگی و صنایعگاز مایع 

یسوخت در موتورهای درون سوز دیزلی و انواع مشعل های صنعتنفت گاز  

، تولید آفت کش های کشاورزی، صنایع نظامیگوگرد 
شیمیایی و مصارف خانگی

سوخت در دیزل های ثابت و متحرکنفت کوره سبک 

سوخت انواع موتورهای بنزینی درون سوزبنزین موتور 

ناییسوخت در لوازم نفت سوز خانگی و صنعتی و چراغ های روشنفت سفید  

خوراک کارخانجات و روغن سازی ها آیزوفید 

اتیلن خوراک واحد الفین و آروماتیک جهت تبدیل بهنفتا  
و پروپیلن

و خوارک واحدهای قیر سازی، آسفالت سازیوکیوم باتوم  
ایزوگام

سوخت هواپیما و جتسوخت جت  



:  دسته قابل تقسیم هستند3پاالیشگاه ها از نظر محصول تولیدی به 

وایعمگازگازوئیل،بنزین،مانندمحصوالتیکهسوختهایپاالیشگاه1
.کنندمیتولیدسفیدنفت

دهکننروانوروغنهاآنتولیدیمحصولکهسازروغنهایپاالیشگاه2
.استسنگینوسبکهای

هایواحداولیهموادسوختیمحصوالتبرعالوهکهپتروپاالیشگاه3
.دکننمیتولید...وبوتادیناتیلن،ها،آروماتیکمانندپتروشیمی

جداوتفکیککهاستخامنفتتقطیرپاالیشگاه،درعملیاتترینمهم
هاردهفرآوجوشنقطهاختالفاساسبرنفتیهایبرشبهخامنفتسازی
همچوندیگریهایفرآیندسپس.شودمیانجامتقطیربرجدرواست

هایفرآیندوبنزیناکتانعددتعدادافزایشبرایایزومریورفرمینگ
هاهفرآوردخواصتغییریاخواصبهبودجهتالیگومریهیدروکراکینگ،

فتینهایفرآوردهازهاآالیندهحذفنیزتصفیهفرآینددر.شودمیانجام
.گیردمیصورت

فرآیند تولید



گذاری نفت و فرآورده های نفتیدستورالعمل قیمت

طی1400سالدرکهکردتغییرایرانصادراتیقیمتبهجهانیهایقیمتازپاالیشیهایفرآوردهوخوراکنرخمحاسبهمبنای99سالدرحالیدر
.بودخواهدجهانیهایقیمتبرمبنایمجددافرآوردهوخوراکنرخمحاسبهرویهکهشداعالمایابالغیه



مقایسه بازار شرکت ها در بورس ایران

روزه90میانگین حجم قیمتبتاP/E-ttmارزش بازارشرکتسهم

 175,179,384 5,240 1.70 6.04 894,200,000,000,000پاالیش نفت تهرانشتران

 149,965,776 6,770 1.76 7.89 1,288,200,000,000,000پاالیش نفت اصفهانشپنا

 107,558,652 8,700 1.29 6.74 1,176,835,236,720,000پاالیش نفت بندرعباسشبندر

 7,579,692 22,770 1.22 13.23 685,800,000,000,000پاالیش نفت تبریزشبریز

 146,065 144,550 0.85 6.44 146,066,033,490,000پاالیش نفت شیرازشراز

 771,781 173,900 1.03 6.18 198,400,000,000,000پاالیش نفت الوانشاوان



:پاالیشیگروهشاخصتکنیکالتحلیل

.باشدمیفوقنمودارمطابق1399ماهمردادازشاخصالیوتیاصالحالگوی

.باشدمیواحد 7300000عدد (5)موجریزهدفکهگرفتهقرارالیوتیسیکلیکاز (4)ریزموجدرقیمت،سهماخیرصعوددر

.بودخواهدواحد 5550000و 6000000بعدیهایحمایت،بروددستازواحد 6200000درفعلیمحدودهحمایتصورتیکهدر

.شاخصاخیراصالحبرمبنیاستگواهیالینمکدیتوسطالینسیگنالکراس MACDاندیکاتوردر



:معرفی

تحلیل پاالیش نفت اصفهان

.می شودمحسوبنفتیفرآورده هایتولیدتنوعازنظرکشورپاالیشگاهاولینبه عنوانواستایرانپاالیشگاه هایبزرگ ترینازیکیاصفهانپاالیشگاه
انقالبپیروزیازقبلوانجام گرفته57تا54سالهایفاصلهدرتیسنوفلورنامبهآلمانیوآمریکاییمشترکشرکتدومشارکتباپاالیشگاهاینساختواولیهطراحی

هیچضورحبدونوتکمیلپاالیشگاهداخلی،کارکنانوکارشناسانهمتبهانقالبازپسبالفاصلهبود؛پایان یافتهآنساختمانیکارهایدرصد90اسالمیشکوهمند
وشرکت هاثبتادارهدر(خاصسهامـی)اصفهاننفتپاالیششرکتعنوانبا1370سالدرصنعتیواحداین.گردیدراه اندازی58سالبهمن ماهدرخارجینیروی

.رسیدثبتبهتهرانغیرتجاریمؤسسات

ایذه،ملک،باغرامهرمز،مارون،تلمبه خانههفتازگذشتنازپسکیلومتر430طولبهاینچی36و32لوله هایتوسطکهاستاهوازمارونخامنفتپاالیشگاه،خوراک
.می گرددتصفیهمربوطهمخازندروشدهپاالیشگاهوارداصفهانوگندمکاردهدز،

نفتاراک،روشیمیپتاصفهان،پتروشیمیشرکت های)پایین دستیصنایعخوراکتأمیننفتیفرآورده هایتولیدوخامنفتپاالیشکناردراصفهاننفتپاالیششرکت
. می نمایدتولیدراکشورموردنیازنفتیفرآورده هایاز%22حدودهم اکنونوداردعهدهبر(ایرانشیمیاییصنایعوجینفتپاالیشسپاهان،

خصوصیبخشبهجینفتپاالیششرکتعنوانباشرکتقیرسازیواحد1382سالدرو(سپاهاننفتشرکت)عنوانباشرکتاینروغن سازیواحد1381سالدر
.استواگذارشده

نفتوپتروشیمیازجملههم جوارصنایعسهام داریعرصهبهورودباشرکتایندارد،رااصفهانپتروشیمیسهامدرصد43حاضرحالدراصفهاننفتپاالیششرکت
هایگیریمیمتصدرتخصصیومؤثرحضورباغیرعملیاتی،درآمدافزایشاستراتژیکهدفتحققوارزشزنجیرهتوسعهومدیریتاستراتژیپیگیریبرعالوهسپاهان،
.استبرداشتهاسالمیایراناعتالیوتولیدجهشملیهدفتحققدربلندیگامیادشده،هایمجموعه



تحلیل پاالیش نفت اصفهان
:سهامداران



:شرکتایتوسعههایطرح

10ppmبهشرکتتولیدیگازنفتگوگردمیزانآنموجببهکهاستگازنفتتصفیهطرحرسدمیبرداریبهرهبهجاریسالدرکهشرکتطرحترینمهم•

.بودخواهدتاثیرگذارشرکتسودآوریبر10ppmگازنفتوشرکتتولیدیگازنفتکرکتوجهقابلقیمتیاختالفبهتوجهباموضوعاین.رسدمی

تحلیل پاالیش نفت اصفهان



تحلیل پاالیش نفت اصفهان

.در محاسبه کرک اسپردهای فوق تخفیف لحاظ نشده است.در نرخ های تخمینی فوق کیفیت محصوالت لحاظ شده است

:کیفیت نفت گاز تولیدی

%82: 5000گوگرد باالی 

%11: 5000الی 2500گوگرد 

%5: 50الی 10گوگرد 

:کیفیت بنزین تولیدی

%96: 5یورو 91اکتان 

%2: 5یورو 95اکتان 

:افزایش پرتی به دلیل تحمیل نفت سنتزی

وجود مشکالت در صادرات میعانات؛ تزریق میعانات به نفت خام تزریق• 

باال رفتن پرتی-باال رفتن قیمت-APIباالرفتن کاذب • 

.عمدتا برای شپنا اعمال می شود• 



تحلیل پاالیش نفت اصفهان



تحلیل پاالیش نفت اصفهان

1400مقدار تولید محصوالت در سال مالی 

دوازده ماهه منتهی به مقدار فروش
1400/12

 8,110متر مکعبهیدروژن

 1,630,496متر مکعبوکیوم باتوم

 18,769متر مکعبگوگرد

 19,393متر مکعبآیزوفید

 129,226متر مکعبآیزوریسایکل

 187,367متر مکعب(ATK)سوخت سنگین جت 

J)سوخت سبک جت  P4)18,721متر مکعب 

 700,264متر مکعبپروپان/گاز مایع 

 539,920متر مکعبروغن خام

 126,718متر مکعبحاللها

 252,818مترمکعبنفتا

 222,365متر مکعبمخلوط آروماتیک های سبک

 242,813متر مکعبهیدرو کربورهای بدون شاخه

 73,152متر مکعب5یورو95بنزین موتور اکتان 

 135,942متر مکعب87بنزین معمولی اکتان 

مقدار فروش
دوازده ماهه منتهی به 

1400/12

 3,758,320متر مکعب5یورو91بنزین موتور اکتان 

 148,528متر مکعب10الی 0نفت گاز با گوگرد 

 576,243متر مکعب50الی 10نفت گاز با گوگرد 

 564متر مکعبآیزو دیزل

 6,870,476متر مکعب5000نفت گاز با گوگرد باالی 

 505,681مترمکعب5000الی 2500نفت گاز با گوگرد 

 52,329متر مکعبتولید داخلی4یورو 91بنزین موتور اکتان 

 169,143متر مکعب5یا یورو 4مشابه یورو 87بنزین اکتان 

s=<.005درصد وزنی )نفت سفید کم گوگرد با شرط   165,962متر مکعب(

 62,600متر مکعب(0.15-0.005) نفت سفید معمولی 

s<=3.5)380نفت کوره سبک   2,801,932متر مکعب( 

 7,111متر مکعبتولید داخلی4یورو 95بنزین موتور اکتان 

 37,428متر مکعبS<-723.5نفت کوره سنگین 

 19,462,391جمع



تحلیل پاالیش نفت اصفهان
الت با سناریو عدم توافق در مذاکرات هسته ای مجبور شدن ایران به پایین آوردن قیمت محصوالت خود به علت شروع فروش محصو1401پیش بینی سود 

درصد30روسی به مشتریان خارجی ایران با تخفیف بیش از 

مفروضات

هزار تومان25: دالر نیما

درصد57: رشد حقوق کارگر

درصد38: رشد حقوق نیروهای اداری

درصد15: هزینه استهالک

درصد55: 1401تورم در سال 

%35: رشد هزینه انرژی

%5: درصد تخفیف نفت خام

دالر به ازای هر بشکه100: میانگین نرخ نفت

1401کارشناسی دوره مالی

 2,997,973,996فروش

(2,815,831,505)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 182,142,491ناخالص( زیان)سود 

(19,064,382)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 0(هزینه استثنایی)ها هزینه کاهش ارزش دریافتنی 

 46,317,149ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 209,395,258عملیاتی( زیان)سود 

(7,892,262)هزینه های مالی

 14,868,630خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 216,371,626خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(46,168,800)مالیات

 170,202,826خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی( زیان)سود 

 170,202,826خالص( زیان)سود 

 896سود هر سهم پس از کسر مالیات

 190,000,000سرمایه



تحلیل پاالیش نفت اصفهان

:با سناریو حصول توافق در مذاکرات هسته ای و بهره برداری از پروژه تصفیه نفت گاز1401پیش بینی سود 

مفروضات

هزار تومان25: دالر نیما

درصد57: رشد حقوق کارگر

درصد38: رشد حقوق نیروهای اداری

درصد15: هزینه استهالک

درصد55: 1401تورم در سال 

%35: رشد هزینه انرژی

%5: درصد تخفیف نفت خام

دالر به ازای هر بشکه110: میانگین نرخ نفت

1401سناریو دوم کارشناسی دوره مالی

 3,147,853,432فروش

(2,843,989,820)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 303,863,611ناخالص( زیان)سود 

(19,064,382)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 0(هزینه استثنایی)ها هزینه کاهش ارزش دریافتنی 

 46,317,149ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 331,116,378عملیاتی( زیان)سود 

(7,892,262)هزینه های مالی

 14,868,630خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 338,092,746خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(48,476,943)مالیات

 289,615,804خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی( زیان)سود 

 289,615,804خالص( زیان)سود 

 1,524سود هر سهم پس از کسر مالیات

 190,000,000سرمایه



)فوقنمودارمطابق).گرفتقرارمالیمشیبباصعودیکانالیکدرونقیمت1399مرداداززیگزاگاصالحقیمتیشتابداراصالحازپس

.زدهرقمرااخیراصالحوoriginalچنگالمیانهخطوکانالسقفکراسمحدوده.دادهنشانواکنشتومان760محدودهبهسهم،اخیرصعوددر

.کردتعریفتومان1100و900محدودهدرراروپیشهایمقاومتوگرفتنظردرفوقالیوتیالگویمطابقتوانمیراسهمآخرحرکتیبازوی

.گردیده50محدودهدرRSIواکنشبهمنجرتومان630محدودهدرسهمحمایت.اخیراصالحبرمبنیاستگواهیالینمکدیتوسطالینسیگنالکراسMACDاندیکاتور

.باشدمیتومان570و630محدودهروپیشحمایتهای

لتحلیل تکنیکا
شپنا



جدول تحلیل حساسیت سود شپنا

1,524708090100110120130140150160170180190200

220,0009861,1091,2331,3561,4791,6031,7261,8501,9732,0962,2202,3432,4672,590

230,0001,0251,1541,2831,4121,5411,6701,7991,9282,0572,1862,3152,4442,5732,702

240,0001,0641,1991,3341,4681,6031,7371,8722,0072,1412,2762,4112,5452,6802,814

250,0001,1041,2441,3841,5241,6651,8051,9452,0852,2252,3662,5062,6462,7862,927

260,0001,1431,2891,4351,5801,7261,8722,0182,1642,3102,4552,6012,7472,8933,039

270,0001,1821,3341,4851,6361,7881,9392,0912,2422,3942,5452,6972,8482,9993,151

280,0001,2211,3781,5361,6931,8502,0072,1642,3212,4782,6352,7922,9493,1063,263

290,0001,2611,4231,5861,7491,9112,0742,2372,3992,5622,7252,8873,0503,2133,375

300,0001,3001,4681,6361,8051,9732,1412,3102,4782,6462,8142,9833,1513,3193,487

310,0001,3391,5131,6871,8612,0352,2092,3822,5562,7302,9043,0783,2523,4263,600

320,0001,3781,5581,7371,9172,0962,2762,4552,6352,8142,9943,1733,3533,5323,712

330,0001,4181,6031,7881,9732,1582,3432,5282,7132,8993,0843,2693,4543,6393,824

340,0001,4571,6481,8382,0292,2202,4112,6012,7922,9833,1733,3643,5553,7463,936

سناریو نتیجه مثبت مذاکرات هسته ای

دالر

قیمت نفت



جدول تحلیل حساسیت سود شپنا

896708090100110120130140150160170180190200

220,0005996677358038719391,0071,0751,1431,2111,2791,3471,4151,483

230,0006216927638349059761,0471,1181,1901,2611,3321,4031,4741,545

240,0006427167918659391,0131,0881,1621,2361,3101,3841,4591,5331,607

250,0006647418188969731,0501,1281,2051,2821,3601,4371,5141,5921,669

260,0006857668469271,0071,0881,1681,2481,3291,4091,4901,5701,6501,731

270,0007077918749581,0411,1251,2081,2921,3751,4591,5421,6261,7091,793

280,0007298159029891,0751,1621,2481,3351,4221,5081,5951,6811,7681,855

290,0007508409301,0201,1091,1991,2891,3781,4681,5581,6471,7371,8271,916

300,0007728659581,0501,1431,2361,3291,4221,5141,6071,7001,7931,8861,978

310,0007948909851,0811,1771,2731,3691,4651,5611,6571,7531,8481,9442,040

320,0008159141,0131,1121,2111,3101,4091,5081,6071,7061,8051,9042,0032,102

330,0008379391,0411,1431,2451,3471,4491,5511,6541,7561,8581,9602,0622,164

340,0008599641,0691,1741,2791,3841,4901,5951,7001,8051,9102,0152,1212,226

سناریو نتیجه منفی مذاکرات هسته ای

دالر

قیمت نفت


