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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 معرفی

. فعالیت اصلی شرکت، تاسیس شده است ، جزیره الوانهرمزگاندر استان  1377 سال در )سهامی عام( شاوانپاالیش نفت  شرکت

، نفت سفید، نفت گاز، نفتی از قبیل بنزین هایانجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده

 باشد.می های جانبینفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده

 :باشندمی زیر شرح به شرکت سهامداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش سرمایه

 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه قبلی سرمایه جدید تاریخ
 سود انباشته 600 1.143.421 8.000.000.000 23/3/1401

 باشد.میلیون ریال میارقام به 

 

 

 

 

 

  سهامداران

 درصد شرح

15 سازمان تامین اجتماعی  

موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز 

 کارکنان بانک ملی

20 

 1 تهران استان سرمایه گذاری سهام عدالت شرکت

 1 خراسان رضویاستان  عدالت سهام گذاری سرمایه شرکت 

 27 ریسا

 100 جمع
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 شرکت تولیدی محصوالت

 1400تولید سال  محصولنام 

 )مترمکعب(

 1399تولید سال 

 )مترمکعب(
 760،780 887،76۹ گازوئیل )نفت گاز(

 550،255 635،036 نفت کوره 

 6۹6،020 738،425 بنزین 

 307،556 557،134 نفتا

 45.354 53.013 سایر

 ۲,3۵9,9۶۵ ۲,۸۷1,3۷۷ جمع

 14.۸43.۷33 1۷.۷۲0.۷۶۸ جمع بر حسب بشکه

 

 

 :1400ترکیب محصوالت از لحاظ مقداری و ریالی در سال 

 ریالی )درصد( مقداری )درصد( نام محصول
 33 28 نفت گاز )گازوئیل(

 27 23 بنزین

 20 28 نفت کوره

 1۹ 20 نفتا

 1 1 سایر
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 طرح توسعه شرکت

مخارج  نام طرح

-برآوردی 

 ریالی

مخارج 

 -برآوردی

 ارزی )یورو(

مخارج انجام 

شده تا پایان 

 1401خرداد 

در صد پیشرفت 

 فیزیکی تا پایان

 1400 خرداد

تاریخ برآوردی 

برداری از بهره

 طرح

 در تقطیر واحد احداث

 و جدید خالء

 قیرسازی

   

- 

 

45.000.000 

 

8۹.323 

 

3 

  

2۹/12/1403 

 باشد.به میلیون ریال می ریالی ارقام        

 

 بینی سود و زیانپیش

 

 مفروضات تحلیل

 1401کارشناسی   

 %30  نرخ تورم

 %45 میزان افزایش حقوق و دستمزد

 18.240.000 (بشکه) و فروش محصوالتمقدار تولید 

 10 میانگین کرک اسپرد سال مالی )دالر(

 270.0000 نرخ هر دالر )ریال(
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 :باشدمی زیر شرح به برآورد شده زیان و سود صورت

)سهامی عام( الوانپاالیش نفت شرکت   

)میلیون ریال(                                  صورت سود و زیان                                                                      

1400سال   کارشناسی سال  درصد 

1401 

 درصد

 100 467.856.000 100 326.717.314 یاتیعمل یدرآمدها

 ۹3 )427،185،472( ۹0 )2۹4،118،552( شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام 

 7 40.۶۷0.۵۲۸ 10 3۲.۵9۸.۷۶۲ سود ناخالص

 1 )3،037،087( 1 )2،1۹2،۹45( هزینه های عمومی، اداری و فروش

 - 1.000.000 1 1.618.406 سایر درآمدها

 6 3۸.۶33.441 10 3۲.0۲4.۲۲3 عملیاتی سود

 - )1،100،000( - )1،083،1۹4( هزینه های مالی

 - 250.000 - 424.271 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 6 37.783.441 10 31.365.300 سود قبل از مالیات

     هزینه مالیات بر درآمد:

(2،833،005) سال جاری  1 )3،400،510( 1 

 5 34.3۸۲.931 ۹ ۲۸.۵3۲.۲9۵ خالصسود  

 - 4.۲9۸ - 3.۵۶۷ سود هر سهم

 - 8.000.000 - 8.000.000 سرمایه
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 تحلیل حساسیت

 

 :)ریال(   P/Eبر مبنای مدل ارزشگذاری شرکت

 P/Eارزشگذاری بر مبنای 

 EPS  4.۲9۸ )ریال( 1401کارشناسی 

P/E 1۷.191 4 گروه 

P/E 30.0۸۵ ۷ خوش بینانه 

P/E ۲۵.۷۸۷ ۶ متوسط 

P/E ۲1.4۸9 ۵ بدبینانه 

 

 ریال۲۵.۷۸۷  مبلغ آن میانگین کهریال  30.085 مبلغ قیمت سقف و ریال21.48۹مبلغ  قیمت کف P/Eمبنای  بر گذاری ارزش

 .بود خواهد

 گیری و اظهارنظرنتیجه

 مبلااغبااه  22/6/1401سااهام در تاااری   روزو قیماات  از شاارکت آمااده عماال بااه تحلیاال و تجزیااه و هااابررساای بااه عنایاات بااا

از ارزش ذاتاای خااود در حااال  ، در حااال حاضاار ارزش شاارکت، کمتاارP/Eباار مبنااای  و ارزشااگذاری صااورت گرفتااه 17.8۹0

 باشد.معامله می

           1401 سال تحلیل حساسیت سود هر سهم       

 

خ دالر )ریال(
نر

 

           )دالر(  اسپرد کرک             

 4 ۵ ۶ ۷ ۸ 9 10 11 1۲ 13 14 

۲۵0.000 ۹12 1.430 1.۹4۹ 2.468 2.۹87 3.505 4.024 4.543 5.061 5.580 6.0۹۹ 

۲۶0.000 ۹24 1.464 2.003 2.543 3.082 3.621 4.161 4.700 5.240 5.77۹ 6.31۹ 

۲۷0.000 ۹37 1.4۹7 2.057 2.617 3.177 3.738 4.2۹8 4.858 5.418 5.۹78 6.53۹ 

۲۸0.000 ۹4۹ 1.530 2.111 2.6۹2 3.273 3.854 4.435 5.016 5.5۹7 6.178 6.75۹ 

۲90.000 ۹62 1.563 2.165 2.767 3.368 3.۹70 4.572 5.173 5.775 6.377 6.۹7۹ 

300.000 ۹74 1.5۹6 2.21۹ 2.841 3.464 4.086 4.70۹ 5.331 5.۹54 6.576 7.1۹8 

310.000 ۹86 1.630 2.273 2.۹16 3.55۹ 4.202 4.846 5.48۹ 6.132 6.775 7.418 

3۲0.000 ۹۹۹ 1.663 2.327 2.۹۹1 3.655 4.31۹ 4.۹83 5.646 6.310 6.۹74 7.638 
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 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 

 

 

 

وجه به هیچو  باشدمی الوانپاالیش نفت شرکت فوق, صرفا براساس آخرین وضعیت صنعت و  تحلیل صورت گرفته >>

 <<نیست.ای برای خرید و فروش سهام توصیه

 

 

 

 ۲30 سرمایه با 13۸۵ سال از( فارس عمران) پویا ملل کارگزاری شرکت

صد 100) ریال میلیارد  به شروع 1۸4۵1 ثبت شماره طی( شده پرداخت در

ست نموده فعالیت صی بخش در فعال کارگزاران از یکی عنوان به و ا صو  خ

 عرضه, مشاورۀ بهادار, اوراق معامالت های زمینه در خدمات ارائه به نسبت

یه مشاااوره درج, و پذیرش ما مات و پژوهش و آموزش گذاری,ساار  خد

 و علمی کامال رویکردی با شاارکت این. نماید می اقدام سااهام الکترونیکی

 و کمی توسعۀ بر مبتنی را خود راهبردی برنامه مشتریان, رضایت بر تمرکز

سترش و خدمات کیفیِ ست داده قرار شعب, جغرافیایی گ  از برخورداری. ا

 کشااور, ساارمایۀ بازار وضااعیت کامل شااناخت متخصااص, و مجرب کادر

 عملی و مختلف علمی منابع از مسااتمر یادگیری برای توانایی و خواساات

 .باشد می شرکت رقابتی مزایای مهمترین آن, کردن

 ,کاال معامالت مالی, تامین اوراق معامالت) شااامل صااادره مجوزهای کلیه

 معامله بهادار, اوراق خط بر معامالت بهادار, اوراق بر مبتنی مشتقه معامالت

شاوره کاال, بر مبتنی اوراق و کاال خط بر ضه م  طی( ها شرکت پذیرش و عر

 توسااط سااال ۵ مدت به 9۷/0۵/1۵ تاریخ از 1۲1/۶۲444 شااماره مکاتبه

 .گردید صادر بهادار اوراق و بورس سازمان
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