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شرکت در یک نگاه
نماد

تابلو

گروه

سرمایه

شرانل

بازار دوم بورس

فرآورده های نفتی

 00222میلیون ریال

آخرین قیمت

9317 EPS

ارزش بازار

سهام شناور

 996.00ریال

 9057.ریال

 396383میلیارد ریال

%2

معرفی شرکت
شركت ملي نفت ايران در راستاي خصوصي سازي شركتهاي دولتي و سياست هاي كالن دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر كاهش حجم
تصدي گري دولتي در حوزه غير انحصاري و واگذاري امور به بخش خصوصي ،با هدف توسعه مشاركت اين بخش در فعاليتهاي اقتصادي و
صنعتي ،بمنظور افزايش كارآيي  ،واحد هاي روغن سازي پااليشگاههاي تهران و آبادان را به سازمان تامين اجتماعي ،صندوق بازنشستگي
كشوري و آستان قدس رضوي واگذار نموده است كه اين واگذاري منجر به تاسيس شركت نفت ايرانول در  11آذرماه سال  1331گرديد و در
بهمن سال  1331سهام اين شركت در فرابورس پذيرفته و عرضه شد .شركت نفت ايرانول اكنون در چهار بخش پااليشگاه روغن سازي تهران ،
پااليشگاه روغن سازي آبادان ،مجتمع ظرف سازي و بسته بندي و شركت روانکاران احيا سپاهان به فعاليت خود ادامه مي دهد.
پاالیشگاه روغن سازی تهران
يکي از دو پااليشگاه شركت نفت ايرانول و مجهزترين واحد روغن سازي موجود در كشور مي باشد كه در جاده قديم تهران  -قم و در مجاورت
شركت پااليش نفت تهران قرار گرفته است و طراحي پايه آن توسط شركت

 LUMMUSانجام گرفته است .واحد روغن سازي پااليشگاه

تهران با داشتن واحدهاي آسفالت گيري توسط پروپان و هيدروژناسيون (تصفيه با هيدروژن) پيشرفته ترين و مجهزترين واحد روغن سازي
كشور مي باشد .وجود واحد تصفيه با هيدروژن اين واحد را قادر مي سازد تا انواع روغن هاي خودرويي و صنعتي با كيفيت بسيار باال را كه در
ساير واحدهاي روغن سازي كشور امکان توليد آنها وجود ندارد را توليد نمايد .اين واحد ،تنها توليد كننده برايت استاک در كشور مي باشد.
شركت نفت ايرانول پيشرو در توليد انواع روغنهاي پايه ،روغن موتور و صنعتي ،اسالک واكس ،فورفورال اكستراكت ،پتروالتوم ،برايت استاک در
ايران است .روغنهاي هيدروليک ،دنده صنعتي ،توربين ،كمپرسور ،گردشي ،روغنهاي انتقال حرارت و  ...از جمله روغن هاي صنعتي توليدي اين
شركت مي باشد.
پاالیشگاه روغن سازی آبادان
پااليشگاه آبادان يکي از دو پااليشگاه شركت نفت ايرانول مي باشد كه در ضلع شرقي اروندرود و در مساحتي به وسعت  02هکتار قرار گرفته
است  .شروع عمليات نصب اين پااليشگاه در سال  1301و راه اندازي نهايي در سال 1332و طراحي پايه آن توسط شركت  BADGERانجام
شده است .اين پااليشگاه با تجربه اي بيش از هفت دهه اولين توليد كننده روغنهاي موتور و صنعتي در كشور مي باشد كه شامل واحدهاي
فورفورال  ،واحد موم گيري و واحد رنگ بري مي باشد كه در طراحي اوليه ،ظرفيت ساالنه آن  01222مترمکعب انواع محصوالت بود.
واحد روغن سازي آبادان تا شهريور ماه سال  1313فعال بود كه به دليل آغاز جنگ تحميلي فعاليت آن به مدت  3سال متوقف گرديد.
بازسازي اين پااليشگاه در ابتداي سال  1333شروع و اوايل سال  1333مجدداً راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفت و در حال حاضر اين
واحد با ظرفيت  31هزار متر مکعب روغن پايه سبک و يا  51هزار مترمکعب انواع روغن پايه سنگين به فعاليت خود ادامه مي دهد.
توليدات اين پااليشگاه جهت مصارف داخلي و صادرات:
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شامل انواع روغنهاي پايه سبک و سنگين،اكستركت جهت مصرف در كارخانجات ساخت دوده صنعتي و اسالک واكس به عنوان خوراک اوليه
كارخانجات پارافين سازي و مصارف صنعتي مي باشد.
جایگاه ویژه صادراتی پاالیشگاه آبادان:
پااليشگاه روغن سازي آبادان اين امکان را پديد آورده كه محصوالت خود را با رعايت كليه ضوابط تعيين شده از طرف سازمانهاي كشوري و
بين المللي جهت صادرات توليد نمايد .اين پااليشگاه مي تواند كليه سفارشات صادر كنندگان روغن (روغن پايه ،روغن موتور و روغنهاي صنعتي
) را با رعايت استانداردهاي بين المللي و تعيين شده در سفارش خريد ،توليد نموده و اين محصوالت را به صورت بالک يا مظروف در اختيار
خريداران قرار دهد.
پااليشگاه روغن سازي آبادان در آينده اي نزديک با راه اندازي تاسيسات پركني و نيز با ايجاد مخازن ذخيره مناسب  ،بهره برداري از يک
ترمينال مجهز ذخيره سازي  ،نگهداري و اختالط مواد شيميايي مطابق استانداردهاي شناخته شده و معتبر بين المللي در مجاورت اسکله هاي
نفتي بندر ماهشهر ،تسهيالت الزم جهت صادرات محصوالت توليد شده و واردات مواد اوليه را تامين خواهد نمود.
مجتمع ظرفسازی و بسته بندی
مجتمع ظرفسازي و بسته بندي ايرانول در سال  1311توسط سازمان خدمات و پشتيباني صنعت نفت به منظور ساخت ظرف هاي پالستيکي
و مظروف سازي مواد نفتي تأسيس گرديد .ماشين آالت مربوطه سال  1313به ايران حمل و در محل كارخانه واقع در بلوار پژوهشگاه صنعت
نفت جنب انبارهاي نفتي ري نصب گرديد .كليه ماشين آالت ساخت كشور ايتاليا بوده و داراي سيستم كنترل اتوماتيک مي باشد .اين سيستم
قابليت هاي مختلفي را در بهره برداري از ماشين آالت به وجود آورده است .در سال  1332بقيه دستگاه ها نيز توسط متخصصان كارخانه و
تکنسين هاي ايتاليايي راه اندازي گرديد .اكنون با در اختيار داشتن مدرنترين تجهيزات ساخت انواع ظروف پالستيکي يک تا چهار ليتري در
شکل هاي مختلف با قابليت چاپ روي بدنه ظرف ) (I.L.Mو همچنين سيستم كامالً اتوماتيک پركني و بسته بندي ،تنها خط كامل توليد و
بسته بندي ظروف پالستيکي در ايران مي باشد و مي تواند پاسخگوي نياز داخلي يا صادرات به خارج از كشور باشد .اين مجتمع داراي تجهيزات
ساخت و مظروفسازي محصوالت ضد يخ ميباشد .الزم بذكر است اين مجتمع داراي مزيت دسترسي به خط ريلي مي باشد.
شرکت روانکاران احیا سپاهان
شركت روانکاران احياء سپاهان سهامي خاص و متعلق به شركت نفت ايرانول ميباشد و در حال حاضر داراي سه كارخانه توليد جداگانه مي
باشد .اين شركت در سال  1330با هدف توليد انواع روغن هاي صنعتي و موتوري با برند  RESCOتحت ليسانس و دانش فني شركت ايتاليايي
لوبريتاليا ) (Lubritaliaتاسيس شد.
اين شركت سابقه تأمين دهها ميليون ليتر انواع روغنهاي تخصصي را طي سال هاي گذشته براي صنايع بزرگ كشور نظير ذوب آهن ،حفاري،
صنايع نفت ،صنايع سيمان ،صنايع حمل و نقل و لوكوموتيو داشته است .اين شركت عالوه بر توليد روغنهاي صنعتي متعارف در داخل كشور ،
محصوالت كامال تخصصي و ويژه مورد مصرف در صنايع فوالد از قبيل روغنهاي محافظ و ضد آتش و  ...را در داخل كشور توليد و كشور را از
واردات اين محصوالت بينياز نموده است .كليه ماشين آالت خطوط توليد بر اساس مدرن ترين روشهاي توليد ،مطابق با آخرين استانداردهاي
جهاني خريداري و نصب گرديده است و براي دستيابي به باالترين سطوح كيفيت مواد اوليه شامل روغنهاي پايه نسل سوم و چهارم و انواع
افزودنيها از معتبرترين توليد كنندگان تامين ميگردند .شايان ذكر است كيفيت روغن پايه اهميت زيادي در عملکرد روغن دارد و كليه روغنهاي
پايه مورد استفاده در اين شركت از طريق پااليشگاه هاي نفت ايرانول تامين ميگردند كه باالترين كيفيت را در پااليشگاه هاي كشور دارا است.
اين روغنها پس از انجام فرآيندهاي متداول پااليشگاهي با استفاده از فرآيند پيشرفته هايدروفينيشينگ و با استفاده از كاتاليستهاي پيچيده و
هيدروژن در فشار باالي  1222PSIتثبيت شده و ناخالصيهاي موجود در آنها به مولکولهاي پايدار تبديل ميگردند .عالوه بر روغن پايه ،نوع
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اديتيو مورد استفاده نيز تاثير زيادي در كيفيت روغن ايفا مينمايد لذا در راستاي تامين شاخصهاي مطلوب كيفي كليه اديتيوهاي مصرفي اين
شركت از معتبرترين توليد كنندگان اروپايي تامين ميگردند.
ریسک ها و عوامل موثر بر شرکت


تغييرات نرخ ارز



نوسانات قيمت جهاني نفت و تأثير آن بر نرخ خوراک و توليد و فروش شركت



شبه انحصاري بودن عرضه خوراک مورد نياز



افزايش حامل هاي انرژي و كاهش مصرف روغنهاي عمده در كشور در قياس با محصوالت توليد شده در مناطق مختلف



تغيير تکنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي (توليد خودروهاي هيبريدي و برقي)



افزايش نرخ مواد اوليه



تغيير معافيت مالياتي بر بخشي از صادرات

ترکیب سهامداران
سهامدارن شركت در جدول زير قابل مشاهده هستند:
سهامداران ()9318/23/28
سهامدار

سهم

درصد

شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين

331 M

532032

شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري

131 M

332352

صندوق سرمايه گذاري يکم كارگزاري بانک كشاورزي

30 M

12132

تولید و فروش
مقادير محقق شده توليد و همچنين مقادير پيش بيني براي دو سال آتي با توجه به وضعيت تحريمي به شرح جدول ذيل است:
تولید(متر مکعب)
822222

.22222
322222
022222

2
1333

1333

گريس

1331

ضد يخ

1333

پارافين وكس

1

1331

انواع روانکار
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مقادير تاريخي و كارشناسي جهت فروش به شرح جدول زير است:
فروش(متر مکعب)
822222
.22222
322222
022222
2
1333

1333

1333

1331

1331

ضد يخ

پارافين وكس داخلي

انواع روانکار داخلي

پارافين وكس صادراتي

انواع روانکار صادارتي

گريس

نرخ فروش محصوالت به شرح ذيل است:
نرخ فروش

931.

9317

9318

9311

داخلی
انواع روانکار داخلی

3203330182

3.08130792

95808180.1. 925013003.3

پارافین وکس داخلی

9.01870309

0703170538

.108700085

92308280308

ضد یخ

5507100883

1303930397

02208910907

32900080.19

گریس

51089.0053

1702.3083.

02003080922

3230.300952

انواع روانکار داخلی

3203330182

3.08130792

95808180.1. 925013003.3

صادراتی
انواع روانکار صادارتی

9507830.79

95808180.1. 925013003.3 3305830.71

پارافین وکس صادراتی

9802300289

92308280308

390.7.0509

.108700085

با توجه به مقادير نرخ و مقادير فروش مبلغ فروش به شرح ذيل پيش بيني ميگردد.
مبلغ فروش میلیون ریال

931.

9317

9318

9311

انواع روانکار

708550179

9.093.082.

3703810298

520.920975

پارافین وکس

.990733

903820885

001190779

303870.5.

ضد یخ

870898

9100.10

3.00.87

.130239

گریس

33085.

5.0882

2

2

جمع داخلی

55071908.0 320133037. 97077700.3 805810371

انواع روانکار

307070387

00.720305

.0892019.

109130737

محصوالت جانبی

.070839

3.90331

8.30.87

900170239

جمع صادراتی

303550308

3093907.3

70.750.23

92031907.8

جمع کل

9001330727

0201210207

380.910282

..00830.32
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بهای تمام شده
عمده مواد اوليه شركت لوبکات و آيزوريسايکل ميباشد كه عمدتا از پااليشگاه بندرعباس ،آبادان و تبريز تامين ميگردد .با توجه به ضرايب مصرف
در سالهاي گذشته مبلغ اقالم بهاي تمام شده به شرح ذيل است:
مقادیر محقق

مقادیر محقق

شده

شده

931.

9317

9318

مواد مستقیم

707830928

9508210053

050019030.

3500320302

دستمزد مستقیم

030033.

3220571

3750703

3.10.53

سربارتولید

909500511

903100388

90801008.

003770112

جمع بهای تمام شده

102700935

9.0.290293

0.03050570

3.01800239

بهای تمام شده میلیون ریال

مقادیر محقق شده

مقادیر محقق شده
9311

صورت سود و زیان
با عنايت به توضيحات ذكر شده در قسمت فروش و بهاي تمام شده اقالم صورت سود و زيان تاريخي و پيش بيني به شح ذيل برآورد ميگردد:
صورت سود و زیان میلیون ریال

931.

9317

9318

9311

درآمدهای عملیاتی

9001330727

0201210207

3003500238

5701580900

بهای تمام شده

)(102700935

)(38012.0551) (070.7903.3) (9.0.290293

سود ناخالص

308700570

303280293

9307820575

91025905.3

هزینههای اداری

)(1310012

)(10.03.3

)(902220277

)(909870101

سایر درآمدهای عملیاتی

2

.130333

2

2

سایر هزینههای عملیاتی

)(0.0175

2

2

2

سود عملیاتی

0081.0327

302750183

9307820318

9708.30.33

هزینههای مالی

)(31200.0

)(3550382

)(3910.55

)(.390287

سایر درآمدها غیرعملیاتی

900785

000.93

3350351

5390353

سود قبل از مالیات

005980832

30733009.

930.1.0020

9707.30222

مالیات بر درآمد

)(31705.7

)(5120038

)(009910.27

)(00733080.

سود خالص

0090900.3

3095001.7

99057.0515

9502320973

سرمایه

002220222

002220222

002220222

002220222

سود هر سهم ریال

902.9

9057.

50788

70595
۴۰%
۳۰%
۲۰%
۱۰%
۰%

1399
حاشیه سود خالص

1398

1397
حاشیه سود عملیاتی

1

1396

1395
حاشیه سود ناخالص

گزارش تحلیلی شرکت نفت ایرانول

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

خرداد 18

مفروضات پیش بینی دو سال آتی:


نرخ دالر جهت تسعير براي سال  1333و  1333به ترتيب برابر  12222و  11222تومان در نظر گرفته شده است.



توليد و فروش به  12درصد افت پيش بيني شده است.



نفت برنت  10دالر در نظر گرفته شده است.



نرخ لوبکات  1333معادل  5122222222براي هر تن و  1333معادل  31،333،333در نظر گرفته شده است.



نرخ خريد آيزوريسايکل متناسب به لوبکات افزايش يافته است.

تحليل حساسيت سود  1333با توجه به تغييرات نرخ دالر و نرخ خريد لوبکات به شرح جدول زير است:
دالر

080888

0880888

0080888

0080888

3008880888

003,4

40803

80,00

000800

3808880888

30808

00080

80008

000000

0008880888

30,00

00080

004,0

000080

نرخ خرید

0,08880888

30033

,0400

00300

080088

لوبکات

0408880888

00000

,0,00

00840

080,00

0808880888

00,08

,0000

40088

0800,0

,008880888

00304

00840

40,00

80800

,308880888

0080,

00488

400,0

80400

نتیجه گیری:
سود آوري بسياري از شركتهاي كشور تحت شرايط كنوني تاثير بااليي از نرخ دالر در بازار دارند .چنانچه ديديم در سال  1331با افزايش نرخ دالر سودآوري
شركتها جهش بااليي داشته است .در وضعيت افزايش نرخ دالر شركتهاي صادراتي زودتر از ساير شركتها متاثر ميشوند .افزايش نرخ دالر نرخ فروش
شركت ها را تحت تاثير قرار ميدهد زيرا از يک سو باعث افزايش بهاي تمام شده آنها ميشود كه ميتواند مجوز افزايش قيمت براي آنها باشد و از سوي ديگر
به علت مزيت نسبي بوجود آمده در اين حالت براي فروش صادراتي شركتها تمايل به فروش صادارتي پيدا خواهند كرد .با توجه به مفروضات در نظر گرفته
شده ميتوان انتظار تحقق سود  1133ريالي براي شركت در سال پيش رو داشت .شركت در مجمع پيش رو احتماال  1022ريال سود تقسيم مينمايد .كه
ارزش برآوردي سهم در جدول ذيل محاسبه شده است.
ارزش گذاری
درصد تقسیم سود

%11

تعداد ماه تا دریافت سود

0

نرخ بازده مورد انتظار

%03

P/E

5

سود تقسیمی سال 17

1،130

سود تقسیمی تنزیل شده 17

1،150

تعداد ماه تا مجمع

1

قیمت تنزیل شده 18

00،111

ارزش ذاتی

030811

قیمت فعلی

10،222

بازدهی مورد انتظار

%11

3
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سلب مسئولیت :مطالب ارائه شده صرفاً منعکس کننده شنیده های بازار و بررسی های کارشناسان بر اساس مفروضات و سناریوهای محتمل بوده و تصمیم گیری و
انجام هر گونه معامله بر اساس اطالعات فوق بر عهده خود اشخاص می باشد؛ این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال سود و زیان احتمالی کاربران ندارد.

3

