
شركت سرمايه گذاري سعدي
١٤٠٠تابستان 

گزارش تحليل صنعت پااليشگاه



  .است خام نفت پااليش صنعت دنيا صنايع ترين سرمايه بر و بزرگ ترين از يكي•

 اكتشاف، به مربوط ملياتع هرگونه .كرد تقسيم پايين دستي و باالدستي بخش دو به مي توان را پتروشيمي و پااليشگاهي صنايع مثل نفت به وابسته صنايع كلي طور به•
 نفت پااليش رد مختلف عمليات شامل دستي پايين فعاليت هاي و مي شوند تلقي باالدستي بخش جزء گاز يا خام نفت نقل و حمل و برداري بهره توليد، حفاري، مخازن،

.است پتروشيمي ها در آن مختلف مشتقات تبديل همچنين و خام

 هم و گرديد افتتاح ١٨٧٥ سال در كه است ديگري قديمي پااليشگاهOljeon .شد ساخته ١٨٥٦ سال در روماني پلوتشتي در جهان نفت سيستماتيك پااليشگاه اولين•
 جامنگر يشگاهپاال .دارند قرار اقيانوسيه و آسيا منطقه در جهان بزرگ هاي پااليشگاه از زيادي تعداد .است رسيده ثبت به يونسكو جهاني ميراث در موزه عنوان به اكنون

.شود مي شامل را هند كشور پااليشي ظرفيت كل چهارم يك ميزان اين كه است روز در بشكه هزار ٢٤٠ و ميليون يك پااليش ظرفيت داراي هند، گجرات ايالت در واقع

 تا يافت، كشورگسترش در صنعت اين مرور به و نمود آغاز روز در بشكه ٢٥٠٠ ظرفيت با آبادان پااليشگاه تأسيس با ١٢٩١ سال در را خام نفت پااليش فعاليت ايران •
  .مي رود شمار به جهان در شده پااليش نفت درصد ٢ حدود رسيدكه روز در بشكه ميليون ٢.٤ به كشور سطح در خام نفت پااليش ظرفيت ٢٠١٩ سال در كه جايي

 صنعت اين ساالنه درآمد و كنند مي پردازش خام نفت بشكه ميليون ٨٣ حدود روزانه جهان نفت پااليشگاه هاي ،٢٠٢٠ سال در پتروليوم بريتيش آماري بررسي براساس•
.شود مي برآورد دالر ميليارد ٥٠٠ حدود

مقدمه



 كشور ١٤ اختيار در آن درصد ٩٣.٥ كه باشد مي بشكه ميليارد ١.٤٩٨ جهان شده كشف نفتي ذخاير پتروليوم بريتيش گزارش طبق•

 در ترتيب به بشكه ميليارد ١٧٠ با كانادا و بشكه ميليارد ٢٩٨ با سعودي عربستان نفت، بشكه ميليارد ٣٠٤ از بيش با ونزوئال .است

.گيرد مي قرار چهارم رتبه در نفتي ذخاير بشكه ميليارد ١٥٥ داشتن با نيز ايران .دارند قرار نفتي ذخاير نظر از سوم تا اول هاي رتبه

نفت خام
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نفت خام
روند توليد نفت خام جهان و سهم ايران از توليد جهاني 
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محصول لحاظ از پااليشگاه انواع

سوخت هاي پااليشگاه•

 آبادان، يشگاهپاال تهران، پااليشگاه مانند .است ....و سفيد نفت مايع، گاز گازوييل، بنزين، مانند رايج هاي سوخت توليد آن ها هدف و هستند پااليشگاه نوع ترين متداول

....و اراك پااليشگاه

ساز روغن هاي پااليشگاه•
 در اينكه يا و بپردازند روغن توليد به مجزا صورت به مي  توانند پااليشگاه ها اين .هستند ....و قيرها سنگين، و سبك هاي كننده روان و ها روغن انواع آن ها توليدي محصوالت

.كرد اشاره بهران نفت پااليشگاه و پارس نفت پااليشگاه به مي  توان حوزه اين در معروف پااليشگاه هاي از .دهند انجام را كار اين سوخت پااليشگاه يك عمليات ادامه 

پااليشگاه ها پترو•

 گاز نفت سفيد، فتن بنزين، مايع، گاز نظير پااليشگاهي محصوالت آروماتيك ها، و الفين ها شامل پتروشيمي مجتمع هاي در شده توليد رايج محصوالت بر عالوه پتروپااليشگاه ها

 انرژي، مصرف سازي نهبهي مياني، و پايه مواد به راحت دسترسي طريق از پتروشيمي صنعت توسعه در پتروپااليشگاه ها اصلي اهميت واقع در .مي كنند توليد نيز را كوره نفت و

.است بيشتر ارزش زنجيره تكامل در پيشروي و بازده

فرآيند توليد در صنعت پااليشگاه ها



فرآيند توليد در صنعت پااليشگاه ها



است بوده روز در بشكه ميليون ٨٣ حدود ٢٠١٩ سال در جهان در خام نفت پااليش كل.

 داده اند اختصاص خود به جهان خام نفت پااليش در را سهم كمترين و بيشترين درصد ٢ با آفريقا و درصد ٣٨ با اقيانوسيه و آسيا.

صنعت پااليشگاهي در جهان
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صنعت پااليشگاهي در جهان

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

امريكا چين روسيه هند كره جنوبي ژاپن عربستان آلمان ايران برزيل ايتاليا اسپانيا هلند انگليس امارات

20,500 

12,300 

6,100 
5,850 

3,750 3,700 

2,350 
2,000 

1,705 1,650 1,560 1,450 1,360 1,300 1,210 

)هزار بشكه در روز(٢٠١٩در سال  حجم توليد كشورها



از شود، مي مالحظه كه همانطور .است گرفته جاي منطقه دوم و دنيا هشتم رده در روز در بشكه ميليون ٢/٢ عملياتي توان با ايران 

.است داشته رشد درصد ٢٩ حدود مجموع در ايران در خام نفت پااليش ظرفيت ٢٠١٩ سال تا ٢٠١٠ سال

كه بوده روز در بشكه ميليون ١.٧ حدود ٢٠١٩ سال در كشور پااليشگاه هاي توليدي فرآورده هاي مجموع اوپك، گزارش اساس بر 

.است داشته افزايش درصد يك تقريباً آن از قبل سال به نسبت

صنعت پااليشگاهي در ايران

)هزار بشكه در روز(ظرفيت پااليش نفت ايران 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2,208 2,022 1,959 1,875 1,868 1,941 2,000 1,933 1,874 1,830 ايران توان عملياتي

2,405 2,240 2,130 1,985 1,985 1,985 1,985 1,952 1,860 1,860 ايران ظرفيت

)هزار بشكه در روز(توليد كل پااليشي در ايران 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

1,705 1,691 1,680 1,618 1,664 1,658 1,918 1,812 1,749 1,734 توليد كل



ظرفيت پااليشگاه هاي ايران
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بك تر،س محصوالت به نفتي سنگين خوراك تبديل توان معناي، به باشد بزرگتر اندازه هر كه است معياري پيچيدگي ضريب 

  .مي شود پااليشگاه افزوده ارزش رشد باعث و مي باشد ارزش تر با و باكيفيت تر

است شده درجه بندي ٢٠ تا ١ بين كه است نلسون  شاخص پيچيدگي ضريب محاسبه شاخص هاي معمول ترين و مهمترين از يكي.

باشد مي٧ آن جهاني متوسط كه حالي در است ٥ ايران هاي پااليشگاه پيچيدگي ضريب ميانگين.

ضريب پيچيدگي پااليشگاه هاي ايران

ضريب پيچيدگي پااليشگاه
10.9 اراك
5.4 تهران
4.8 تبريز
4.1 اصفهان
3.9 بندر عباس
3.8 شيراز
3.8 الوان
2.6 آبادان
2.1 كرمانشاه



مالكيت

:مي شوند بندي طبقه اصلي گروه سه در اقتصادي فعاليت هاي سازي، خصوصي قانون براساس•

هستند خصوصي بخش به واگذاري قابل كامل طور به كه شركت هايي و فعاليت ها شامل :اول گروه

.شود حفظ بايد آن ها در دولت سهم درصد ٢٠ و بوده واگذاري قابل مالكيت درصد ٨٠ هايي شركت و فعاليت ها شامل :دوم گروه

.ندارند واگذاري قابليت كه شركت هايي و فعاليت ها شامل :سوم گروه 

 با ١٣٨٧ الس در پخش و پااليش ملي شركت به وابسته پااليشي شركت هاي واگذاري و شده دسته بندي دوم گروه در پخش و پااليش بخش اساس همين بر•

 توزيع براي محلي و نكرد حركت درستي سمت به پااليشي صنايع در خصوصي سازي فرآيند اما .شد آغاز اصفهان نفت پااليشگاه سهام از درصد ٩/٥ واگذاري

 .شد قيمت گذاري واقعي ارزش از پايين تر اغلب و بود رو روبه چالش با واگذاري هنگام در پااليشگاه ها ارزشگذاري .شد ناكارآمدي و رانت

 به روش اين .بود بورس در معامله قابل صندوق هاي قابل در اخيرا و عدالت سهام قالب در پااليشگاه ها، سهام درصدي ٥٠ واگذاري شيوه ها، از ديگر يكي•

.مي شود كارآمدي عدم ايجاد باعث و است مديريت واگذاري عدم و مالكيت واگذاري معناي

 صورت واقعي خصوصي سازي عمل در و شد واگذار عمومي نهادهاي و دولتي شبه بنگاه هاي به ديون رد عنوان به شركت ها مالكيت از عمده اي بخش نهايت در•

.شد انجام اند بوده آن اصلي سهامداران دولت به وابسته سازمان هاي و دولت كه نهادهايي به اموال فروش صرفاً و نگرفت

چالش هاي صنعت پااليشي در ايران



گذاري قيمت

 بنزين، توليدات از درصد ٩٠ حدود مقابل در و مي كنند دريافت ايران نفت ملي شركت از ورودي خوراك عنوان به را خام نفت پااليشگاه ها•

 فرآورده هاي پخش و پااليش ملي شركت به بنزين، پمپ جايگاه هاي و صنايع ساير به توزيع جهت آن ها، سفيد نفت و كوره نفت گازوئيل،

 هك مي شود تلقي پااليشگاه ها حق العمل عنوان به خروجي فرآورده هاي و ورودي خوراك ارزش التفاوت مابه .مي شود فروخته ايران نفتي

 نفت بشكه هر قيمت محاسبه مبناي ،٩٩ سال در نفت وزارت توسط شده منتشر دستورالعمل طبق .مي گويند اسپرد كرك آن به اصطالحا

 اعمال با و شمسي ماه هر در مشابه نفت صادراتي محموله هاي بهاي متوسط درصد ٩٥ پااليشي، شركت هاي به تحويلي گازي ميعانات و خام

.مي شود منظور كيفيت شاخص

  .مي باشد دستوري نوعي به كه شده تعيين نفت وزارت توسط قيمت گذاري فرمول در مؤثر عوامل مجموعه•

 افشاي و سازي شفاف در پااليشگاه ها و است محتمل نفت وزارت سوي از قيمت ها ابالغ افتادن تعويق به احتمال گذاري، قيمت روش اين در•

 و يپرداخت موارد و مالي صورت هاي جريان در بايد سرمايه گذاران اينكه به توجه با و مي كنند اقدام تأخير با بورس بازار در خود اطالعات

.مي دهند دست از را سرمايه جذب فرصت پااليشگاه ها و يابد مي كاهش سرمايه گذاري براي آن ها انگيزه بگيرند قرار دريافتي

چالش هاي صنعت پااليشي در ايران



سهم پااليشگاه ها از بازار سرمايه
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١٣٩٩سهم پااليشگاه ها از منظر توليد محصوالت اصلي در سال 
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١٣٩٩و  ١٣٩٨حاشيه سود خالص شركت هاي صنعت پااليشي در سال هاي 
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 تحليل شركت هاي پااليشي در بازار سرمايه

مفروضات



پااليش نفت اصفهان

 محدوده مي توان ريال ٢٥٠.٠٠٠ معادل جاري سال در دالر قيمت ميانگين گرفتن درنظر و ارز بازار روي پيش افق همچنين و فوق جدول به توجه با
.بود متصور سهم براي را ريال ١٨٢١ تا ريال ١٦٣٢ سودآوري

تحليل حساسيت

)زيان(صورت سود 
ميليون ريال

حجم و ارزش بازار شپنانمودار 

 سهم هر ازاي به ريال ١٩٥٣ معادل ١٣٩٩ مالي سال در شركت
 بازگشت محل از آن ريال ٥٠٩ معادل كه است داشته سودآوري

 لذا .دباش نمي شونده تكرار و بوده شركت موجودي كاهش ذخيره
 براي شده بيني پيش ٤.٩ اسپرد كرك و دالر نرخ به توجه با

.است شده برآورد ١٦٣٢ معادل ١٤٠٠ مالي سال سود شركت،



پااليش نفت بندر عباس

تحليل حساسيت

شبندرحجم و ارزش بازار نمودار 

)زيان(صورت سود 
ميليون ريال

ريال مي توان محدوده  ٢٥٠,٠٠٠با توجه به جدول فوق و همچنين افق پيش روي بازار ارز و درنظر گرفتن ميانگين قيمت دالر در سال جاري معادل 
.ريال را براي سهم متصور بود ٤١٩٣ريال تا  ٣٨٤٠سودآوري 

 سهم هر ازاي به ريال ٤٦٧٣ معادل ١٣٩٩ مالي سال در شركت
 بازگشت محل از آن ريال ١٧١١ معادل كه است داشته سودآوري

 .باشد نمي شونده تكرار و بوده شركت موجودي كاهش ذخيره
 بااليي هزينه شركت دريافتي، ارزي تسهيالت به توجه با همچنين

 و ردال نرخ به توجه با لذا .كند مي پرداخت مالي هزينه عنوان به
 مالي سال سود شركت براي شده بيني پيش ٥.٥ اسپرد كرك

 .است شده برآورد ريال ٣٨٤٠ معادل ١٤٠٠



پااليش نفت تهران

تحليل حساسيت

شترانحجم و ارزش بازار نمودار 

)زيان(صورت سود 
ميليون ريال

ريال مي توان محدوده  ٢٥٠,٠٠٠با توجه به جدول فوق و همچنين افق پيش روي بازار ارز و درنظر گرفتن ميانگين قيمت دالر در سال جاري معادل 
.ريال را براي سهم متصور بود ١٧٢٩ريال تا  ١٤٠٥سودآوري 

 سهم هر ازاي به ريال ١٤٧٧ معادل ١٣٩٩ مالي سال در شركت
 بازگشت محل از آن ريال ٣٧٨ معادل كه است داشته سودآوري

 از .باشد نمي شونده تكرار و بوده شركت موجودي كاهش ذخيره
 توجه با لذا است مالي هزينه هاي وجود عدم شركت اين مزاياي

 ودس شركت، براي شده بيني پيش ٥.٤ اسپرد كرك و دالر نرخ به
 .است شده برآورد ريال ١٤٠٥  معادل ١٤٠٠ مالي سال



پااليش نفت شيراز

تحليل حساسيت

شيرازحجم و ارزش بازار نمودار 

)زيان(صورت سود 
ميليون ريال

ريال مي توان محدوده  ٢٥٠,٠٠٠با توجه به جدول فوق و همچنين افق پيش روي بازار ارز و درنظر گرفتن ميانگين قيمت دالر در سال جاري معادل 
.ريال را براي سهم متصور بود ١٧١٣١ريال تا  ١٤١٣٣سودآوري 

 سهم هر ازاي به ريال ٢٠١٧٨ معادل ١٣٩٩ مالي سال در شركت
 بازگشت محل از آن ريال ٨٩٠٠ معادل كه است داشته سودآوري

 لذا .باشد نمي شونده تكرار و بوده شركت موجودي كاهش ذخيره
 براي شده پيش بيني ٤.٧ اسپرد كرك و دالر نرخ به توجه با

 شده برآورد ريال ١٤١٣٣  معادل ١٤٠٠ مالي سال سود شركت،
 .است



پااليش نفت تبريز

تحليل حساسيت

شبريزحجم و ارزش بازار نمودار 

)زيان(صورت سود 
ميليون ريال

ريال مي توان محدوده  ٢٥٠,٠٠٠با توجه به جدول فوق و همچنين افق پيش روي بازار ارز و درنظر گرفتن ميانگين قيمت دالر در سال جاري معادل 
.ريال را براي سهم متصور بود ٦٢٩٢ريال تا  ٥٤٤٨سودآوري 

 سهم هر ازاي به ريال ٥٥٦٨ معادل ١٣٩٩ مالي سال در شركت
 بازگشت محل از آن ريال ١٢٠١ معادل كه است داشته سودآوري

 لذا .باشد نمي شونده تكرار و بوده شركت موجودي كاهش ذخيره
 براي شده بيني پيش ٥.٥ اسپرد كرك و دالر نرخ به توجه با

 شده برآورد ريال ٥٤٤٨ معادل ١٤٠٠ مالي سال سود شركت
 .است



پااليش نفت الوان

تحليل حساسيت

شاوانحجم و ارزش بازار نمودار 

)زيان(صورت سود 
ميليون ريال

ريال مي توان محدوده  ٢٥٠,٠٠٠با توجه به جدول فوق و همچنين افق پيش روي بازار ارز و درنظر گرفتن ميانگين قيمت دالر در سال جاري معادل 
.ريال را براي سهم متصور بود ١٣٤٠٢ريال تا  ١٠٦٠٨سودآوري 

 سهم هر ازاي به ريال ١٧٩٧٠ معادل ١٣٩٩ مالي سال در شركت
 بازگشت محل از آن ريال ١٣٢٨ معادل كه است داشته سودآوري

 لذا .باشد نمي شونده تكرار و بوده شركت موجودي كاهش ذخيره
 براي شده بيني پيش ٤.٨ اسپرد كرك و دالر نرخ به توجه با

 شده برآورد ريال ١٠٦٠٨  معادل ١٤٠٠ مالي سال سود شركت
 .است



جدول مقايسه اي شركت هاي پااليشي

تحليلي ١٤٠٠P/E ttmP/Eسود ١٤٠٠سود ١٣٩٩سود خالصسرمايهنماد

 ٢،٢٣٧٦,٠٨6.56 76,0001,٩٥٣1,632شپنا

 ٥،٣٠٣٤,٥٧4.83 28,6884,٦٧٣3,840شبندر

 ١،٩٢٧٥,٦٦5.97 75,0001,٤٧٧1,405شتران

 ١٩،٦١٣٦,٢٥8.07 1,028٢٠,17814,133شراز

 ٧،٢٧٧٥,٦٢5.69 10,0005,5685,448شبريز

 ١٤،٦٨٢٥,٢١7.81 1,14317,97010,608شاوان



 گذاري ايهسرم شركت تحليلگران نظرات بيانگر تنها گزارش اين
 و خريد جهت توصيه اي معني به عنوان هيچ به و است سعدي
 گذاري سرمايه شركت و نمي باشد شركت اين سهام فروش
 انجام از ناشي زيان و ضرر قبال در مسئوليتي گونه هيچ سعدي
.رفتگ نخواهد عهده بر را گزارش اين بر اتكا با معامله اي هرگونه

گزارش تحليل صنعت پااليشگاه


