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پارساننماد

1386سال تاسیس

1400/06/31سال مالی منتهی به 

30,340قیمت سهم ) 1400/06/17(  )ریال(

EPS TTM2,543 )ریال(

P/E11/93 گذشته نگر

P/E5/07 آینده  نگر

18%درصد شناوری

1,228,770ارزش بازار)میلیارد ریال(

40,500,000سرمایه )میلیون ریال(

گـــروه گســـترش نفـــت و گاز پارســـیان در مـــرداد ســـال ۱۳۸۶  بـــا نـــام اولیـــه شـــرکت ســـرمایه گـــذاری توســـعه الونـــد غدیـــر بـــه صـــورت شـــرکت ســـهامی 
ـــر تجـــاری تهـــران بـــه ثبـــت رســـید و در بهمـــن مـــاه ۱۳۸۹ بـــه شـــرکت ”گســـترش نفـــت و گاز پارســـیان  خـــاص در اداره ثبـــت شـــرکت هـــا و مؤسســـات غی
)ســـهامی خـــاص(“ تغییـــر نـــام یافـــت، همچنیـــن در  آذر ســـال ۱۳۹۰ بـــا هـــدف توســـعه فعالیـــت هـــا، نـــام شـــرکت بـــه ”گـــروه گســـترش نفـــت و گاز 
ـــال  ـــن س ـــورخ  بهم ـــرکت در م ـــن ش ـــهام ای ـــران، س ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــرکت در ب ـــن ش ـــرش ای ـــا پذی ـــًا ب ـــه و عم ـــر یافت ـــام(“ تغیی ـــان)سهامی ع پارسیـ

ـــت.  ـــال اس ـــارد ری ـــادل ۵۰۰ر۴۰ میلی ـــر مع ـــال حاض ـــرکت در ح ـــن ش ـــده ای ـــت ش ـــرمایه ثب ـــد. س ـــه ش ـــران عرض ـــورس ته ۱۳۹۰ در ب

P/E  آینده نگر پس از کسر سود تقسیمی سال مالی ۱۴۰۰ و سود تخمینی سال ۱۴۰۱ برآورد شده است.

معرفی شرکت

حوزه فعالیت شرکت در صنایع مختلف

اطالعات کلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان
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ـــش و پتروشـــیمی ایـــران به شـــمار مـــی  رود. عمـــده زیـــر  ـــرمایه گذاری در صنایـــع پاالی ـــن هلدینگ هـــای س ـــن شـــرکت یکـــی از بزرگتری ای
ـــای  ـــراورده ه ـــول و ف ـــد اوره، متان ـــای تولی ـــت واحده ـــل اهمی ـــه دلی ـــتند و ب ـــی هس ـــرو پاالیش ـــای پت ـــرکت ه ـــان ش ـــای پارس ـــه ه مجموع

ـــه بررســـی آخریـــن تحـــوالت ایـــن حـــوزه هـــا در ذیـــل پرداختـــه شـــده اســـت. پاالیشـــی در پرتفـــوی ب

  نفت
برآینـــد تاثیـــرات کرونـــا بعـــد از آغـــاز واکسیناســـیون بـــه نفـــع صنعـــت پاالیشـــگاهی اســـت و انتظـــار مـــی رود بـــه دلیـــل عـــدم تقـــارن 
ـــرآورده  ـــت ف ـــرای صنع ـــت ب ـــرات مثب ـــه تاثی ـــاهد ادام ـــیون ش ـــش واکسیناس ـــد از افزای ـــت  بع ـــی و نف ـــای نفت ـــرآورده ه ـــت ف ـــرات قیم تغیی
ـــازار  هـــای نفـــت باشـــیم. عمـــده علـــت عـــدم تقـــارن تغییـــرات قیمـــت هـــا بـــه دلیـــل کاهـــش ســـرمایه گـــذاری هـــای صـــورت گرفتـــه در ب
نفـــت بـــوده اســـت. کل پـــروژه هـــای ســـرمایه گـــذاری در صنعـــت نفـــت در ســـال 2۰2۰، نـــود و پنـــج میلیـــارد دالر بـــوده اســـت، ایـــن در 
ـــارد دالر بـــوده اســـت کـــه نشـــان مـــی  ـــی اســـت کـــه ســـرمایه گـــذاری هـــای صـــورت گرفتـــه در ســـال 2۰۱۹، صـــد و نـــود و هفـــت میلی حال

ـــد.  ـــه ش ـــدی مواج ـــا ۵۰ درص ـــش تقریب ـــا کاه ـــال 2۰2۰، ب ـــد در س ده
بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت هـــای ذکـــر شـــده در طـــرف عرضـــه و پیـــش بینـــی طـــرف تقاضـــا، تحلیلگـــران بـــرای مـــاه هـــای آینـــده چشـــم 
ــا در چیـــن بودیـــم کـــه  ــاه هـــای گذشـــته شـــاهد افزایـــش مبتایـــان کرونـ ــتند. در مـ ــرای قیمـــت نفـــت متصـــور هسـ انـــداز مثبتـــی را بـ
موجـــب شـــد تـــا محدودیـــت هـــای حمـــل و نقلـــی وضـــع شـــده در ایـــن کشـــور بـــازار نفـــت را نیـــز تحـــت تاثیـــر قـــرار دهـــد. در هفتـــه گذشـــته 
تقاضـــای نفـــت در چیـــن نشـــانه هایی از ریـــکاوری قـــوی پـــس از بازگشـــایی اقتصـــادی را نشـــان می دهنـــد و پکـــن در حـــال نزدیـــک 

شـــدن به مراحـــل نهایـــی بازرســـی از پاالیشـــگران مســـتقل اســـت کـــه به آنهـــا اجـــازه ازســـرگیری واردات نفـــت را خواهـــد داد. 

نفت برنت )دالر(

ترکیب سهامداران شرکت

فعالیت اصلی شرکت

نگاهی به بازارهای جهانی زمینه فعالیت شرکت

درصد مالکیت سهامداران

۶۶.۶۸شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(
۱۳.۴۶صندوق بازنشستگی نیرو های مسلح

۴.۰۳موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
2.۴۶شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا )سهامی خاص(

۱.۱۶شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(
۱.۱۱شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر )سهامی خاص(

۱.۰۸شرکت گروه بهمن )سهامی عام(
۱۰.۰2سایر سهامداران

100جمع 

72.۵
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2۰%۱۹%۹%۱۴%۱2%درصد تغییرات از ابتدای سال

نفت کوره) گالن/دالر(تاریخ گازوییلبنزین) گالن/دالر( نفت)WTI( )بشکه/دالر(نفت برنت )بشکه/دالر(

  متانول
قیمـــت متانـــول CFR China در آخریـــن گـــزارش نشـــریه »پلتـــس« ۳2۰ دالر در هـــر تـــن بـــوده اســـت. بـــر اســـاس آمـــار بـــه دســـت آمـــده 
از موسســـه MMSA  در ســـال 2۰2۰ ظرفیـــت اســـمی تولیـــد متانـــول حـــدود ۱۵۰ میلیـــون تـــن و مصـــرف جهانـــی آن بیـــش از ۱۰7 میلیـــون 
ـــا ۱۰  ـــران ب ـــاص داده و ای ـــود اختص ـــه خ ـــهم را ب ـــترین س ـــا  بیش ـــول دنی ـــد متان ـــد تولی ـــا ۶۰ درص ـــن ب ـــن چی ـــن بی ـــت. در ای ـــوده اس ـــن ب ت
درصـــد تولیـــد متانـــول یکـــی از بزرگتریـــن بازیگـــران ایـــن محصـــول در جهـــان اســـت. بـــا توجـــه بـــه پیش بینی هـــای موسســـات معتبـــر 
در ســـال های آینـــده شـــاهد شـــتاب گرفتـــن رشـــد تقاضـــا بـــرای متانـــول خواهیـــم بـــود. بـــر ایـــن اســـاس پیش بینـــی می شـــود شـــاهد 
ثبـــات قیمتـــی و پالس هـــای مثبـــت قیمتـــی متانـــول در بـــازار جهانـــی و رونـــد صعـــودی در بلندمـــدت باشـــیم. طبـــق گزارش هـــای ارائـــه 
ــا ســـال 2۰2۳ شـــاهد افزایـــش تقاضایـــی معـــادل ۱۰ میلیـــون تـــن در ســـال  ــر پیش بینـــی می شـــود تـ شـــده توســـط موسســـات معتبـ
باشـــیم کـــه بـــا توجـــه بـــه راه افتـــادن برخـــی طرح هـــای پتروشـــیمی در دنیـــا از جملـــه ایـــران )پتروشـــیمی های ســـبان، دنـــا، آپادانـــا و 

...( گمـــان مـــی رود شـــاهد افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد خواهیـــم بـــود.

متانول )دالر(

۳2۰
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  اوره
ــد و  ــاورزی می رسـ ــرف کشـ ــه مصـ ــد بـ ــی ۹۰ درصـ ــان 7۰ الـ ــدی در جهـ ــت. از کل اوره ی تولیـ ــاورزی اسـ ــود کشـ ــن کـ اوره پرمصرف تریـ
ــی از  ــای جهانـ ــود اوره در بازار هـ ــود. قیمـــت کـ ــتفاده می شـ ــکی و... اسـ ــارف پزشـ ــوراک دام و مصـ ــودر مامیـــن، خـ ــد پـ ــه در تولیـ بقیـ
ـــر  ـــت تاثی ـــا تح ـــید ام ـــه 2۴۵ دالر رس ـــن ب ـــر ت ـــت و از ۱۴2 دالر ب ـــش گرف ـــم را در پی ـــیار مای ـــودی بس ـــد صع ـــک رون ـــا 2۰۱۹  ی ـــال 2۰۱۶ ت س
ـــی  ـــت ط ـــد قیم ـــر رش ـــر ب ـــل موث ـــن عوام ـــید. از مهمتری ـــود رس ـــزان خ ـــل می ـــه حداق ـــر ب ـــال اخی ـــرداد ۱۳۹۹ در ۳ س ـــد-۱۹ در خ ـــیوع کووی ش
ـــر مـــی تـــوان بـــه  افزایـــش بهـــای محصـــوالت کشـــاورزی، افزایـــش بهـــای تولیـــد اوره)گاز طبیعـــی و زغـــال ســـنگ(، تغییـــرات  یکســـال اخی

آب و هوایـــی، تغییـــرات جمعیتـــی و تغییـــرات الگـــوی غذایـــی اشـــاره کـــرد. 

ــا ســـال 2۰۳۰ میـــادی، نـــرخ رشـــد ظرفیـــت تولیـــد  ــار راه انـــدازی پروژه هـــای متعـــدد، پیش بینـــی می شـــود کـــه تـ ــا توجـــه بـــه انتظـ بـ
افزایـــش پیـــدا کنـــد و بـــه ۳۰۱ میلیـــون تـــن برســـد. ظرفیت هـــای جدیـــد عمدتـــًا در هنـــد و بنـــگادش )جنـــوب آســـیا(، )نیجریـــه و مصـــر(، 
آفریقـــا )و کشـــور های عضـــو EEC(، روســـیه و ازبکســـتان هســـتند. چیـــن، هنـــد، آمریـــکا و برزیـــل حـــدود 7۰ درصـــد از کود هـــای تولیـــد 

ـــه دیگـــر کشـــور ها بیشـــتر اســـت. ـــد. در ایـــن بیـــن ســـهم چیـــن نســـبت ب شـــده در جهـــان را مصـــرف می کنن

اوره )سبد فرتیالیزر( )دالر(

چیـــن بزرگتریـــن تولیدکننـــده و 
جهـــان در  اوره  مصرف کننـــده 

آمریکا در رتبه  سوم براساس 
تولید و مصرف اوره

هند در رتبه  دوم براساس 
تولید و مصرف اوره

تولید جهانی اوره در سال ۲0۲0 حدود ۲00 میلیون تن بوده است. 
 بیش از 70 درصد اوره جهان در آسیا تولید می شود.

۴۵۰
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۳,22۵2,۱۹۳اوره
2,۰۴۰۱,۳۸7آمونیاک

۳۳۰۰۱,۰۸۹متانول
۸۴۴۴متانول52%

۱۱۰۵۴
52%۶۰۳2

۳2۰۴۸

۱,۵۶7۸۱۵اوره
۱,۰۰۵۵2۳آمونیاک

۶۸۶۳۱۶اوره
۳۹۶۱۸2آمونیاک

۴۹۵۶۴اوره
۳۳۰۴۳آمونیاک

ظرفیت اسمی )هزار تن(محصول
 سهم بر اساس 

سهامداری پارسان)هزار تن( محصوالت درصد سهامداریشرکت های فرعی

عمـــده ســـرمایه گـــذاری نفـــت و گاز پارســـیان در صنعـــت پتروشـــیمی در حـــوزه تولیـــد دو محصـــول اوره و متانـــول و همچنیـــن پاالیـــش 
نفـــت اســـت کـــه در ذیـــل بـــه ظرفیـــت اســـمی ایـــن شـــرکت هـــا و ســـهم پارســـان بـــر اســـاس درصـــد ســـهامداری اشـــاره مـــی شـــود. 

مقایسه بخش پاالیشگاهی شرکت نفت و گاز پارسیان با صنعت پاالیشگاهی کشور

مقدار تولید شرکت های موجود در پرتفوی

وضعیت ظرفیت تولید دو محصول اصلی پتروشیمی گروه

%۶۸

%۳۳

%۴۹

%۵2

%۵۴
%۱۵

%۵2

%۴۶

%۱۳

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی زاگرس

پاالیشگاه تبریز
خوراک 

روزانه)بشکه(

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز
پاالیشگاه بندرعباس

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی کرمانشاه

اوره

متانول

پاالیشگاه

پتروشیمی خراسان

 مجموع ظرفیت اوره متعلق به پارسان

 مجموع ظرفیت متانول متعلق به پارسان

مجموع ظرفیت خوراک روزانه متعلق به پارسان

3,388

1,133

134

۳۸.۹%۸۶۹2۳۳۸۸اوره )هزارتن(

۸.۱%2۳۱۱۳۳متانول )میلیون تن(

۶%2۱۹۵۱۳۴هزار بشکه در روزظرفیت فرآورش نفت خام)بشکه(

 محصول

شرح
 نسبت ظرفیت پارسان

 به کشور

نسبت ظرفیت پارسان به کشور

 سهم پارسان 
در ظرفیت فرآورش

ایران

واحد اندازی گیری

سهم پارسان در ظرفیت تولید 

کل صنعت
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طرح های در دست تکمیل مجموعه نفت و گاز پارسیان

افزایش ظرفیت تولید محصوالت۳7/۳۳2۹/2۸۱۴۰2/۱2/2۹طرح اوره و آمونیاک فاز 2پتروشیمی کرمانشاه

احداث کارخانه۱۴۰۳/۰۹/۳۰-۱7/۶2مهندسی واحد الفینپتروشیمی کیان

پیش نیاز طرح جامعه کاهش نفت کوره۹۵27۱۳۹۹/۱2/2۹طراحی بنیادین طرح جامعپاالیش نفت تبریز

افزایش مرغوبیت نفت و گاز با کاهش ترکیبات گوگردی۹۸/۸۴7۰/2۶۱۳۹۹/۰7/2۳تصفیه نفتای سبک با هیدروژنپاالیش نفت شیراز

تولید محصوالت کیفی با ارزشتر۱۵/۱۵2/۸۱۱۴۰۱/۰۳/۰۱واحد تصفیه هیدروژنی نفت گازپاالیش نفت شیراز

توسعه واحدهای تولیدی۳۳7۱۳۹۹/۱2/2۹احداث واحد پلی پروپیلنپتروشیمی تبریز

احداث کارخانه2۶ ماه پس از شروع7/۶7/۶طرح احداث پاالیشگاه معیانات گازی پارس فرآیندپاالیش پارس فرایند شیراز

تامین خوراک اتیلن مجمتع-۱۰۰7۴احداث خط لوله اتیلن غرب میاندوآبپتروشیمی تبریز

 برآورد تاریخ موضوعگروه
تاثیر پروژه بر عملیاتبهره برداری

درصد تکمیل
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ارزش روز پرتفـــوی بورســـی نفـــت و گاز پارســـیان بیـــش از ۱،۸۰2 میلیـــارد ریـــال اســـت کـــه صنعـــت اوره ۵2% درصـــد، پاالیشـــگاه 22%، متانـــول۱2%و ســـایر 
ــت. ــاص داده اسـ ــود اختصـ ــه خـ ــرکت بـ ــن شـ ــی ایـ ــهام بورسـ ــبد سـ ــترین وزن را در سـ ــیمی)پارس( ۱۳% بیشـ پتروشـ

سهم صنایع در پرتفوی بورسی پارسان

بررسی پرتفوی نفت و گاز پارسیان

 اوره
%۵2

 پاالیشگاه
%22

سایر 
 پتروشیمی

%۱۳

 متانول
%۱2  بیمه

%۱

 سایر
%۰
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سهم از پرتفوی بورسی پارسان

پرتفوی پذیرفته شده در بورس

 سایر
%۰

 اوراق مشارکت
%۰

 شپدیس
%۳۵

 پارس
%۱۳

 شیراز
%۱2

 شبندر
%7

 کرماشا
%۴

 شراز
%۴

 خراسان
%۱

 بنو
%۱

 زاگرس
%۱2

 شبریز
%۱۱

 انرژی۳
%۰

۶۸۱,۵7۹۶,۵۱۵,۸۸۵۱۵۱,7۵۰۶2۶,۳۱2,7۱۶۶2۹,۳72,۰۸۹%۴,۱27,2۶۶,۶۶۱شپدیسپتروشیمی پردیس

۱۸22,۶۳۳2۵,۴۴2,72۵2۰۹,۰۹۰2۳۵,۰۴۳,۶۹۸2۱۰,۱۴۰,۵۵۴%۱,۱2۴,۱2۶,۹2۳پارسپتروشیمی پارس
۳۳۳,۰۴۴2,۴7۶,۶272۶۸,۸۹۰2۱۸,7۹۱,۴۰۶2۱2,۶۵۱,۵7۵%۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴زاگرسپتروشیمی زاگرس

۵22,2۸7۶,۱۵۹,۱7277,۴۵۰2۰۸,۶۰۰,2۱22۰2,7۳7,۳۰۸%2,۶۹۳,۳۵۳,2۸۰شیرازپتروشیمی شیراز
۴۹۱,۴۵77,2۱۹,۶7۶۳۸,۸۴۰۱۹2,۴۱۳,2۴2۱۸۶,۶۳۰,22۵%۴,۹۵۳,۹۹۶,۹۶2شبریزپاالیش نفت تبریز

۱۵۴۴7۹,۱۶۴,72۶۶,۳۱۰۱2۹,27۱,۹۱۴۱۱7,۴۴۳,۸۹۹%2۰,۴۸۶,۸۳2,۵۸۹شبندرپاالیش نفت بندرعباس
۴۶۱,۹۹7۳,2۶۸,۵۶۹۴7,۰2۰7۶,۹۶۵,۸۹۰72,۶۰۰,۶۱۵%۱,۶۳۶,۸7۵,۵۹۵کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه

۵۴۱۸,۵۹7۱۰,۳۴۵,۴۸۶۱27,۳۱۹7۰,۸2۸,۰۵۳۵۹,7۵7,۱۴۶%۵۵۶,۳۰۳,۸72شرازپاالیش نفت شیراز
۱۳۳,۰۴۴72۱,2۸۱۸۳,۴۱۰۱۹,7۶۴,۶۶۹۱۹,2۶۸,۴۹۸%2۳۶,۹۵۸,۰2۵خراسانپتروشیمی خراسان

2۰2۶2۳۱۴,۰۰۰۱۴,۶۱۰۱7,۵۳2,۰۰۰۱7,222,۸۰۰%۱,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰بنوبیمه تجارت نو
۴,7۴7,۰۰۰۱,2۳۱,۰۱۴ ۰7۴۰,۶7۵۳,۵۱۵,۹۸۶%۴,7۴7,۰۰۰اوراق مشارکتاوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس

۰۳۳۳۳,2۶۱۶۸,۱۸۰۶۶7,۰۰۵۱,۹۹۸,۵۳۶%۹,7۸۳,۰۰۰انرژی۳سایراشخاص بورس انرژی
۴۰,7۰۱ -۱,2۶۳,۴۵2 ۱,۳۰۴,۱۵۳   سایرسایر
1,802,201,2561,725,749,709 76,451,547    جمع

تعدادنماد
 درصد 
مالکیت

بهای تمام شده 
هر سهم

 بهای
تمام شده کل

 ارزش
مازاد ارزش ارزش کل هر سهم

)میلیارد ریال(

شرکت 
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پرتفوی شرکت های خارج از بورس

بررسی شرکت های خارج از بورس

پرتفوی و محاسبه ارزش خالص دارایی هامون سپاهان

بخش عمده سرمایه گذاری های غیر بورسی نفت و گاز پارسیان را طرح های پتروپاالیشی قبل از بهره برداری تشکیل می دهد.

سرمایه گذاری هامون سپاهان
فعالیت شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان، سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری است.

سهم شرکت ها در پرتفوی سرمایه گذاری هامون سپاهان

تعداد
 درصد 
مالکیت

بهای تمام شده 
هر سهم

 بهای
مازاد غیر بورسیارزش کلتمام شده کل

)میلیون ریال(

شرکت 

۹۹.۰۰۹۹۹۹۹۶,۱۸۸۴7,۵۳۳,۸۵7۴۶,۵۳7,۶۶۹%۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰سرمایه گذاری هامون سپاهان

2۴.۰۰۱,7۶۶۵,۹۳7,۱۱۸2۱,2۳۰,7۵7۱۵,2۹۳,۶۳۹%۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰دماوند انرژی عسلویه

۱.۰۰۱,۱۳۳۱۳۶,۰۰۰2,۸۰۰,۰۰۰2,۶۶۴,۰۰۰%۱2۰,۰۰۰,۰۰۰پتروشیمی اروند

۵۸.۰۰۱,۰۰2۱,7۴2,۸۹۸۱,7۴۳,۳7۹۴۸۱%۱,7۳۹,۹۰۰,۰۰۰پتروشیمی کیان

۹۸.۰۰۱,۰۰۰۵۵۰,۱۰۰۵۵۰,۱۰۰۰%۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰بازرگانی ناوک آسیا کیش

۳۰۶,۱۹۳۳۰۶,۱۹۳۰ 7۹.۰۰%7,۹۹۶پاالیش پارس فرایند شیراز

۱۵.۰۰2,۴۳۶۱۰۰,۸۳۴۱۰۰,۸۳۴۰%۴۱,۴۰۰,۰۰۰پایانه ها ومخازن پتروشیمی

۱۰۰.۰۰۱,۸۱7۳۶,۳۴۳۳۶,۳۴۳۰%۱۹,۹۹۹,۶۰۰توسعه نفت و گاز آریا

۴۸.۰۰۱,۰۰۰۴,۸۰۰۴,۸۰۰۰%۴,۸۰۰,۰۰۰پتروشیمی همت

۵.۰۰۱,۰۴۰2,۶۰۰2,۶۰۰۰%2,۵۰۰,۰۰۰توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی

۵۰۵۰۰ ۱۰.۰۰%۵۰خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

۹۸.۰۰۱,۰2۰۱۰۱۰۰%۹,۸۰۰پتروشیمی ستاره پارسیان

۰۰/۱۴7۱۴۱۱۰%۱,۴۰۰خدمات مدیریت هامون سپاهان

۰۰/۰۰7,۸۹۰,۳۸۰7,۸۹۰,۳۸۰۰%2۵,۹۸۸,۶۹2سایر شرکت های خارج از بورس

17,703,5158۲,199,30464,495,789   جمع

 شساخت
%۴۰

 شبریز
%2۵

 شیراز
%۱2

 شپدیس
%۱2

 مارون
%۳

 زاگرس
%2

 پارسان
%2

 شبندر
%۱

 شراز
%۱

 وغدیر
%۰

 پارس
%۰

 شفن
%۰

صندوق 
 سپیدما

%۰

 کرماشا
%۱
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۹۸۴2,۶۴۰۴۳۶,۱2۵,۴۵2مبین

۱,۴۸۳۱,۶7۵۱۸۸,۱7۵,۰۰۰بفجر

ارزش بازارشرکت  ظرفیت برق

ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری هامون سپاهان

۵۰,۱2۵,۱۱۹ ۳۵,7۶۳ ۵۰,۰۸۹,۳۵۶ ارزش بازار

۵,۵۱۹,۱7۶ ۳۵,7۶۳ ۵,۴۸۳,۴۱۳ بهای تمام شده

۴۴,۶۰۵,۹۴۳ ۰ ۴۴,۶۰۵,۹۴۳ ارزش افزوده

 2,۹27,۹۱۵ حقوق صاحبان سهام

 ۴7,۵۳۳,۸۵۸ ارزش خالص دارایی ها

 ۱,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه

 NAV 47,534 )ریال( 

جمعشرح غیر بورسیبورسی

ظرفیت بخار

دماوند انرژی عسلویه

شرکت های یوتیلیتی پذیرش شده در بورس اوراق بهادار 

 شـــرکت دماونـــد انـــرژی عســـلویه بـــه عنـــوان تامیـــن کننـــده یوتیلیتـــی متمرکـــز مـــورد نیـــاز، در فـــاز 2 مجتمـــع هـــای پتروشـــیمی عســـلویه 
فعالیـــت خـــود را از ســـال ۱۳۹۰ آغـــاز کـــرد و نفـــت پارســـان در کنـــار ســـرمایه گـــذاری غدیـــر و هلدینـــگ خلیـــج فـــارس ســـهامداران اصلـــی 
ایـــن شـــرکت هســـتند. ایـــن شـــرکت در پایـــان ســـال ۱۳۹۵ درراســـتای اجـــرای اصـــل ۴۴ قانـــون اساســـی بـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار 

گردیـــد. 
 نیروگاه برق و بخار  با ظرفیتی به  میزان ۶۴۸ مگاوات برق و 7۸۰ تن بخار در ساعت 

 پســـت ۴۰۰ کیلـــو ولـــت جهـــت ارتبـــاط بـــا شـــبکه سراســـری ۴۰۰ کیلـــو ولـــت کشـــوری و پســـت تطبیقـــی ۱۳2 کیلـــو ولـــت جهـــت تبـــادل 
۱۰۰ مـــگاوات بـــرق بـــا نیـــروگاه پتروشـــیمی مبیـــن

 واحد آب و آبگیر با ظرفیت ۸۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت 
 واحد گاز، در دو بخش  گاز خوراک  و سوخت مورد نیاز مجتمع های  واقع در فاز 2 پتروشیمی
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پتروشیمی کیان )قبل از بهره برداری(

)HDA واحد الفین )به همراه واحدهای بوتادین، استخراج بنزن و

 اجـــرای طـــرح الفیـــن ۱2 از ســـوی شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بـــه کنسرســـیومی متشـــکل از گـــروه گســـترش نفـــت و گاز پارســـیان و 
پتروفرهنـــگ واگـــذار و بدیـــن ترتیـــب شـــرکت پتروشـــیمی کیـــان تاســـیس شـــد. پتروشـــیمی کیـــان در ســـه قطعـــه زمیـــن بـــه مســـاحت 
تقریبـــی 7۵ هکتـــار در فـــاز دوم پتروشـــیمی منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی عســـلویه احـــداث و پـــس از بهـــره بـــرداری یکـــی از بزرگتریـــن 
مجمتـــع هـــای پتروشـــیمی کشـــور مـــی شـــود. ایـــن مجمتـــع بـــا دریافـــت خـــوراک هایـــی مانـــد میعانـــات گازی، اتـــان، بـــرش ســـبک از 
مجمتـــع هـــای پاالیـــش گاز پـــارس جنوبـــی و ســـایر واحدهـــای پتروشـــیمی طیـــف گســـترده ای از محصـــوالت الفیـــن و آروماتیـــک بـــه 
ظرفیـــت ســـاالنه 7،۴7۸،۰۰۰ تـــن تولیـــد خواهـــد کـــرد. زمـــان بهـــره بـــرداری از فـــاز ۱ مجمتـــع )واحـــد الفیـــن ( از مـــرداد ۱۳۹۸ ،۴۹ مـــاه 

ـــت. ـــد اس ـــادل 2۱ درص ـــرداد ۱۴۰۰ مع ـــن در خ ـــروژه الفی ـــی پ ـــرفت کل ـــزان پیش ـــده و می ـــی ش ـــش بیین پی

۱,2۶۰اتیلن۱

۳27پروپیلن2

۱7۶بوتادین۳

2۰2بنزن۴

2۶۶اتیل بنزن/استایرن مونومر۵

۵۰۰پلی اتیلن سنگین۶

۱۵۰پروپیلن اکساید7

ظرفیت اسمی تولید)هزار تن در سال(ردیف نوع محصول

محصوالت نهایی مجتمع )هزارتن در سال( / خوراک مجتمع

۹۰۰فازهای ۱۳ و ۱۴ میدان گازی پارس جنوبیاتان۱

۶۹۱الفین های ۵، ۱۱ و ۱۶برش سه کربنه2

2۵۰پتروشیمی های بوشهر و پارسپروپان۳

۳۵۰پتروشیمی های بوشهر و پارسبوتان۴

۳۱۵پتروشیمی های بوشهر و پارسپروپیلن۵

میزان مصرف )هزار تن در سال(ردیف منبع تامینخوراک



گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان
)پارسان(

شــــماره شانزدهم

سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(
 »هلدینگ«

1 4 0 0 /0 6 /2 012

www.nici.ir

پاالیش پارس فرآیند شیراز )قبل از بهره برداری(

پتروشیمی همت )قبل از بهره برداری(

بـــا توجـــه بـــه موافقـــت هیـــات وزیـــران در شـــیراز مجوزهـــای الزم بـــرای ایجـــاد پاالیشـــگاه جدیـــد بـــا ظرفیـــت ۱2۰ هـــزار بشـــکه میعانـــات 
گاز در روز در ایـــن اســـتان صـــادر شـــد. گـــروه گســـترش نفـــت و گاز پارســـیان در مزایـــده واگـــذاری ۸۰% ســـهام شـــرکت پاالیـــش 

ـــده تعییـــن شـــد.  ـــده مزای ـــوان برن ـــه عن ـــرد و ب شـــیراز )مـــورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸( شـــرکت ک
خـــوراک مخلـــوط ۱2۰ هـــزار بشـــکه در روز میعانـــات گازی مـــورد نیـــاز ایـــن پاالیشـــگاه از عســـلویه بـــه وســـیله خـــط لولـــه تامیـــن مـــی 
ــت گاز  ــه نفـ ــد تصفیـ ــه واحـ ــت بـ ــود کیفیـ ــاء بهبـ ــت ارتقـ ــیراز جهـ ــود شـ ــگاه موجـ ــت گاز پاالیشـ ــفید و نفـ ــت سـ ــن، نفـ ــود. همچنیـ شـ
ــتاندارد بین¬المللـــی عرضـــه مـــی شـــود.  ــا اسـ در پاالیشـــگاه موجـــود ارســـال و در نتیجـــه در مجتمـــع جدیـــذ، بنزیـــن و گازوییـــل بـ
ـــع، بنزیـــن، ســـوخت جـــت و نفـــت گاز اســـت. در حـــال  ـــا ارزش گاز مای ـــه محصـــوالت ب ـــل ۹2% خـــوراک ب ـــن ویژگـــی طـــرح تبدی مهمتری

حاضـــر قبـــل از بهـــره بـــرداری بـــود و حـــدود ۸ درصـــد تکمیـــل شـــده اســـت.

 منطقـــه عســـلویه بـــا دارا بـــودن منابـــع عظیـــم گاز طبیعـــی بـــه یکـــی از قطـــب هـــای صنعـــت نفـــت، گاز و پتروشـــیمی کشـــور تبدیـــل شـــده  
وجـــود واحدهـــای متعـــدد فـــرآوری گاز و مجتمـــع هـــای تولیـــدی مـــواد پتروشـــیمیایی، ســـبب رشـــد انتشـــار گازهـــای گلخانـــه ای در ایـــن 
لودگـــی هـــای زیســـت محیطـــی، بـــا ســـرمایه گـــذاری  منطقـــه شـــده اســـت. شـــرکت پتروشـــیمی همـــت بـــا هـــدف کاهـــش کمـــی و کیفـــی آ
ـــا اســـتفاده از جمـــع آوری گازهـــای دی  نفـــت و گاز پارســـیان و هلدینـــگ خلیـــج فـــارس جهـــت احـــداث یـــک واحـــد عظیـــم تولیـــد اوره ب

اکســـید کربـــن، تأســـیس شـــد و قـــرار اســـت ســـاالنه در حـــدود یـــک میلیـــون تـــن محصـــول اوره تولیـــد کنـــد.
محـــل احـــداث : فـــاز اول در منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی انـــرژی پـــارس عســـلویه کـــه از شـــمال بـــه بزرگـــراه عســـلویه بـــه کنـــگان، از جنـــوب 

بـــه پتروشـــیمی زاگـــرس، از شـــرق بـــه پتروشـــیمی پردیـــس و از غـــرب بـــه پتروشـــیمی نـــوری واقـــع شـــده اســـت.
مساحت زمین: 11 هکتار ، درصد پیشرفت فیزیکی :33 درصد

خالص ارزش دارایی نفت و گاز پارسیان

۱,۸۸۴,۴۰۰,۹۱۵ ۸2,۱۹۹,۶۵۹ ۱,۸۰2,2۰۱,2۵۶ ارزش بازار

۹۴,۱۵۵,۴۱۵ ۱7,7۰۳,۸۶۸ 7۶,۴۵۱,۵۴7 بهای تمام شده

۱,7۹۰,2۴۵,۵۰۰ ۶۴,۴۹۵,7۹۱ ۱,72۵,7۴۹,7۰۹ ارزش افزوده

 ۱۵۶,۹۵۳,۹۶۰حقوق صاحبان سهام

۰ افزایش سرمایه در جریان

2۱,۶2۶,۵۳۳سود پرداختنی به سهامداران

2۶,2۵۰سود فروش و سرمایه گذاری

۰ذخیره کاهش ارزش

۱,۹۶۸,۸۵2,2۴۳ارزش خالص دارایی ها

۴۰,۵۰۰,۰۰۰سرمایه

NAV۴۸,۶۱۴ )ریال( 

۳۰,۳۴۰قیمت پایانی )ریال(

P/NAV%۶2

جمعشرح غیر بورسیبورسی
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صورت سود و زیان

2۱۴,۰۶7,7۱۶ ۱۵۶,27۸,۳۸2 ۸۳,۱۵۱,7۰7 7۳,۱2۶,۶7۵ ۵۶,227,۳۶۴ ۴2,۹۰۰,۹۸۶ درآمد سود سهام

۳,۵7۳,۱۴۳ ۳,۳۵۸,۰۰۸ ۸۹۳,۰۰۰ 2,۴۶۵,۰۰۸ ۱,۴۵۶,۵۰۳ 2۹۳,۳۰۶ درآمد سود تضمین شده

۰ ۳۰۵,2۸7 2۶,2۵۰ 27۹,۰۳7 ۸۵,۹۵۸ ۰ سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

2۱7,۶۴۰,۸۵۹ ۱۵۹,۹۴۱,۶77 ۸۴,۰7۰,۹۵7 7۵,۸7۰,72۰ ۵7,7۶۹,۸2۵ ۴۳,۱۹۴,2۹2 جمع درآمدهای عملیاتی

۳۱۶,۳۰۹-22۵,۹۳۵-۵۶,۴۸۴-۱۶۹,۴۵۱-۱۵۱,۹۸7-۱۱۶,2۵۴-هزینه های فروش، اداری و عمومی

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سایر هزینه های عملیاتی

2۱7,۳2۴,۵۵۰ ۱۵۹,7۱۵,7۴۳ ۸۴,۰۱۴,۴7۴ 7۵,7۰۱,2۶۹ ۵7,۶۱7,۸۳۸ ۴۳,۰7۸,۰۳۸ سود )زیان( عملیاتی

2,۱۸۰,۱۵7-2,۱۸۰,۱۵7-۵۴۵,۰۳۹-۱,۶۳۵,۱۱۸-۱,۰2۸,۵۱۳-۹۴2,۳۱۳-هزینه های مالی

۰ ۱,۱7۵-۰ ۱,۱7۵-7۳۹,۴۴2 ۱7,۴7۵-سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

2۱۵,۱۴۴,۳۹۳ ۱۵7,۵۳۴,۴۱۰ ۸۳,۴۶۹,۴۳۴ 7۴,۰۶۴,۹7۶ ۵7,۳2۸,7۶7 ۴2,۱۱۸,2۵۰ سود )زیان( قبل از مالیات

۰ ۰ ۰ 7۵,۸۹۰-۳,۳۴۸-۱,۹22-مالیات بر درآمد

2۱۵,۱۴۴,۳۹۳ ۱۵7,۵۳۴,۴۱۰ ۸۳,۴۶۹,۴۳۴ 7۳,۹۸۹,۰۸۶ ۵7,۳2۵,۴۱۹ ۴2,۱۱۶,۳2۸ سود )زیان( خالص

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ سرمایه

۵,۳۱2 ۳,۸۹۰ 2,۰۶۱ ۱,۸27 ۱,۴۱۵ ۱,۰۴۰ سود هر سهم

سه پایانی ماهه سال شرح 
1400

سال مالی منتهی به 
شهریور 1398

سال مالی منتهی به 
سال مالی منتهی به نه ماهه سال 1400شهریور 1399

شهریور 1400
سال مالی منتهی به 

شهریور 1401

ــای  ــرکت هـ ــهام شـ ــود سـ ــال سـ ــی سـ ــه پایانـ ــه ماهـ ــاه اســـت و در سـ ــهریور مـ ــه شـ ــی بـ ــیان منتهـ ــی نفـــت و گاز پارسـ ــال مالـ  سـ
ـــهم  ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب ـــت تبریز)۴7۶۰ری ـــگاه نف ـــهم( ، پاالیش ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب ـــیم ۱۴،۰۰۰ ری ـــرض تقس ـــا ف ـــس )ب ـــیمی پردی پتروش
تقســـیم شـــده( و ســـرمایه گـــذاری هامـــون پـــارس )بـــرآورد تقســـیم ســـود حداکثـــری( بـــه آن افـــزوده مـــی شـــود و بـــا افـــزوده شـــدن 
ســـایر درآمدهـــا نظیـــر درآمـــد ســـود اوراق و صنـــدوق هـــای درآمـــد ثابـــت انتظـــار مـــی رود  ۳۸۹۰ ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم ســـود بـــرای 

ـــود. ـــق ش ـــاه ۱۴۰۰ محق ـــهریور م ـــه ش ـــی ب ـــی منته ـــال مال س
 بـــه منظـــور بـــرآورد درآمـــد ســـود ســـهام پارســـان در ســـال مالـــی ۱۴۰۱، ســـود ســـال مالـــی  منتهـــی بـــه اســـفند ۱۴۰۰ شـــرکت هـــای زیـــر 
مجموعـــه )بـــه جـــز شـــپدیس و هامـــون پارســـان کـــه از ســـال مالـــی منتهـــی بـــه شـــهریور ۱۴۰۱ برخـــوردار هســـتند( ابـــرآورد شـــده اســـت. 

بـــر ایـــن اســـاس مفروضـــات در نظـــر گرفتـــه بـــه شـــرح ذیـــل اســـت:

*نـــرخ تســـعییر دالر 2۵۰،۰۰۰ ریـــال، اوره ۳۳۰دالر، متانـــول ۳۱۰دالر، نفـــت ۶۰دالر و سیاســـت تقســـیم ســـود شـــرکت هـــای ســـرمایه 
پذیـــر هماننـــد ســـنوات گذشـــته در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
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برآورد درآمد سود سهام شرکت های سرمایه پذیر )سال مالی منتهی به شهریور 1401(

جمع بندی

۳۶%2۶,۴7۸۱۸,۵۳۵7۶,۴۹7,۶۴۸پتروشیمی پردیس

۱۳%2۵,۶7۰2۵,۱۵۶2۸,27۸,۹۹۵پتروشیمی پارس

۱2%۳۳,۴۰۹۳۱,7۳۸2۵,۸2۴,7۶۰پتروشیمی زاگرس

۱۱%۶,۸۰۰۴,7۶۰2۳,۵۸۱,۰2۶پاالیش نفت تبریز

۹%۱,2۰۰۹۶۰۱۹,۶۶7,۳۵۹پاالیش نفت بندرعباس

۸%۹,۴۸7۶,۶۴۱۱7,۸۸۶,۸۸۸پتروشیمی شیراز

۵%2۶,2۳۱۱۸,۳۶۹۱۰,2۱۸,7۴۶پاالیش نفت شیراز

2%7,۳7۸2,2۱۳۳,۶2۳,۰7۸صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۱%۱۴,۳۰۹۱۰,۴۴۶2,۴7۵,2۳2پتروشیمی خراسان

2%۴,۴۹۵,۴۴۶  سرمایه گذاری هامون سپاهان

۱%۱,۵۱۸,۵۳۸  سایر

100%۲14,067,716  جمع

DPS 1401شرکت EPS 1401
سهم پارسان  از 

درآمد سود سهام
درصد از درآمد 

سود سهام

*سیاست تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر همانند سنوات گذشته در نظر گرفته شده است.

ـــد.  ـــمار می آی ـــور به ش ـــی کش ـــیمی و پاالیش ـــع پتروش ـــرمایه گذاری در صنای ـــای س ـــن هلدینگ ه ـــی از بزرگتری ـــیان یک ـــت و گاز پارس ـــرکت نف ش
بررســـی پرتفـــوی شـــرکت نشـــان مـــی دهـــد ارزش خالـــص دارایـــی هـــای پارســـان بـــا در نظـــر گرفتـــن ســـرمایه گـــذاری هـــای بورســـی و خـــارج از 
بـــورس ۴۸،۶۱۴ ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم اســـت و بـــا توجـــه بـــه قیمـــت فعلـــی ســـهام شـــرکت )۳۰،۳۴۰ ریـــال( نســـبت قیمـــت بـــه خالـــص 

ارزش دارایـــی هـــا )P/NAV( ۶2درصـــد اســـت.
همچنیـــن بـــرآورد مـــی شـــود شـــرکت در پایـــان ســـال مالـــی منتهـــی بـــه شـــهریور مـــاه ۱۴۰۰ معـــادل ۳۸۱2 ریـــال ســـود بـــه ازای هـــر ســـهم  
محقـــق کنـــد و بـــرای ســـال مالـــی منتهـــی بـــه شـــهریور مـــاه ۱۴۰۱بـــا در نظـــر گرفتـــن مفروضـــات اعـــام شـــده ســـود ۵۳۱2 ریـــال قابـــل دســـترس 
باشـــد . الزم بـــه ذکـــر اســـت اهـــرم نوســـانات نـــرخ ارز و تحـــوالت بازارهـــای جهانـــی بـــه صـــورت مســـتقیم بـــر ســـودآوری مجموعـــه نفـــت و 

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــیان موث گاز پارس
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نمودار روند قیمت

رونـــد بلندمـــدت همچنـــان صعـــودی اســـت ســـهم بعـــد از یـــک دوره افـــول کـــه از مـــرداد مـــاه ۱۳۹۹ آغـــاز شـــد در حـــال بازیابـــی رونـــد اصـــاح 
شـــده اســـت، انتظـــار مـــی رود در کوتـــاه مـــدت 27،۰۰۰ الـــی ۳۰،۰۰۰ ریـــال ســـطح حمایـــت اصلـــی ســـهم باشـــد و مجـــدد شـــرایط بـــرای رشـــد 
ـــاز بـــه تجمیـــع عوامـــل بنیـــادی  ـــور از ســـقف تاریخـــی نی ـــاه مـــدت را آغـــاز خواهـــد کـــرد. از منظـــر تکنیکـــی عب ـــا محـــدوده ســـقف تاریخـــی در کوت ت

و معاماتـــی دارد کـــه در آن زمـــان مجـــدد بایـــد شـــرایط را مـــورد بازنگـــری قـــرار داد.
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


