
 
 تحلیل بنیادی ایت نگرـنهارگزاری ـرکت کـش گذاری اوره سرمایهـد مشـواح

 

   

نفت ایرانول تـحلیـل بـنیـادی  

1395ماه  مرداد  



 
 تحلیل بنیادی ایت نگرـنهارگزاری ـرکت کـش گذاری اوره سرمایهـد مشـواح

 
 
 

 نگاهی به شرکت  

 12/05/95الی 01/01/95*از تاریخ 

 

 معرفی شرکت 
 

o تاریخچه تاسیس 

 اکستراکت، فورفورال واکس، اسالک صنعتی، و موتور روغن پایه، های روغن انواع تولید در پیشرو ،(عام سهامی) ایرانول نفت شرکت

 سازی روغن های پاالیشگاه 1381 زمستان در دولتی، های شرکت سازی خصوصی راستای در. است ایران در استاک برایت و پتروالتوم

 .است کرده آغاز را خود فعالیت ایرانول نفت شرکت نام با و شده جدا ایران نفت ملی شرکت بدنه از آبادان و تهران

 
o موضوع فعالیت 

 

o ازست رت اساسنامه عبااصلی مطابق افعالیت شرکت ع موضو: 

o شیمیوپترو نفتی تمشتقاادو مواع نواخدماتی مرتبطبا و صنعتی و گانی زربا تکلیه عملیا. 

o  رغن موتووری ها آوردهبه کلیه فرطمربودراتو صات وارداو نیزت  محصوالوش فرو یع زتووتولید. 

o دیقتصاه ایژومناطق آزادو مناطق ردرخل کشوط درداخدماتی مربوو گانی زرباوصنعتی ی فعالیت ها. 

o خلیری دااعتبات مؤسساو بانک ها و بخش خصوصی در کت رمشا، خرید ع وهرنوی ارسرمایه گذ. 

o و معامالتی که به نفع شرکت باشدت عملیاع هرنومنجاا. 

o از:ست رت اعباشرانل فعالیت فرعی ع موضو 

اد موع انوو اصنعتی ی هاه کنندک پا، گریس ، صنعتی ی غن های روهاآورده فراع نووش افرو تولید ی مینه هادر زفعالیت 

 .و . . . می باشدت وارداوت درالمللی صااگانی بین زربا تخدمام نجاو اشیمیایی 

 
 
 

 

 

 

شرانلنماد شرکت:  میلیون ریال 1،000،000 سرمایه:  29/12سال مالی :    

1 :مبنا حجم  ریال 406،2 هر سهم: ارزش ویژه ریال 802،7 :قیمت آخرین 

0انحراف نسبت به پیش بینی قبل:  ریال  1،829:  95سال  EPSپیش بینی  %73 : قبل سال تقسیمی سود درصد   

P/E :284رتبه نقد شوندگی:   26/4شرکت  P/Eمرتبه  66/12 :صنعت 

556،7-487،9بازه قیمتی دوره جاری*:   %-09،0 :دوره جاری* کل بازده  
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o سهامداران 

 
 

 تعداد سهام نام سهامدار
درصد 

 مالکیت

%48،6 486،000،000 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین  

%40،4 404،000،000 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری  

%2،5 25،000،000 سرمایه گذاری صبا تامین  

%8،5 85،000،000 سایر  

%100 1،000،000،000 جمع  
 

   
 

o  فرایند تولید 

  
 
 
 

   

 

 

 

 درصد مواد اولیه

%61 لوبکات  

%18 وکیوم باتوم  

%12 مواد افزودنی  

%9 مواد بسته بندی  

%100 جمع  

 درصد محصوالت

%9 پارافین وکس  

%1 ضد یخ  

روانکارانواع   91%  

%0 گریس  

%100 جمع  
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o  فاکتورهای اساسی موثر بر شرکت 

افزایش دارد، ادامه ت با مواد اولیه همبستگی تقریبی قیمت نف یا افزایش % از بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل داده و کاهش79با توجه به اینکه 

 نرخ فروش محصوالت در بازار شدیدا رقابتی روانکارها می گردد. افزایشبیشتر مواد اولیه و متعاقبا  افزایشنفت منجر به  قیمت

نرخ محصوالت صادراتی به دلیل  افزایشکن ینرخ محصوالت با شتاب کمتری نسبت به مواد اولیه صورت می گیرد، ل افزایشدر این راستا 

 .نرخ محصوالت داخلی خواهد بود افزایشهمبستگی بیشتر نرخ محصوالت با نفت در بازار جهانی بیشتر از 

 

 تامین مواد اولیه 

 انجام می شود.کات از طریق پاالیشگاههای نفت تهران و آبادان  ت مهم ترین ماده اولیه شرکت را تشکیل می دهد. تامین لوبلوبکا

 درصد بازار تامین مواد اولیه

%95 داخلی  

%5 خارجی  

 
 

 بازار فروش محصوالت 

 % می باشد.30نفت سپاهان و نفت پارس تقسیم شده و سهم شرانول از این بازار  نفت بهران، شرکت نفت شرانول، 4بازار روانکار داخلی بین 

 
 درصد بازار فروش

%69 داخلی  

%31 خارجی  

 

 
 

 

 خالصه نکات کلیدی ترازنامه 

 در رابطه با اقالم ترازنامه ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:            

o  داراییهای درصد 49شرکت  تجاری دریافتنی اسناد و سال اخیر روند افزایشی داشته است. حسابها 6دارایی های جاری شرکت در 

. افزایشی داشته است که ناشی از عدم توانایی شرکت در وصول مطالبات می باشدو در سالهای اخیر روند  دهدتشکیل می را شرکت

 دهد.می تشکیل کاال و مواد موجودی را داراییها درصد 27 حدود الزم به ذکر است که

o  که ناشی از افزایش تسهیالت و سود سهام پرداختنی می باشد سال اخیر روند افزایشی دارد 6بدهی های شرکت در . 

o  . حقوق صاحبان سهام وسود انباشته شرکت روند صعودی داشته است 
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 مقایسه نموداری 

 

 نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت .1

 

 
 

 
 

 

 

 مقایسه حاشیه سود .2
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 تمام شده ترکیب بهای  .3

 

 
 

 
 نسبتهای مالی 

 

 

 

 

 

 

79% 

3% 

18% 

 اجزای بهای تمام شده

 سربار دستمزد مواد

1390/12/291391/12/301392/12/291393/12/291394/12/29شرح
1.4682.3452.0011.7751.328نسبت جاری
0.5390.9050.6860.9940.879نسبت آنی

994,5952,809,6863,077,9923,441,2971,881,884سرمایه در گردش

2.882.862.932.862.82گردش موجودی کاال
6.048.018.415.052.73گردش حسابهای دریافتنی

1.501.861.931.681.23گردش داراییها

%22.5%37.9%45.1%55.8%27.6بازده عملیاتی داراییها
%18.3%33.0%36.8%46.8%19.9بازده خالص داراییها

%38.6%61.7%60.9%81.5%41.1بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت سرمایه در 

گردش

نسبتهای 

نقدینگی

نسبتهای کارایی

نسبتهای بازدهی



 

 

 تحلیل بنیادی ایت نگرـنهارگزاری ـرکت کـش گذاری اوره سرمایهـد مشـواح

 

 1395 پیش بینی سود سال 

 مفروضات بودجه .1

 

 کارشناسی بودجه شرکت جدول مفروضات 

  18،884،800  19،064،516 نرخ فروش روانکار

  7،342،770  6،037،657 نرخ خرید لوب کات

  5،225،465  5،527،014 نرخ خرید وکیوم باتوم

  35،000  37،500 نرخ دالر

 

 95پیش بینی سود  .2

 

 

بودجه کارشناسیبودجه شرکتواقعی 3ماههشرح
درصد 

انحراف

-%2,159,56411,283,96711,186,6821 فروش  

%7,773,2834-7,508,097-1,511,438- بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

-%648,1263,775,8703,413,39910 سود )زیان( ناخالص

-%1,274,0842-1,295,258-219,913- هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی  

%5,28412,56112,5610 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

-%433,4972,493,1732,151,87714 سود )زیان( عملیاتی

-%385,96423-500,000-84,677- هزینه های مالی

%0132,208132,2080 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

%2,0701042,0701890 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

-%350,8902,125,4851,900,19111 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه

000 اقالم غیر مترقبه

-%350,8902,125,4851,900,19111 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

-%264,63211-296,008-40,407- مالیات  

-%310,4831,829,4771,635,55911 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

4332,4932,152سود عملیاتی هر سهم

3101,8291,636سود خالص هر سهم

1,000,0001,000,0001,000,000 سرمایه
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 نتیجه گیری:

)به دلیل رقابتی بودن صنعت( و  94میانگین فروش در سال مطابق  داخلی روانکار فروش نرخ آن در که کارشناسی مفروضات به توجه با

  است، شده گرفته نظر در مطابق با میانگین بورس کاال  لوبکات خرید نرخ ودالری  50نرخ فروش محصوالت صادراتی بر مبنای نفت 

 .میگردد برآورد ریال 1636 با برابر 95 سال در شرکت سهم هر سود

 
  

  


