عوامل تاثیرگذار بر قیمت «شسپا»
بررسی بودجه سال « ۶۹نفت سپاهان»
مقدمه
پاالیشگاه نفت سپاهان در سال  1731بعنوان یکی از واحدهای پاالیشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود .این واحد پاالیشگاهی در
سال  1731به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت «تصفیه روغن اصفهان» تاسیس شد .فعالیت شرکت از سال
 1711آغاز و نام آن به شرکت «نفت سپاهان» تغییر یافت .روغن های نفت سپاهان در بازار تحت برند معروف اسپیدی به فروش
می رسند و سهم بازار داخلی آن در سال ۶9به بیش از  02درصد افزایش پیدا کرده است.
در سال  ۶0شرکت به سهامی عام تبدیل شد و از خرداد سال  ۶7در بازار بورس با نماد «شسپا» قابلیت معامله دارد .ارزش بازار
شسپا حدود  122میلیارد تومان و شرکت پتروشیمی تابان فردا با  13درصد مالکیت سهام دار عمده آن به شمار می رود .به تازگی
بودجه شرکت برای سال  ۶۹منتشره شده است .در این مقاله به جزییات این پیشبینی به همراه توجیه قیمت فعلی و هم چنین
میزان تاثیر نوسان قیمت نفت و تولید محصوالت جدید بر قیمت سهام پرداخته شده است.
قیمت سهام
تعادل قیمت  ۹92تومان تا مهرماه را می توان بر مبنای سود  102تومانی و همچنین عملکرد مشابه  ۹ماه سال  ۶9دانست اما رشد
قیمت نفت در سال  ۶9و افزایش نرخ محصول صادراتی از اواسط امسال ،رشد شسپا تا محدوده  392تومان را رقم زده است .طبق
سود  192تومانی برآورد کارشناسی و با توجه  p/eبرابر با  9این محدوده قیمتی ارزندگی سهم را بدست می دهد .از افزایش قیمت
نفت و به تبع آن افزایش قیمت مصوب فروش و تولید روغن موتور هواپیما میتوان به عنوان مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت
نام برد.

صورت سود و زیان
در آخرین پیش بینی شرکت سود سال  107 ،۶۹تومان به ازای هر سهم بدست آمده است و با توجه به به روز بودن تمامی
مفروضات آن ،در سناریو کارشناسی تنها مبلغ مالیات نسبت به پیش بینی شرکت تغییر کرده است که باعث شده است  epsبه

 14۹تومان افزایش پیدا کند .شایان ذکر است این سود می تواند با توجه به قیمت محصوالت و هم چنین تناژ فروش که اندکی
پایین تر از محقق در نظر گرفته شده به  1۹2تومان نیز افزایش یابد.

مفروضات تحلیل

مبلغ فروش
مبلغ فروش کارشناسی با توجه به به روز بودن تمامی مفروضات در بودجه  ۶۹برابر با آن در نظر گرفته شده است و چنانچه از
جدول و نمودار زیر نیز مشخص است نسبت به پیش بینی قبلی شرکت و سال  ۶4افزایش  02درصدی داشته است که دلیل اصلی
آن افزایش مبلغ فروش صادراتی ناشی از رشد نرخ فروش صادراتی است.
در عملکرد و پیش بینی از  ۶ماه سال  ،۶9فروش داخلی و صادراتی به تفکیک ذکر نشده است .

تناژ فروش
تناژ فروش در سال  ۶۹نسبت به سال  ۶9و  ۶4بدلیل تعمیرات اساسی پاالیشگاه در ابتدای این سال کاهش نشان میدهد .هر چند
در صورتی که سود سال  ۶۹با فرض فروش نزدیک به ظرفیت اسمی که در سال  ۶4نیز محقق شده است محاسبه شود تفاوت
محسوسی ایجاد نخواهد شد و سود خالص حدود  12تومان افزایش خواهد داشت.

فروش نزدیک به ظرفیت اسمی
جزییات فروش و مقایسه آن با ظرفیت اسمی در نمودار زیر آمده است .میزان فروش بسیار نزدیک به ظرفیت اسمی است .روغن
نهایی که محصول روغن پایه است و شامل روغن موتورهای بنزینی و دیزلی می شود به همراه روغن پایه در دسته روانکارها قرار
میگیرند و اکستراکت و اسالک واکس جزو محصوالت جانبی به شمار می روند
نرخ محصوالت
 1.نرخ محصوالت داخلی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین با در نظرگرفتن کشش و تقاضای
بازار تعیین می شود .آخرین بار در سال  ۶7قیمت مصوب توسط سازمان حمایت تعیین شده است .با توجه به نمودار زیر قیمت
روانکار داخلی که عمده آن را روغن نهایی تشکیل می دهد از سال  ۶4با کاهش  09درصدی نسبت به سالهای پیش در محدوده ی
 79222ریال بر کیلوگرم بوده است .در کارشناسی و بودجه  ۶۹این رقم  77322در نظر گرفته شده است .
نکته قابل توجه در بودجه سال  ۶۹ذکر افزایش  03درصدی نرخ روانکار داخلی نسبت به آخرین پیشبینی سال  ۶9است .در این

گزارش نرخ در سال  0۹222 ،۶9ریال بر کیلو گرم در نظر گرفته شده در حالی که نرخ در  ۹ماه سال  79222 ،۶9ریال محقق
شده است.
2.نرخ روانکار صادراتی :نرخ این بخش از فروش که عمده ی آن را روغن پایه تشکیل می دهد کامال وابسته به نرخ جهانی نفت
خام و قیمت دالر آزاد است .با توجه به سقوط قیمت نفت از ابتدای سال  ۶7قیمت روغن پایه نیز با افت شدیدی روبرو بوده است.
اما از ابتدای سال  ۶9با رشد قیمت نفت قیمت روغن نیز با افزایش روبرو بوده است .به گفته مدیر عامل شرکت و هم چنین طبق
گزارشات ماهانه شرکت از  ۹ماه قبل رشد نرخ محصوالت صادراتی کلید خورده است .نرخ دالر نیز با افزایش قابل توجهی در سال
 ۶99همراه بوده است .نرخ روغن پایه ی نفت سپاهان با رشد بیش از  122دالری به  9۶2دالر بر تن رسیده است.
بهای تمام شده
بخش عمده ی بهای تمام شده را مواد مصرفی تشکیل میدهد .مواد اولیه نیز وابستگی بسیار زیادی به قیمت نفت خام دارد.

مواد اولیه
مبلغ مواد مصرفی در کارشناسی و بودجه  ۶۹نسبت به سال  ۶4با رشد بیش از  09درصدی مواجه بوده که دلیل اصلی آن افزایش
قیمت نفت و در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه است.

نرخ مواد اولیه
نرخ لوبکات و سایر مواد اولیه بر اساس فوب خلیج فارس و دالر مبادله ای محاسبه می شود و در سال  ۶9هر دو این پارامترها با
افزایش روبرو بوده است.

مالیات
تنها اصالحی که در کارشناسی نسبت به بودجه  ۶۹اعمال شده مربوط به مالیات است .در تمامی گزارش های حسابرسی شده به
دلیل سهم باالی درآمد صادراتی درصد مالیات عددی بین  9تا  1درصد است اما در بودجه  ۶۹درآمد صادراتی در بخش مالیات در
نظر گرفته نشده است و مالیات رقم  07درصد است .در کارشناسی میزان مالیات معادل سال  ۶4و برابر با  1درصد در نظر گرفته
شده است.

تولید محصوالت جدید
به گفته ی مدیر عامل ،شرکت در زمینه گریس ،ضدیخ ،روغنهای صنعتی ،ماشینی و دریایی به دنبال تولید محصوالت جدید است
و در حال مطالعه در این زمینه است .نفت سپاهان همچنین به دنبال افزایش سهم بازار داخلی خود در بخش صنعتی است و به
همین منظور به دنبال تامین روغن برای شرکتهای سایپا ،ایرانخودرو ،قطارهای رجا ،شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری
اسالمی است .در این زمینه شرکت در ح ال مذاکره با شرکتهای بزرگ اروپایی از قبیل رپسول ،انی و لیکومولی به منظور استفاده از
تکنولوژی روز در اروپا با هدف ارتقای کیفیت محصوالت روغن پایه و روغن نهایی است و این مذاکرات تاکنون منجر به پیشنویس
تفاهم با این شرکتها ) (MOUشده است.
در اقدامی دیگر در حال ح اضر نفت سپاهان پیشقدم در تولید روغن هواپیما شده است و در حال بررسی و مطالعه برای تولید این
روغن است که در این زمینه قرار است با کمک کمپانیهای خارجی و عقد تفاهمنامه با شرکتهای معتبر خارجی تکنولوژی تولید
روغن هواپیما به کشور انتقال یابد .حدود یک سال این انتقال تکنولوژی زمان نیاز دارد .در صورت تحقق این موضوع از خروج ارز به
میزان ساالنه حداقل  122میلیون یورو جلوگیری خواهد شد.
محاسبات مالی پتانسیل ها و تهدیدها
مفروضات پتانسیل ها و تهدیدها و مبنای آن در جدول به شکل زیر نوشته شده است .ذکر چند نکته حایز اهمیت است:
 1.افزایش نرخ جهانی نفت خام در صورتی پتانسیل محسوب می شود که قیمت مصوب محصوالت داخلی نیز به تبع آن افزایش
یابد .در غیر این صورت به دلیل برابر بودن مبلغ فروش صادراتی و مواد اولیه ،افزایش نرخ نفت تاثیری بر رشد سود آوری نخواهد
داشت.
0.رشد نرخ دالر آزاد عموم ا با افزایش نرخ دالر مبادله ای اتفاق می افتد در صورتی که در بررسی پتانسیل دوم فرض شده است
نرخ دالر مبادله ای مواد اولیه تغییری نخواهد داشت .در سال  ۶9دالر آزاد و مبادله ای به ترتیب  12و  ۹درصد رشد داشته اند.
کارگزاری پگاه یاوران نوین

