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 بررسی گزارش شش ماهه شسپا

 14/11/97تاریخ 

 تومان 0011: قیمت هر سهم 

 39.3= P/E  

در این تحلیل ازگزارش اصلی شرکت استفاده شده است و صورتهای تلفیقی مورد بررسی قرار نگرفته 

 . است

 و فروشبررسی تولید  -1

میلیون ریال را محقق کند که نسبت  11711711موفق شده است مبلغ فروش  97شسپا در شش ماهه اول 

مبلغ  97طبق برآورد مدیریت کل مبلغ فروش برای سال  .رشد داشته است 47%به شش ماهه اول پارسال 

د که تا پایان الزم به ذکر است با نگاهی به فروش ماهانه شرکت مشخص می شو. می باشد 07790197

لذا به نظر می رسد شرکت در ( پیش بینی 11)%میلیون ریال محقق شده 01000101آذر ماه مبلغ فروش 

 . روند فروش شسپا طبق جدول زیر است .گزارش نه ماهه نسبت افزایش پیش بینی فروش اقدام نماید

 

 

به وضوح رشد مبلغ فروش در هر سه ماهه مشخص است با توجه به اینکه شرایط قیمتها  در سه ماهه سوم و 

که در . چهارم تقریبا مشابه است می توان امیدوار بود که فروش سه ماهه چهارم نیز در همین حدود باشد

نسبت به پارسال  71%که تقریبا . گرددمیلیون ریال محقق می  09777074این صورت فروش ساالنه معادل 

شسپا محصوالت تولیدی را به دو گروه روانکار و محصوالت جانبی تقسیم کرده  .رشد خواهد داشت

  :نسبت فروش محصوالت تابع نمودار زیر است. است

 0فروش سه ماهه 0فروش سه ماهه  1فروش سه ماهه

7۶001۶071 0۶441۶911 1۶900۶740 
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 : تقسیم می گردد %( 41)و داخلی ( 01)%همچنین فروش شرکت به دو قسمت صادراتی

 

 دقیقتر فروش می پردازیمحال به بررسی 

 

همانطوریکه مشخص است شسپا در زمینه تولید تقریبا در هر سه ماهه متعادل عمل کرده است اما نرخهای 

روش در هر دوره افزایشی بوده که بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است و همچنین با توجه به ثبات بازار ف

 .ماهه سوم است ارز فروش سه ماهه چهارم تقریبا معادل سه

 :با هم مقایسه شده است 97و  90در جدول زیر مقدار فروش درشش ماهه اول سالهای 

 

66 

34 
 انواع روانکار

ی  محصوالت جانب

31 

9 
36 

25 

 روانکار  داخلی

 محصوالت جانبی داخلی

 روانکار  صادراتی

محصوالت جانبی  
 صادراتی

فروش  مقدار سه ماهه نرخ سه ماهه مبلغ سه ماهه مقدار شش ماهه نرخ شش ماهه مبلغ شش ماهه مقدار نه ماهه نرخ نه ماهه مبلغ نه ماهه

روانکار 83984 39,228,615 3294576 83837 52128833.31 4370325 87002 68436357.78 5954100

محصوالت جانبی 76422 20,441,365 1562170 63511 41388043.08 2628596 61545 45874953.29 2823374

فروش 96 فروش 97

روانکار  داخلی 35705 71,309

محصوالت جانبی داخلی 34868 33580

روانکار  صادراتی 175674 90۶011

محصوالت جانبی صادراتی 128759 117۶447
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به طور واضح مقدار فروش صادراتی در شش ماهه دوم کم شده است که این موضوع برای همه شرکتهای 

ارز بوده که این افزایش درآمد شرکتهای صادراتی صرفا به دلیل افزایش نرخ . صادراتی وجود خواهد داشت

 . افزایش در نهایت در سال آینده بی تاثیر خواهد شد

 بررسی بهای تمام شده -2

میلیون ریال محقق شده است  11۶711۶711به مبلغ  00%بهای تمام شده شسپا نسبت به سال گذشته با رشد 

 :ترکیب بهای تمام شده شسپا به صورت زیر است.

 

تمام مواد اولیه شسپا تولید . بهای تمام شده مواد مستقیم می باشدهمانطوریکه مشخص است نقش اصلی در 

شسپا لوبکات می باشد  داخل می باشد که غالبا از پاالیشگاه اصفهان خریداری می گردد و مهمترین ماده اولیه

میلیون ریال  11909900در شش ماهه اول هر تن لوبکات  .را تشکیل می دهد بهای تمام شده% 71که تقریبا 

تومان  1111تومانی بوده است که با فزایش قیمت ارز به حدود  4011که این قیمت با ارز . ریداری شده است خ

که این موضوع موجب افزاش بهای تمام . میلیون ریال افزایش خواهد یافت 00100قیمت لوبکات به حدود 

 .خواهد شد 71%شده تا حدود 

دولتی ارز ه باید مشخص شود آیا با نرخ نرخ مواد اولیه می باشد کمهمترین ریسک شسپا 

 . خریده خواهد شد و یا نرخ سامانه سنا

 

 

سه ماه اول مقدار فروش بهای تمام شده هر تن سه ماهه دوم مقدار فروش بهای تمام شده هر تن

بهای تمام شده 0۶071۶001 160406 20.94 0۶097۶017 147348 22.38
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 سود ناخالص ، عملیاتی و خالص بررسی  -3

رشد  11%میلیون ریال را محقق کند که نسبت به پارسال  7177171شسپا در شش ماهه موفق شده سود ناخالص 

 . داشته است 

 
بهبود حاشیه سود ناخالص را می توان به رشد فروش . سود سازی شسپا کامال مشخص می باشد بهبود عملکرد 

عملیاتی و افزایش کمتر بهای تمام شده دانست مطمئننا در سه ماهه چهارم با توجه به رشد قیمت لوبکات به 

 . دلیل  حذف یارانه حاشیه سود تا حدود کمتر خواهد شد

 
میلیون ریال  4049119و فروش و اضافه کردن سایر درآمدها سود عملیاتی شسپا  پس از کسر هزینه های عمومی

رشد داشته و در نهایت پس از کسر هزینه های ناچیز مالی و مالیات  110%محقق شده است که نسبت به پارسال 

اشته رشد د% 071محقق شده است که نسبت به پارسال (تومان 410هر سهم )میلیون ریال  4001701سود خالص 

 .است

 

 شسپا 97برآورد سود  -4

شش ماهه را نسبت به به بهای تمام شده برای شش ماهه دوم شسپا در بدبینانه ترین حالت  97برای محاسبه سود 

ماه پایان سال  7زیرا اوال نرخ ارز دولتی تا . این شرایط کامال بدبینانه است . اضافه می کنیم  71%حدود اول 

برقرار بود دوما با کاهش قیمت نفت مطمئننا لوبکات نیز کاهش خواهد یافت و همچنین افزایش قیمت لوبکات 

میلیون  19701917با این فرض بهای تمام شده شسپا برای سال آینده . منجر به افزایش نرخ فروش خواهد شد

 .ریال خواهد شد

 97با این فرض مبلغ فروش سال  .نرخ فروش هم فروش سه ماهه سوم را به سه ماهه چهارم تعمییم می دهیمبرای 

 . میلیون ریال خواهد شد  09777074حداقل 

واحد  7حداقل  P/Eتومان محقق خواهد شد با  717شسپا در بدبینانه ترین حالت   97با مفروضات باال سود سال

 .تومان خواهد بود 0711یان سال پایین ترین قیمت شسپا در پا

شش ماهه 97 شش ماهه 96 سه ماهه 97 سه ماهه 96 سال 96

حاشیه سود ناخالص 43 35 36 26 37

شش ماهه 97 شش ماهه 96 سه ماهه 97 سه ماهه 96 سال 96

حاشیه سود ناخالص 43 35 36 26 37
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 نتیجه گیری -5

 717شسپا پرداختیم و نتیجه گرفتیم در بدبینانه ترین حالت شسپا امسال  97در این مقاله به بررسی سود سال 

شسپا تا . تومانی قیمت کف برای شسپا باشد  0711تومان سود می سازد۶که در نتیجه به نظر می رسد قیمت 

تومان سود انباشته دارد که به احتمال زیاد از این محل شسپا افزایش سرمایه سنگین  170حدود  90پایان سال 

مهمترین ریسکهای شسپا مشکالت تحریم و حتمی بودن حذف یارانه لوبکات و افزایش بهای . خواهد داد

ی شسپا همچنین شسپا پروژه توسعه ای مهمی ندارد اما به نظر می رسد قیمتهای فعلی برا. تمام شده می باشد

لذا سرمایه گذاری در شسپا با هدف شرکت در مجمع عمومی و همچنین انتظار برای  .کامال ارزنده باشد

 افزایش سرمایه احتمالی امری منطقی خواهد بود
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