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 بررسی گزارش نه ماهه مارون

 32/11/97تاریخ 

 تومان 0055: قیمت هر سهم 

 59.6= P/E  

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

 . است

 تولید و فروشبررسی  -1

میلیون ریال را محقق کند که نسبت به نه ماهه پارسال  02370132موفق شده است فروش   97مارون در نه ماهه

میلیون ریال محقق خواهد شد که  77299332طبق برآورد شرکت میزان فروش امسال . بیشتر شده است %29

 :وش هر سه ماهه مقایسه شده است در جدول زیر میزان فر. رشد خواهد داشت  01%نسبت به پارسال 

 

همانطوریکه مشخص است در سه ماهه چهارم پس از افزایش رسمی نرخ ارز مبلغ فروش افزایش چشم گیری 

و یا از به صورت داخلی به مجتمع های دیگر با نرخ ارز مبادله ای ( 30)%مارون بیشتر فروش خودرا . داشته است

محصوالت زیر مهمترین نقش را فروش .را صادر می کند %( 20)باقیمانده و .  می فروشد طریق بورس کاال 

 :دارند نمارو

 

سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم

فروش  11,720,013 19,030,077 32,270,570 23714500
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و پلی اتیلن ( 17)%پلی پروپیلن ( 37)%منواتیلن گالیکول ( 30)%همانطوریکه مشخص است چهار محصول اتیلن

 .نقش اصلی را در فروش مارون بعهده دارند(  31)%سنگین

 :سه ماهه به تفکیک آمده است مقدار و نرخ فروش هردر جدول زیر 

 

رشد قیمت فروش هرتن در سه ماهه سوم که با توجه به رشد قیمت ارز اتفاق افتاده موجب رشد فروش مارون 

به اینکه شرایط نرخ ارز در سه ماهه چهارم تا حدودی مانند سه ماه سوم است در تحلیل فروش با توجه . شده است

با این فرض میزان فروش مارون تا پایان سال حدود  سوم را در نظر می گیریم برای قیمت هر تن قیمتهای سه ماهه

در  .رشد خواهد داشت 05%میلیون ریال بدست خواهد آمد که نسبت به پارسال میزان مبلغ فروش  91953309

ش از ماهه پارسال مقایسه شده است که به نظر می رسد مقدار فرو 15ماهه امسال با  15جدول زیر مقدار فروش 

 :پارسال کمتر شده است

 

اگر مقدار فروش نسبت به پارسال کاهش داشته باشد برای . حال باید تا پایان سال صبر کرد و سپس مقایسه کرد

 .فروش شودمبلغ می تواند موجب کاهش  99سال 

 :در جدول زیر حاشیه سود ناخالص هر محصول به تفکیک آمده است 

مقدار 3 م  مبلغ فروش 3م قیمت هرتن 3 م مقدار 6 م  مبلغ فروش 6م قیمت هرتن 6 م مقدار 9 م  مبلغ فروش 9م قیمت هرتن 9 م

اتیلن 69,442 2,741,001 39.47 121,404 4,331,294 35.68 119,794 6,518,566 54.41

منو اتیلن گالیکول 91,174 3,489,750 38.28 134,352 6,253,202 46.54 98,277 4,740,516 48.24

پلی پروپیلن 35,384 1,971,010 55.70 51,956 3,200,700 61.60 45,511 4,192,016 92.11

پلی اتیلن سنگین 50,618 2,596,098 51.29 33,022 2,558,062 77.47 75,711 6,370,947 84.15

فروش 10 ماهه 97 فروش 10 ماهه 96

اتیلن 343908 415,210

منو اتیلن گالیکول 370340 360,101

پلی پروپیلن 107,505 169,710

پلی اتیلن سنگین 197,331 226,094
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 بهای تمام شده -2

رشد  39%میلیون ریال محقق شده است که نسبت به پارسال   25032757 مارون در نه ماههبهای تمام شده 

( گاز خوراک و سوخت ) با توجه به کاهش مقدار تولید این افزایش بدلیل رشد قیمت مواد اولیه .  داشته است

 رخ داده است

 

برای بررسی میزان . زایش یافته استمشخص است با رشد قیت ارز در سه ماه سوم و چهارم بهای تمام شده نیز اف

 :, حاشیه سود ناخالص را در هر سه ماهه مقایسه می کنیمتاثیر بهای تمام شده روی سود ناخالص 

 

رشد قیمت فروش و عدم رشد )با دقت در جدول فوق مشخص می شود حاشیه سود ناخالص در سه ماه دوم 
رشد همزمان بهای تمام شده فروش در نهایت کاهنده  در بهترین حالت بود پس از آن( قیمت بهای تمام شده

 .حاشیه سود ناخالص خواهد بود

 :بهای تمام شده مارون به شکل زیر استترکیب 

 

حاشیه سود ناخالص داخلی حاشیه سود ناخالص صادراتی

اتیلن 30 صادرات ندارد

منو اتیلن گالیکول 35 47

پلی پروپیلن 58 56

پلی اتیلن سنگین 42 44

بهای تمام شده 3 ماهه اول بهای تمام شده 3 ماهه دوم بهای تمام شده 3 ماهه سوم بهای تمام شده سه ماهه چهارم

7339904 7742601 15481202 13,030,555

سه ماهه 1 سه ماهه 2 سه ماهه 3 سه ماهه 4

فروش 11,720,013 19,030,077 32,270,570 23714500

بهای تمام شده 7339904 7742601 15481202 13,030,555

سود ناخالص 0,290,359 15,933,973 7,992,973 7,395,055

حاشیه سود ناخالص 37 58 34 31
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( سنت9حدود )عمده ترین ماده اولیه مارون گاز طبیعی می باشد که تابع نرخ ارز و نرخ گاز اعالمی شرکت  نفت 

 :ماهه و نه ماهه مقایسه شده استدر جدول زیر نرخ گاز در شش . می باشد

 

اگر مارون نتواند برای سال آینده نتواند . رشد چشمگیر قیمت گاز در سه ماهه سوم در جدول قابل مشاهده است

این کاهش با )قیمتهای محصوالت خودرا افزایش دهد با توجه به رشد بهای تمام شده و کاهش احتمالی مقداری 

 روندی کاهنده خواهد داشتسود سال آینده ( یشتر شرکتها اتفاق خواهد افتادتوجه به رکود سال آینده در ب

 سود ناخالص ، عملیاتی و خالص -3

سود عملیاتی در نه . را محقق کرده است  02%میلیون ریالی در نه ماهه با حاشیه  32111003با تحقق سود ناخالص 

ساله  35توجه به اینکه مارون معافیت مالیاتی با . محقق کرده است 01%میلیون ریال با حاشیه  31950393ماهه 

ریال  0073محقق کرده است که سود هر سهم  01%میلیون ریال با حاشیه سود  31920520دارد سود خالص 

از سهام آن متعلق  به مارون است لحاظ % 30در سود نه ماهه سود پتروشیمی الله که حدود . محقق شده است 

 .ریال به سود اضافه می گردد 372نشده است که به ازای هر 

 نتیجه گیری -4

مارون یکی از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی های جهان می باشد که انواع محصوالت گروه اتیلن را در 

آنرا % 23آنرا داخلی به سایر مجتمع هل با ارز مبادله ای و % 30ظرفیت بسیار باال تولید می کند که حدود 

نرخ فروش محصوالت مارون افزایش یافته که این موضوع علی رغم کاهش با رشد نرخ ارز . صادر می کند

از طرف دیگر افزایش نرخ گاز خوراک در سه . مبلغ فروش شده است  29%نسبی حجم تولید موجب رشد 

که این موضوع اگر مارون نتواند به قیمت نرخ محصوالت تولیدی خود . ماهه سوم امسال چشمگیر بوده است 

با توجه رکود و کاهش تولید احتمالی سال آینده موجب کاهش سود ناخالص و سود خالص  را افزایش دهد

و همچنین سهامدار در حال راه اندازی دارد  مارون پروژه های زیادی. نده خواهد شد شرکت در سال آی

) یالم و پتروشیمی ا( 20)%پتروشیمی سلمان%( 05), پتروشیمی بوشهر( 30)%شرکتهایی مانند پتروشیمی الله

 .می باشد که باراه اندازی این پروژها سود شرکت افزایش می باید( %73/3

شش ماهه اول سه ماهه سوم

نرخ خرید گاز  3,077,095 7,217,100
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لذا سرمایه گذاری . تومان  تومان سود بسازد  055, حداقل  97به نظر می رسد مارون  با سرمایه جدید در سال  

و یا برای کاهش  (05%بازده ساالنه )در این سهم برای سهامدارانی که خواهان سود جایگزین بانک می باشند 

 ریسک سبدهای پرریسک پیشنهاد می گردد


