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 بررسی گزارش دوازده  ماهه مارون

 28/2/98تاریخ 

 تومان 3883: قیمت هر سهم 

 7.77= P/E  

 بررسی تولید و فروش -1

میلیون ریال پوشش داده است که نسبت به  82888898مبلغ فروش  99ماهه منتهی به اسفند  22مارون در 

  98888822پیشبینی فروش را مبلغ  98همچنین مارون برای سال . نشان می دهد 99%سال گذشته رشد 

 .بیشتر خواهد بود 29%،  99میلیون ریال در نظر گرفته است که نسبت به سال 

 :ون در هر سه ماهه به صورت زیر بوده استفروش مار

 

که با توجه به رشد قیمت ارز .همانطوریکه مشاهده می شود مبلغ فروش در هر سه ماهه رشد داشته است

 .اشدبمیلیون ریال می   8829229به طور میانگین میزان فروش مارون در هر ماه  .امری طبیعی می باشد

 :است ترکیب فروش مارون به صورت جدول زیر

 

فروش سه ماه 1 فروش سه ماه 2 فروش سه ماه 3 فروش سه ماه 4

22،939،822 28،888،899 23،398،899 28،232،989
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همانطوریکه دیده می شود چهار محصول پلی اتیلن سنگین، منواتیلن گالیکول، اتیلن و پلی پروپیلن 

فروش مارون به صورت فروش داخلی با ارز مبادالتی به سایر مجتمع  .مهمترین نقش را فروش مارون دارند

با نگاهی به فروش سه ماهه آخر مارون و همچنین . می باشد 98%و فروش صادراتی حدود ( 88)%ها 

مارون کامال بدبینانه است و براحتی مارون می تواند به  98می توان گفت تخمین فروش  98فروردین 

 38%بدست آورد که به معنی رشد حداقل  98میلیون ریال را برای سال 288888888فروشی باال تر از 

این رشد فروش با توجه به اینکه شرکت طرح توسعه خاصی برای امسال . می باشد 99فروش نسبت به سال 

با توجه به حجم باالی فروش داخلی مارون تاثیر .ندارد صرفا از طریق رشد قیمت ارز بوجود می آید

 .وی این شرکت تا حدودی کمتر می باشدتحریمها ر

 بهای تمام شده -2

رشد نشان می  88%میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته  98988332مبلغ بهای تمام شده مارون 

میلیون ریال پیش بینی  82298989مبلغ  32%با رشد  98دهد همچنین مارون بهای تمام شده را برای سال 

 :مارون به صورت زیر است کرده است ترکیب بهای تمام شده

 
در جدول زیر بهای تمام شده هر سه ماهه و . بهای تمام شده مربوط به گاز خوراک می باشد  92%حدود 

 :نرخ گاز مقایسه شده است

 
رشد بهای  به طور واضح مشخص است رشد فروش که بواسطه رشد قیمت ارز انجام شده است موجب

در جدول زیر قیمت هر تن گاز در هر سه ماهه مقایسه شده . تمام شده بواسطه  رشد قیمت گاز شده است

 .است

بهای تمام سه ماه1 بهای تمام سه ماه2 بهای تمام سه ماه3 بهای تمام سه ماه4

9،339،989 9،882،228 28،892،888 28،399،829



 www.ERISABOURSE.IR بررسی گزارش دوازده  ماهه مارون

 

3 
 

 
حداقل نرخ  99نرخ گاز سه ماهه پایانی سال .  د با افزایش نرخ ارز مبادله ای نرخ گاز نیز رشد خواهد کر

و با توجه به  صرفی تقریبا تغییری نخواهد کردمقدار گاز م احتماال می باشد و همچنین  98گاز در سال 

نرخ گاز در بهای تمام شده، بهای تمام شده مارون برای سال آینده به شرط عدم تغییر تولید  92%نقش 

 .را خواهد داشت 88%خواهد بود که نسبت به امسال رشد  98938988

 سود ناخالص، عملیاتی و خالص   -3

رشد داشته  92%میلیون ریال محقق شده است که نسبت سال قبل  39898239،  99میزان مارون در سال 

 :در جدول زیر سود ناخالص هر سه ماهه مارون آمده است .می باشد 93%حاشیه سود ناخالص . است

 
از  98می باشد برای بررسی سود ناخالص  98تقریبا مشابه سال  99باتوجه به اینکه شرایط سه ماهه چهارم 

همانطوریکه مشاهده می شود در سه ماهه چهارم رشد  .کنیم  چهارم استفاده میاطالعات سه ماهه 

که نهایتا هم مقدار و هم حاشیه سود مارون . وش محصوالت اتفاق افتاده استرهمزمان بهای گاز و نرخ ف

 متصور شد و 98که اتفاق بسیار خوبی است و می توان ادامه این شرایط را برای سال . افزایش یافته است

یا به عبارتی رشد منطقی نرخ گاز منجر به افزایش نرخ فروش و رشد حاشیه سود ناخالص و مقدار سود 

 .ناخالص خواهد شد

بهای تمام شده به طور در جدول زیر مقدار و میانگین  98با توجه به شباهت شرایط سه ماهه چهارم با سال 

 این سه ماهه می آوریممحصوالت مارون در را برای متوسط 

 
. می باشد 99میلیون ریال در سه ماهه آخر  29.88میانگین سود ناخالص هرتن محصول در مارون حدود 

اگر اتفاق خاصی نیفتد و رشد قیمت دالر مبادله ای منجر به رشد قیمت گاز و در نهایت منجربه رشد 

نرخ گاز سه ماهه 1 نرخ گاز سه ماهه 2 نرخ گاز سه ماهه 3 نرخ گاز سه ماهه 4

3185519 3826460 7317144 8527163

سود ناخالص سه ماهه 1 سود ناخالص سه ماهه 2 سود ناخالص سه ماهه 3 سود ناخالص سه ماهه 4

فروش 22،939،822 28،888،899 23،398،899 28،232،989

بهای تمام شده 9،339،989 9،882،228 28،892،888 28،399،829

سود ناخالص 9،399،888 28،889،389 9،832،989 22،988،983

حاشیه سود ناخالص 37 59 34 42

مقدار فروش سه ماهه 4 مبلغ فروش سه ماهه 4 میانگین فروش سه ماهه 4 بهای تمام شده سه ماهه 4 میانگین بهای تمام شده سه ماهه 4 سود ناخالص سه ماهه 4

1212582 53675163 44.27 30563707 25.21 19.06
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بود که منجر  میلیارد خواهد 99888حداقل  98قیمت محصوالت مارون شود سود ناخالص مارون در سال 

پس در . ( تومان سود خالص هر سهم 888حداقل )میلیارد ریالی خواهد شد  88888به سود خالص 

گزارشات ماهانه به مقدار دقیق فروش و در گزارشات سه ماهه مقدار دقیق بهای تمام شده و حاشیه سود 

 .ناخالص را رصد می کنیم 

میلیون ریال محقق می شود و 33392233ناخالص به مبلغماهه مارون تقریبا معادل سود  22سود عملیاتی 

در نهایت پس از کسر هزینه مالی ناچیز و اضافه کردن سود حاصل از سرمایه گذاری ها که عمدتا مربوط 

 989)میلیون ریال  39299888به پتروشیمی الله می باشد و اضافه کردن سایر در آمدها مبلغ سود خالص 

 . رشد داشته است 82%محقق می شود که نسبت به پارسال   98%با حاشیه ( تومان هر سهم

 یریگ هجیتن -4

 دشر مدع و زرا تمیق دشر اب هتبلا هک . تشاذگ شیامن هب 99 لاس رد ار یبوخ رایسب درکلمع نورام

 مدع تروص رد ناوت یم مه 98 لاس رد اما تفر یم رامش هب یعیبط یرما 99 لوا ههام هن رد زاگ تمیق

 یروآدوس دشر هب ناوت یم ،تالوصحم یروتسد یراذگ تمیق ای و کاروخ زاگ تمیق دیدش دشر

 رد دهد یم ناشن ار 98لاس هباشم طیارش هک نورام 99 مراهچ ههام هس بوخ درکلمع تشاد دیما نورام

 دوس هب رجنم دناوت یم دنکن یفراعتم ان دشر هدش مامت یاهب هکیتوص رد 98 لوا ههام ود یلاع شورف رانک

 هب و یا هلدابم زرا خرن اب نورام شورف 88% دودح هکنیا هب هجوت اب .دوشب 98 لاس رد یناموت 888دودح

 یدنمشزرا یا هعومجم ریز نورام نینچمه و دنک یم رتمک ار اهمیرحت کسیر دشاب یم اه عمتجم ریاس

 ، (98% مهس ) یرادرب هرهب هب کیدزن رهشوب یمیشورتپ میظع هعومجم ، (89%مهس) هلال یمیشورتپ دننام

 ریز تکرش دنچ و (98/8 مهس) یرادرب هرهب هناتسآ رد مالیا یمیشورتپ (39% مهس) ناملس یمیشورتپ

 ار هدنیآ یاهلاس رد نورام یروآ دوس موادت تکرش دوخ یا هعسوت یاهحرط رانک رد رگید هعومجم

 هدزاب زا تدم دنلب ناراذگ هیامرس یارب نورام دامن رد یراذگ هیامرس دسر یم رظن هب . دنک یم نیمضت

 .دشاب رادروخرب یبوخ رایسب

 

 

 


