تاریخ جلسه :دوشنبه 1397/07/02
ساعت شروع15:00 :

شرکت کنندگان:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

شرکت تدبیرگران فردای امید؛
شرکت سبدگردان آسمان؛
شرکت مدبران هما؛
شرکت توسعه نوردنا؛
صندوق بازنشستگی کشوری؛
شرکت کارگزاری صنعت و معدن؛
نوآوران مدیریت سبا؛
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ؛

دستورات جلسه:
 -1بررسی وضعیت بازار و سهام با تحلیلگران بازار
دبیر جلسه:
شرکت مشاور سرمایهگذاری هدف حافظ

مکان جلسه :شرکت مشاور سرمایهگذاری هدف حافظ
ساعت خاتمه17:00 :

مفاد تفصیلی و نتایج جلسه:
این جلسه که به همت شرکت مشاور سرمایهگذاری هدف حافظ برگزار گردید که به بحث و بررسی درباره
بازار سرمایه و سهام پرپتانسیل میپرداخت .در این جلسه اعضاء نظر خود را درباره سهام مورد نظر و افق پیش
روی بازار مطرح نمودند.
توضیحاتی اجمالی درباره متانول جهانی :متانول جزء الکلهاست و الکلها عالوه بر مصارف سنتی که
دارند مصارف صنعتی هم دارند .مایعی سبک و فرار و بیرنگ و کامالً سمی است .متانول ترکیبی از هیدروژن و
اکسیژن و کربن است .نهاده های تولیدی که متانول رو به وجود می آورند گاز طبیعی متوسط جهانی  %60و
 1%زغال سنگ است که البته در هر منطقه ای متفاوت است .مثال در اروپا  50 – 50است و در آمریکا و ایران
ال برعکس است و  70به  30است .روند تولید متانول این است
و خاورمیانه  %100از گاز است و در چین کام ً
که یک گاز اول وارد محفظه ها می شود بعد سولفور زدائی می شود بعد با بخار و دی اکسید کربن وارد مرحله
ری فرمینگ رفته و دمای آن تا حدی باال رفته بعد گاز رو در کندانسورها فشرده می کنند و نهایت ًا متانول خام
تولید می شود .بعد خالص سازی می کنند و با تانکرها حمل می کنند .متانول کاربردهای مختلفی دارد که به
 3دسته کلی تقسیم می شود -1 .تقاضای سنتی که اکثراً فرمالدهید با اسید استیک تقسیم می شود  -2کابرد
سوختی دارد که  MTBEو  DMEاست و  -3واحدهای  .MTOفرمالدهید بیشتر برای رزین ها و چوبها و

چسبها بکار می رود .اسید استیک در پارچه کاربرد دارد MTBE .به عنوان مکمل سوخت DME ،جای
سوختهای دیزلی را گرفته است .طبق آخریم آمار در سال  %29 ،2088متانول در تولید فرمالدهید استفاده
می شود %9 ،آن اسید استیک است MTO .ها سهم  15درصدی را دارند .در چین بیشترین تولید و مصرف
وجود دارد .آمریکا  %10و آسیا و خاورمیانه هم حدوداً  %16را دارند 5 .شرکت بزرگ تولید کننده متانول شامل
متانکس با  7میلیون تن ،ترینیداد  ،5.7سابیک  4.8و بعد زاگرس با  .3.3تولید متانول جهان ظرفیت عملیاتی
 85بوده است که به  93رسیده است در خیلی از جاهایی که متانول تولید می کنند خودشان مصرف نیز می
کنند ولی در حدود  26میلیون در کل جهان تجارت می شود که  12میلیون آن در خاورمیانه است .پیک
قیمتی متانول باالی  700دالر بوده است .با بحران جهانی شدیداً افت کرده است اما به مرور قیمت بازیابی
شده است .قیمت نفت هم به مرور باال رفته است .بنابراین به مرور قیمت متانکس به  470دالر بازگشت.
همبستگی قیمت متانول و گاز در حدود  %75است ،به دلیل اینکه نهاده تولید است شدیداً بر قیمت تاثیرگذار
است %76 .قیمت متانول به نفت وابسته است .یکی از دالیلی که قیمت متانول باالست به دلیل قیمت باالی
نفت است .وقتی نفت  50دالر بود متانول حدود  300دالر بود .متانول وابستگی زیادی هم به قیمت زغال
سنگ دارد .هر وقت قیمت زغال سنگ افزایش یابد ،قیمت تمام شده در چین هم باال خواهد رفت و قیمت
متانول تغییراتش را با آن شروع می کند .چرا تقاضای متانول رشد داشته است؟ تقاضاهای  MTOدر اولفین
ها دلیل اصلی است که در سال  2016رخ داد .تقاضا از  54میلیون به  75میلیون تن معادل  %12رشد کرد.
 56%وابستگی محصوالت پتروشیمی به اولفین ها است مثل پالستیک ها .درصدی از تولید اولفین ها در دنیا
با متانول است .اگر متانول از یک قیمتی باالتر باشد ،واحد  MTOنمی تواند اولفین تولید کند چرا که با رشد
شدید بهای تمام شده مواجه خواهد شد %80 .بهای تمام شده مربوط به مواد است .متانول  200تا  300دالری
باالترین حاشیه سود را برای واحدهای  MTOبه ارمغان می آورد .البته به شرط اینکه خود اتیلن تولید واحدهای
 MTOافت نکند با این نرخ متانول حاشیه سود  %50خواهند داشت .اما معموالً به این شکل نیست و متانول
و اتیلن همگی با نفت تغییر قیمت دارند .در متانول  300تا  400دالر حاشیه سود این واحدها افت می کند.
متانول  500دالری به هیچ وجه برای این واحدها سودآوری نخواهد داشت .مصرف دیگر متانول سوخت کشتی
است که سوخت پاک است .عامل بعدی تاثیر گذار در رشد قیمت متانول رشد اقتصادی جهانی است .چین
نهایتاً  7میلیون تن تولید متانول در واحدهای جدید خواهد داشت اما در سال آینده نهایتاً  1میلیون تن وارد
مدار می کند .در زمان دولت احمدی نژاد ایران برنامه ریزی برای  16میلیون تن متانول داشت .اما نهایتاً
مرجان و کاوه به مدار وارد شده اند .برای  3سال آتی  4.2میلیون تن از ایران برنامه ریزی شده است ،آمریکا
 2میلیون و جمع ًا  14تا  15میلیون تن عرضه وجود خواهد داشت .تقاضای باالتر می تواند این افزایش عرضه
را پوشش دهد .بنابراین جای نگرانی زیادی درباره افزایش عرضه بر قیمتها وجود ندارد .نرخ رشد از  2011تا

 2017حدوداً  %6بوده است .نرخ رشد  3سال آتی  %5است MTO .ها از  %12سال  2016به  %19سال 2021
خواهند رسید .فرمالدهید کمی با سهم کمتری مواجه خواهد شد .در  3ماهه دوم  2017تقاضای متانول %4
رشد داشته است .برای  3ماه آتی  3واحد  MTOدر چین به وجود خواهد آمد .در فصول سرد سال نیز قیمت
متانول باالتر می رود .چون جایگزین زغال سنگ در چین است.
شفن؛ گاز را از شرکت گاز می گیرد .دو واحد متانول و اسید استیک دارد .زمانی که متانول افت می کند
شرکت به سمت اسید استیک می رود .دی اکسید کربن را از رازی و مارون می گیرد .هیدورژن به رازی می
فروشد و محصول متانول را به بندر امام می فروشد .حدود  %85صادرات دارد .اسید استیک بسته بازار به
تندگویان می فروشد .مونوکسید کربن هم با قرارداد بلندمدت به کارون فروخته است .در قسمت سود و زیان
شرکت از سال  90به بعد سود شرکت تقریب ًا چند برابر شده است .اتفاقی که در آن سال افتاد و تحریم ها شروع
شد ،شرکت به لطف نرخ ارز باالتر دالر و متانول سود خود را باالتر ببرد و به  554تومان به ازای هر سهم برسد.
حاشیه سود از  %47در دوران تحریم به  %70رسیده است .افت قیمت متانول به همراه نفت در سال  93باعث
کاهش مبلغ فروش شد .در این سال نرخ خوراک نیز توسط دولت افزایش یافت .در ترازنامه حسابهای دریافتنی
شدیداً باال رفته است .علت این است که شرکت ارزهایی که این مدت فروخته است همه را در امارات نگه داشته
است .به امید اینکه سود تسعیر ارز شناسایی کند که قانون گفت باید با  4200انجام شود .بیشترین بدهی
مربوط به نرخ گاز است که باید تسویه کند و هنوز علی الحساب است .پیک تولید شرکت  1میلیون تن بوده
است اما در سالهای اخیر به دلیل اینکه کاتالیستها کمی قدیمی شده اند متانول را کمتر تولید کرده است .در
زمان تحریم ها نیز با افت تولید متانول مواجه شده است و از  900هزار به  700هزار رسیده است .شرکت
عنوان کرده است که به دلیل انجام تعمیرات ،شرایط بین المللی برای صادرات ،قطع گاز در سال  93به دلیل
سرما و تحریم ها .پس از اورهال در ابتدای امسال به تدریج تولید زیاد شد و در مرداد ماه به اوج تولید  89هزار
رسید .در ماه های اخیر هیچ گونه کاهش فروشی دیده نمی شود .نرخ های فروش به دلیل دالر  4200کمی
کاهش داشت .با فرض  %10کاهش فروش به دلیل تحریم ها ،متانول جهانی  385دالری ،فوب خلیج فارس
 340برای فروش داخلی ،نرخ دالر صادراتی  ،8500دالر بورس کاال  ،%90نرخ دالر خوراک فعالً  ،3800مقدار
کل فروش  810هزار ،کل متانول صادراتی  712هزار ،گردش موجودی  35هزار ،در ترکیب بهای تمام شده
 53%مواد و  %43سربار است %15 .هزینه باالسری دارد که شامل مالیات بر ارزش افزوده و هزینه استهالک و
آبونمان و خدمات ویژه است .نرخ گاز  3ماهه  12سنت بوده است .نرخ گاز برای ماه های آتی  13سنت در نظر
گرفته شده است .چرا که نفت باال رفته است و گاز نیز باال خواهد رفت .یوتیلیتی را از فجر می خرد بنابراین با
دالر  8000تومانی در نظر گرفته شده است .سوخت و خوراک در حدود  25-75است .هزینه حمل پارسال 90

میلیارد بوده است که امسال به  418میلیارد رسانده ایم .سال  79هر تن متانول برای شرکت  49دالر هزینه
حمل داشته است .در  90به  44دالر رسید و در تحریم ها به  80دالر رسید .در این چند سال نرخ حمل شرکت
پایینتر آمد .کف آن  35دالر بود .با تحریم ها اما  61دالر در نظر می گیریم .نرخ حمل فوالدسازها از  18دالر
به  31دالر رسیده است .اما متانول سازان باید به چین تحویل دهند که هزینه باالتری خواهد داشت .شرکت
یک وام با نرخ  %11دارد .سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت سود شخارک است .پارسال شرکت مارون را
فروخت و سود غیرعملیاتی شناسایی کرد که تکرار پذیر نیست .با این تفاسیر  1380تومان سود می سازد .اگر
متانول برای ادامه سال  400دالر و دالر  8500بماند ،سود شرکت می تواند به  1500تومان برسد .با اثرگذاری
تحریم ها و کاهش مقداری فروش ،به دلیل دالر باال ،باز هم سود شرکت در محدوده  1200تا  1300تومان
خواهد بود .اگر خوراک رشد کند و تا  9700باال برود ،سود شرکت از  1500تا  1100تومان است .بنابراین
بیش از هر چیزی دالر صادراتی و متانول جهانی تاثیرگذار است .به ازای هر  %1افزایش نرخ دالر %0.9 ،سود
شرکت باال می رود .اگر متانول جهانی  %1باال رود ،سود شرکت  %1.1باال می رود .آزادسازی نرخ خوراک تاثیری

در متانول سازان ندارد .تاثیر در منفی  %0.2است .کف سود شرکت  1100تومان و سقف آن  1500تا 1600
تومان است .پتروشیمی مرجان شفن اخیراً وارد مدار شد .مرجان محصوالت خود را تا سقف وام یوروئی که اخذ
کرده است باید تحویل دهد .بنابراین تنها  30تومان در شفن تاثیرگذار است .شرکت مانده های دریافتنی ارزی
دارد که برای سال  96است که اگر با دالر نیمایی تسعیر گردد  99تومان بر سود هر سهم تاثیرگذار است .این
به غیر از این  3ماهه است که در امارات نگه داشته است.
زاگرس 3.1 :تن متانول ظرفیت دارد .در تحریم ها شدیداً افت داشته است .تا  1.9افت داشته است .به
دلیل اینکه تخفیف زیادی نمی دهند مبلغ فروش با اینکه مقدار افت کرده است رشدی بوده است .غدیر کشتی
به زاگرس داده است و می تواند متانول را خودش حمل کند .بنابراین شاید هزینه حمل باال نرود .هزینه حمل
 56در نظر گرفته شده است ،اما شاید پایینتر هم باشد .نرخ گاز  12سنتی ،دالر  8500و خوراک  3800به
سود  1700تومانی می رسیم %10 .کاهش فروش در نظر می گیریم .با متانول  400تومانی و دالر  8تومانی،
 1800سود دارد .بنابراین با دالر  9500تومانی می تواند تا  2000تومان سود بسازد .این با فرض  2.7میلیون
دالر صادراتی است .افزایش نرخ خوراک تاثیر خاصی بر سود زاگرس نیز ندارد .بیش از هر چیز به متانول جهانی
وابسته است .با افزایش  %1متانول سود زاگرس  %1.3رشد می کند .نسبت به خوراک منفی  %0.1است .یعنی
از شفن هم نسبت به افزایش نرخ خوراک مصون تر است .تاثیر نرخ حمل هم  %0.2-است .نرخ دالر خیلی

وابسته است .اگر دالر تا  10000تومان باال برود سود زاگرس بیش از  2000تومان است .بنابراین با آزادسازی
خوراک  1600سود دارد .پس کف سود زاگرس  1500تومان و سقف سود ندارد .زاگرس نیز تا  350تومان

سود تسعیر ارز می تواند شناسایی کند .البته اگر اجازه تسعیر بدهند .بهای تمام شده متانول برای زاگرس 160
تا  170دالر است که با هزینه ها  200دالر است .وقتی زاگرس وارد زیان شود تمام متانول سازان دنیا به زیان
می روند .بنابراین کف متانول  200دالر است.
پارس؛ محصول عمده استایرن منومر است .سالهای  92بالغ  1.130میلیون تولید داشته است1.576 ،93 .
می توان گفت تحریم ها اثر آنچنانی بر شرکت ندارد .اما با این حال  %30کاهش ظرفیت از آبان به بعد در نظر
می گیریم .در عملکرد ماهانه تولید داخلی و صادراتی را تفکیک نمی کند 97 .فرض کردیم  3میلیون بتواند
تولید کند 301 .دالر نرخ اتان محاسبه می شود .قبالً بین مجتمعی می فروختند یعنی دالر مبادله ای به آنها
تعلق می گرفت .اما در ماه های پیش رو نرخ خوراک و نرخ های فروش را  8000تومان در نظر گرفتیم .برای
نرخ گاز غنی فرمول خاصی دارد ضریب  %62آن مهم است شایعه شده بود که ممکن است تغییر کند که
شرکت اعالم کرد تغییر نمی کند .بهای تمام شده ،مواد شامل گاز غنی و بنزن و اتیلن است که به دست آمده
است .سربار هم هزینه انرژی با توجه به نرخ رشد دالر در نظر گرفته شده است .دستمزد هم  %20رشد داده
شده است .بخش مهم سرمایه گذاری شرکت آریا ساسول هست که  %50است .شایع است که خود شرکت
مثل زاگرس کشتی دارد .اما احتمال دارد هزینه حمل شرکت خیلی باال برود .در سالهای تحریم قبلی LPG
شرکت افت سنگینی داشته است .استایرن منومر را چین راحت می خرد اما  LPGاز متانول هم در زمان تحریم
فروشش سختتر است .اما با یک شرکت قرارداد فروش دارد .در زمان تحریم عالوه بر فروش شرکت تولید
شرکت نیز کم می شود .سال  ،91بالغ بر  %66ظرفیت تولید داشته است .در سال  ،92بالغ بر  .%52دلیل اصلی
تولید کم نفت بوده است در آن زمان .اما یک نکته دارد االن پارس جنوبی خوراک خوبی به شرکت می دهد و
شرایط مشابه سال  91نیست که تولید شرکت کم شود .مثالً جم نیز تا  3سال پیش  %70ظرفیت کار می کرد
اما االن مشکلی ندارد .بخش عمده ای از سود عملیاتی شرکت از آریا ساسول است %80 .اتان تولیدی را به این
شرکت می فروشد و  %20به جم می فروشد .بنابراین فرض کردیم که هر چه را می فروشد  %80برای بهای
تمام شده آریا ساسول استفاده می شود .بنابراین  %50به سود غیرعملیاتی نشست .بنابراین  1000تومان سود
امسال و برای سال بعد با فرض تک نرخی شدن ارز در  9000تومان و اتان  301دالر و کاهش  20درصدی
مقدار فروش صادراتی که نسبت به سال  97بخواهیم در نظر بگیریم به سود  1450تومانی می رسیم .با افزایش
قیمت نفت قیمت محصوالت پارس نیز افزایش خواهد یافت .جنگ تجاری و تعرفه ای بین چین و آمریکا،
تقاضا برای محصوالت ایرانی را افزایش داده است .نفت  100دالری  LPGرا به بیش از  1000دالر خواهد
رساند.

کگل :خط  7کنسانتره در شهریور به بهره برداری رسیده است و سال بعد ادامه پیدا می کند .از سال  98تا
 1400قرار است  2میلیون افزایش زیرساخت داشته باشد .طرح گهر زمین خیلی مهم است تا سال 4 ،97
میلیون تن تولید کنسانتره داشته است قرار است تا سال  4 ،98میلیون تن دیگر برای فاز  2افزایش در برنامه
دارد .بنابراین ظرفیت کلی شرکت در سال  98به  24میلیون تن کنسانتره می رسد .فاز  1و  2گندله گهر زمین
قرار است در سال  98به بهره برداری برسد .خط  1و  2گل گهر نیز قرار است هر کدام  2میلیون تن افزایش
ظرفیت داشته باشند .در کل  14میلیون برای سال  98گندله گل گهر است و برای گهر زمین هم  7میلیون
است .مقدار فروش داخلی و صادراتی همانند عملکرد سال  96در نظر گرفته شده است .نرخ فروش کنسانتره و
گندله هر کدام ضرایبی از شمش فخوز هستند .شمش فخوز برای باقی سال  510در نظر گرفته شده است.
االن البته  470است که باید در نظر داشت .دالر صادراتی  8000تومان امسال و  9000تومان سال بعد در نظر
گرفتیم .سود محاسباتی با افزایش سرمایه لحاظ شده است .سهم دولت از بهره مالکانه با افزایش سرمایه تهاتر
می شود .کنسانتره ای که از باطله تولید می شود حق انتفاع ندارد که  20تا  %30حق انتفاع را کم می کند.
کنور بهره مالکانه ندارد چون خاک و معدن برای خودش است .با این مفروضات که بسیار بدبینانه است 155
تومان برای امسال سود دارد و سود  220بدون افزایش سرمایه و  180با افزایش سرمایه بدست می آید .افزایش

سرمایه آتی بالغ بر  %16است .زیرمجموعه های گل گهر حکم طال را دارند .یک نیروگاه دارد و تقریب ًا دو واحد
فوالدی همانند ارفع دارد .هیچکدام از این شرکتهای زیرمجموعه اطالعات دقیقی برای برآورد سود ندارند و از

پتانسیلهای بسیار جالب افزایش سودآوری گل گهر برای سالهای آتی هستند .برای امسال کف سود  140و
سقف آن  180می باشد.

