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 معرفی شرکت

شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگترين مركز توليد محصوالت شيميايي شمال و شمال شرق كشـور، در 

هاي با آغـاز فعاليت 1375در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالي تأسيس و از خرداد  1371ارديبهشـت سال 

 برداري در ليست بنگاههاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت. بهره

 

 

 

 شرکت پتروشیمی خراسان  یب سهامدارانترک

 

ينسرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تام

43%

پترو فرهنگ

19%

نگروه گسترش نفت و گاز پارسيا

13%

سرمايه گذاري آتيه صبا

10%

سرمايه گذاري صندوق

ريبازنشستگي كشو

2%

ساير

13%

ترکیب سهامداران عادی شرکت پتروشیمی خراسان

سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين پترو فرهنگ

گروه گسترش نفت و گاز پارسيان سرمايه گذاري آتيه صبا

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ساير

سازمان تامين اجتماعي

45%

انصندوق ذخيره فرهنگي

19%

سازمان تامين اجتماعي نيروهاي

مسلح

13%

صندوق بازنشستگي كشوري

12%

نبيمه ايرا

1%

رساي

10%

ترکیب سهامداران تلفیقی شرکت پتروشیمی خراسان

سازمان تامين اجتماعي صندوق ذخيره فرهنگيان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

صندوق بازنشستگي كشوري بيمه ايران ساير
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 تغییرات سرمایه شرکت 

ريالي 1،000سهم 1،789،912،000ميليون ريال )منقسم به تعداد 1،789،912سرمايه شركت در بدو تاسيس يکصد ميليون ريال بوده است كه طي سه مرحله به مبلغ 

 عادي تماما پرداخت شده ( افزايش يافته است.

 

 

 

 

 

  مقایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت

 1399تولید واقعی سال  1400تولید واقعی سال  ظرفیت معمول)عملی( ظرفیت اسمی گیری واحد اندازه نوع محصول

 503،306 568،740 542،285 495،000 تن اوره

 282،588 332،645 319،154 330،000 تن آمونیاک

 17،500 19،702 19،319 20،000 تن کریستال مالمین

 

 شرکتتغییرات سرمایه 

 مبلغ سرمایه)میلیون ریال( مبلغ افزایش سرمایه)میلیون ریال( تاریخ ثبت افزایش سرمایه

 100 سرمایه اولیه

18/11/1383 1،100 1،200 

16/12/1383 1،198،800 1،200،000 

28/12/1384 589،912 1،789،912 
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 درختواره بازارهای فروش محصوالت  شرکت پتروشیمی خراسان

 

ت
صوال

مح

اوره
داخلي

صادراتي

آمونياک
داخلي

صادراتي

مالمين
داخلي

صادراتي

 به کل فروش

ي تمام شده
بها

مواد اوليه مستقيم

دستمزد مستقيم

سربار ساخت

 %98گاز خوراک 

 %2مواد شیمیایی 

خراساندرختواره بهای تمام شده  شرکت پتروشیمی   
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 شرکت پتروشیمی خراسان و کاربرد  معرفی محصول

 اوره

غال سنگ زاي از گاز طبيعي يا اوره مهم ترين و پرمصرف ترين كودشيميايي جهان است و در فرايندي دو مرحله

 شود. اين كود در حاصلخيزي خاک و افزايش توليد محصوالت كشاورزي نقش اساسي دارد. توليد مي

 فرایند تولید 

طبيعي از شركت ملي ماده اوليه توليد اوره با دريافت گاز -فرايند توليد آمونياک

شود. در واحد توليد ميليون مترمکعب آغاز مي234سط ساالنه وگاز به ميزان مت

هاي مخصوص آمونياک،گاز طبيعي پس از طي فرآيندهاي الزم با عبور از كوره

و بستر كاتاليست،تبديل به گاز سنتز)مخلوطي از هيدروژن و مونو اكسيد كربن( 

د كربن از اين تركيب و ارسال آن به واحد شود كه با جداسازي دي اكسيمي

توليد اوره،نهايتا محصول آمونياک به عنوان محصول نهايي واحد آمونياک و 

شود. با ورود دو تركيب آمونياک و گاز دي اكسيد كربن به واحد سنتز اوره به عنوان خوراک اين واحد و انتقال اين دو تركيب به محفظه خوراک واحد اوره حاصل مي

از اوره مذاب اين واحد جهت توليد محصول كريستال مالمين به واحد سنتز  يشود.بخشكنش در دما و فشار معين درحضور كاتاليست فرايند توليد اوره آغاز ميوا

شود تا پس بسته بندي ارسال ميشود.نهايتا اوره توليدي در اين واحد جهت آماده سازي براي بسته بندي به واحد دانه بندي و سمالمين انتقال داده مي لكريستا

نرخ خوراک در دسترس، با وجود تشابه فرآيند مورد استفاده در واحدهاي اوره سراسر جهان،يکي از عوامل جامد و بسته بندي شده آماده شود محصول نهايي بصورت

 است. زينه تمام شده محصول اوره توليديتعيين كننده در ه
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 آمونیاک

 .رديگ يمورد استفاده قرار م تهيديكننده اس ميتند است كه به عنوان تنظ يرنگ با بو يب يمحلول آب کي  عيما اکيآمون

است  ياز محصوالت ياريدر ساخت بس يو جزء اصل يبلوک ساختار کيمشخص است كه  يرنگ و با بو يب يگاز اکيآمون

شود و با  يكم م اکيآمون تيحالل زانيحالل م يدما شيگازها با افزا ريسا مانندكنند.  يكه هر روز مردم از آن استفاده م

خلوص محلول اشباع  زانيباالتر ، م ي. در دماهاابدي يكاهش م اکيمحلول آمون يمحلول ، چگال اکيغلظت آمون شيافزا

 يعيبه طور طب اکيآمون.شود يآزاد م اکياشباع ، گاز آمون ي. پس از گرم شدن محلول هاابدي يم شيافزا يكاهش و چگال

 يدهايبه اس نيپروتئ يحاو ييمواد غذا هيشود. بدن انسان با تجز يم ديو انسان تول واناتي، ح اهانيدر هوا ، خاک ، آب ، گ

 يكودها يبرا يجزء اساس کي اکيآمون.كند يم ليو سپس آنرا به اوره تبد ديرا تول ييايميش بيترك ني، ا اکيو آمون نهيآم

كه معموالً به عنوان  عيما اکيآمون.كند يرا آزاد م اهانيرشد گ يبرا ياساس ي، ماده مغذ تروژنياست كه ن وميآمون تراتين

 .رديگ يروزمره مورد استفاده قرار م يكننده خانگ زياز محصوالت تم يارياست كه در بس يشود ماده ا يشناخته م يخانگ اکيآمون

 کریستال مالمین

 شناخته نيز مالمين عنوان است .كريستال مالمين كه به   C3H6N6 شيمياييكريستال مالمين پودري سفيد رنگ با فرمول 

كريستال مالمين در توليد پالستيک ، رنگ ، كود .مي شود تركيبي آلي با بوي شبيه آمونيک است كه در واقع تريمر سياناميد است

نيتروژن تشکيل شده و مشتقات آن به دليل آزاد كريستال مالمين مانند سياناميد از  %67 .و پارچه مورد استفاده قرار مي گيرد

اين تركيب شيميايي با ارزش ترين و پيشرفته ترين .كردن گاز نيتروژن هنگام سوختن يا نيم سوز شدن، خاصيت حريق دارند

در آب  محصول زنجيره اي نيتروژن است كه بطور معمول به عنوان رزين پردازش مي شود. كريستال مالمين خاصيت قليايي دارد و

در توليد  پودر كريستال مالمين.سرد به صورت جزئي حل مي شود، در بسياري از حالل هاي آلي نامحلول است و خطر انفجار ندارد

 .و همچنين صنايع تزئيني كاربرد دارد MDF كودهاي اوره و آمونياک، توليد كليد و پريز ، صنعت هواپيما ، ورقه هاي

https://www.jahaneshimi.com/5101/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://www.jahaneshimi.com/5101/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84/
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 عرضه و تقاضای اوره

رود برسد. در كوتاه مدت انتظار مي2026ميليون تن در سال 212تجربه نمايد و به  2026تا 2021ساالنه را در بازه  %3اندازه اين بازار رشدي بيش از  شودپيش بيني مي

يشترين سهم از تقاضاي اوره در رود منطقه آسيا و اقيانوسيه بافزايش تقاضا براي اوره به عنوان كود كشاورزي موجب رشد بازار اين محصول شود. همچنين انتظار مي

 ميالدي داشته باشند. 2026الي 2021جهان و بيشترين نرخ رشد ساالنه تقاضاي اوره را در دوره 

 

 روند قیمتی اوره و پیش بینی قیمت جهانی
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 پیش بینی قیمت جهانی

 باشد:به شرح ذيل مي World Bankبراساس آخرين گزارش پيش بيني قيمتي اوره جهاني منتشر شده توسط 

 

 

 

 

 تان(مگاز خوراک)

 باشد.گردد و نمودار روند قيمتي آن به شرح ذيل مياز شركت ملي گاز تامين ميباشد كه ( ميمتاناز ماده اوليه شركت پتروشيمي خراسان گاز خوراک) %98حدود 

 

 

 

 

 

 .باشدتومان می5،000سنت تا سقف 20وزارت نفت قیمت قطعی گاز خوراک برای واحدهای پتروشیمی طبق اعالم 
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 شرکت پتروشیمی خراسانجایگاه 

 
 شرکتهای صنعت اوره P/Eمقایسه              

  

 

 

 

 

 

 نسبتهای مالی شرکتهای فعال در حوزه صنعت اوره

 نسبت جاری نسبت بدهی گردش موجودی کاال سهامبازده حقوق صاحبان  بازده دارایی ها حاشیه سود خالص حاشیه سود عملیاتی  حاشیه سود ناخالص  سهم

 خراسان
64% 61% 62% 0.95 1.27 8.13 0.00 10.22 

 شپدیس
61% 59% 63% 0.77 1.09 8.48 0.00 2.35 

 کرماشا
65% 62% 64% 0.71 1.05 5.66 0.06 2.24 

 شیراز
49% 40% 32% 0.31 0.64 6.57 0.01 1.97 

 

سهم درصد  مقدار توليد اوره  دوره منتهي به سهم

 مقدار توليد 

سهم درصد  مقدارفروش اوره 

 مقدارفروش 

207،398،1 29-12-1400 شپديس  32% 639،401،1  33.7% 

727،493،1 30-09-1400 شيراز  34% 881،414،1  34% 

015،671 29-12-1400 كرماشا  15% 672,416 16.2% 

816،456 %13 568,740 29-12-1400 خراسان  11% 

665،267 29-12-1400 شلرد  6% 112،213  5.1% 

354،399،4 مجموع   100% 864،158،4  100% 

 P/E-ttm سهم

 11.36 شیراز
 7.28 خراسان
 6.22 شپدیس
 5.91 کرماشا
 - شلرد
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 سود انباشته     سرمایه         دارایی شرکت         

 

 

  

 

 

 شرکتهای فعال در حوزه صنعت اوره ارزش بازار مقایسه 

  

 

   

 

 

 

 

 سود )زیان( انباشته سهم

 177,105,194 شپدیس

 64,594,510 شیراز
 56,554,048 کرماشا
 38,329,363 خراسان

 8,878,866- شلرد

 )میلیون ریال( جمع داراییها سهم

 303,874,605 شپدیس
 133,701,388 شیراز
 82,183,389 کرماشا
 45,623,655 خراسان

 247,450,639 شلرد

 )میلیون ریال(سرمایه سهم

 9,000,000 شلرد
 6,000,000 شپدیس
 5,100,000 شیراز
 3,529,200 کرماشا
 1,789,912 خراسان

 ریال(میلیون ارزش بازار) سهم

 1,065,300,000 شپدیس
 397,086,000 شیراز

 236,411,576 خراسان
 233,138,952 کرماشا
 113,400,000 شلرد
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 بررسی عملکرد شرکت

 وضعیت تولید و فروش ساالنه شرکت پتروشیمی خراسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

983,019
1,005,442

918,237

803,394

1,290,157

570,909 574,674 574,165

492,875 502,007

1396 1397 1398 1399 1400

نمودار ساالنه مقدار تولید و فروش 

مقدار تولید  مقدار فروش 

5,593,240

9,508,850

14,124,456

22,157,318

52,733,742

1396 1397 1398 1399 1400

(  میلیون ریال)نمودار مبلغ فروش ساالنه
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 وضعیت تولید و فروش ماهانه شرکت پتروشیمی خراسان

 )تن(1400-1401مقدار فروش ماهیانه  نمودار                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,684

83,340

128,263

179,102

211,859

272,544

323,071

359,878

419,001

442,868

463,457

502,007

30,606

62,593

1400/01 1400/02 1400/03 1400/04 1400/05 1400/06 1400/07 1400/08 1400/09 1400/10 1400/11 1400/12 1401/01 1401/02

2,358,066

5,089,606

8,386,883

11,847,574

14,489,524

20,655,495

25,998,128

30,563,008

40,905,240

44,673,817

47,580,108

52,733,742

4,869,790

10,709,425

1400/01 1400/02 1400/03 1400/04 1400/05 1400/06 1400/07 1400/08 1400/09 1400/10 1400/11 1400/12 1401/01 1401/02

(میلیون ریال)1400-1401مبلغ فروش ماهانه
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  نسبتهای مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397139813991400سودآوری  

TTM 64.2%66.7%60.7%61.2حاشیه سود ناخالص%

TTM 61.2%62.0%57.4%55.4حاشیه سود عملیاتی%

%65.8%68.7%65.0%62.5حاشیه سود قبل از مالیات

TTM 61.5%64.8%62.0%58.8حاشیه سود خالص%

0.890.840.860.95بازده دارایی ها

1.161.091.211.27بازده حقوق صاحبان سهام

0.840.780.820.94نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

1397139813991400کارایی  

1.521.351.331.55گردش دارایی ها

7.539.7011.7420.69گردش دارایی های ثابت

4.074.467.148.13گردش موجودی کاال

89.6981.8851.1644.90دوره گردش موجودی کاال

18.056.524.833.58گردش حساب های دریافتنی

23.8454.5175.50101.96دوره وصول مطالبات

1397139813991400اهرم/ریسک  

0.130.150.190.12جمع بدهی ها به جمع دارایی ها

0.150.170.240.13جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

0000نسبت بدهی

0.650.710.720.84نسبت سود انباشته به دارایی ها

1397139813991400نقدینگی  

11.898.755.8010.22نسبت جاری

10.107.975.489.33نسبت آنی

7.446.012.914.30نسبت نقد

)TTM/MRQ(  1397139813991400وجوه نقد

0.440.600.440.35نسبت وجه نقد آزاد شرکت به درآمد

0.740.970.680.57نسبت وجه نقد آزاد شرکت به سود خالص

0.740.970.680.57نسبت جریان نقد سهامداران به سود خالص
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13961397139813991400دوره مالی  ضعیت مالی شرکت صورت و

دارایی

706,3502,736,5385,842,5713,688,5103,515,523موجودی نقد

1,925,0001,865,0002,065,0006,234,03014,384,068سرمایه گذاری کوتاه مدت

705,1811,577,7462,516,9288,544,73720,611,130دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

641,6531,111,5551,025,4031,085,9983,699,041موجودی مواد و کاال

62,41264,53959,382199,065283,888پیش پرداخت ها

4,040,5967,355,37811,509,28419,752,34042,493,650جمع داراییهای جاری

18,3901,155160250حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

00365,313535,130365,313سرمایه گذاریهای بلند مدت

00000سرمایه گذاری در امالک

1,308,3121,381,6331,647,1802,368,4622,741,426داراییهای ثابت مشهود

11,0909,0398,41210,22012,227داراییهای نامشهود

8,4508,45011,03911,03911,039سایر دارایی ها

1,346,2421,400,2772,032,1042,924,8763,130,005جمع داراییهای غیرجاری

5,386,8388,755,65513,541,38822,677,21645,623,655جمع داراییها

بدهی

115,961113,785400,9391,749,781626,517پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

135,328320,654555,877871,9431,423,222پیش دریافتها

144,987165,936332,498754,9772,071,884ذخیره مالیات بر درامد

15,96218,00826,42831,07238,300سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

00000تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

421,115500,183671,195918,3341,230,418ذخیره مزایای پایان خدمت

421,115500,183671,195918,3341,230,418جمع بدهیهای غیر جاری

833,3531,118,5661,986,9374,326,1075,390,341جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

1,789,9121,789,9121,789,9121,789,9121,789,912سرمایه

(76,584)(52,126)000سهام خزانه

00011,632-صرف سهام خزانه

178,991178,991178,991178,991178,991اندوخته قانونی

00000اندوخته طرح و توسعه

2,584,5825,668,1869,585,54816,434,33238,329,363سود )زیان( انباشته

4,553,4857,637,08911,554,45118,351,10940,233,314جمع حقوق صاحبان سهام

5,386,8388,755,65513,541,38822,677,21645,623,655جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

 نسبت به سال 1400هاي شركت در سال جمع دارايي

 افزايش يافته است. %93گذشته 

  نسبت به سال 1400سود و زيان انباشته  شركت در سال

 افزايش يافته است. %84گذشته 

  به سال گذشته نسبت 1400موجودي نقد شركت در سال

 كاهش يافته است. 5%

 هاي تجاري و غيرتجاري  شركت در سال دريافتني

 افزايش يافته است. %141نسبت به سال گذشته 1400

  نسبت به سال 1400موجودي مواد و كاالي شركت در سال

 رشد يافته است. %241گذشته 

 شركت در سال  بلند مدت يتجار يافتنيحسابها و اسناد در

 كاهش يافته است. %100نسبت به سال گذشته 1400

 نسبت به 1400شركت در سال  بلند مدت يهايگذار هيسرما

 كاهش يافته است. %32سال گذشته 

 شركت در سال  يهايپرداختن ريو سا يتجار يهايپرداختن

 كاهش يافته است. %64نسبت به سال گذشته 1400

 نسبت به سال 1400ر سال شركت د بر درامد اتيمال رهيذخ

 افزايش يافته است. %174گذشته 

 نسبت به سال 1400شركت در سال  ( انباشتهانيسود )ز

 افزايش يافته است. %133گذشته 
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 صورت سود و زیان

 

 

 

 

 

 

 

   تابلوخوانی 

 

ميانگين روزانه ورود پول ميانگين روزانه حقوقي به حقيقي قدرت خريد سرانه فروش سرانه خريد نسبت حجم حجم ميانگين بازدهي عنوان

481.7K0.920.8M22.2M1.0715.3K3.1K276.9M55.4M%1.94پنج روزه 

466.4k0.9321.2M21.6M1.0279K7.9K1B101.1M%0.05ده روزه 

507K0.8518.8M25.7M1.371.8K91.5K23.6B1.2B%2.16بیست روزه 

668.9k0.6523.3M28.71.23868.7K14.5K20.8B346.5M%43.12شصت روزه 

13961397139813991400دوره مالي

5,593,2409,508,85014,124,45622,157,31852,733,742فروش

(18,866,925)(7,370,112)(5,544,019)(3,692,535)(2,661,390)بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

2,931,8505,816,3158,580,43714,787,20633,866,817سود )زيان( ناخالص

(2,088,702)(1,212,981)(811,108)(906,563)(608,922)هزينه هاي عمومي, اداري و تشکيالتي

0000-هزينه كاهش ارزش دريافتني  ها )هزينه استثنايي(

43,372355,205334,587168,096473,189خالص ساير درامدها )هزينه ها( ي عملياتي

2,366,3005,264,9578,103,91613,742,32132,251,304سود )زيان( عملياتي

00000هزينه هاي مالي

432,852681,3571,073,0901,470,1532,431,133خالص ساير درامدها و هزينه هاي غيرعملياتي

2,799,1525,946,3149,177,00615,212,47434,682,437سود )زيان( خالص عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

(2,227,521)(845,462)(426,882)(356,834)(212,994)ماليات

2,586,1585,589,4808,750,12414,367,01232,454,916سود )زيان( خالص عمليات در حال تداوم

00000سود )زيان( عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي

2,586,1585,589,4808,750,12414,367,01232,454,916سود )زيان( خالص

1,4453,1234,8898,02718,132سود هر سهم پس از كسر ماليات

1,789,9121,789,9121,789,9121,789,9121,789,912سرمايه

1,4453,1234,8898,02718,132سود هر سهم بر اساس آخرين سرمايه

 M ،)ميليون()B،)ميلياردKباشد.)هزار( مي 
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 بینیپیش

 بنیادی

 نکات تحلیل:
 شود مين مصرف ميشود. آمونياک توليدي شركت در خط توليد محصوالت اوره و كريستال مالتوليد شركت شامل سه محصول آمونياک، اوره و كريستال مالمين مي

 شود.رسد. مقداري از اوره توليدي نيز در توليد كريستال مالمين مصرف ميو مازاد آن به فروش مي

  عرضه در بورس كاال.-2اوره كشاورزي  -1رسد: داخل به دو صورت به فروش مياوره در بازار 

 سان به همراه پتروشيمي اروميه، تنها توليدكنندگان كريستال مالمين در داخل كشور هستند.اپتروشيمي خر 

 همچنين نرخ  ست.ر سال گذشته درنظر گرفته شده ابيني شده فروش محصوالت در بازار داخل بر اساس نسبت نرخ فروش آنها به نرخ فروش صادراتي دنرخ پيش

 بيني شده است.پيش 1400فروش آمونياک و كريستال مالمين با توجه به مارجين قيمتي آنها در سال 

 .مقدار فروش سال آينده شركت با فرض اينکه تمامي توليد خود را به فروش برساند و موجودي كاال انبار نکند درنظر گرفته شده است 

 ت بوده است.درصد سربار ساخ 42دستمزد مستقيم و  %2مواد مستقيم،  %56ار بهاي تمام شده شركت طبق آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده، شامل ساخت 

 دهد.تشکيل مي وليه رااز مواد ا %98شود. گاز خوراک در حدود ماده اوليه اصلي براي توليد محصوالت شركت، گاز خوراک است كه توسط شركت ملي گاز تأمين مي 

 15رمستقيم در حدود د. دستمزد غيوانبارداري از مهمترين اجزا سربار ساخت بوده اننقلودستمزد غيرمستقيم، هزينه هاي انرژي )گاز سوخت( و هزينه هاي حمل% ،

 داده اند.از سربار ساخت را تشکيل  %14ي در حدود وانباردارنقلوحملو هزينه هاي  %45هزينه هاي انرژي در حدود 

  تومان 5،000ف سنت تا سق20 يميپتروش يواحدها يگاز خوراک برا يقطع متيوزارت نفت ق يزيطبق اعالم برنامه رنرخ گاز خوراک بري شركت هاي پتروشيمي

 تومان درنظر گرفته شده است. 2،000نرخ گاز خوراک تا سقف  %40همچنين نرخ گاز سوخت نيز براي شركتهاي پتروشيمي  .باشديم

  ت هزار تن رسانده اس 60هزار تن اوره نموده است و موجودي اوره انبارشده خود را به  48اقدام به انبارسازي حدود  1400شركت در سال 

 ورهاي تي توسط كشبيني ها از بحران مواد غذايي در جهان و اعمال محدوديت هاي صادرادار شدن جنگ در روسيه و اوكراين و همچنين پيشبا توجه به ادامه

 دالر درنظر گرفته شده است. 700، 1401سر جهان، نرخ اوره براي سال توليدكننده اوره در سرا
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 مفروضات

  

 1401 1400 1399 مقدار فروش

 فروش داخلي

 14,518 13,118 23,133 اوره صنعتي

 206,714 186,775 169,360 حمايتي اوره

 21,771 21,115 9,193 آمونياک

 12,982 12,693 13,139 كريستال مالمين

 255,985 233,701 214,825 جمع

 فروش صادراتي

 284,351 256,923 271,185 اوره

 4,961 4,812 2,469 آمونياک

 6,720 6,571 4,396 كريستال مالمين

 296,032 268,306 278,050 جمع

 552,017 502,007 492,875 جمع كل

 

 1401 1400 1399 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 11,926,271 11,924,765 3,594,710 مواد مستقيم

 506,886 337,924 242,488 دستمزد مستقيم

 12,156,563 8,806,344 3,576,400 سربار ساخت

 24,589,720 21,069,033 7,413,598 جمع

 0 2,202,108- 43,486- افزايش موجودي كاالي پايان دوره

 24,589,720 18,866,925 7,370,112 جمع كل

 

 1401 1400 1399 مفروضات

 255,000 230,557 207,343 نرخ دالر

 700 600 273 نرخ جهانی اوره

 497 426 213 نرخ اوره صادراتی )دالر/تن(

 0/71 0/71 0/78 نسبت نرخ اوره صادراتی به نرخ جهانی

   نرخ اوره کشاورزی )دفتر توسعه پتروشیمی(
128,654,541 

 527 452 139 نرخ آمونیاک صادراتی

 3,152 2,702 934 نرخ مالمین صادراتی

 50,000 50,105 16,371 نرخ گاز خوراک )ریال(

  نرخ گاز سوخت مصرفی
12,485 20,000 

   تورم
35% 

   نرخ حقوق و دستمزد
50% 

   موجودی اوره انبارشده )تن(
60,126 

 

 1401 1400 1399 مقدار تولید

 332,645 332,645 282,588 آمونياک

 568,740 568,740 503,306 اوره

 19,702 19,702 17,500 كريستال مالمين
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 صورت سود و زیان

  

 1401 1400 1399 صورت سود و زیان

 71,703,708 52,733,742 22,157,318 فروش

 24,589,720- 18,866,925- 7,370,112- بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 47,113,988 33,866,817 14,787,206 )زيان( ناخالصسود 

 2,804,875- 2,088,702- 1,212,981- هزينه هاي عمومي, اداري و تشکيالتي

 522,929 473,189 168,096 خالص ساير درامدها )هزينه ها( ي عملياتي

 44,832,042 32,251,304 13,742,321 سود )زيان( عملياتي

 0 0 0 هزينه هاي مالي

 2,889,318 2,431,133 1,470,153 خالص ساير درامدها و هزينه هاي غيرعملياتي

 47,721,360 34,682,437 15,212,474 سود )زيان( خالص عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

 2,652,205- 2,227,521- 845,462- ماليات

 45,069,155 32,454,916 14,367,012 سود )زيان( خالص

 1,789,912 1,789,912 1,789,912 سرمايه

 25,180 18,132 8,027 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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 تحلیل حساسیت سود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نرخ جهانی اوره  

 نرخ دالر

25,180 500 550 600 650 700 750 800 850 900 

235,000 13,407 15,613 17,819 20,025 22,232 24,438 26,644 28,850 31,057 

240,000 13,956 16,209 18,462 20,715 22,969 25,222 27,475 29,728 31,981 

245,000 14,505 16,805 19,105 21,405 23,706 26,006 28,306 30,606 32,906 

250,000 15,054 17,401 19,748 22,095 24,443 26,790 29,137 31,484 33,831 

255,000 15,603 17,998 20,392 22,786 25,180 27,574 29,968 32,362 34,756 

260,000 16,153 18,594 21,035 23,476 25,917 28,357 30,798 33,239 35,680 

265,000 16,702 19,190 21,678 24,166 26,653 29,141 31,629 34,117 36,605 

270,000 17,251 19,786 22,321 24,856 27,390 29,925 32,460 34,995 37,530 

275,000 17,800 20,382 22,964 25,546 28,127 30,709 33,291 35,873 38,455 

280,000 18,350 20,978 23,607 26,236 28,864 31,493 34,122 36,751 39,379 

 

 

  
 نرخ جهانی اوره

25,180 500 550 600 650 700 750 800 850 900 

مقدار فروش 
 اوره

450,000 13,355 15,522 17,688 19,855 22,021 24,188 26,355 28,521 30,688 

470,000 14,164 16,413 18,661 20,909 23,158 25,406 27,655 29,903 32,151 

490,000 14,973 17,303 19,634 21,964 24,294 26,624 28,955 31,285 33,615 

510,000 15,782 18,194 20,606 23,018 25,431 27,843 30,255 32,667 35,079 

530,000 16,591 19,085 21,579 24,073 26,567 29,061 31,555 34,049 36,543 

550,000 17,400 19,976 22,552 25,127 27,703 30,279 32,855 35,430 38,006 

570,000 18,209 20,867 23,524 26,182 28,840 31,497 34,155 36,812 39,470 

590,000 19,018 21,758 24,497 27,237 29,976 32,715 35,455 38,194 40,934 

600,000 19,423 22,203 24,983 27,764 30,544 33,324 36,105 38,885 41,665 
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 قیمت سهم P/Eروند نسبت 

 

 

 

 

 

 بینی قیمت سهم )ریال(پیش

  

0

5

10

15

20

25

P/E ttm

سود پیش بینی شده سال 1401

P/E 345678910111213سهم

75,539100,718125,898151,077176,257201,436226,616251,795276,975302,154327,334قیمت پیش بینی شده سهم

25,180

تاریخ بیشترین تاریخ کمترین P/E ttm سال

1399-04-17 19/71 1393-04-08 2/87 7/3 فعلی شرکت

3/78 سال 1393 5/78 سال 1397 7/7 فعلی گروه اوره

4/36 سال 1392 5/37 سال 1396 8/37 سال 1400

4/87 سال 1395 13/42 سال 1399

3/93 سال 1394 5/25 سال 1398
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 تحلیل تکنیکال

 روند قیمتی سهم:

 
اشته است و پس از دبه سقف كانال صعودي بلندمدت برخورد  11/10/1395كنيد. قيمت سهم در تاريخ خراسان را مشاهده مي در تصوير باال، روند قيمتي پتروشيمي

به سقف  04/05/1399خ مجددا در تاري و هدبا رشد مواجه شآن پس از نال صعودي بلندمدت خود رسيده است. به كف كا 12/03/1397آن با اصالحي دو ساله در تاريخ 

 د رسيده است.به كف كانال صعودي خو 30/11/1400صعودي بلندمدت خود رسيده است. پس از آن با ريزش كلي بازار، با اصالح مواجه شد و در تاريخ  كانال
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مدت:کوتاه  

رود تا محدوده ر ميرار دارد و انتظاشود. در كوتاه مدت، قيمت سهم در روندي اصالحي قمدت، ميان مدت و بلندمدت شركت ديده ميدر تصوير باال، اهداف كوتاه

تومان  13،500ريخي تومان قرار گرفته است. مقاومت بااهميت كوتاه مدت نيز سقف تا 11،732تومان اصالح داشته باشد. حمايت بااهميت سهم در محدوده  12،457

 است.

 میان مدت و بلندمدت:
 16،200ان تا محدوده  و پس از 14،800تواند در هدف اول تا محدوده تومان عبور نمايد، مي 13،500در ميان مدت، درصورتيکه قيمت سهم موفق شود از سقف تاريخي 

 19،485تواند تا محدوده تومان و تثبيت در اين محدوده، مي 16،200تومان نيز رشد داشته باشد.همينطور در بلندمدت نيز قيمت سهم درصورت شکست مقاومت 

 تومان رشد داشته باشد.
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اجماع تحلیلگران در خصوص پتروشیمی خراسانبررسی   
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 بررسی فرصت ها و ریسک های شرکت

  

درصدي 2،141وجود پتانسيل افزايش سرمايه •
از محل سود انباشته

افزايش قيمت جهاني اوره•

برداشته شدن تحريم ها و تسهيل صادرات•

افزايش نرخ دالر نيما•

افزايش مصرف مواد غذايي در جهان و نياز به •
كود در كشاورزي

فرصت ها

تغيير نرخ گذاري ها براي گاز خوراک•

افزايش عرضه اوره در جهان و كاهش قيمت آن•

اعمال محدوديت هاي صادراتي در كشور•

ريسک ها
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 بیانیه سلب مسئولیت حقوقی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک  یشرکت کارگزارتیم تحلیل  تحلیلی،حاصل استنتاج  گزارش یمحتواکلیه 

ملت بوده وغیر تعهدآور می باشد و هیچ گونه توصیه به خرید و فروش یا ورود و 

سهم مذکور نمی باشد از این رو کارگزاری بانک ملت ضمن سلب مسئولیت خروج 

اعالم می دارد مسئولیت هر نوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی با 

 شخص معامله گر می باشد.
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 باشد.ک ملت می این گزارش حاصل تالش تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانمحتوای 

 

 اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:     

 رويا معصومي ،مهدي فرجي

 

 و نظارت برمحتوا: راهبری تحلیل

 محمد صالحي محبوب فومني
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