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 نگاهی به صنعت اوره و آمونیاک
. استفاده از این ماده در مقیاس صنعتی ، آمونیاک می باشدنیتروژن دارهمترین ترکیبات مواد : یکی از مآمونیاک

در جنگ جهانی اول، توسط آلمان به منظور تولید مواد منفجره صورت گرفت. آمونیاک یکی از مواد خام پایه برای 

 صنعت نفت، صنعت و معدن، صنعت الستیک، صنعت چرم و به ویژه صنعت کشاورزی می تلف از جملهصنایع مخ

باشد. این ماده در فرآیند تولید کودهای شیمیایی ازت دار کشاورزی و اسید نیتریک و سایر ترکیبات نیتروژنه و 

در ساخت مواد منفجره و در تکنولوژی حفاری و استخراج و انتقال گاز کاربرد دارد. این محصول در تولید اوره، 

درصد  80بیش از سولفات آمونیم مصرف می شود. ولید کود فسفات آمونیم و ساخت حالل ها و شوینده ها و ت

ی تولید آمونیاک زغال سنگ است به آمونیاک تولیدی درچین به تولید کود اختصاص می یابد. خوراک چین برا

درصد 20. یاک چین به زغال سنگ اختصاص دارددرصد از کل خوراک مورد استفاده برای تولید آمون 80نحویکه 

میلیارد دالری برای خرید گاز طبیعی  400ساله 30وارداتی تولید می گردد. چین توافق باقی مانده از گاز طبیعی 

 از روسیه امضا کرده است که ممکن است این نسبت را تغییر دهد.

با افزایش جمعیت، مردم به تنوع غذایی بیشتری نیاز خواهند داشت. تنوع غذایی بیشتر تقاضای پروتئین را با 

و این موضوع خود موجب مصرف غالت و به دنبال آن میوه جات و سبزیجات و در کل افزایش همراه می سازد 

محصوالت متنوع کشاورزی می شود. نیتروژن عنصر اصلی پروتئین می باشد که ماده اصلی در رشد و نمو گیاهان 

. محسوب می شود. کمبود نیتروژن در خاک مهمترین عامل محدودکننده محصوالت کشاورزی  و زراعی است

بنابراین می توان این ماده را در توسعه کشاورزی مدرن ارزشمند دانست که دلیلی بر افزایش مصرف کود کشاورزی 

 186.67به  2016، مصرف جهانی کودهای نیتروژن دار، فسفات و پتاس در سال FAOمی باشد. بر اساس گزارش 

ظر میرسد که تقاضای نیتروژن، فسفات و می باشد. به ن 2015درصد بیشتر از سال  1.4میلیون تن رسید. که 

 درصد رشد داشته باشد.  2.4و  2.2و  1.5پتاس سالیانه 

 با اختالط از پس طبیعی گاز. هیدروژن و نیتروژن به دست می آیدامروزه آمونیاک در صنعت از واکنش مستقیم 

. گردد یم لیتبد دکربنیاکس ید و (co) ندکربیمنواکس دروژن،یه به هیاول فرمریر قسمت در انفعال و فعل و بخار

 اکیمونآ واکنش یبرا ازین مورد ازت آن، با همزمان و شده لیتکم هیثانو فرمریر در هوا قیتزر با نگیفرمیر واکنش

دی  به یبعد مراحل در پروسس گاز همراه دکربنیمنواکس .گردد یم ندیفرآ چرخه وارد هوا قیطر از زین یساز

 گاز مخلوط .گردد یم تیهدا جذب بخش به ،یساز خالص جهت حاصله، مخلوط و شود یم لیتبد اکسید کربن
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 در فشار و دما خاص طیشرا تحت تراکم، از پس که شده دهینام سنتز گاز اصطالحاً دروژن،یه و )نیتروژن( ازت

 .گردد یم لیتبد اکیآمون به سنتز راکتور، در ستیکاتال مجاورت

. بیشتر اوره تولید شده در جهان اک و دی اکسید کربن تولید می شودآمونیبصورت تجاری از دو مواد اولیه  اوره

)برای مصارف خاص و به مقدار کم( می باشد. اوره ماده اولیه  به صورت جامد و به شکل پریل ، گرانول و کریستال

ت هر نیتروژنی اسبرای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم می باشد. اوره جز بزرگترین دسته از کودهای 

چند سایر کودهای نیتروژنی به دلیل داشتن مزیت ارگانیکی بر اوره اولویت دارند ولی این محصول نیز جزء 

اوره باالترین میزان ازت را بین کودهای نیتروژنی دیگر دارا می  .محصوالت مهم و تاثیر گذار شناخته می شود

اوره تولیدی آن به شکل کود  %31حدود  ستفاده می شود و اوره تولیدی به شکل کود جامد ا %56حدود  باشد.

کاربرد اصلی این محصول در تولیدات کشاورزی بعنوان کود و همچنین ساخت و تولید  مایع استفاده می شود.

 .حاصل می گردد CO2رزین های مختلف می باشد. تولید تجاری اوره از طریق واکنش آمونیاک و 

 یلاوره در گزارشات بین المل

 2017سوم سال در سه ماهه  های نیتروژنیشاخص قیمتی کوددر اکتبر ماه، بانک جهانی  بر اساس گزارش منتشره

در مقایسه با  2017و این در حالی است که طبق این گزارش قیمت کود در بازه نه ماهه  درصد افزایش یافت 2

( 1396)تابستان  2017ین فصل سالقیمت اوره نیز در سوم. درصد کاهش یافته است 6مدت مشابه سال قبل 

درصدی  41افزایش تقاضای برزیل و افزایش  درصد رشد داشته است. 8به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت عرضه 

از جمله مهمترین دالیل افزایش قیمت اوره می باشد. محدودیت عرضه در  2017 واردات آن در نه ماه ابتدای

وره اکشورهای اندونزی، خاورمیانه و آفریقای شمالی و همچنین کاهش صادرات چین که بزرگترین تولیدکننده 

 اوره و افزایش قیمت آن شدند.  بر باعث ایجاد فشار قیمتینیز  می باشد

محدودیت های  تیجه افزایش هزینه های تولید شامل افزایش قیمت زغال سنگ وکاهش صادرات کشور چین در ن

ین تقاضا در کشور آمریکا که سومبر اساس گزارش بانک جهانی به نظر میرسد ر می باشد. زیست محیطی این کشو

رفیت ما  ظمصرف کننده بزرگ کودهای نیتروژنی بعد از چین و هند می باشد در فصل پاییز با افزایش مواجه شود ا

طبق گزارش بانک جهانی بازار جهانی  باعث کاهش واردات آن خواهد شد.کشور جدید و بااهمیت در این داخلی 

به دلیل ظرفیت های جدید ایجاد شده در کشورهایی که از گاز طبیعی ارزان استفاده می اوره در سالهای پیش رو 

 عرضه مواجه خواهد بود. با مازاد کنند مانند ایران، مالزی، نیجریه و آمریکا 

 

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس                                   نیه نوین سرمایتام یه گذاریشرکت مشاور سرما

 

 نیه نوین سرمایتام یه گذاریشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربی-23پالک-بلوار گل آذین-آفریقا)جردن(بلوار 
 22030354فکس:  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 
3 

 در یک سال اخیر قابل مشاهده می باشد.در نمودار زیر روند قیمتی فصلی قیمت اوره 

 

 
 

 2016تا  2013دهد. بر این اساس قیمت اوره از سال  نشان می 2013روند قیمتی اوره را از سال نیز نمودار زیر 

کاهش یافته است. هر چند این روند در  2016سال دالر در  199دالر به  340روندی کاهشی داشته است و از 

قیمت اوره در سطح  2017روندی صعودی به خود گرفته است و طبق برآوردها به طور میانگین در  2017سال 

دالر خواهد بود. طبق گزارش بانک جهانی روند قیمتی اوره در سال بعد به دلیل افزایش ظرفیت تولید اوره  216

 ا شیب کمی می تواند افزایشین سطوح باقی خواهد ماند و برای سال های بعد روند قیمتی بکاهش یافته یا در هم

 یابد.
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 پردیسمعرفی شرکت پتروشیمی 

 

معرفی مختصر شرکت
شپدیس نمادپردیسپتروشیمی  شرکتنام 

1383 سال تاسیسگروه گسترش نفت و گاز پارسیانسهامدار عمده
1386 سال بهره برداری6.000.000سرمایه )م ر (

1390 پذیرش بورس38.358.000ارزش بازار ) م ر (
ماه شهریورسال مالی1.575.548حجم مبنا

1390معامله در بورس(19/9/1396) 6.393قیمت تابلو
 

 ترکیب سهامداران

 به شرح جدول زیر می باشد. پردیسترکیب سهامداران عمده شرکت پتروشیمی 

 

 درصد مالکیت سهامداران

 66.67 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

 16.2 شرکت بازرگانی پتروشیمی

 2.46 شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان

 1.66 شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

 1.33 شرکت سرمایه گذاری سپه

 1.17 بانک تجارت

 1.05 شرکت گروه مالی ملت

 9.46 سایر
 ۱00 جمع کل
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 شرکتسرمایه 

سهم به ارزش اسمی هر سهم  100.000)شامل تعداد میلیون ریال  1.000سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

سهم  6.000.000.000)شامل تعداد میلیون ریال  6.000.000بوده که طی دو مرحله به مبلغ ریال(  10.000

 افزایش یافته است. 1396ور ماه شهری 31تا پایان سال مالی منتهی به ریال(  1.000به ارزش اسمی هر سهم 

 

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 سود انباشته 3.000.000 200 28/02/۱392

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 6.000.000 100 0۱/05/۱394

 معرفی شرکت پتروشیمی پردیس

به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس  28/5/1383شرکت ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در تاریخ 

در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده  1383مهر ماه  9در تاریخ  231349و تحت شماره 

اده صاحبان سهام نام شرکت به به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق الع 1387مرداد ماه  23است. در تاریخ 

 11/8/1390نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ  10/12/1389پتروشیمی پردیس تغییر یافته و در تاریخ 

رعی شرکت گسترش نفت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای ف

احد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر است. مرکز اصلی ن)سهامی عام( می باشد و وو گاز پارسیا

 شرکت در تهران و محل کارخانه در منطقه عسلویه واقع است.

عالیت شرکت، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، تبدیل کلیه فموضوع 

رآورده های فرعی، مشتقات ذی ربط آنها، انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فایی، یمواد پتروشیمی و پتروشیم

نی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. با رعایت قوانین فبازرگانی، 

بهره  10/8/1386خ شروع و در تاری 1386و مقرررات مربوط بهره برداری آزمایشی شرکت از اواسط اردیبهشت ماه 

تن آمونیاک و  1.360.000برداری رسمی آغاز شده است. ظرفیت تولید ساالنه در فازهای یک و دو شرکت شامل 

آبان ماه سال جاری ظرفیت ساالنه تولید اوره  23در  3تن اوره می باشد. با راه اندازی واحد اوره فاز  2.150.000

آبان ماه سال جاری ظرفیت تولید  6در  3دازی واحد آمونیاک فاز تن رسید. همچنین با راه ان 3.225.000به 

 .افزایش یافتتن  2.040.000آمونیاک نیز به 
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هکتار و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در  5.64شرکت پتروشیمی پردیس در زمینی به مساحت 

 .ع شده استکیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واق 270شهرستان عسلویه و در فاصله 

به دلیل تغییر به شهریور ماه تغییر یافت.  1393در سال  بوده است کهآذر ماه  1392سال مالی شرکت تا سال 

 ماه گزارش گردیده است.  9برای  1393شهریور ماه هر سال گزارشات مالی سال  31سال مالی شرکت به 

 ترکیب فروش شرکت 

 87ت به اوره اختصاص دارد و در بخش صادارتی نیز اوره برای شرکت پتروشیمی پردیس، فروش داخلی شرک

 درصد مبلغ فروش را به خود اختصاص می دهند. 13درصد مبلغ فروش و آمونیاک نیز 

 به صورت زیر می باشد: 1396ترکیب فروش داخلی و صادراتی و کلی شرکت درسال مالی 

 
 

 

اوره

90%

آمونیاک

۱0%
ترکیب کلی فروش

اوره

87%

آمونیاک

۱3%

ترکیب فروش صادراتی
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 شرکت وضعیت تولید

تن اوره و  2.150.000دارای ظرفیت اسمی تولید  3و قبل از راه اندازی فاز  1396شرکت تا پایان سال مالی 

با راه اندازی واحدهای اوره و آمونیاک در آبان ماه به ظرفیت  1397تن آمونیاک بود که در سال مالی  1.360.000

های گذشته شرکت همواره قادر  در طی سال .تن آمونیاک رسید 2.040.000تن اوره و  3.225.000اسمی تولید 

 کل طبق پیش بینی شرکت میزان تولید 1397 سال درصد ظرفیت اسمی خود بوده است. در بودجه 94به تولید 

 خواهد بود.جدید درصد ظرفیت اسمی  84به اندازه ، 3درصد ظرفیت در فاز  70با توجه به تولید 

شرکت ابتدا با توجه به میانگین نسبتهای تاریخی تولید به ظرفیت سالهای  1397 سال برای پیش بینی تولید

گذشته شرکت و ظرفیت اسمی جدید شرکت میزان تولید آمونیاک برآورد گردید و سپس با توجه به ضریب تبدیل 

 یدتول الزم به ذکر است که ظرفیتواحد می باشد میزان تولید اوره پیش بینی گردید.  1.5آمونیاک به اوره که 

 70بنا به اعالم شرکت به میزان  3درصد و برای فاز  97شرکت همانند سالهای گذشته  2و  1فازهای  آمونیاک

 درصد برآورد گردید.  90و  80به ترتیب  3ظرفیت تولید فاز  1399و  1398درصد در نظر گرفته شد. برای سالهای 

 شرکت به شرح جدول زیر می باشد. روند تولید شرکت و همچنین پیش بینی تولیدبر این اساس 

 واحد نوع محصول
 ظرفیت اسمی

 جدید
۱394 ۱395 ۱396 

 بودجه

۱397 

 کارشناسی

۱397 

 کارشناسی

۱398 

 کارشناسی

۱399 

 2،902،616 2،800،092 2،485،247 2،709،000 1،939،994 1،998،305 2،000،480 3.225.000 تن اوره

 1،925،199 1،857،199 1،648،373 1،713،600 1،318،343 1،327،084 1،294،169 2.040.000 تن آمونیاک

 4,827,8۱4 4,657,29۱ 4,۱33,620 4,422,600 3,258,337 3,325,389 3,294,649 5.265.000  جمع

 

اوره

۱00%

ترکیب فروش داخلی
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 وضعیت فروش

 مقدار فروش شرکت

مقدار وند ربرای پیش بینی مقدار فروش شرکت از میانگین نسبتهای تاریخی فروش به تولید استفاده شده است. 

 به شرح جدول زیر می باشد. 1399و  1398و  1397برای سالهای دار فروش و همچنین برآورد مقفروش شرکت 

 

 مقدار فروش )تن( 

  ۱394 ۱395 ۱396 
 بودجه

۱397 

 کارشناسی

۱397 

 کارشناسی

۱398 

 کارشناسی

۱399 

 داخلی
 685،301 661،096 586،761 600،000 499،461 485،455 415،910 اوره

 29 28 25  59   آمونیاک

 685،330 661،123 586،786 600،000 499،520 485،455 415،910 جمع داخلی 

 صادراتی
 2،156،819 2،080،638 1،846،689 2،059،000 1،393،178 1،627،574 1،393،473 اوره

 266،096 256،698 227،834 174،393 204،479 165،609 174،400 آمونیاک

 2،422،916 2،337،336 2،074،523 2،233،393 1،597،657 1،793،183 1،567،873 جمع صادراتی 

 3,۱08,246 2,998,459 2,66۱,309 2,833,393 2,097,۱77 2,278,638 ۱,983,783  جمع کل

 فروش محصوالت شرکتنرخ 

شرکت خدمات حمایت  به عمدتا که را داخلی اوره فروش خود نرخ 1397در بودجه سال مالی  پتروشیمی پردیس

 جاری سال نخست ماهه 2 است. در کرده بینی پیش تن هر ازای تومان به 612.500 را گیرد می صورت کشاورزی

از آنجائیکه نرخ فروش اوره داخلی با نرخ  .است رسیده فروش به تومان 615.000داخلی به قیمت  اوره تن هر

 مصوب دولت انجام میگیرد همواره کمتر از نرخ فروش صادراتی آن می باشد. 

ریالی معادل  38.000دالر با نرخ دالر  200مبلغ خود را  97 بودجهنرخ فروش اوره صادراتی در  پتروشیمی پردیس

 96گزارشات ماهانه شرکت، فروش اوره صادراتی شرکت در مهر ماه ریال در نظر گرفته است. طبق  7.600.000

 ریال انجام گردیده است. 10.217.533ریال و در آبان ماه به دلیل رشد قیمتهای جهانی با نرخ  8.760.546با نرخ 

ه بهره گرفت  World Bankبرای پیش بینی قیمت اوره صادراتی از آخرین گزارش و پیش بینی قیمت اوره جهانی 

قیمت اوره دالر در نظر گرفته شده است.  215نرخ فروش اوره صادراتی  1397شده است. بر این اساس برای سال 

آمونیاک صادراتی به صورت درصدی از نرخ اوره صادراتی  قیمت وریال  6.125.000نیز برابر با قیمت بودجه داخلی 
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 1398ریال و برای سالهای  42.437شرکت  1397. نرخ دالر کارشناسی برای سال مالی درنظر گرفته شده است

بر اساس مفروضات ذکر شده نرخ فروش برآوردی برای سالهای داده شده است.  درصد رشد 10نیز با نرخ  1399و 

 پیش رو به شرح جدول زیر می باشد.

 

 نرخ فروش محصوالت )ریال(

  ۱394 ۱395 ۱396 
 بودجه

۱397 

 کارشناسی

۱397 

 کارشناسی

۱398 

 کارشناسی

۱399 

 داخلی
 6،125،000 6،125،000 6،125،000 6،125،000 6،238،397 6،281،614 6،429،396 اوره

     6،508،475   آمونیاک

 صادراتی
 11،305،635 10،006،189 8،849،570 7،600،000 7،905،829 7،523،087 9،481،535 اوره

 12،436،194 11،006،804 9،734،524 8،359،997 7،761،110 10،588،772 12،998،326 آمونیاک

 

 مبلغ فروش شرکت

تا  1397بر اساس برآوردهای مقدار و نرخ فروش محصوالت شرکت، پیش بینی مبلغ فروش شرکت برای سالهای 

 به شرح جدول زیر می باشد. 1398

 

 مبلغ فروش )میلیون ریال( 

  ۱394 ۱395 ۱396 
 بودجه

۱397 

 کارشناسی

۱397 

 کارشناسی

۱398 

 کارشناسی

۱399 

 داخلی
 4،197،470 4،049،211 3،593،913 3،675،000 3،115،836 3،049،441 2،674،050 اوره

     384   آمونیاک

 4،197،470 4،049،211 3،593،913 3،675،000 3،116،220 3،049،441 2،674،050 جمع داخلی

 صادراتی
 24،384،212 20،819،259 16،342،402 15،648،400 11،014،227 12،244،380 13،212،263 اوره

 3،309،227 2،825،421 2،217،858 1،457،925 1،586،984 1،753،596 2،266،908 آمونیاک

 27،693،439 23،644،680 18،560،261 17،106،325 12،601،211 13،997،976 15،479،171 جمع صادراتی

 3۱,890,909 27,693,89۱ 22,۱54,۱73 20,78۱,325 ۱5,7۱7,43۱ ۱7,047,4۱7 ۱8,۱53,22۱  جمع کل
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 بهای تمام شده

درصد مواد مستقیم مصرفی را شامل می شود  54ماده اولیه مصرفی این شرکت گاز طبیعی )متان( است که عمده 

می ره تبدیل به اوطی فرآیند تولید ابتدا به محصول آمونیاک تبدیل و سپس آمونیاک تولیدشده در واحد اوره و 

 سایر مواد مصرفی شرکت عبارتند از آب خنک کننده مداربسته، بخار، برق و سایر مواد شیمیایی هستند.گردد. 

 تامین کننده اصلی مواد مستقیم شرکت، پتروشیمی مبین می باشد.

و بر این اساس  های تبدیل سالهای قبل استفاده شده است برای پیش بینی مقدار مواد مصرفی از میانگین نسبت

 ورد صورتدید. روند مقدار مواد مصرفی و برآمقدار مواد مصرفی با توجه به تولید کارشناسی شرکت برآورد گر

 گرفته برای سالهای پیش رو در جدول زیر آورده شده است.

 

ی صرفماز آنجاییکه تامین کننده یوتیلیتی شرکت، پتروشیمی مبین می باشد برای برآورد نرخ های مواد مستقیم 

ریال  34.268بر اساس دالر مبادله ای استفاده گردید و برای نرخ گاز خوراک از نرخ های فروش پتروشیمی مبین 

شده است. برای سالهای آتی نیز نرخ های مواد مستقیم بر اساس رشد دالر انجام  برآورد قیمتسنت  10و نرخ 

 هر ازای به ریال 3.401 معادل را خوراک نرخ 1397 بودجه سال در شرکت ای رشد داده شده است. مبادله

محقق شده  ریال 3.228 مکعب متر هر برای 1396در سال مالی  حالیکه در این .است کرده برآورد مترمکعب

 . است

 

 

 مقدار مواد مستقیم مصرفی

 ۱399کارشناسی ۱398کارشناسی ۱397کارشناسی ۱397بودجه ۱396 ۱395 ۱394 

 1،461،139،915 1،405،873،026 1،247،794،961 1،285،983،115 991،255،289 995،983،000 1،307،429،000 گاز خوراک

آب خنک 

 کننده مداربسته
336،448،800 335،880،600 347،232،600 313،632،000 426،716،448 482،500،061 504،344،297 

 2،434،521 2،359،226 2،105،331 1،663،025 1،619،147 1،707،438 1،705،237 بخار

 474،044 451،412 374،971 558،670 348،421 309،704 237،452 برق راکتیو

UF  18،806 18،575     

    29،925،000   8،250 سایر
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 نرخ مواد مستقیم مصرفی  )ریال(

 99کارشناسی  98کارشناسی  97کارشناسی 97بودجه ۱396 ۱395 ۱394 

  4،448  4،043  3،676 3،401 3،228 3،039 3،076 گاز خوراک

  3،537  3،216  2،923 2،623 2،544 2،380 2،412 آب خنک کننده مداربسته

  678،607  616،916  560،832 503،133 482،930 411،948 469،065 بخار

  2،709،499  2،463،181  2،239،256 2،023،398 1،964،376 1،835،223 2،703،410 برق راکتیو

UF   11،451،239 14،156،231         

       18،035     5،888،485 سایر

 

 با توجه به نکات بیان شده در قسمت مقدار مصرف و نرخ مواد، مبلغ مواد مستقیم به شرح جدول زیر می باشد.

 
 مبلغ مواد مستقیم مصرفی )میلیون ریال(

 99کارشناسی  98کارشناسی  97کارشناسی 97بودجه ۱396 ۱395 ۱394 

  6،498،470  5،684،244  4،586،455 4،372،986 3،199،301 3،026،727 4،021،804 گاز خوراک

آب خنک کننده 

 مداربسته
811،436 799،397 883،441 822،672 1،247،503  1،551،645  1،784،082  

  1،652،083  1،455،443  1،180،738 836،723 781،935 703،376 799،867 بخار

  1،284،422  1،111،910  839،655 1،130،412 684،430 568،376 641،930 برق راکتیو

UF 235،403 215،352 262،952   315،714  402،260  482،278  

  144،751  120،779  87،759 539،705 84،479 54،341 48،580 سایر

 ۱۱,846,086 ۱0,326,28۱ 8,257,824 7,702,498 5,896,538 5,367,569 6,559,020 جمع

 

 هزینه های سربار ساخت

ورد گردید. هزینه های تعمیر و نگهداشت، قطعات ولوازم به صورت نسبتی از تولید برآ هزینه حقوق و دستمزد

ه صورت لغ فروش بن نسبتهای تاریخی این اقالم به مبمصرفی و تامین نیروی خدماتی با در نظر گرفتن میانگی

 تورم رشد داده شده است.نرخ و سایر هزینه ها نیز با  ش شرکت در نظر گرفته شده است.نسبتی از مبلغ فرو

 

 

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس                                   نیه نوین سرمایتام یه گذاریشرکت مشاور سرما

 

 نیه نوین سرمایتام یه گذاریشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربی-23پالک-بلوار گل آذین-آفریقا)جردن(بلوار 
 22030354فکس:  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه های سربار ساخت )میلیون ریال(

 
 97بودجه ۱396 ۱395 ۱394 ۱393

 کارشناسی

۱397 

 کارشناسی

۱398 

کارشناسی 

۱399 

  1،162،377  1،019،382  822،510  880،012  539،447  503،821  57،611   گاز سوخت

  915،722  817،609  730،008  819،965  651،793  439،018  402،450  238،078 هزینه حقوق و دستمزد و مزایا

  717،388  622،976  498،359  335،161  290،520  451،862  688،294  219،191 خدمات دریافتی از پیمانکاران

  2،354،695  2،349،109  2،343،586  1،495،363  516،957  461،493  457،930  343،422 استهالک داراییها

  833،730  724،006  579،180  730،000  600،787  370،984  334،807  154،718 تعمیر و نگهداشت داراییها

  593،800  515،652  412،504  332،384  459،203  207،228  262،986  86،418 قطعات و لوازم مصرفی

  294،405  267،641  243،310  243،310  216،224  138،792  189،113  89،942 پروازی ، هتل و خدمات شهری

  302،500  275،000  250،000  250،000  228،455  200،702  180،647  80،183 هزینه غذا و رستوران 

  142،466  137،434  121،981  118،000  110،509  73،021  107،584  25،926 سایر مواد شیمیایی

  227،156  197،261  157،802  170،000  142،932  115،033  100،333  54،697 تامین نیروی انسانی خدماتی

  285،136  261،772  232،790  154،784  181،895  100،431  86،405  58،641 سایر 

  1،351،216  2،868،160  3،062،385  3،938،722  5،528،979  6،392،031  7،187،843  7،829،374  

 (567،712) (521،194) (463،490) (426،610) (304،283) (216،656) (199،423) (74،412) سهم واحدهای اداری از سربار خدماتی

  7,26۱,662  6,666,649  5,928,54۱  5,۱02,369  3,634,439  2,845,729  2,668,737  ۱,276,804 جمع هزینه سربار ساخت
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 هزینه های اداری و عمومی

در این بخش نیز هزینه اسکله نسبتی از مقدار فروش صادارتی شرکت و هزینه حمل و نقل به صورت نسبتی از 

 3هزینه های استهالک نیز به دلیل در نظر گرفتن استهالک ماشین آالت فاز مقدار فروش کل برآورد گردید. 

 سایر هزینه ها نیز با نرخ تورم رشد داده شده است. افزایش یافته است.

 

 هزینه های عمومی اداری )میلیون ریال(

 
۱393 ۱394 ۱395 ۱396 

 بودجه

۱397 

 کارشناسی

۱397 

کارشناسی 

۱398 

کارشناسی 

۱399 

  704،314  679،437  603،040  649،222  371،506  373،614  341،119  126،341 هزینه های اسکله

  85،903  76،699  68،481  80،163  61،144  55،718  33،453  15،444 حقوق و دستمزد هزینه

  174،822  174،407  173،997  93،135  52،132  27،967  28،502  22،028 استهالک داراییها

  138،089  133،211  118،233  161،483  14،548  12،682  8،970  5،902 حمل و نقل و بارگیری

  38،924  35،385  32،168    29،244  8،304  7،085  4،705 هزینه مسافرت

  4،412  4،011  3،647    3،315  1،572  2،260  1،255 حق الزحمه حسابرسی

  4،616  4،197  3،815  3،815  673  366  1،689  1،205 چاپ و نشریات

            48 آگهی و تبلیغات

  210،011  202،032  183،064  358،463  116،811  57،585  88،038  28،924 سایر

  1،361،091  1،309،380  1،186،445  ۱,346,28۱  649,373  537,808  5۱۱,۱۱6  205,852  جمع

  572،385  550،638  498،940  426،610  304،283  216،656  199،423  74،412 سهم واحدهای اداری از سربار خدماتی

  ۱,933,476  ۱,860,0۱8  ۱,685,386  ۱,772,89۱  953,656  754,464  7۱0,539  280,264 جمع
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 صورت سود وزیان

با توجه به محاسبات قسمت های قبل، صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی پردیس به صورت زیر برآورد می 

 گردد. 

 صورت سود وزیان )میلیون ریال(

 ۱393 ۱394 ۱395 ۱396 
 بودجه

۱397 

 کارشناسی

۱397 

 یکارشناس

۱398 

 کارشناسی

۱399 

 31،890،909 27،693،891 22،154،173 20،781،325 15،717،431 17،047،417 18،153،221 8،735،805 فروش خالص

 (19،692،128) (17،503،813) (14،595،343) (12،989،102) (9،502،413) (8،783،563) (8،779،813) (3،848،658) بهای تمام شده فروش

 ۱2,۱98,78۱ ۱0,۱90,077 7,558,830 7,792,223 6,2۱5,0۱8 8,263,854 9,373,408 4,887,۱47 سود )زیان( ناخالص

 (1،933،476) (1،860،018) (1،685،386) (1،772،891) (953،656) (754،464) (710،539) (280،264) هزینه های اداری. عمومی و فروش

 (121،000) (110،000) (100،250) (100،250) (369،517) (89،443) (21،056) (22،376) های( عملیاتیسایر درآمدها )هزینه 

 ۱0,۱44,305 8,220,059 5,773,۱94 5,9۱9,082 4,89۱,845 7,4۱9,947 8,64۱,8۱3 4,584,507 سود )زیان( عملیاتی

 (550،452) (1،001،381) (1،370،523) (1،263،462) (1،268،070) (90،567) (88،568) (93،864) هزینه های مالی

 (25،385) (30،700) (45،687) (23،484) (25،470) 57،693 231،793 497،207 درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 9،568،468 7،187،978 4،356،985 4،632،136 3،598،305 7،387،073 8،785،038 4،987،850 سود قبل از مالیات

 (17،498) (13،145) (7،968) (1،456) (6،428) (9،550) (21،145) (30،735) درآمدمالیات بر 

 %0.2- %0.2- %0.2- %0.03- %0.18- %0.13- %0.24- %0.62- نرخ مالیات

 9,550,970 7,۱74,834 4,349,0۱7 4,630,680 3,59۱,877 7,377,523 8,763,893 4,957,۱۱5 سود )زیان( خالص

 ۱,592 ۱,۱96 725 772 599 ۱,230 ۱,46۱ ۱,652 سود هر سهم

 

از آنجاییکه سود شرکت تحت تاثیر تولید و فروش محصوالت شرکت می باشد و تغییر در میزان تولید و فروش 

تن سود  100.000شرکت سود را تغییر خواهد داد با فرض ثبات سایر شرایط هر گونه کاهش تولید به میزان 

 داد.ریال کاهش خواهد  40شرکت را 

به میزان  اورهدالر در نظر گرفته شد. در صورتیکه نرخ  215برای پیش بینی سود هر سهم قیمت اوره در محدوده 

 ریال افزایش خواهد یافت. 66دالر افزایش یابد سود هر سهم  5
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 DDMارزشگذاری به روش 

 به صورت زیر می باشد. DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 
 0.56 بتا

 %۱5 بدون ریسکنرخ بازده 

 %۱۱ صرف ریسک

 %2۱.2 هزینه حقوق صاحبان سهام

 %۱0 نرخ رشد

 

نظر گرفتن  درصدی در سال های آتی و با در 70و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

 مطابق جدول زیر می باشد. 1399و  1398 ، 1397سال های کارشناسی  سود

 

DDM 

 بعدبه  99 ۱399 ۱398 ۱397 

  9،550،970 7،174،834 4،349،017 سود خالص

  %70 %70 %70 نسبت سود تقسیمی

  94،447،538     6،685،679 5،022،383 3،044،312 سود تقسیمی

 %21 %21 %21 %21 نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام

  53،149،989     3،762،340 3،423،352 2،513،391 سود تنزیلی

 62،849،072 سهام شرکتارزش حقوق صاحبان 

 10،475 ارزش هر سهم

 

 ارزش هر سهم به روش ضرایب

میانگین وزنی نسبت قیمت به درآمد و ارزش دفتری به حقوق صاحبان سهام شرکتهای مشابه بورسی پتروشیمی 

 آذر ماه 18پردیس که شامل پتروشیمی خراسان، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی شیراز می باشند در تاریخ 

 به شرح جدول زیر می باشد. 1396
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 ارزش بازار P/E قیمت سهم EPS 96 ح ص س سرمایه سال مالی نام شرکت
درصد ارزش 

 بازار
MV/BV 

 2.9 %32.8 11،383،840 5.3 6،360 1،190 3،877،231 1،789،912 اسفند ماه پتروشیمی خراسان

 1.8 %27.7 9،610،012 5.6 2،723 490 5،370،026 3،529،200 اسفند ماه پتروشیمی کرمانشاه

 3.1 %39.5 13،698،600 59.7 2،686 45 4،393،681 5،100،000 اسفند ماه پتروشیمی شیراز

 2.7 %۱00 34,692,452 5.4 - - ۱3,640,938 ۱0,4۱9,۱۱2 - جمع کل

 

 MV/BVو  P/Eضریب میانگین و  DDMارزش هر سهم بر اساس روش روشهای محاسبه میانگین بر اساس 

 به صورت جدول زیر می باشد. پردیسارزش هر سهم پتروشیمی شرکتهای مشابه فعال در صنعت اوره، 

 

 P/E 3،944ارزش هر سهم بر اساس 

 MV/BV 4،851ارزش هر سهم بر اساس 

 DDM 10،475ارزش هر سهم بر اساس 

 6,424 ارزش هر سهم پتروشیمی پردیس )ریال(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس                                   نیه نوین سرمایتام یه گذاریشرکت مشاور سرما

 

 نیه نوین سرمایتام یه گذاریشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربی-23پالک-بلوار گل آذین-آفریقا)جردن(بلوار 
 22030354فکس:  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 
17 

 سود هر سهم پتروشیمی پردیس به نرخ دالر آزاد و نرخ دالر مبادله ایتحلیل حساسیت 

به تغییرات نرخ دالر مبادله ای و نرخ  97جدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی پردیس را در سال مالی 

 دالر آزاد نشان می دهد.

 

 

 

 

 )ریال(  نرخ دالر مبادله ای

36،000 38،000 40،000 42،000 

خ دالر 
نر

آزاد
 

)ریال(
 

40،000 578 537 495 453 

41،000 645 603 561 520 

42،000 711 670 628 586 

43،000 778 736 695 653 

45،000 911 870 828 786 

 

الزم به ذکر است که اگر نرخ دالر مبادله ای که نرخ مواد مستقیم مصرفی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد 

باشد  45.000آزاد که فروش محصوالت صادراتی شرکت را شامل می شود در محدوده  ریال و نرخ دالر 36.000

 ریال خواهد بود. 911سود هر سهم 

 دیس به نرخ دالر آزاد و نرخ اورهتحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی پر

 نرخ اوره و به تغییرات نرخ دالر آزاد 97سال مالی جدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی پردیس را در 

 نشان می دهد.

 

 

 

 

 نرخ اوره )دالر(

200 2۱5 220 225 230 

خ دالر آزاد
نر

 
)ریال(

 

40,000 375 562 625 687 749 

4۱,000 437 629 693 757 821 

42,000 499 696 761 827 892 

43,000 561 762 829 896 963 

45,000 685 896 966 1036 1106 
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