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 معرفی صنعت  

 صنعت محصوالت آروماتيک درجهان 

اه و مبنای مقایسه و تعیین جایگ باشدمیآروماتیکی  هایمجتمعمحصول  ترینباارزشیلین مهمترین و امحصول پاراز

هزار تن محصول  151. مجتمع پتروشیمی نوری با ظرفیت باشدمیدر صنعت، میزان تولید این محصول  هاآن

 بزرگ این هایشرکت. ازجمله آیدمیآروماتیکی جهان به شمار  هایمجتمعیلین در سال، یکی از بزرگترین اپاراز

در سال و شرکت تولید مواد  هزار تن 611به شرکت سانگ یانگ کره جنوبی با ظرفیت تولید  توانمیصنعت 

 هزار تن در سال اشاره نمود. 121( با ظرفیت تولید KAROآروماتیک کویت )

ن قرار زبعد از بن تان و ایزومرهای مختلف این ترکیب آروماتیکی در رتبه دوم میزان تولید و مصرف آروماتیک یزایل

دارای  ن نسبت به دو ایزومر دیگریزایلهستند که ایزومر پاران ین سه ایزومر مختلف از زایلیزایلدارند. اورتو، متا و پارا

 .کاربرد بیشتری است

 11 .باشدمیعمده منبع تولید پارازایلین نفت خام  وجود دارد. ها نیمختلفی جهت تولید مخلوط زایل هایروش

 کراکینگ با بخار و . فرایندآیدمی به دستدر دنیا از فرایند ریفورمینگ  تادرصد از حجم تولید مخلوط زایلن 

. شوندیمتولید این ترکیبات محسوب  هایروشنیز سایر  تاهمچنین فرایندهای تبدیل تولوئن به مخلوط زایلن 

که به کمک فرایندهای تقطیر،  شوندمیمختلف تولید  هاینسبتزایلن در  هایمخلوط طورمعمولبه

پتروشیمی زیر فرآیند تولید در شرکت  شکل .شوندمیکریستالیزاسیون و جذب سه ایزومر زایلن از هم تفکیک 

 : دهدمینوری را نشان 
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 محصوالت آروماتیکفرآیند تولید  -1 نمودار

 

گزارش  بنا بر. باشدمیو رزین  استرپلی، الیاف  PETعمده مصرف پارازایلین، جهت افزایش عدد اکتان بنزین، تولید 

IHS  است. علت این افزایش  ایجادشدهعمده افزایش تقاضا در طول سه دهه گذشته در بخش شمال شرقی آسیا

مختلف جهان از  هایبخشنمودار زیر سهم است.  شدهگزارشدر چین  استرپلیتقاضا توسعه صنایع نساجی و 

 :دهدمیمصرف این محصول را نشان 
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 مناطق مختلف جهان از مصرف پارازایلین سهم -2 نمودار

هند و آسیای  قارهشبهدر آسیا )شمال شرقی آسیا،   ظرفیت جهانی تولید پارازایلین چهارمسه، 2131در سال 

 یافتهافزایش سال در درصد 5 با نرخ متوسط   پارازایلین ، ظرفیت2132از سال ته است. جنوب شرقی( قرار داش

 IHSاین محصول در جهان هستند. بنا بر گزارش  تولیدکنندگانره جنوبی بزرگترین دو کشور چین و کاست. 

، سومین تاخاورمیانه با توجه به رشد صنعت و مزیت رقابتی در بخش هزینه  2122تا  سال  شودمی بینیپیش

 منطقه در تولید پارازایلین باشد.

 در ايرانصنعت محصوالت آروماتيک  

در حال حاضر در ایران چهار شرکت پتروشیمی اصفهان )آروماتیک اول(، پتروشیمی بندر امام)آروماتیک دوم(،  

ت عمده محصوال تولیدکنندگانچهارم(  آروماتیکپتروشیمی بوعلی سینا )آروماتیک سوم( و پتروشیمی نوری )

ور پارازایلین در کش تولیدکنندهرین بزرگت عنوانبهآروماتیک در ایران هستند. در حال حاضر پتروشیمی نوری 

با کاهش  3131است میزان تولید پتروشیمی نوری با توجه به تعمیرات در انتهای سال  ذکرشایان .شودمیشناخته 

 مواجه شده است.
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 کشور هایمجتمعظرفیت اسمی تولید پارازایلین در  -3 نمودار

 جايگاه شرکت 

ژیک استرات هایطرح ازجملهبزرگترین مجتمع پتروشیمیایی تولید آروماتیک جهان،  عنوانبهطرح آروماتیک چهارم 

. خوراک این طرح شامل میعانات گازی پارس جنوبی و بنزین پیرولیز باشدمیشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 

 411هزار تن پارازایلین،  151سمی شامل  اصلی مجتمع بر اساس ظرفیت ا محصوالت. باشدمیطرح الفین دهم 

. محصوالت جانبی این شرکت شامل گاز مایع، برش پنتان، باشدمیهزار تن ارتوزایلین  311هزار تن بنزن و 

. بازار اصلی فروش محصوالت شرکت باشدمیسنگین و رافینیت  هایآروماتیکسبک و سنگین،  هایهیدروکربن

ین، از قبیل امارات، چ تادر سایر کشور  واقع دستیپایینصنایع  تولیدکنندگان شامل بازار داخلی کشور و سایر

 هانآو کاربرد جدول زیر محصوالت اصلی و فرعی شرکت پتروشیمی نوری  .باشدمیعمان، سنگاپور، هند و تایوان 

 : دهدمیرا نشان 
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 هاآناصلی و فرعی پتروشیمی نوری و کاربرد  محصوالت -1جدول 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 پتروشیمی نوری )سهامی عام(تحلیل بنیادی        

8 Novin.I.B Investment Consulting 

 معرفی شرکت 

 تاريخچه 
در اداره کل ثبت شرکت  341161و تحت شماره  25/33/3111شرکت پتروشیمی برزویه )سهامی خاص( در تاریخ 

و امالک شهرستان کنگان تحت شماره  اسنادثبتدر اداره  31/31/3111و مالکیت صنعتی تهران و در تاریخ  تا

فقید شرکت، نام  مدیرعاملقدردانی از زحمات  پاسبهبه ثبت رسیده است.  31121153331و با شناسه ملی  343

به سهامی عام تبدیل و در حال حاضر در  21/33/3132مورخ  العادهفوقشرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی 

 تجاری فرعی شرکت واحدهایاست. در حال حاضر پتروشیمی نوری جزء  قرارگرفتهتابلو بورس تهران مورد پذیرش 

ی مرکز . نشانباشدمیبوده و واحد تجاری نهایی گروه صنایع ملی پتروشیمی  فارسخلیجصنایع ملی پتروشیمی 

 اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن )کارخانه( در بندر عسلویه استان بوشهر ) منطقه ویژه اقتصادی پارس( واقع

 است.

 فعاليت اصلی 
کارخانجات صنعتی، توسعه،  برداریبهره، اندازیراهدر احداث،  گذاریسرمایه 2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

روش تولید، بازاریابی، ف منظوربهو غیره  بندیبستهنوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات و آزمایشات، پژوهش، 

 هایرآوردهفدات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، و صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره، وار

فنی و  تولیدی، صنعتی، هایفعالیتو غیره و انجام کلیه  دستیپایینفرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع 

ن و مقررات وانیق رعایتبا  باشدمیمربوط به عملیات مذکور  غیرمستقیممستقیم یا  طوربهمهندسی و بازرگانی که 

 هایصورت 31ادداشت به شرح یمربوطه. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید محصوالت پتروشیمی 

 .باشدمیمالی 
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 سهامدارانترکيب  
 1،111،111مبلغ بر اساس مندرجات سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  32/15/3131سرمایه شرکت در 

 به شرح زیر است: مذکورباشد. ترکیب سهامداران در تاریخ می ،میلیون ریال

 ترکیب سهامداران شرکت -2جدول 

 21/50/2318 11/21/2317 

 درصد تعداد سهام درصد سهامتعداد  سهامداران
 76.55 2،236،436،111 68.51 2،155،111،111 )سهامی عام( فارسخلیجشرکت صنایع پتروشیمی 

 17 513،333،111 15.3 453،111،111 )سهامی عام( تأمیننفت و گاز پتروشیمی  گذاریسرمایهشرکت 

 6.45 331،511،111 5.8 314،351،111 )سهامی عام( صندوق بازنشستگی کشوری گذاریسرمایهشرکت 

 - 5،111 10.39 133،151،111 سایر سهامداران

 255 3،555،555،555 255 3،555،555،555 جمع
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 ترازنامه 
به شرح جدول ذیل 3131ابتدایی سال  ماههسهو  3131تا  3131های برای سال پتروشیمی نوریترازنامه شرکت 

 باشد:می

 ترازنامه - 5جدول 

(الیر ونیلیم)  2318 ماههسه 2317 2311 1395 1394 1393 

             دارایی جاری :

  9,040,173  3,842,435  2,483,610  2,096,704  1,500,468  1,453,121 موجودی نقد

  90,861,037  59,780,361  41,488,821  29,468,681  28,296,261  22,839,814 دریافتنی تجاری هایحساب

  36,100,205  25,185,006  7,877,465  6,103,465  5,272,022  6,877,492 موجودی مواد و کاال

  1,189,486  1,150,307  880,216  201,324  86,242  167,136 هاپرداختپیشو  هاسفارش

  137,190,901  89,958,109  52,730,112  37,870,174  35,154,993  31,337,563 های جاری :جمع دارایی

             های غیر جاری :دارایی

  12,484,657  12,314,604  9,945,397  8,928,301  8,543,623  8,303,367 های ثابت مشهوددارایی

  5,498  2,385  3,263  4,945  4,487  3,274 های نامشهوددارایی

  6,442  7,172  207,172  7,902  164,452  164,452 تا داراییسایر 

  12,496,597  12,324,161  10,155,832  8,941,148  8,712,562  8,471,093 های غیر جاریجمع دارایی

  149,687,498  102,282,270  62,885,944  46,811,322  43,867,555  39,808,656 هاجمع کل دارایی

             های جاری :بدهی

  101,743,283  62,778,480  35,013,184  30,789,585  31,554,796  28,872,052 و اسناد پرداختنی تجاری هاحساب

  693,379  970,984  182,877  146,564  186,356  121,566 هادریافتپیش 

  0          562,800 سود سهام پرداختنی

  387,588  340,036  307,490  0  0  333,453 مالیات پرداختنی

      2,888,221  2,891,022  2,886,382  1,167,594 تسهیالت مالی دریافتی

  102,824,250  64,089,500  38,391,772  33,827,171  34,627,534  31,057,465 های جاریبدهیجمع 

             های غیر جاری :بدهی

  449,423  368,073  323,406  252,305  199,874  141,676 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  449,423  368,073  323,406  252,305  199,874  141,676 های غیر جاریجمع بدهی

  103,273,673  64,457,573  38,715,178  34,079,476  34,827,408  31,199,141 هاجمع بدهی

             حقوق صاحبان سهام :

  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 سرمایه

  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000 اندوخته قانونی

  43,113,825  34,524,697  20,870,766  9,431,846  5,740,147  5,309,515 سود )زیان( انباشته

  46,413,825  37,824,697  24,170,766  12,731,846  9,040,147  8,609,515 جمع حقوق صاحبان سهام

  149,687,498  102,282,270  62,885,944  46,811,322  43,867,555  39,808,656 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 زيان سود و ورتص 

آورده  زیردر جدول  3131ابتدایی سال  ماههسهو  3131تا  3131های صورت سود زیان شرکت مربوط به سال

 شده است.

 صورت سود و زیان – 6جدول 

 18ماهه 3 2317 2311 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 58,619,606 141,536,726 91,057,961 77,472,916 60,342,065 80,617,446 درآمدهای عملیاتی

 (53,038,920) (131,622,084) (77,876,717) (64,842,448) (53,498,936) (73,600,021) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 5,580,686 9,914,642 13,181,244 12,630,468 6,843,129 7,017,425 سود)زیان( ناخالص

 (1,650,247) (6,933,381) (2,630,312) (1,794,107) (2,456,894) (2,174,168) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 621,591 11,570,772 910,856 1,500,629 40,735 (1,545,710) سایر اقالم عملیاتی

 4,552,030 14,552,033 11,461,788 12,336,990 4,426,970 3,297,547 سود)زیان( عملیاتی

 - (250,177) (500,487) (589,403) (46,382) (70,176) های مالیهزینه

 4,084,650 7,192,111 4,685,109 (4,155,888) 550,044 1,911,718 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 8,636,680 21,493,967 15,646,410 7,591,699 4,930,632 5,139,089 سود)زیان( قبل از مالیات

 (47,552) (340,036) (307,490) - - - مالیات بر درآمد

 8,589,128 21,153,931 15,338,920 7,591,699 4,930,632 5,139,089 سود)زیان( خالص

 2,863 7,051 5,113 2,531 1,644 1,713 سود)زیان( هر سهم

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 شرکتسرمایه 
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 يسودآور روند 

ابتدایی  ماههسهاما در داشته  کاهشهای قبل در مقایسه با سال 3131شرکت در سال مالی  حاشیه سود ناخالص

 با افزایش مواجه بوده است. 3131سال مالی 

 

 

 روند سودآوری شرکت – 6نمودار 

1

5،111،111

31،111،111

35،111،111

21،111،111

25،111،111

3131 3134 3135 3136 3131

(میلیون ریال)روند سود آوری 

ناخالص( زیان)سود عملیاتی( زیان)سود خالص( زیان)سود
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 بينی عملکرد شرکت پتروشيمی نوريپيش 

 مفروضات کلی 

 ت:شده اسدر جدول زیر نشان داده آتیاقتصادی مورداستفاده در این گزارش برای سنوات  متغیرهایمفروضات کلی 

 مفروضات کلی -3جدول 

 1398 1399 1400 

 2391% %31.0 %37.2 نرخ تورم

امریکانرخ تورم   2.0% 2.7% 2.3% 

 186,809 147,442 114,920 نرخ دالر سامانه نیما

پول  المللیینتوسط صندوق ب شدهارائهبر اساس گزارش  3411تا  3131 یهاسال یبرا مورداستفادهنرخ تورم 

(IMFاست. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ا )برآورد شده است. آتیسنوات  یبرا یکاو آمر یران 

 اسمی ظرفيت  

ی شرکت مال هایصورتالزم به ذکر است طبق  .باشدمیمحصوالت اصلی شرکت شامل پارازایلین، بنزن و ارتوزایلین 

است. به همین دلیل ظرفیت دو سال آخر مبنای  ایجادشده در سنوات گذشته تغییراتی در ظرفیت محصوالت

 شده است:به تفکیک محصوالت ارائهدر جدول زیر ظرفیت اسمی شرکت .اندقرارگرفتهظرفیت اسمی شرکت 

 ظرفیت اسمی )تن( -4جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 محصول برش سنگین

 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 محصول برش سبک

 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 یلینامحصول پاراز

 679,000 679,000 679,000 679,000 679,000 679,000 679,000 679,000 محصول رافینیت

 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 محصول بنزن

 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 محصول ارتوزایلین

 HTN 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 (نفتای سبک)

 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 سایر محصوالت

 4,758,000 4,758,000 4,758,000 4,758,000 4,758,000 4,758,000 4,758,000 4,758,000 مجموع
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 مقدار توليد 

 مثال طوربهبرخی محصوالت گذشته مقدار تولید  هایسالگونه که در جدول زیر قابل مشاهده است در طی همان

هم تولیدی برای نفتا که  3131ابتدایی سال مالی  ماههسهنفتا با نوسان جدی مواجه بوده است. همچنین طی 

. بنابراین با توجه به اطالعات موجود مقدار تولید این محصول و محصوالت لحاظ نشده است باشدمیمحصولی میانی 

 3131و  3136است. نکته حائز اهمیت دیگر کاهش تولید پارازایلین طی سال  شدهبینیپیشدیگر طی جدول زیر 

 ماههسهتولید این محصول در 3131در زمستان  شدهانجامکه علت آن مسائل فنی بوده است. با تعمیرات  اشدبمی

 اخیر افزایش چشمگیری داشته است  

 مقدار تولید )تن( -5جدول 

18ماهه  3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(  

 343,737 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,554,000 1,767,000 1,575,000 1,542,000 محصول برش سنگین

 170,755 722,010 722,010 722,010 761,000 965,000 998,000 856,000 740,000 محصول برش سبک

 166,200 501,950 501,950 501,950 270,000 366,000 514,000 463,000 394,000 یلینامحصول پاراز

 159,124 595,748 595,748 595,748 555,000 342,000 470,000 398,000 384,000 محصول رافینیت

 101,679 399,858 399,858 399,858 393,000 279,000 351,000 319,000 313,000 محصول بنزن

 16,503 68,506 68,506 68,506 71,000 46,000 49,000 - - محصول ارتوزایلین

 - HTN - 207,888 - 613,000 91,787 91,787 91,787 91,787 (نفتای سبک)

 24,770 102,230 102,230 102,230 97,014 107,446 147,125 123,193 110,445 گاز مایع

 c5 52,242 49,323 56,823 49,477 54,520 53,607 53,607 53,607 18,573محصول برش 

 10,013 43,082 43,082 43,082 41,222 44,941 59,230 24,727 42,097 سنگین هایآروماتیک

 - 94,901 94,901 94,901 224,573 - - - - مخلوط رافینیت

 13,059 90,148 90,148 90,148 239,614 - - - - 1رافینیت 

 - - - - - 64,000 348,786 63,869 128,216 سایر محصوالت

 1,024,413 4,183,826 4,183,826 4,183,826 4,218,730 4,430,864 4,760,964 4,080,000 3,706,000 مجموع

 مقدار فروش 

محصوالت مانند ریفرمیت طی چند سال اخیر از سبد محصول نهایی شرکت جهت فروش طبق جدول زیر، نرخ 

تمام گذشته استفاده شده است.  هایسالاز روند تولید در  آتی هایسال. در برآورد مقدار فروش اندشدهحذف

 : دهدجدول زیر مقادیر تولید شرکت را نشان میشده در بخش صادراتی منظور شده است. بینیپیش 1رافینیت 
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 مقدار فروش )تن( -6جدول 

 18ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

          داخلیفروش 

 170,422 722,010 722,010 722,010 758,211 967,663 995,737 862,911 739,672 محصول برش سبک

 102,004 367,100 367,100 367,100 253,861 323,202 208,978 18,182 9,097 یلینامحصول پاراز

 102,102 392,020 392,020 392,020 375,825 270,658 353,340 286,317 294,402 بنزن

 24,756 102,230 102,230 102,230 96,685 108,236 146,922 124,176 109,086 محصول گاز مایع

 54,771 149,742 149,742 149,742 121,016 3,494 11,013 12,211 16,043 محصول رافینیت

 11,851 59,538 59,538 59,538 57,287 41,254 43,371 24,262 32,669 ارتوزایلین

 c5 51,212 50,233 56,136 49,338 52,326 53,607 53,607 53,607 18,294محصول برش 

 5,965 29,801 29,801 29,801 24,133 35,865 37,157 24,531 18,421 سنگین هایآروماتیک

 - - - - - - 10,158 25,762 1,363,093 محصول برش سنگین

 79 - - - - - - - - 1رافینیت 

 - - - - - - - - 151,695 ریفرمیت

 490,244 1,876,048 1,876,048 1,876,048 1,739,344 1,799,710 1,862,812 1,428,585 2,785,390 یداخل فروش مجموع

          فروش صادراتی

 385,245 1,320,096 1,320,096 1,320,096 956,868 1,563,826 1,781,536 1,587,719 234,524 محصول برش سنگین

 93,471 326,856 326,856 326,856 346,392 320,439 463,402 373,472 296,715 محصول رافینیت

محصول مخلوط 

 رافیینت
- - - 83,037 324,237 94,901 94,901 94,901 - 

 12,979 90,148 90,148 90,148 226,067 - - - - 1محصول رافینیت 

 - 31,281 31,281 31,281 80,504 615,540 348,516 207,888 - محصول نفتای سبک

 34,068 134,850 134,850 134,850 30,255 41,538 318,570 438,989 371,476 یلیناپارازمحصول 

 - 7,838 7,838 7,838 23,483 - - 35,024 15,422 بنزن

 2,807 8,781 8,781 8,781 15,374 - 9,137 14,371 10,956 ارتوزایلین

 528,570 2,014,752 2,014,752 2,014,752 2,003,180 2,624,380 2,921,161 2,657,463 929,093 یصادرات فروش مجموع

 1,018,814 3,890,800 3,890,800 3,890,800 3,742,524 4,424,090 4,783,973 4,086,048 3,714,483 مجموع کل فروش
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 نرخ فروش 

. بخشی از محصوالت شرکت صادراتی هستند و طبق شوندمی گذارینرخمختلفی  هایروشمحصوالت شرکت به  

. بخشی از محصوالت بین مجتمعی هستند و توسط شوندمی گذاریقیمتجهانی  هاینرخمجزا طبق  هایفرمول

. بخشی از محصوالت داخلی هم بر شوندمی گذاریقیمت فارسخلیجشرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی 

اط ش شده است عالوه بر کشف ارتبنرخ محصوالت تال بینیپیش. در شوندمی گذارینرخاساس رقابت در بورس کاال 

 فروش هاینرخجهانی و  هایقیمتبا یک متغیر مستقل )در اینجا قیمت نفت و گاز جهانی(، تاریخی نرخ  معنادار

 رانشان آتیبینی نرخ فروش محصوالت در سنوات جدول ذیل پیش قرار بگیرد. مدنظراخیر شرکت هم  ماههسه

 دهد:می
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 نرخ فروش )ریال( -7جدول 

 18ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ریال(

          داخلی

 48,740,210 83,631,725 65,503,800 51,840,648 32,573,933 15,344,942 11,971,561 11,372,396 17,399,961 محصول برش سبک

 82,980,187 142,105,202 112,158,802 87,419,175 50,440,521 31,197,626 27,595,790 25,434,056 30,438,496 یلینامحصول پاراز

 52,491,166 98,837,652 78,009,197 60,802,180 35,937,992 25,059,987 20,238,962 17,435,881 25,493,529 بنزن

 46,995,032 78,066,596 61,144,963 48,391,001 28,953,147 14,819,552 11,376,302 10,923,439 16,599,829 محصول گاز مایع

 50,833,890 96,768,605 75,793,144 59,983,782 35,513,205 24,579,565 15,022,700 13,233,560 17,355,981 محصول رافینیت

 74,559,784 144,070,776 113,710,163 88,628,342 44,683,663 27,677,752 24,635,448 21,763,911 28,782,944 ارتوزایلین

 c5 17,587,206 11,920,530 12,344,182 16,172,281 33,971,869 54,007,957 68,242,326 87,128,128 50,140,155محصول برش 

 56,282,816 94,167,109 73,755,546 58,371,197 36,704,098 17,341,977 13,430,632 11,838,938 18,845,611 سنگین هایآروماتیک

 - - - - - - 14,566,942 14,287,982 19,837,674 محصول برش سنگین

 51,518,987 - - - - - - - - 1رافینیت 

 - - - - - - - - 28,765,286 ریفرمیت

          فروش صادراتی

 55,017,150 98,419,705 77,086,353 61,007,246 36,745,194 20,866,814 15,285,543 13,225,934 20,863,848 محصول برش سنگین

 51,785,238 99,760,417 78,136,454 61,838,311 36,282,587 19,232,506 15,137,910 13,790,868 18,283,552 محصول رافینیت

 مخلوط محصول

 نتییراف
- - - 29,669,617 40,251,529 68,602,786 86,683,778 110,673,180 - 

 56,901,379 143,054,955 112,046,513 67,947,649 52,028,691 - - - - 1محصول رافینیت 

 - 96,864,588 75,868,322 60,043,279 36,271,055 20,501,763 15,254,625 13,083,401 - محصول نفتای سبک

 100,257,602 147,210,533 116,188,266 90,559,833 39,958,288 29,216,091 27,034,322 26,913,882 35,250,433 محصول پارازیلین

 - 111,122,166 87,704,946 68,359,272 37,699,783 - - 21,030,493 28,773,505 بنزن

 75,357,321 144,357,018 113,936,084 88,804,430 42,398,530 - 23,361,059 24,338,877 38,963,947 ارتوزایلین
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 فروش مبلغ 

از افزایش  ناشی عمدتاًمتعلق به محصول پارازایلین است که  یافتهافزایشبیشترین مبلغ طور که مشهود است همان

 .باشدمیاز تعمیرات اساسی خط تولید شرکت  پسمقدار تولید و فروش این محصول 

 مبلغ فروش )میلیون ریال( -8جدول 

(الیر ونیلیم)  18ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 
         داخلی

 8,306,404 60,382,942 47,294,399 37,429,466 24,697,914 14,848,733 11,920,526 9,813,366 محصول برش سبک

 8,464,311 52,166,825 41,173,500 32,091,583 12,804,881 10,083,135 5,766,913 462,442 یلینامحصول پاراز

 5,359,453 38,746,292 30,581,130 23,835,643 13,506,396 6,782,686 7,151,235 4,992,189 بنزن

 1,163,409 7,980,748 6,250,850 4,947,012 2,799,335 1,604,009 1,671,429 1,356,429 محصول گاز مایع

 2,784,223 14,490,343 11,349,431 8,982,103 4,297,666 85,881 165,445 161,595 محصول رافینیت

 883,608 8,577,661 6,770,056 5,276,739 2,559,793 1,141,818 1,068,464 528,036 ارتوزایلین

 c5 598,804 692,953 797,908 1,777,612 2,895,187 3,658,244 4,670,649 917,264محصول برش 

 335,727 2,806,305 2,198,013 1,739,539 885,780 621,970 499,042 290,421 سنگین هایآروماتیک

 - - - - 4 - 147,971 368,087 محصول برش سنگین
 4,070 - - - - - - - 1رافینیت 

 28,218,469 189,821,764 149,275,623 117,197,271 63,329,381 35,966,140 29,083,978 18,571,369 مجموع فروش داخلی

         فروش صادراتی

 21,195,082 129,923,491 101,761,412 80,535,442 35,160,300 32,632,067 27,231,745 20,999,067 محصول برش سنگین

 4,840,418 32,607,312 25,539,385 20,212,236 12,567,998 6,162,845 7,014,938 5,150,503 محصول رافینیت

 - 10,502,983 8,226,367 6,510,465 13,051,035 2,463,676 - - محصول مخلوط رافیینت

 738,523 12,896,074 10,100,734 6,125,324 11,761,970 - - - 1محصول رافینیت 

 - 13,062,186 10,230,840 8,096,834 2,919,965 12,619,655 5,316,481 2,719,882 محصول نفتای سبک

 3,415,576 19,851,335 15,667,983 12,211,990 1,208,938 1,213,578 8,612,324 11,814,898 یلینامحصول پاراز

 - 871,025 687,471 535,831 885,304 - - 736,572 بنزن

 211,528 1,267,628 1,000,496 779,810 651,835 - 213,450 349,774 ارتوزایلین

 30,401,127 220,982,035 173,214,689 135,007,931 78,207,345 55,091,821 48,388,938 41,770,696 مجموع فروش صادراتی

 58,619,596 410,803,799 322,490,313 252,205,203 141,536,726 91,057,961 77,472,916 60,342,065 مجموع کل فروش
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 مواد مستقيم مصرفی 

 مقدار مواد مستقيم 

 ایهسالمقدار مواد مصرفی پتروشیمی نوری تالش شده از اطالعات در دسترس مربوط به  بینیپیش منظوربه

. باشدمی. عمده خوراک شرکت میعانات گاز دریافتی از پارس جنوبی شودمی استفاده  3131 ماههسهتا  3135

با توجه  MTBEاست. مقدار  شدهانجامضریب تبدیل خوراک مصرفی به تولیدات،  وسیلهبهمواد مصرفی  بینیپیش

 است. شدهگرفتهو عدم موجود بودن در سابقه تاریخی معادل صفر در نظر  ماههسهبه عدم افشا در گزارش 

 مقدار مواد مصرفی )تن( -9جدول 

 2318 ماههسه 1400 1399 1398 1397 1396 1395 (تن)

 3,910,251 3,910,251 3,910,251 3,965,008 4,072,916 4,244,726 میعانات گازی از پارس جنوبی
1,051,240 

 293,576 293,576 293,576 285,358 318,527 492,767 میعانات گازی از پارسیان

 67,472 249,444 249,444 249,444 229,628 237,318 273,700 بنزین پیرولیز )از پتروشیمی جم(

 14,120 64,169 64,169 64,169 68,395 64,081 65,911 گسولین و بنزین تولوئن )از پتروشیمی پارس(

 - - - - MTBE - - 2,549دریافتی از بندر امام 

 40 160 160 160 - - - سایر

 1,132,872 4,517,440 4,517,440 4,517,440 4,550,938 4,692,842 5,077,104 جمع

 نرخ مواد مستقيم مصرفی  

 شدهبینیپیش جهانی نفتنرخ مواد مستقیم مصرفی با توجه به  نسبت تاریخی نرخ هریک از مواد مصرفی به قیمت 

 های مواد مصرفی است:بینی نرخپیش دهندهنشاناست. جدول زیر 

 نرخ مواد مصرفی )ریال/تن( -10جدول 

(/ تنریال  2318 ماههسه 1400 1399 1398 1397 1396 1395 (

 30,834,327 15,685,676 11,735,360 میعانات گازی از پارس جنوبی
53,038,228 67,017,016 85,563,717 54,198,860 

 39,590,539 14,742,141 11,755,436 میعانات گازی از پارسیان

 47,742,960 83,495,662 65,397,230 51,756,307 30,009,023 15,347,277 11,917,428 بنزین پیرولیز )از پتروشیمی جم(

 50,331,799 83,768,148 65,610,652 51,925,212 27,958,169 16,458,248 13,124,061 گسولین و بنزین تولوئن )از پتروشیمی پارس(

 - - - - MTBE - - 46,856,807دریافتی از بندر امام 

 121,175,000 211,917,880 165,982,783 131,361,157 - - - سایر
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 مستقيم موادمبلغ  

 که مشهود است طورهمانباشد. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مبلغ مواد اولیه مصرفی به شرح جدول زیر می

 درصد مبلغ مواد مستقیم مصرفی به میعانات گازی تعلق دارد. 31بیش از 

 ریال( میلیونمبلغ مواد مصرفی ) -11جدول 

 2318 ماههسه 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )میلیون ریال(

 122,258,355 63,886,440 49,813,388 میعانات گازی از پارس جنوبی
207,392,782 262,053,349 334,575,605 56,976,010 

 11,297,477 4,695,770 5,792,691 میعانات گازی از پارسیان

 3,221,313 20,827,506 16,312,957 12,910,309 6,890,912 3,642,185 3,261,800 بنزین پیرولیز )از پتروشیمی جم(

 710685 5,375,291 4,210,149 3,331,972 1,912,199 1,054,661 865,020 سولین و بنزین تولوئن )از پتروشیمی پارس(گ

 - - - - MTBE - - 119,438دریافتی از بندر امام 

 4847 33,803 26,476 20,953 - - - سایر

 60,912,855 360,778,402 282,576,455 223,635,062 142,478,381 73,279,056 59,732,899 جمع

 

 هزينه سربار 

های مختلف به نسبت تاریخی هزینه دستمزد با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش

تسهیم شده است. هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر استهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با استفاده 

 است. شدهبینیپیشاز تغییرات تولید و نرخ تورم 

 هزینه سربار )میلیون ریال( -12جدول 

 2318 ماههسه 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 )میلیون ریال(

 241,228 1,357,508 1,052,332 803,307 644,233 521,880 437,628 296,377 دستمزد غیرمستقیم

 - 1,792,577 1,389,594 1,060,759 773,148 645,672 450,405 403,718 خدمات پیمانکاری

 1,839,111 11,283,912 8,747,218 6,677,266 4,907,414 2,531,274 2,243,862 2,326,545 برق و سوخت

 88,012 260,774 202,150 154,313 29,414 78,706 59,999 387,625 مواد شیمیایی و کاتالیست

 233,223 1,133,493 1,060,948 986,918 804,789 798,388 784,454 521,443 استهالک

 330,719 1,280,087 1,007,056 783,063 483,352 453,260 302,403 332,293 سایر

 2,732,293 17,108,351 13,459,299 10,465,626 7,642,350 5,029,180 4,278,751 4,268,001 جمع سربار



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 پتروشیمی نوری )سهامی عام(تحلیل بنیادی        

21 Novin.I.B Investment Consulting 

 شده درآمدهاي عملياتیتمام بهاي  

دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول قرارگرفته است. موجودی کاالی در جریان مواد مستقیم، 

علت اصلی افزایش موجودی  شده نیز با توجه به مجموع هزینه ساخت برآورد شده است.ساخت و کاالی ساخته

 3131 ماههسهصورت مالی  طبق. با توجه به اینکه باشدمیمربوط به  محصول برش سنگین  شدهساختهکاالی 

. اشدبمیدر سناریو پایه )گزارش فعلی( عدم فروش این موجودی مفروض ، لذا مانده است یاین موجودی باق تقریباً

 است. شدهگزارشدر بخش انتهایی این گزارش اثر فروش این موجودی بر روی سود هر سهم 

 )میلیون ریال(شده بهای تمام -13جدول 

 2318 ماههسه 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 )میلیون ریال(

 60,912,855 360,778,402 282,576,455 223,635,062 142,304,390 73,265,100 59,790,507 47,408,541 69,968,487 17,258,829 مواد مستقیم

 81,094 645,832 500,645 382,172 294,275 258,230 195,928 189,829 156,977 161,086 دسمتزد مستقیم

 2,732,293 17,108,351 13,459,299 10,465,626 7,642,350 5,029,180 4,278,751 4,268,001 3,420,089 2,405,672 جمع سربار

 63,726,242 378,532,586 296,536,400 234,482,860 150,241,015 78,552,510 64,265,186 51,866,371 73,545,553 19,825,587 مجموع هزینه های ساخت

 - - - - - - - (24,190) (88,942) (121,731) هزینه های جذب نشده

 63,726,242 378,532,586 296,536,400 234,482,860 150,241,015 78,552,510 64,265,186 51,842,181 73,456,611 19,703,856 بهای تمام شده ساخت

کاهش)افزایش( موجودی در 

 جریان ساخت
(106,156) (111,662) 1,008,381 160,381 (92,681) (2,410,019) (2,845,563) (3,598,613) (4,593,677) (4,167,896) 

بهای تمام شده کاالی تولید 

 شده
19,597,700 73,344,949 52,850,562 64,425,567 78,459,829 147,830,996 231,637,297 292,937,786 373,938,909 59,558,346 

کاهش)افزایش( در موجودی کاالی 

 ساخته شده
(198,945) 255,072 648,374 416,881 (583,112) (16,208,912) (8,527,194) (6,189,896) (8,179,193) (6,519,426) 

 53,038,920 365,759,716 286,747,891 223,110,103 131,622,084 77,876,717 64,842,448 53,498,936 73,600,021 19,398,755 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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 هزينه عمومی، اداري و فروش  

س فروش صادراتی های صادراتی بر اساهزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است. هزینه

است.  ایجادشدهپس از دو سال وقفه  3131که در سال  ایهزینههزینه لجستیک مهمترین  است. شدهبینیپیش

این هزینه برای دوره  رسدمی. به نظر باشدمی  CFRبه  FOBایجاد هزینه لجستیک ناشی از تغییر رویه فروش از 

 هایههزین است. شدهبینیپیشاین هزینه  کارانهمحافظه. در این گزارش با رویکرد لحاظ نشده است 3131 ماههسه

سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش  است. شدهبینیپیش آتی هایسالط به فروش هم بر اساس فروش مربو

به شرح جدول  آتینیز با استفاده از تورم برآورد شده است. درنهایت هزینه عمومی، اداری و فروش برای سنوات 

 باشد.زیر می

 و عمومی )میلیون ریال( های اداریهزینه -14 جدول

 2318 ماههسه 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 193,351 346,710 268,768 205,166 174,008 125,580 93,950 83,899 77,682 دستمزد و سایر هزینه های کارکنان

 - 121,656 94,307 71,990 57,592 87,870 59,095 65,742 76,031 مزایای پایان خدمت

 - 143,606 119,154 82,487 376,948 347,602 224,276 193,368 167,132 خدمات دریافتی از شرکت های گروه

 3,858 18,393 17,215 16,014 14,470 11,272 13,013 - - استهالک دارایی ها

 - 1,259,424 988,676 773,199 375,718 194,735 171,007 84,855 79,676 حق العمل کاری و کارمزد فروش محصوالت

 - 5,210,668 4,090,492 3,198,991 2,762,255 - - 976,237 1,022,558 هزینه لجستیک

 - 2,398,042 1,882,518 1,472,232 826,212 761,009 721,582 505,311 436,377 بازرسی ترخیص وکاربری اسکله

 - 3,568,479 2,801,337 2,190,800 1,875,236 839,251 278,434 380,007 169,106 هزینه های جانبی توزیع و فروش

 27,664 132,796 104,248 81,528 53,331 24,560 24,447 - - کاال و مواد مصرفی

 - 160,710 124,581 95,100 69,315 21,843 19,536 - - خدمات پیمانکاری

 - 86,723 67,227 51,318 37,404 47,070 44,849 - - اجاره ابینه

 247,176 627,204 492,511 386,770 310,891 169,520 143,918 167,475 145,606 سایر

 472,049 14,074,411 11,051,035 8,625,595 6,933,380 2,630,312 1,794,107 2,456,894 2,174,168 مجموع
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 خالص ساير درآمدهاي عملياتی 

رات شده است. تأثیارز در قالب سایر اقالم عملیاتی طبق جدول زیر گزارش تأثیردر این بخش سود و زیان ناشی از 

مقدار ارز شرکت بر اساس چهار ارز دالر، یورو، درهم و ین و  نیز لحاظ شده است. آتیهای تسعیر ارز برای سال

 تسعیر ارزیم سود برآورد شده است. تقس 3131 ماههسهو  3131،  3136 هایسالمطابق با اقل مقدار موجود طی 

 .باشدمی 3131 ماههسهمطابق عملکرد  غیرعملیاتیمیان بخش عملیاتی و 

 سایر درآمدهای عملیاتی ) میلیون ریال( -15جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(
 ماههسه

2318 
 ری( حاصل از تسعانی)زسود

 یارز یهایبدهو  تا ییدارا

 یاتیعمل

(1,285,404) (188,026) 1,656,203 567,990 11,570,409 1,288,828 1,245,509 1,507,643 621,591 

 مشکوک مطالبات نهیهز

 الوصول
- - (4,971,851) - - - - - - 

 - - - - - - - (24,190) (88,942) نشده جذب نهیهز

 یهانهیهزدرآمدها و  ریسا

 یاتیعمل
(171,363) 252,951 4,816,277 342,866 363 498 652 842 - 

 621,591 1,508,484 1,246,162 1,289,326 11,570,772 910,856 1,500,629 40,735 (1,545,709) مجموع

 ياتیعملغير درآمدهاي يرخالص سا 

ارز هم  تأثیرن به موجودی نقد محاسبه شده است. سود ناشی از سود سپرده بانکی با استفاده از نسبت تاریخی آ

 در بخش عملیاتی محاسبه شده است. شدهاشارهرویه  مطابق

 سایر درآمدهای غیرعملیاتی )میلیون ریال( -16جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(
 ماههسه

2318 
و  تا ییدارا ریتسع از حاصل( انی)زسود

 اتیمرتبط با عمل ریغ یارز  یهایبده
(182,186) 439,743 (4,272,213) 4,541,726 6,416,582 7,725,545 7,465,881 9,037,172 3,725,966 

 353,023 1,697,507 1,332,582 1,042,153 765,707 142,395 112,526 177,976 215,513 یگذار سپرده از سودحاصل

بلند  یگذارهیسرما فروش از یناش سود

 مدت
- - - - - 266 - - 266 

 اقالم و ییدارا فروش از یناش( انی)زسود

 یعاتیضا
17,182 (33,499) 3,799 988 5,953 - - - - 

 5,395 14,178 11,621 11,581 3,869 - - (34,176) 1,861,208 ریسا

 4,084,650 10,748,858 8,810,084 8,779,544 7,192,111 4,685,109 (4,155,888) 550,044 1,911,717 مجموع
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 تسهيالت 
مقدار تسهیالت  3131 ماههسهو عدم ایجاد تسهیالت جدید در دوره  3131با توجه به تسویه تسهیالت در سال 

 شدهینیبپیش. در جدول زیر تسهیالت و هزینه مالی است شدهبینیپیشبرابر صفر  آتیهای دریافتی برای سال

 است: شدهدادهنشان 

 تسهیالت و هزینه مالی )میلیون ریال( -17جدول 

  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 - - - - 2,888,221 2,891,022 2,886,382 1,167,594 تسهیالت

 - - - (2,888,221) (2,801) 4,640 1,718,788 368,836 تغییر تسهیالت

 - - - (250,177) (500,487) (589,403) (46,382) (70,176) هزینه مالی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 پتروشیمی نوری )سهامی عام(تحلیل بنیادی        

25 Novin.I.B Investment Consulting 

 انيو ز سود صورت 

ت گرفته به شرح جدول ذیل با توجه به برآوردهای صورپتروشیمی نوری شرکت  آتیصورت سود و زیان سنوات 

 باشد:می

 )میلیون ریال(صورت سود و زیان  -18جدول 

 18ماهه 3 1400 1399 1398 2317 2311 1395 1394 1393  

 58,619,606 410,803,799 322,490,313 252,205,203 141,536,726 91,057,961 77,472,916 60,342,065 80,617,446 درآمدهای عملیاتی

 (53,038,920) (365,759,716) (286,747,891) (223,110,103) (131,622,084) (77,876,717) (64,842,448) (53,498,936) (73,600,021) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 5,580,686 45,044,083 35,742,422 29,095,100 9,914,642 13,181,244 12,630,468 6,843,129 7,017,425 سود)زیان( ناخالص

 (1,650,247) (14,074,411) (11,051,035) (8,625,595) (6,933,381) (2,630,312) (1,794,107) (2,456,894) (2,174,168) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 621,591 1,508,484 1,246,162 1,289,326 11,570,772 910,856 1,500,629 40,735 (1,545,710) سایر اقالم عملیاتی

 4,552,030 32,478,156 25,937,549 21,758,830 14,552,033 11,461,788 12,336,990 4,426,970 3,297,547 سود)زیان( عملیاتی

 - - - - (250,177) (500,487) (589,403) (46,382) (70,176) های مالیهزینه

های سایر درآمدها و هزینه

 غیرعملیاتی
1,911,718 550,044 (4,155,888) 4,685,109 7,192,111 8,779,544 8,810,084 10,748,858 4,084,650 

 8,636,680 43,227,014 34,747,633 30,538,374 21,493,967 15,646,410 7,591,699 4,930,632 5,139,089 سود)زیان( قبل از مالیات

 (47,552) (766,685) (616,293) (541,636) (340,036) (307,490) - - - مالیات بر درآمد

 8,589,128 42,460,329 34,131,341 29,996,738 21,153,931 15,338,920 7,591,699 4,930,632 5,139,089 سود)زیان( خالص

 2,863 14,153 11,377 9,999 7,051 5,113 2,531 1,644 1,713 )ریال( هر سهم سود

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 سرمایه شرکت

 

 ریال افزایش می یابد. 25،182با مفروض دانستن فروش موجودی محصول برش سنگین سود هر سهم به  همچنین

 گزارش شده است.هزار تن موجودی برش سنگین  451در حدود  3131الزم به ذکر است در پایان خرداد 
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 گذاريارزش 

 گذاريمفروضات ارزش 

ات جدول زیر مفروضمحاسبه بتای پتروشیمی نوری از میانگین وزنی بتای صنعت استفاده شده است.  منظوربه

 گذارد:گذاری را به نمایش میکاررفته در این ارزشبه

 گذاریمفروضات ارزش -19جدول 

 به بعد 2055 2055 1399 1398 

  %20 %20 %20 نرخ بازده بدون ریسک

  %10.13 %10.13 %10.13 ریسکصرف 

 3 0.94 0.94 0.94 بتای اهرمی

 %30.1 %29.6 %29.6 %29.6 نرخ بازده مورد انتظار

 DDMروش  

و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد انتظار  یدهساالنه شرکت برآورد گرد یروش، سود نقد ینبه ا یگذارارزش یبرا

دوره بر اساس فرمول  ینآخر یسود نقد بینی،یشدوره پ ینپس از آخر یهاسال ی. براگرددیم یلسهامداران تنز

 3131عادی سال مالی  عمومیبا توجه به اینکه این گزارش پس از مجمع  .گرددیرشد ثابت گوردون محاسبه م

صد دربا توجه به نوسانات تاریخی در  است. شدهحذفاست، سود تقسیمی در مجمع از محاسبات  شدهانجامشرکت 

درصد  32 این نسبت معادل به درصد سود تقسیمی در مجمع اخیر شرکتبا توجه  آتی واتسن برای ،سود یمتقس

 شده است.در نظر گرفته
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 DDMروش  -20 جدول

 به بعد 2055 1400 1399 1398  

    42,460,329  34,131,341  29,996,738 سود خالص
   %92 %92 %92 تقسیم سودنسبت 

  164,965,563  39,140,547  31,462,764  27,651,428 سود تقسیمی
 %5 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %30.1 %29.6 %29.6 %29.6 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
  74,861,928  17,996,669  18,743,054  21,342,206 سود تقسیمی تنزیل شده

  132,943,857 ارزش فعلی شرکت
  3,000,000,000 تعداد سهام

  44,315 )ریال( ارزش فعلی هر سهم شرکت

 

 است: شدهدادهدر جدول ذیل نحوه محاسبه نرخ رشد نشان 

 نرخ رشد بلندمدت -21جدول 

 نرخ رشد بلندمدت

سود انباشت نسبت  7.8% 
سهام صاحبان حقوق یبازده  66.2% 

سهام سود رشد نرخ  5.2% 
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 تيحساس ليتحل 

عوامل تأثیرگذار بر سودآوری شرکت مهمترین  ازجمله خوراک )میعانات گازی( و نرخ ارزنرخ  اینکه بهبا توجه 

و نرخ ارز بر روی سود هر سهم در سال  خوراکتغییرات نرخ  تأثیراست، در این بخش به بررسی  پتروشیمی نوری

 است. 3131در سال  خوراک دالری دهنده قیمتترتیب سطر افقی نشانایناست. به شدهپرداخته 3131

 )ریال( حساسیت سود هر سهم به درصد تغییرات قیمت محصوالت -22جدول 

 نرخ دالری میعانات گازی )خوراک( 

 520 490 462 430 400 370 نرخ دالر

90,000 14,920 11,658 8,395 4,967 1,871 -1,392 

100,000 18,045 14,420 10,795 6,986 3,546 -79 

114,920 22,708 18,542 14,376 9,999 6,045 1,879 

120,000 24,295 19,945 15,595 11,025 6,896 2,546 

130,000 27,420 22,708 17,995 13,044 8,571 3,858 

140,000 30,545 25,470 20,395 15,063 10,246 5,171 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 پتروشیمی نوری )سهامی عام(تحلیل بنیادی        
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 مالحظات خاص 
 3نوسان داشته است. این نسبت از  شدتبهگذشته  هایسالپتروشیمی نوری طی  ناخالص سودنسبت حاشیه 

کاهش داشته  3131درصد در پایان سال مالی  1افزایش و سپس به  35درصد در سال  36به  3131درصد در سال 

 نبوده است. همچنین مؤثربه لطف سود تسعیر ارز این تغییر در حاشیه سود خالص چندان 3131است. البته در سال 

علت  رسدمیاست. به نظر  یافتهافزایشدرصد 31به  مجدداًشیه سود ناخالص حا 3131در سه ماه ابتدایی سال 

 3131 ماههسه. طبق گزارش تفسیری مدیریت دوره باشدمینرخ خوراک میعانات گازی  تغییر ،اصلی این نوسانات

علت مرغوبیت دالر برای میعانات گازی پارسیان به  5 عالوهبهدرصد فوب میعانات گازی  35، نرخ خوراک بر اساس 

تعدیل نرخ مزبور با شرکت ملی نفت  منظوربهشرکت ضمت تهدید شمردن نرخ باالی خوراک، ابراز داشته  .باشدمی

به نتایج مذاکرات و  شدتبهوضعیت سودآوری آینده شرکت  رسدمیبه نظر  درنهایتایران مشغول مذاکره است. 

ت. الزم به ذکر است در بخش تحلیل حساسیت اثرات تغییر اس خوردهگرهاعالمی از سوی شرکت ملی نفت  هاینرخ

 است. شدهدادهشرکت نشان  3131نرخ خوراک بر سود هر سهم سال 


