
شركت سرمايه گذاري سعدي
١٤٠٠تابستان 

گزارش تحليل شركت پتروشيمي خراسان



  .رودمي شمار به پتروشيمي حوزه در جهان كشورهاي مهمترين از يكي گاز و نفت عظيم ذخاير به توجه با ما كشور•

 قرار دنيا دوم رتبه در روسيه از پس گاز ذخاير نظر از و دنيا سوم رتبه در عربستان و ونزوئال از پس نفتي ذخاير نظر از كشورايران•
.است گرفته

 داده صاصاخت خود به را غيرنفتي صادرات عمده بخش كه بوده كشور استراتژيك و مهم صنايع از يكي ايران در پتروشيمي صنعت•
  .است

.دهد كاهش را نفت فروشي خام به كشور وابستگي تواند مي رقابتي مزيت به توجه با صنعت اين•

 خوراك وانبعن گاز از دارند دسترسي گاز وسيع منابع به كه وكشورهايي باشد مي زغالسنگ و گاز پتروشيمي واحدهاي عمده خوراك•
.شود مي استفاده خوراك عنوان به گاز از عمده طور به عظيم ذخاير به توجه با ما كشور در كه كنند مي استفاده ارزانتر

معرفي صنعت

دسته بندي شركت هاي پتروشيمي در ايران



 اربك خاك خيزي حاصل و محصول افزايش جهت در كشاورزي صنعت در كه است شيميايي كود ترين پرمصرف و ترين مهم اوره•

.مي رود

 جهان در توليدي اوره كل از .است مناسبي كود غالت همه ويژه به گياهان اغلب براي و باشد مي ازته كودهاي مهم ترين از اوره•

 غيره و خودروسازي صنعت پزشكي، مصارف دام، خوراك مالمين، پودر توليد در بقيه و رسيده كشاورزي مصرف به آن درصد ٨٠حدود

.شود مي استفاده

 توليد اوليه مواد جمله از مواردي به توان مي كه هستند تاثيرگذار شيميايي كودهاي و اوره تقاضاي تغييرات بر مختلفي عوامل•

.ردك اشاره غذايي الگوي تغييرات و جمعيتي تغييرات اقتصادي، رشد هوايي، و آب تغييرات ،)سنگ زغال و طبيعي گاز(اوره

 لگويا اين و باشد مي سال دوم فصل نيم در جنوبي كره نيم در و سال اول نيمه در زمين شمالي كره نيم در اوره كود مصرف دوره•

.نمايد مي تقاضا ايجاد مصرف

اوره



صنعت اوره در جهان
ظرفيت توليد اوره 

درصد از اين توليد در قاره  ٧٠ميليون تن و در حدود  ٢٠٠حدود  ٢٠٢٠توليد جهاني اوره در سال •

.آسيا بوده است

هان مي كشور هاي چين، هند و امريكا به ترتيب بزرگترين توليدكننده و مصرف كننده اوره در ج•

.باشند

.  با توجه به تقاضا در هند و آمريكا، اين دو كشور بزرگ ترين واردكنندگان هستند•

. ميليون تن افزايش يابد ٣٠٠نرخ رشد ظرفيت توليد به  ٢٠٣٠پيش بيني مي شود تا سال •

در حال  EECAپروژه هاي جديد در كشور هاي هند و بنگالدش، نيجريه، مصر و كشورهاي عضو •

.راه اندازي است



چشم اندار عرضه و تقاضاي اوره
٢٠٢٤چشم انداز تقاضاي اوره تا 

٢٠٢٤چشم انداز عرضه اوره تا 



روند قيمتي اوره 



صنعت اوره در ايران 

.باشد مي اوره صادركنندگان و توليدكنندگان بزرگترين از يكي تن ميليون ٩ حدود در ساالنه توليد با  ايران  حاضر حال در•

.شود مي لردگان و كرمانشاه خراسان، شيراز، پرديس، پتروشيمي شامل ايران در اوره كننده توليد هاي شركت•

 اوره درصد ٨١ حدود مقدار اين از كه بوده تن ميليون ٣ حدود كشور داخل اوره مصرف مقدار كل ١٣٩٩ سال در آمارها آخرين طبق•
.باشد مي حمايتي

 توليدي يتظرف به توجه با شركت ها از يك هر لذا باشند مي اوره صادرات سپس و داخلي نياز تامين به موظف اوره كننده توليد هاي شركت•
.كنند مي تامين را نياز اين از بخشي خود،
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اوره سازان در بازار سرمايه



پتروشيمي خراسان

 با ١٣٩١ درسال و نمود فعاليت به شروع شمالي خراسان استان در ١٣٧٥ سال در خراسان پتروشيمي شركت•
.شد پذيرفته فرابورس بازار در خراسان نماد

.باشد مي مالمين كريستال و اوره آمونياك، شامل شركت محصوالت •
 مالمين كريستال تن هزار ٢٠ و اوره تن هزار ٤٩٥ آمونياك، تن هزار ٣٣٠ با برابر شركت توليد اسمي ظرفيت •

.است
:از عبارتند شركت سهامداران•

درصد ٤٢.٦ تاپيكو
درصد ١٩ پتروفرهنگ

درصد ١٣.٢ پارسان
درصد ١١.٧٤ صبا آتيه گذاري سرمايه

 فرآيند توليد



روند سودآوري پتروشيمي خراسان
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كليات پتروشيمي خراسان در يك نگاه
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مفروضات  تحليل پتروشيمي خراسان

موجود، اطالعات به توجه با اول ماهه ٦ در .است گرفته شده نظر در سنت ١٣ دوم ماه ٦ در شركت گاز نرخ المللي، بين هاب هاي در گاز نرخ افزايش به توجه با 
.است نموده پرداخت مترمكعب هر براي سنت ٩.٦ حدود  شركت

اين با محصول فروش عدم صورت در ولي باشد مي شركت ضرر به كه فروشد مي توليدي واحد درب كيلو هر ازاي به ريال ٧٩٦٢ نرخ به را حمايتي اوره شركت 
.داشت نخواهد وجود شركت براي صادرات امكان نرخ



صورت سود و زيان پتروشيمي خراسان

شود مي شركت آوري سود كاهش باعث موضوع اين كه دهد مي انجام را خود صادراتي فروش درصدي ٣٠ الي ٢٠ تخفيف با شركت تحريم ها بدليل.
باشد داشته آوري سود سهم هر ازاي به ريال ١١،٧٣٦ معادل ١٤٠٠ مالي سال در شركت رود مي انتظار اوره رشد به رو قيمت و دالر نرخ به توجه با.



تحليل حساسيت پتروشيمي خراسان

افزايشي نيز اوره جهاني نرخ همچنين و باشد مي ريال ٢٧٠٠٠٠ تا ٢٦٠٠٠٠ محدوده در دالر نرخ حاضر حال در كه اين به توجه با 
.كند رشد ريال ١٤.٢٤٩ محدوده تا شركت سم هر سود داشت انتظار مي توان مي شود، بيني پيش

دالر
اوره



 گذاري ايهسرم شركت تحليلگران نظرات بيانگر تنها گزارش اين
 و خريد جهت توصيه اي معني به عنوان هيچ به و است سعدي
 گذاري سرمايه شركت و نمي باشد شركت اين سهام فروش
 انجام از ناشي زيان و ضرر قبال در مسئوليتي گونه هيچ سعدي
.رفتگ نخواهد عهده بر را گزارش اين بر اتكا با معامله اي هرگونه

گزارش تحليل شركت پتروشيمي خراسان


