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 تاريخچه و موضوع فعالیت شرکت

 

هـاي اسـتان شرکت صنایع پتروشـیمی کرمانشـاه بـه صـورت شـرکت سـهامی عـام تاسـیس شـده و در اداره ثبـت شـرکت

 13/06/1390بـرداري شــده و در تـاریخ بـه صــورت آزمایشـی بهــره 1386 کرمانشـاه بـه ثبـت رسـیده اسـت و در دیمـاه

 شده است. ـهدر بــورس اوراق بهـادار تهــران پذیرفتـ

به عنوان منبع اصلی درآمدهاي شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، علیرغم شرایط نامساعد اقتصادي، و اوره فروش محصول 

. این مهم از طریق حفظ و گسترش است کاهش قیمت جهانی و تشدید رقابت، روند معمول خود را طی نمودهها، اعمال تحریم

عراق و توسعه صادرات زمینی و پاسخگویی به تقاضاي موجود عملی گردید و در زمینه بازارهاي کشورهاي همسایه بخصوص 

صادرات دریایی نیز با راه اندازي انبار بندر امام خمینی زیرساخت الزم براي تسریع و تسهیل این امر فرآهم شد تا صادرات 

تداوم  هاي قبل در سال جاري نیزدر سالترتیب روند فروش  هاي جنوب شرق آسیا انجام شود. بدینرقابل توجهی به کشو

 .یافت

 سهامدارانو  ت مديرهئاعضای هی

 

 سمت اعضاي هیئت مدیره نام و نام خانوادگی

 رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان لطف اله عبدالهی نیا

 عضو هیات مدیره و مدیرعامل گذاري هامون سپاهانشرکت سرمایه حسین صباغ

 نائب رئیس هیات مدیره گذاري ایرانگروه پتروشیمی سرمایه کریمیعلی 

 عضو هیات مدیره گذاري مدبران اقتصادشرکت سرمایه اسمعیل بردیده

 عضو هیات مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان حسین آقایی تبریزي 
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 درصد سهامداري نام سهامدار

 46 سهامی عام-پارسیانشرکت گروه گسترش نفت وگاز 

 20 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان

 5/3 سهامی خاص-شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

 5/1 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 29 سایر

 100 جمع

 

 

 های مشابه داخلیشرکت با ديگر شرکتظرفیت تولید مقايسه 

 

 ظرفیت تولید اوره)تن(   نام واحد تولید کننده 
ظرفیت تولید  

 آمونیاک)تن( 

 2040000 3225000 پتروشیمی پردیس  

 1005000 1567000 پتروشیمی شیراز  

 396000 660000 پتروشیمی کرماشا  

 330000 495000 پتروشیمی خراسان  
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 شرکت از بازار داخلسهم 

 1396  1397سال 

نام  

 محصول 
 صادرات)تن( بازار داخل)تن(سهم شرکت از 

سهم شرکت از بازار  

 داخل)تن( 
 صادرات)تن(

 406054 2968832 355165 315676 اوره

 

 

  طرح توسعه شرکت

 است. هاي شغلی جدید در استان کرمانشاهظرفیت تولید مجتمع و ایجاد فرصت برابر نمودن هدف از طرح توسعه فاز دوم دو

پیشرفت فیزیکی  درصد 28 تاکنون به دلیل مشکل در تامین مالی به تاخیر افتاده است. 2فاز اندازي پروژه طرح توسعه _راه

  .انجام شده استپیشرفت برنامه اي درصد  100و  1397 سال تا پایان

  عوامل موثر بر عملیات شرکت

 هاي اولیه کاهش قیمت محصوالت صادراتی در مقایسه با سال 

 بر فروش صادراتی و درآمدهاي حاصله از آن هاي جدید علیه کشوراثرات تحریم 

 ورود رقباي جدید 

 افزایش قیمت مواد اولیه 

  فرصتهای صنعت

 هاي زیست محیطیکاهش تولید اوره در چین به دلیل سیاست 

 هاي آزادنزدیک بودن به منابع گازي و دسترسی به آب 

 رشد اقتصادي استرالیا و برزیل 
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 تهديدهای صنعت

  محصول اورهوضع قیمت تثبیتی 

 روند صعودي قیمت خوراک 

 روند نزولی قیمت محصول در بازارهاي جهانی 

  به منظور اجراي پروژه طرح توسعه فاز دو (ارزي و ریالی)مشکالت در تأمین منابع مالی 

 ریسک رقبا و رشد تولید اوره در کشور 

 نوسانات قیمت ارز  

 تجزيه و تحلیل ريسک شرکت

:هر گونه تغییر در افزایش نوسانات نرخ بهره،  گذاري تأمین مالی شرکتتوجه به سیاست با ريسک نوسانات نرخ بهره

 نماید.شرکت را متاثر می

باشد لذا هاي جانبی و فروش محصول بر پایه تسعیر ارز میبا توجه به اینکه خرید سرویس: ريسک نوسانات نرخ ارز

شود. در همین راستا مدیریت شرکت سعی دارد تا با اخذ می هرگونه افزایش در تسعیر نرخ ارز موجب کاهش سود شرکت

 هاي ارزي نماید.منابع مالی ریالی ارزان قیمت، اقدام به تسویه بدهی

باشد افزایش نرخ گاز به خصوص ترین مواد اولیه شرکت گاز خوراک می: از آنجا که عمدههای تولیدريسک قیمت نهاده

 تمام شده محصوالت دارد. در فصل سرما تاثیر مهمی بر بهاي 

:هاي جهانی محصوالت تولیدي شرکت، مستقیماً بر سودآوري شرکت تأثیرگذارکاهش نرخ ريسک کاهش قیمت محصول 

 بود.  خواهد

المللی در ارتباط با حملهرگونه تغییرات احتمالی بین المللی و يا تغییر مقررات دولتی:ريسک مربوط به عوامل بین 

ییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی بر تولید و صادرات بر سودآوري شرکت تأثیر مستقیم محصوالت، یا تغ

 . خواهد داشت

تنوع بخشی به مشتریان و ورود به بازارهاي جدید در  هاي موجود در بازار فروشبه دلیل محدودیت :ريسک تجاری

 .دستورکار شرکت قرار گرفته است
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 شرکتمقدار تولید و فروش، نرخ فروش و مبلغ فروش آمار بینی پیش
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 مفروضات

  درصد است.  58مقدار ثابت  برابر تقریبا هاي متوالیآمونیاک به اوره در طی سالمقدار تولید نسبت

  هاي جهانی رشد نرخ رشد هاي بعد متناسب با رشد دالر وماهه و سال 6برابر با میانگین  1398در سال نرخ فروش

.داده شده است

 درنظر  ریال 131.771و  126.500و  115.000به ترتیب  1400و  1399، 1398هاي مالی نرخ دالر در طی سال

گرفته شده است.

 سنت درنظر گرفته شده  10و  10و  7به ترتیب  1400و  1399، 1398هاي مالی نرخ گاز خوراک در طی سال

 است.

 

 زيانجدول تحلیل سود و 

 

 

 

1394139513961397139813991400دوره منتهی به

5،215،0314،852،4065،702،98410،236،59313،057،87114،575،92915،638،757درآمدهاي عملیاتی

6،767،581-6،267،427-4،996،501-3،827،970-2،778،071-2،481،705-2،405،469-بهاي تمام  شده درآمدهاي عملیاتی

2،809،5622،370،7012،924،9136،408،6238،061،3708،308،5028،871،176سود )زیان( ناخالص

1،367،270-1،199،753-1،022،846-801،365-712،231-489،463-491،593-هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

128،243-128،243-128،243-128،243-17،312-3،402-35،115-سایردرآمدها و هزینه هاي عملیاتی

2،282،8541،877،8362،195،3705،479،0156،910،2816،980،5067،375،663سود )زیان( عملیاتی

476،395-476،395-476،395-381،830-386،250-415،425-379،604-هزینه هاي مالی

سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- درآمد 

سرمایه گذاري ها
144،49773،122-7،92140،32140،32140،32140،321

2،047،7471،535،5331،801،1995،137،5066،474،2076،544،4316،939،588سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

0000000مالیات بر درآمد

2،047،7471،535،5331،801،1995،137،5066،474،2076،544،4316،939،588سود )زیان( خالص

5804355101،4561،8341،8541،966سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

3،529،2003،529،2003،529،2003،529،2003،529،2003،529،2003،529،200سرمایه
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 سهم تحلیل تکنیکال

 
بنظر نوسانات مثبت و تومان است و  850است. حمایت مهم سهم در قیمت  منظر تکنیکال سهم همچنان در روند نزولیاز 

.در قیمت سهم رخ دهددر آن محدوده  صعودي

 

 گیرینتیجه

ال احتمشود. دیده نمی سهم و خرید نگهداريتوان گفت جذابیت چندانی در می موارد تحلیلی ذکر شده در باالبا توجه به 

خروج از سهم با گروه به همراه داشته باشد. هاي هماند ریسک باالیی براي سهم و شرکتتوهاي انرژي میافزایش نرخ حامل

 تر بنظر گزینه معقولی است.هاي پایینهدف ورود در قیمت

 


