
 

 
 

 

 گزارش تحلیلی

 شیرازپتروشیمی شرکت 

 

 

 

 

 

 

 1398 آبان

  

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=38437201078089290


تروشیمی شیرازپارزشگذاری شرکت    

 

 

2 

 

 
 

 تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

 

و شرکت فرعی خدمات فنی مهندسی گسترش  (شرکت اصلی)گروه شامل شرکت پتروشیمی شیراز 

به صورت شرکت  1343اسفند  18در تاریخ  اصلیشرکت  .اسـت (خـاص سـهامی)پتروشیمی شیراز 

به شیراز انتقال  مرکز اصلی شرکت از تهـران 1372اسفند  26در تاریخ  است.شده  سهامی خاص تاسیس

ذیرفته شـده اسـت. در حـال پ "شیراز"در بورس اوراق بهادار تهران با نماد  1383ت در سال شرک .یافت

شرکت پتروشیمی شیراز جزو واحدهاي تجاري فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان  حاضـر،

در شیراز،  کارخانهباشد. مرکز اصلی گذاري غدیر میشرکت سرمایه بـوده و کنتـرل کننـده نهـایی آن،

 .است سـد درودزن واقـع –جاده پل خـان 6کیلومتر 
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 سهامدارانو  ت مدیرهئاعضای هی

 سمت نام اعضاي هیئت مدیره

 رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم فارسی شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان )سهامی خاص(

 شرکت سرمایه گذاري هامون سپاهان)سهامی عام(
عبدالرحیم 

 قنبریان

هیئت مدیره و مدیر  عضو

 عامل

 نائب رئیس هیئت مدیره خسرو رحمتی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان )سهامی عام(

 عضو هیئت مدیره شهرام حیدري شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام(

 عضو هیئت مدیره هوشنگ ایزدي شرکت سرمایه گذاري مدبران اقتصاد)سهامی خاص(

 

 

 درصد سهامداري نام سهامدار

7/52 -سهامی عام-شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان  

7/28 -سهامی خاص-گذاري مدبران اقتصادشرکت سرمایه  

9/4 -سهامی عام-شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  

5/1 -سهامی عام-گذاري هامون سپاهانشرکت سرمایه  

5/1 صندوق بازنشستگی کشوري  

 1 سهام-گذاري ایرانیانگروه پتروشیمی سرمایهشرکت 

7/9 سایر  

 100 مجموع کل
 

 

 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و منطقه و جهان و وضعیت رقابتی آن 

هـاي داخلـی رقیـب شـرکت .ره و آمونیاک استکه عمدتا اوپتروشیمی شیراز  سبد محصوالت شرکت

شرکت پتروشیمی  یمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان.پتروش پـردیس،عبارتنـد از: شـرکت پتروشـیمی 

شرکت پتروشیمی شیراز با  .است داراتن  میلیـون 3.2معـادل تولیدي ظرفیت اسمی  شیراز در حال حاضر

در بخـش . را در امـر صـادرات ارتقـاء داده اسـت خودایجاد زیر سـاخت در مبـادي صـادراتی جایگـاه 

انحصاري  پتروشیمی شیراز نقطه قوت نوع محصول تولیدي در شرکت 7، وجود حداقل محصوالت تنـوع

آتی بازار محصوالت پتروشیمیایی  وساناتباشد که قادر است در نرقباي داخلی می این شرکت در برابر کلیه
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شیراز شیمی شرکت پترو .باشد پـذیري مناسـبی مشتریان بزرگ داراي قدرت انعطـافو رفتارهاي انفعالی 

گرانول را توأمـان در  ور است که هر دو نوع اوره پریل وکننده کودهاي شیمیایی در کشتنها شرکت تولید

همزمان سه کود  منطقه خلیج فارس است که تولید درهمچنین تنها شرکت پتروشیمی  .تولید دارد مـدار

از لحـاظ دسترسـی بـه منـابع خـوراک و . آمونیم پریل را دارد نیتروژنه اوره پریـل، اوره گرانـول و نیتـرات

مدت  بلندروشیمی داراي مزیت بهتري در هاي پتپتروشیمی شیراز نسبت به سایرشرکت سـوخت، شـرکت

 .است

 .گیردور توسط پتروشیمی شیراز انجام میتولید و فروش اوره کش %28در بعد کشوري، نزدیک به 

هاي بازرگانی ضعف لجستیکی از جهت تحمیل هزینه نقطهدر مقایسه با رقباي خارجی حاشیه خلیج فارس، 

 پتروشیمی شیراز ازاست. البته با فراهم شدن امکان صادرات محصوالت  بیشتر در زمـان صـادرات مطـرح

موقعیت مطلوبی از پتروشیمی شیراز  مسـیرهاي زمینـی بـه کشـورهاي همسـایه نظیـر افغانسـتان، شـرکت

فارس  ان فروش داخل با توجه به عدم توسعه صـنعت کشـاورزي در حاشـیه خلـیجدر زمینه امک. استا دار

شایان ذکر است که نرخ فروش سایر  .باشدقطب کشاورزي، داراي نقطه قوت می شیراز در و قرارگیري

س کاال در بور %5 نهايم FOBمحصوالت عمدتا بر اساس قراردادها و مصوبه شوراي رقابت و با نرخ پایه 

 .است قیمت و عرضه گردیدهتعیین 

 گیرید.فارس انجام میپتروشیمی از  شرکت تامین گاز
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 فرایند تولید و محصوالت شرکت

 
 

  ستفاده از اوره به صورت گسترده در کودهاي شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن ا پریل:کود اوره گرانول و

 .شودمی

 :گردد. بیشترین موارد _تجزیه مواد آلی ایجاد می هیدروژنی عنصر ازت می باشد که ازآمونیاک مهمترین ترکیب  آمونیاک

 .شوداستفاده می که در تهیه اوره، نیترات و اسید نیتریک استفاده آمونیاک درون واحدي است

 شودها استفاده میها و ضد یخها، پالستیکها، رنگمحصوالتی همچون حاللاي سبک و فرار است که در تولید ماده: متانول. 

  روده کردن خاک، جهت کشاورزي بکار مینوعی کود شیمیایی است که براي نیترات: نیترات آمونیوم. 

  هاي معدنی و آلییه کودهاي شیمیایی، تولید نیتراتبراي تهاین محصول اسید قوي و مایعی خورنده است که  نیتریک:اسید 

 .کاربرد دارد سازي_و صنایع پالستیک

 هاي دوجداره، تصفیه زیرکنیوم و شستن فلزهاي مذاب ها و پنجرههاي المپاین محصول عموما جهت پرکردن حباب: آرگون

 .رودشده در آن به کار می به منظور جداکردن گازهاي حل

 Uan :باشداري در اختیار پتروشیمی شیراز میدر منطقه خلیج فارس بصورت انحصهاي موجود این محصول در میان شرکت 

و ضایعات کمتر، ضریب شوري  تر، تلفات_داري راحت_هاي کشاورزي، حمل و نقل و انباردر زمین و داراي قابلیت جذب بهتر

ها و استفاده از زیر ساخت هاي آبیاري قطره اي جهت _مغذي پذیري افزودن سموم کشاورزي و سایر ریز_تر، امکان_پایین

 .باشدجهت استفاده در شرایط خشکسالی میتوزیع در زمین و همچنین مزیت رقابتی بهتر 
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 های مشابه داخلیمقایسه شرکت با دیگر شرکت

 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  

 

 

 شرکتهای عمده ریسک

  شـرکت ملـی هاي ارزي شرکت بابت تسـهیالت فاینـانس و بـدهی بـهتوجه به این موضوع که میزان بدهیریسک نرخ ارز: با 

بعضا زیان تسـعیر  ها وبدهی باشد، لذا نوسانات نرخ ارز موجب تغییر مبلغ ریالیاي میشیمی شامل مبلغ عمدهع پتروصنای

ن قیمت، اقـدام بـه تصـفیه ریالی ارزا گردیده است. در همین راستا مدیریت شرکت سعی دارد تا با اخذ منابع مالی ارز

 .ارزي نماید هـايبـدهی

  وصباشد، افزایش نرخ گاز به خصـن مواد اولیه شرکت، گاز خوراک میتری_از آنجا که عمده :هاي انرژياملافزایش بهاي ح 

 .در فصول سرد سال، تاثیرات با اهمیتی در بهاي تمام شده محصوالت دارد

 گردد، افـت ناگهـانی نـرخ در برخـی ازین می: با توجه به اینکه نرخ اوره صادراتی به صورت جهانی تعینرخ فروش صادراتی 

 .گردد_وجب کاهش چشمگیر در فروش شرکت میهاي سال مماه

  از یک سو  صـورت گرفتـه، هايجمله تحریم هاي ایجاد شده در جوامع ازخی محدودیتاقتصادي و سیاسی: برریسک

توسط  عـدم امکـان واریـز وجـه نقـد توان بـه_نماید که به عنوان مثال میهاي صادراتی ایجاد میمشکالتی را براي فروش

قطعات  هایی را در ارتبـاط بـا خریـد لـوازم ومحدودیت هاي ایرانی اشاره نمود و از سوي دیگربرخی مشتریان خارجی به بانک

 .نمایدها ایجاد میضروري از جمله کاتالیست

 ارزي به شرکت هاي _جم تسهیالت مالی پرداختنی و بدهیباشد حمشخص میهمانگونه که  :وضعیت سرمایه در گردش

سري سـرمایه در گـردش در پایـان منجر به ک 3پتروشیمی بابت خرید و ساخت طرح اوره و آمونیاک منطقه  ملی صنایع

هـاي هزینه هاي ارزي از محل تسعیر ارز ولوگیري از افزایش تسهیالت و بدهیمدیریت شرکت جهت ج سـال گردیـده کـه

 .هاي ارزي نمایدیمت اقدام به تصفیه بخشی از بدهیاخذ تسهیالت ریالی ارزان ق مـالی قصـد دارد بـا

 هاي عملیاتی موجـب ورودهاي متوالی هر چند فعالیتهاي نقدي در سالدر ارتباط با جریان :هاي نقدينقدینگی و جریان 

 ها ملزم به اخذ تسهیالت بوده اسـت. قابـلجهت تسویه برخی از بدهی مناسب وجه نقد به درون شرکت شده است اما شرکت

 .هزینه گاز مصرفی استذکر است که عمده ترین ورودي و خروجی وجه نقد از محل فروش محصوالت و 
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 شرکتنرخ فروش و مبلغ فروش و فروش، مقدار تولید آمار بینی پیش
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 مفروضات

  درصد است.  65مقدار ثابت  برابر تقریبا هاي متوالیآمونیاک به اوره در طی سالمقدار تولید نسبت

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

.داده شده است

 درنظر  ریال 125.000و  120.000و  115.000به ترتیب  1400و  1399، 1398هاي مالی نرخ دالر در طی سال

گرفته شده است.

 10 برابر 1400و  1399 هايماهه اول سال و براي سال 6برابر نرخ 1398هاي مالی نرخ گاز خوراک در طی سال 

 سنت درنظر گرفته شده است.

 

 جدول تحلیل سود و زیان

 

 
 

 

139813991400شش ماهه 13951396139798دوره منتهی به

12،292،32617،168،81526،996،35717،163،86534،337،63036،905،48839،596،513درآمدهاي عملیاتی

25،640،261-24،510،418-17،035،143-7،700،458-14،114،951-9،939،297-7،895،303-بهاي تمام  شده درآمدهاي عملیاتی

4،397،0237،229،51812،881،4069،463،40717،302،48712،395،07013،956،252سود )زیان( ناخالص

5،122،946-4،418،938-3،789،549-1،525،471-2،827،993-2،322،800-2،650،531-هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

0000000سایر درآمدهاي عملیاتی

120،00000000-14،265-سایر هزینه هاي عملیاتی

1،732،2274،786،71810،053،4137،937،93613،512،9387،976،1328،833،306سود )زیان( عملیاتی

1،731،021-1،731،021-1،731،021-683،432-1،935،709-3،884،771-1،590،651-هزینه هاي مالی

131،609000سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- درآمد 

1،251،548-1،251،548-1،251،548-1،155،574-1،251،548-2،352،713-256،486-سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

1،450،7666،866،1566،098،93010،530،3694،993،5635،850،737-16،699سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

317299-270812-571085-550137-372،367-00مالیات بر درآمد

1،450،7666،493،7895،548،7939،959،2844،722،7505،533،439-5،791سود )زیان( خالص

2841،273108819539261085-1سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

5،100،0005،100،0005،100،0005،100،0005،100،0005،100،0005،100،000سرمایه
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 سهم تحلیل تکنیکال

 
تومان  960قیمت سهم در ناحیه حمایتی  در حال حاضراست.  و اصالحی منظر تکنیکال سهم همچنان در روند نزولیاز 

اي به ورود نشده _حاکم بر سهم فعال توصیهد اصالحی . ولی با توجه به رونوجود دارددر سهم  احتمال نوسان مثبتو است 

.شودخودداري  سهماز ورود به  اتمام روند اصالحی در سهم اطمینان حاصل نشده استو بهتر است تا زمانی که از 

 

 گیرینتیجه
هاي حاملو همچنین با توجه به اینکه احتماالت و شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ  موارد تحلیلی ذکر شده در باالبا توجه به 

منتظر ادامه اصالح و رسیدن خریداران ورود به سهم چندان توصیه نشده و بهتر است انرژي و سوخت مصرفی وجود دارد، 

  .باشندتر براي ورود قیمت به نواحی جذاب

 

 


