
تحلیل بنیادی

نوریپتروشیمی شرکت

پدرام بوساک: تحلیلگر

1400فروردین 



معرفی شرکت
ماتیکی شرکت پتروشیمی نوری به عنوان چهارمین و همچنین بزرگترین تولید کننده مواد آرو

ساله سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 5در ایران از جمله طرح های استراتژیک برنامه 
ج بوده است که در حال حاضر از جمله مجتمع های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلی

هکتار در حاشیه 61این مجتمع در زمینی به مساحت . قرار دارد(هلدینگ خلیج فارس)فارس
کیلومتری از مرکز استان بوشهر در منطقه ویژه اقتصادی 280شمالی خلیج فارس به فاصله 

.انرژی پارس در بندر عسلویه واقع شده است



معرفی شرکت

با این مجتمع به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های محصوالت آروماتیکی در جهان
افتتاح شده و تاکنون 1386میلیون تن در سال به صورت رسمی در تیرماه 4/5ظرفیت اسمی 

.درحال فعالیت و تولید می باشد

 میلیون تن است2.5ظرفیت کل آروماتیک کشور در حدود.



لیست سهامداران عمده

درصد نام سهامدار ردیف

69% شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1

15% نفت و گاز و پتروشیمی تامینشرکت سرمایه گذاری 2

6% صندوق بازنشستگی کشوری 3

10% سایر سهامداران 4

سهامداران و سرمایه شرکت

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ محل افزایش سرمایه سرمایه قبلی سرمایه جدید

1399/9/16 سود انباشته 3.000.000.000 9.000.000.000



فرآیند تولید



محیط کسب و کار

فرصت ها
دسترسی به آب های آزاد و زیرساخت های صادراتی

وجود معافیت ها و تسهیالت موجود در منطقه ویژه اقتصادی پارس

دسترسی آسان به منابع خوراک

وجود تقاضا برای محصوالت شرکت در بازار

تهدیدها
نوسانات نرخ ارز

قیمت باالی خوراک و حامل های انرژی

محدودیت های بین المللی فروش محصول

 (بورس)الزام به فروش محصوالت به شرکت های همجوار و شرکت های داخلی



پروژه های شرکت

پتروشیمی هنگام

 تن آمونیاک750.000تن اوره و 1.155.000ظرفیت تولید

سنگینشیرین سازی برش 

کاهش سولفور برش سنگین



محصوالت شرکت

برش سنگین

31%

برش سبک

21%

پارازایلین

16%

رافینیت

13%

بنزن

10%

سایر

9%

سبد درآمدی شرکت



صورت وضعیت مالی شرکت

دریافتنی های 

تجاری

34%

سرمایه گذاری های

کوتاه مدت

21%

موجودی مواد و 

کاال

19%

موجودی نقد

11%

سرمایه گذاری های

بلندمدت

10%

دارایی ها

پرداختنی های 

تجاری و سایر 

پرداختنی ها

65%

هسود انباشت

23%

پیش دریافت ها

5%

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



درآمد شرکت
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روند درآمدی شرکت

درآمد کل سود خالص
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399فروش ماهانه 



سود و زیان شرکت

صورت سود و زیان

%609,266,079100%77,472,91691,057,961141,536,726244,524,770240,226,884378,482,552100فروش

%80-486,563,151-%77-290,845,441-185,159,963-200,009,854-131,622,084-77,876,717-64,842,448-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%122,702,92820%12,630,46813,181,2449,914,64244,514,91655,066,92187,637,11123سود )زیان( ناخالص

%7-39,613,209-%9-34,468,048-25,778,517-21,721,029-6,933,381-2,630,312-1,794,107-هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

%7,110,5941%1,500,629910,85611,570,7725,530,34922,064,50418,658,0665خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

%90,200,31315%12,336,99011,461,78814,552,03328,324,23651,352,90871,827,12919سود )زیان( عملیاتی

%00%250,1770000-500,487-589,403-هزینه های مالی

%16,332,9383%4,155,8884,685,1097,192,1117,457,9589,799,76313,066,3513-خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

%106,533,25217%7,591,69915,646,41021,493,96735,782,19461,152,67184,893,47922سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

%2-12,251,324-%3-9,762,750-6,232,659-1,652,085-340,036-307,490-0مالیات

%94,281,92815%7,591,69915,338,92021,153,93134,130,10954,920,01275,130,72920سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

%94,281,92815%7,591,69915,338,92021,153,93134,130,10954,920,01275,130,72920سود )زیان( خالص

2,5315,1137,05111,3776,1028,34810,476سود هر سهم پس از کسر مالیات

3,000,0003,000,0003,000,0003,000,0009,000,0009,000,0009,000,000سرمایه

8441,7042,3503,7926,1028,34810,476سود هر سهم تعدیل شده

تحلیلی 1400تحلیلی 91399ماهه 13981399 139513961397



جمع بندی

 نسبت میانگینP/E واحد 10و 12، 21دوره های یک، سه و پنج ساله به ترتیب برابر با بازار در
.بوده است

شرکت . رسید6.5درصد کف پی بر ای بازار سرمایه به محدوده 16کاهش سود بانکی ساالنه به با 
معامله می شوند، می توانند به عنوان 6-5محدوده P/Eforwardهایی که در حال حاضر با 

.گزینه های بنیادی در سبد سرمایه گذاری بلندمدت قرار گیرند
5.5معادل P/Eپتروشیمی نوری با برآورد سود باالی هزار تومان در سال آینده، هم اکنون با 

.معامله می شود

همبستگی باالی درآمد شرکت با نرخ دالر، سبب افزایش درآمد مضاعف شرکت در صورت
.افزایش نرخ ارز می شود

سال1400سال 1399

834810476سود سهم

P /E6.95.5


