
باالمتوسطپائینبرآیند تحلیل

ریسک صنعت1399/12/30 ماهه منتهی به 12صورت های مالی :آخرین گزارش

ریسک شرکت اسفند 29منتهی به سال مالی شرکت

پتانسیل رشدتولید آروماتیکزمینه فعالیت

(ریال)قیمت 

(میلیارد ریال)سرمایه ثبت شده 

(میلیارد ریال)ارزش بازار 

(%)سهام شناور 

میانگین حجم معامالت در ماه گذشته

نوریشصفهابازدهی و ریسک

2631(%)بازده یک ماه اخیر 

483(%)بازده یک سال اخیر 

0.410.57(یک ساله)ضریب بتا 

P /E 5.63

99140002

115,547193,551(صادراتی)نرخ پارازایلین 
73,083112,993(داخلی)نرخ برش سبک 

13971398

92%88%

68.62شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
15.3شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین

5.52صندوق بازنشستگی کشوری.س.شرکت

98991400(ریال)

E PS3,79213,90616,405

P/Eقیمت بنیادی از مدل 

ATIEHMES.COM

84,523

5,1137,0513,79213,90616,405سود هر سهم
3,000,0003,000,0009,000,0009,000,0009,000,000سرمایه

0
15,338,92021,153,93134,130,109125,152,402147,643,113خالص پس از کسر مالیات (زیان)سود 

49,901-1,652,085-(340,036)(307,490)مالیات(%)سهامداران اصلی 

17,307,706
DPS /E PS 15,646,41021,493,96735,782,194125,202,303147,643,113  قبل از کسر مالیات (زیان)سود

4,685,1097,192,1117,457,95815,734,278 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی (%)سیاست تقسیم سود 
000(250,177)(500,487)هزینه های مالی

11,461,78814,552,03328,324,236109,468,025130,335,408عملیاتی (زیان)سود 

(67,190,014)
910,85611,570,7725,530,34921,881,32910,511,282ی عملیاتی (هزینه ها)خالص سایر درآمدها 

(40,359,723)(21,721,029)(6,933,381)(2,630,312)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومیکیلوگرم/ریال 
  ناخالص (زیان)سود   13,181,2449,914,64244,514,916127,946,419187,014,140

(532,271,012)(303,998,296)(200,009,854)(131,622,084)(77,876,717)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

(میلیون ریال)  صورت سود و زیان 

(1400/03/31)اطالعات سهم 

91,057,961141,536,726244,524,770431,944,715719,285,152فروش
1400کارشناسی 96979899شرح

: پیشنهاد (نوری)پتروشیمی نوری 

78,040

9,000

702,360

10%

4,611,371

خرید

محبوبه سیف الحسینی

1400خرداد : تاریخ تهیه گزارش

شرکتمعرفی
ساله5برنامهکاستراتژیهایطرحجملهازایراندرآروماتیکیموادتولیدکنندهبزرگترینهمچنینوچهارمینعنوانبهنوریپتروشیمیشرکت

یجخلپتروشیمیصنایعشرکتزیرمجموعههایمجتمعجملهازحاضرحالدرکهاستبودهایرانپتروشیمیصنایعملیشرکتسوم
مرکزازکیلومتری280فاصلهبهفارسخلیجشمالیحاشیهدرهکتار61مساحتبهزمینیدرمجتمعاین.داردقرار(فارسخلیجهلدینگ)فارس
.استشدهواقععسلویهبندردرپارسانرژیاقتصادیویژهمنطقهدربوشهراستان

صنعتوضعیت
رسمیصورتبهسالدرتنمیلیون4/5اسمیظرفیتباجهاندرآروماتیکیمحصوالتهایتولیدکنندهبزرگترینازیکیعنوانبهمجتمعاین

آروماتیکیایمجتمع همحصولباارزش ترینومهمترینپارازایلینمحصول.باشدمیتولیدوفعالیتدرحالتاکنونوشدهافتتاح1386تیرماهدر
یمجهاندرآروماتیکموادتولیدمجتمع هایبزرگترینازیکیپارارزایلین،سالدرتنهزار750تولیدظرفیتبانوریپتروشیمیمجتمعمی باشد،

تولیدظرفیتبا(KARO)کویتآروماتیکموادتولیدشرکتوسالدرتنهزار600تولیدظرفیتباجنوبیکرهیانگسانگشرکت های.باشد
.باشندمیصنعتاینمهمشرکتهایمحصول،اینازسالدرتنهزار820

شرکترقابتیجایگاه
سینا،بوعلیپتروشیمیشرکتوداشتهقرارآروماتیکموادتولیدصنعتاولردهدرسالدرتنهزار458اسمیظرفیتبانوریپتروشیمیشرکت

سهمبهتوجهبانوریپتروشیمیشرکت.دارندقرارصنعتاینبعدیردههایدرترتیببهاصفهانپتروشیمیشرکتوامامبندرپتروشیمیشرکت
درروشیمیپتمحصوالتتولیدعرصهدرسرآمدومهمهایوزنهازیکیبعنوانفارسخلیجپتروشیمیشرکتمجموعهکلفروشازدرصدی21

.میباشدفارسخلیجپتروشیمیشرکت

1400سالماه9تحلیلمفروضات
.استشدهاستفادهاردیبهشتوفروردینماه هایفروششدهمحققاطالعاتاز1400سالعملکردبینیپیشدر

.استشدهگرفتهنظردر99سالمیانگینمانندشرکتفروشوتولیدمقدار:فروشوتولید

900پارازایلینو500رافینت،550سنگینبرش:صادراتیفروشنرختندردالر815پارازایلینو914بنزن،509سبکبرش:داخلیفروشنرخ
.استشدهگرفتهنظردرریال233،917دالرتبدیلنرخکهشدهفرضتندردالر

نیمادالرتبدیلنرخواندشدهفرضتنهردردالر500پیرولیزبنزن،428گازیمیعاناتنرخ:1400سالکلبرایاولیهموادواحدهرقیمت
.استشدهگرفتهنظردرریال230،000

تحلیل ریسک
بهایودرآمدمیزانکهاستمبادالتیارزنرختغییرات(1:باشندمیذیلشرحبهشوندمیقلمدادتهدیدعنوانبهشرکتاینبرایکهعواملی

نرخ(4فروشالمللیبینمحدودیتهای(3همجواروداخلیشرکتهایبهمحصوالتفروشبهالزام(2.دهدمیقرارتاثیرتحتراشرکتشدهتمام
ناخالصسودحاشیهتغییراتوگازیمیعانات

کارشناسیپیشنهاد
محصوالتقیمتظحفونفتقیمتثباتبامی رودانتظاردارند،مستقیمرابطهنفتقیمتباشرکتمحصوالتقیمتاستمشخصچنانکه
.می باشدیهتوصقابلسهماینخریدشرایط،جمیعبهتوجهبا.بودخواهدهمراهرشدباشرکتآیندهسالسودآوریسطوح،همیندرحداقل
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100=1399/03/31مقدار در 

شاخص بورس شاخص شیمیایی

14،000،000

64،000،000

114،000،000

164،000،000

96 97 98 99 140002

(تن/ ریال)نرخ 

برش سبک داخلی پارازایلین داخلی

برش سنگین صادراتی پارازایلین صادراتی

http://www.atiehmes.com/

