
 

 

  

شپدیس 97تحلیل سود   
www.erisabourse.ir  

 97مهر

 



 www.ERISABOURSE.IR شپدیس 97تحلیل سود 

 

1 
 

 شپدیس 97تحلیل سود 

 2/7/97تاریخ 

 تومان1530قیمت هر سهم : 

 

 شرکت معرفی -1

 تاسیس خاص سهامی شرکت صورت به  1383 سال در غدیر آمونیاک و اوره پتروشیمی نام با ابتدا شرکت

 سهامی شرکتهای نوع به 1389 سال در در و یافته تغییر پردیس پتروشیمی شرکت نام به 1387 سال در و شد

 فرعی های واحد جزء شرکت حاضر حال شد؛در پذیرفته بورس سازمان در 1390 سال در و شد تبدیل عام

 سرمایه شرکت گروه نهایی تجاری واحد و باشد می)  عام سهامی(  پارسیان گاز و نفت گسترش شرکت

 .است غدیر گذاری

 به صنعتی کارخانجات برداری اندازی،بهره ،راه احداث شامل اساسنامه موجب به شرکت فعالیت موضوع

 ذی مشتقات ، فرعی های فرآورده ، پتروشیمیایی مواد کلیه ،تبدیل ،صادرات تولید،بازاریابی،فروش منظور

 مستقیم غیر یا مستقیم طور به که مهندسی و ،فنی ،بازرگانی ،صنعتی تولیدی فعالیتهای کلیه وانجام آنها ربط

 منطقه در آن کارخانه محل و تهران در شرکت مرکزی دفتر. باشد می مذکور عملیات به مربوط به مربوط

 .است عسلویه

  :شرکت خاص های ویژگی

 برتر آوری فن و تولیدات باالی حجم

 طبیعی گاز خوراک به دسترسی سهولت

P/E ارزش دفتری P/S نسبت جاری حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص

8.18 2061 2.9 0.45 40% 36%
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 ذخیره تاسیسات از برخورداری و دریایی نقل و حمل خطوط به دسترسی سهولت و دریا کنار در گرفتن قرار

 اختصاصی بارگیری واسکله محصوالت سازی

 :شرکت سود بر موثر عوامل

 : از عبارتست شرکت سود بر موثر عوامل مهمترین

  اوره جهانی نرخ 

 آزاد دالر قیمت 

  ای ارزمبادله همچنین و خوراک نرخ قیمت 

 وضعیت تحریمهای جهانی 

بودجه  7آمونیاک تولیدی، برای تولید اوره مصرف میشود فقط % 90با توجه به اینکه حدود % در تحلیل 

  .فروش مربوط به آمونیاک است از بررسی فروش و قیمت آمونیاک صرفنظرمی کنیم

بررسی تولید و فروش  -1  

در  3همانطوریکه می دانید شپدیس سه فاز تولید اوره و آمونیاک دارد که با توجه به ظرفیت رسیدن کامل فاز 

شهریور  31تن اوره را برای سال منتهی به  3200000برای سال مالی آینده ،شپدیس توانایی تولید  97تابستان 

به شرط اعمال نشدن تحریمها  .ایید می گرددت 97. این موضوع با نگاهی به تولید مرداد و شهریور  دارد  98

تقریبا تمام تولید به فروش می رسد در سری قبلی تحریمها مقدار فروش تغییر محسوسی نکرد اما قیمت فروش 

می شرکت  ،دالر کمتر از قیمت جهانی انجام شد. به نظر می رسد در صورت وقوع تحریمها 50هر تن حدود 

  .ئه تخفیف به مشتریان خود شودادهد اما مجبور به ارفروش مقداری را انجام تواند 

  . میلیون تن انجام شود 3لذا در برآورد فروش شپدیس فرض می کنیم مقدار فروش حدود 

. همانطوریکه می دانید شپدیس دو نوع محصول آمونیاک و اوره صنعتی را تولید می کند. با توجه به اینکه 

ایند تولید به اوره تبدیل می شود عمال تولید آمونیاک نقشی در فروش از آمونیاک تولیدی در فر 90حدود %

تولید خودرا به قیمت  20مچنین شرکتهای تولیدی اوره موظفند %فروش( ه 7)حدود %ندارد

سال اخیر ثابت مانده 5ریال ( در بازار داخلی به فروش برسانند که قیمت این محصول در 6125000دولتی)
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از طرفی در صورتیکه دولت  کتهای تولیدی فعال خبری ازتغییر قیمت آن نمی باشد.علی رغم پیگیری های شر

قیمت فروش اوره را هم آزاد کند که این قصد آزاد سازی نرخ خوراک پتروشیمی ها را داشته باشد باید به 

 درصد قیمت جهانی در بورس کاال به فروش می رسد. 90معادل  ،قیمت

صادرات عمدتا به هند و چین می باشد .شرکتهای ایرانی به علت % فروش شپدیس به صورت 80حدود 

. قیمت اوره جهانی دالری نسبت به نرخهای جهانی می باشند 30مشکالت اعتباری مجبور به تخفیف حدود 

همبستگی با نرخ جهانی نفت دارد. که تحلیل ها همگی به رشد قیمت نفت اشاره می کنند لذا می توان به رشد 

. در حال حاضر شرکتهای پتروشیمی دالر امید وار بود 300یا الاقل تثبیت قیمت اوره در حدود  قیمت اوره و

 تومان می باشد. 9000ارز خودرا از طربق سامانه ثنا می فروشند که این مبلغ حدود 

  بررسی بهای تمام شده -2

 باشد می زیر صورت به شپدیس های هزینه کیبتر

 
 :کنند می استفاده منظور دو برای طبیعی گاز از ساز اوره شرکتهای دانید می همانطوریکه

 نرخ و جهانی قیمتهای تابع و دهد می تشکیل آنهارا مصرفی سوم دو تقریبا که خوراک عنوان به -1

 شرکتهای تمامی ریسک مهمترین و گردد می اعالم نفت وزارت توسط ماهه هر و باشد می ارزمرجع

 می باشد.  اعالمی نرخ قطعیت عدم همین نیز پتروشیمی

 می محاسبه خانگی گاز قیمت وبا گیرد می بر در را مصرف سوم یک تقریبا که سوخت عنوان به -2

 . . که به عنوان سربار در بهای تمام شده قرار می گیردگردد

ا در نظر بگیرد  نیمبه نظر می رسد که دولت در یک اقدام منطقی نرخ گاز خوراک به نرخ سامانه 

. با توجه به نامه شپدیس برای برآورد که فاکتورهای جدید فجر و مبین نشان دهنده این امر می باشد 
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می توان محاسبه کرد بهای تمام شده برآوردی هر تن اوره در  96سال مالی منتهی به شهریور سود 

 یال می رسد.میلیون ر 8.29میلیون ریال به  5.91% از 40سه ماه پایانی با رشد 

 
 

 بررسی کارشناسی سود سال مالی آینده شپدیس -3

 تحلیل سود شپدیس سناریو های زیر را در نظر می گیریم:برای 

قیمت فروش هر تن هزار تومان و  612دالر نرخ داخلی  230میلیون تن نرخ صادرات  3مقدار فروش  -1

و بهای تمام شده هم  میلیون ریال( 16.01)متوسط هر تن    96میلیون ریال مانند نرخهای شهریور   19.34

 میلیون ریال 8.29برابر  96مانند سه ماه آخر 

 هزار تومان 10تومان و تسعیر ارز  هزار 612دالر نرخ داخلی  230میلیون تن نرخ صادرات  3مقدار فروش  -2

 میلیون ریال  9.1بهای تمام شده هر تن حدود  میلیون ریال( 18.78)متوسط هر تن 

 هزار تومان 10میلیون تومان و تسعیر ارز  2دالر نرخ داخلی  230میلیون تن نرخ صادرات  3فروش مقدار  -3

 میلیون ریال 9.1بهای تمام شده هر تن حدود  میلیون ریال( 22.25)متوسط هر تن 

 هزار تومان 12میلیون تومان و تسعیر ارز  2دالر نرخ داخلی  230میلیون تن نرخ صادرات  3مقدار فروش  -4

 میلیون ریال 9.1میلیون ریال( بهای تمام شده هر تن حدود  25.75)متوسط هر تن 

 با مفروضات فوق سود سال آینده شپدیس به صورت زیر محاسبه می گردد:

 

 
 

 

 

بهای تمام شده نه ماهه مقدار تولید بهای تمام شده هرتن بهای تمام شده برآورد ساالنه مقدار تولید سه ماه آخر بهای تمام شده هر تن

10426221 1764443 5.91 6541632 788771 8.29

سناریو 1 سناریو 2 سناریو 3 سناریو 4

فروش 48015000 56340000 66750000 77100000

بهای تمام شده 24870000 27300000 27300000 27300000

سود ناخالص 23145000 29040000 39450000 49800000

سود هر سهم 2700 3388 4603 5810
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 نتیجه گیری -4

رشد قیمت جهانی اوره که همگام با رشد قیمت نفت اتفاق افتاده است در کنار رشد قیمت دالر موجب شده تا 

توجه به نمادهای اوره ساز و لیدر آنها شپدیس بیشتر شود در کنار این موضوع مشکل تحریمها و نا مشخص بودن 

تحلیلی به بررسی سودآوری شپدیس در . در این مقاله می باشدمطرح نرخ خوراک به عنوان ریسک این سهمها 

چهار سناریو پرداختیم . به احتمال زیاد در صورت عدم تحریم و محقق شدن فروش مقداری، میزان سود شپدیس 

تومان اتفاق خواهد افتاد و این نماد  400و در حدود  3و 2بین دو سناریو  98در سال مالی منتخی به شهریور 

 دتی و کم ریسک باقی خواهد ماند. همچنان به عنوان گزینه میان م

 

 

 

 

 

 




