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 پتزوشیمی پزدیس 66بزرسی بودجه 

 24/06/96تازید 

 تَهاى 557قیوت ّس سْن : 

 

 معزفی شزکت -1

 

بِ صَزت شسکت سْاهی خاص   3131شسکت ابتدا با ًام پتسٍشیوی اٍزُ ٍ آهًَیاک غدیس دز سال 

بِ ًَع  3131بِ ًام شسکت پتسٍشیوی پسدیس تغییس یافتِ ٍ دز دز سال  3131ٍ دز سال تاسیس شد 

دز ساشهاى بَزس پریسفتِ شد؛دز حال حاضس  3111شسکتْای سْاهی عام تبدیل شد ٍ دز سال 

شسکت جصء ٍاحد ّای فسعی شسکت گستسش ًفت ٍ گاش پازسیاى ( سْاهی عام ) هی باشد ٍ ٍاحد 

 .کت سسهایِ گرازی غدیس استتجازی ًْایی گسٍُ شس

هَضَع فعالیت شسکت بِ هَجب اساسٌاهِ شاهل احداث ،زاُ اًداشی،بْسُ بسدازی کازخاًجات صٌعتی 

بِ هٌظَز تَلید،باشازیابی،فسٍش ،صادزات ،تبدیل کلیِ هَاد پتسٍشیویایی ، فسآٍزدُ ّای فسعی ، 

باشزگاًی ،فٌی ٍ هٌْدسی کِ بِ طَز هشتقات ذی زبط آًْا ٍاًجام کلیِ فعالیتْای تَلیدی ،صٌعتی ،

هسبَط بِ عولیات هرکَز هی باشد. دفتس هسکصی شسکت دز تْساى ٍ  هستقین یا غیس هستقین هسبَط بِ

 .هحل کازخاًِ آى دز هٌطقِ عسلَیِ است

  های خاص شرکتویژگی 

حجن باالی تَلیدات ٍ في آٍزی بستس

سَْلت دستسسی بِ خَزاک گاش طبیعی

 بسخَزدازی اش  دز کٌاز دزیا ٍ سَْلت دستسسی بِ خطَط حول ٍ ًقل دزیایی ٍقساز گسفتي

 تاسیسات ذخیسُ ساشی هحصَالت ٍاسکلِ بازگیسی اختصاصی

 عوامل موثر بر سود شرکت

 هْوتسیي ػَاهل هَثس بس سَد ضسکت ػبازتست اش :

 ًُسخ جْاًی اٍز 

P/E ازشش دفتسی P/S ًسبت جازی ًسبت بدّی

7.22 173 1.6 0.35 0.67
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 قیوت دالز آشاد 

 قیوت ًسخ ذَزاک ٍ ّوچٌیي ازشهبادلِ ای 

 سال گذشته 8شپدیس در  روند سود آوریبزرسی  -2
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 بزرسی روند تولید و فزوش -3

هیلیَى زیال پیص بیٌی کسدُ است کِ  20781325هبلغ فسٍش زا   31/6/97  ضپدیس بسای سال هالی هٌتْی

. ّواًطَزیکِ هی داًید ضپدیس دٍ ًَع هحصَل آهًَیاک ٍ افصایص ًطاى هی دّد 30ًسبت بِ سال قبل %

اش آهًَیاک تَلیدی دز فسایٌد تَلید بِ اٍزُ  90اٍزُ صٌؼتی زا تَلید هی کٌد. با تَجِ بِ ایٌکِ حدٍد %

وچٌیي ضسکتْای تَلیدی فسٍش( ّ 7)حدٍد %تبدیل هی ضَد ػوال تَلید آهًَیاک ًقطی دز فسٍش ًدازد

دز باشاز داذلی بِ فسٍش بسساًٌد کِ قیوت  زیال (6125000)ذَدزا بِ قیوت دٍلتیتَلید  20هَظفٌد %اٍزُ 

سال اذیس ثابت هاًدُ ػلی زغن پیگیسی ّای ضسکتْای تَلیدی فؼال ذبسی اشتغییس قیوت 4ایي هحصَل دز 

 آى ًوی باضد.

 34% َدزا باهیصاى ظسفیت اسوی ذضپدیس ایي ضسکت هیصاى  3با تَجِ بِ زاُ اًداشی کاهل فاش ّوچٌیي 

هیصاى تَلید ذَدزا )ظسفیت  97اها بسای سال  دادُ است.هیلیَى تي افصایص  3.2اش دٍ هیلیَى تي بِ افصایص 

ػولی ( دٍ هیلیَى ّفتصد ّصاز تي دز ًظس گسفتِ است . دلیل پاییي تس بَدى ظسفیت ػولی احتواال هطکالت 

 ستاى ٍ ًبَد ذَزاک هی باضددز هاّْای اٍل ٍ یا احتوال قطؼی گاش دز شه 3تَلید فاش

 .تَهاى باضد 3800دالز ٍ ًسخ تسؼیس دالز  200فسض کسدُ است قیوت اٍزُ  97ضپدیس دز بَدجِ 

 
 سٌازیَ زا دز ًظس هی گیسین: دٍبسای بسزسی بَدجِ فسٍش ضپدیس  

هقداز فسٍش فسٍش ّس تي م ز

هتَسط فسٍش 2659000 20,781,325 7.82
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ثابت باضد ٍ با تَجِ بِ ًسذْای ٍ آهًَیاک داذلی اٍزُ فسض هی کٌین قیوت فسٍش :  سناریو اول

تَهاى دز ًظس هی گیسین ٍ فسض  4000دالز دز ًظسگسفتِ ٍ قیوت دالز زا  200 جْاًی قیوت ّس تي اٍزُ زا 

 هی کٌین هقداز تَلید هطابق بَدجِ باضد

ثابت باضد ٍ با تَجِ بِ ًسذْای  ٍآهًَیاک  داذلیاٍزُ : فسض هی کٌین قیوت فسٍش  دومسناریو 

تَهاى دز ًظس هی گیسین ٍ فسض  4000دالز دز ًظسگسفتِ ٍ قیوت دالز زا  210جْاًی قیوت ّس تي اٍزُ زا  

 هی کٌین هقداز تَلید هطابق بَدجِ باضد

 .تومان می باشد 195و در سناریو دوم  تومان69مقدار سود در سناریو یک 

 بهای تمام شدهبزرسی روند  -4

با هیلیَى زیال دز ًظس گسفتِ است. کِ  12989103بْای توام ضدُ ذَدزا بسای سال آیٌدُ ضپدیس هیصاى 

 . افصایص یافتِ است 33% 96ایي هبلغ ًسبت بِ سال  3تَجِ بِ افصایص تَلید دز فاش 

 تسکیب ّصیٌِ ّای ضپدیس بِ صَزت شیس هی باضد

 
 :استفادُ هی کٌٌد طبیؼی بسای دٍ هٌظَز ّواًطَزیکِ هی داًید ضسکتْای اٍزُ ساش اش گاش

بِ ػٌَاى ذَزاک کِ تقسیبا دٍ سَم هصسفی آًْازا تطکیل هی دّد ٍ تابغ قیوتْای جْاًی ٍ ًسخ   -1

ٍ هْوتسیي زیسک تواهی ضسکتْای ازشهسجغ هی باضد ٍ ّس هاِّ تَسط ٍشازت ًفت اػالم هی گسدد 

 جْاًی  احتوال تک ًسذی ضدى ازش ٍ تغییس قیوتْایپتسٍضیوی ًیص ّویي ػدم قطؼییت ًسخ اػالهی بِ دلیل 

 .گاش هی باضد 

 بِ ػٌَاى سَذت کِ تقسیبا یک سَم هصسف زا دز بس هی گیسد ٍبا قیوت گاش ذاًگی هحاسبِ هی گسدد   -2

ضپدیس دز اقداهی ػجیب ّیچ هْوتسیي ػاهل تؼییي کٌٌدُ بْای توام ضدُ ضپدیس ًسخ گاش هی باضد کِ 

تَهاى کِ تقسیبا  340) ّس هتس هکؼب بِ طَز هتَسط گاش دز سال آیٌدُ دز ًظس ًگسفتِ استافصایص ًسذی بسای 
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.بسای دزک بْتس ٍضؼیت بْای توام ضدُ فسض کسدین توام بْای توام ضدُ هسبَط بِ  هؼادل پازسال است(

 اٍزُ تَلیدی باضد ٍ بْای توام ضدُ زا با پازسال هقایسِ هی کٌین:

 
 بْای توام ضدُ ّس تي اٍزُ ًسبت بِ سال قبل حتی تا حدٍد کوتس ّن ضدُ استضَد ّواًطَزیکِ هطاّد هی 

اگس دز سال آیٌدُ ازش تک ًسذی ّن ًطَد بِ احتوال زًٍد افصایطی ازش  کِ بِ ّیچ ػٌَاى هٌطقی ًوی باضد.

ًسخ گاش سَذت ّن احتواال افصایص ذَاّد داضت . با تَجِ بِ زًٍد افصایص بْای  ٍهسجغ اداهِ ذَاّد داضت 

 .ًفت احتواال گاش جْاًی ّن زًٍد افصایطی ذَاّد داضت

 تحلیل حساسیت: -5

 38000دالز ، ًسخ ازش 200، اٍزُ صادزاتی زیال  6125000با تَجِ بِ هتغیس ّای اصلی بَدجِ )اٍزُ دٍلتی 

ٍتوام  زیال 3401ًسخ گاش  هتَسط ،زیال7820000فسٍش هتَسط اٍزُ تي، 2659000هیصاى تَلید اٍزُ ، زیال  

 هحاسبِ هی کٌین:زٍی سَد ّس سْن ( اثس تغییس ّسکدام اش ایي هَازد زا  4880000ضدُ ّس تي اٍزُ 

 

 
 نتیجه گیزی -6

دلیل افصایص ًسخ ًفت ٍ ّوچٌیي هْوتسیي ًقطِ قَت ضپدیس افصایص ًسخ ازش، دز کٌاز زضد قیوت اٍزُ بِ 

یل شیست هحیطی ٍ افصایص قیوت ذػال سٌگ هی تَقف پسٍضّای تْیِ اٍزُ اش ذغال سٌگ دز چیي بِ دال

باضد .  زیسک ػودُ ضپدیس ّواًطَزیکِ دز هتي اضازُ ضد احتوال افصایص قیوت ذَزاک ضسکت هی باضد 

ِ دز بَدجِ ضپدیس ًسبت بِ پازسال تغییسی ًداضتِ است ّوچٌیي تک ًسذی ضدى ازش هی تَاًد تْدیدی ک

هقداز ای توام ضدُ ْب ُ ّس تي م ز ای توام ضد ْب

اٍزُ صٌؼتی 97 2659000 12,989,103 4.88

اٍزُ صٌؼتی 96 1989228 9,785,259 4.92

هتغیس سَد 

افصایص )کاّص(  5% اٍزُ دٍلتی 4%

افصایص)کاّص( 5% ًسخ جْاًی اٍزُ 17%

افصایص )کاّص( 5% ًسخ دالز 17%

لید اٍزُ افصایص )کاّص( 5% َت 9%

ای هتَسط اٍزُ  افصایص )کاّص( 5% ْب 23%

ای توام ضدُ م اٍزُ  افصایص )کاّص( 5% ْب -14%

افصایص )کاّص( 5%'گاش ذَزاک -4%
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بدٍى ضک جصٍ سْاهْای ازشًدُ ٍ قدز باشاز بسای تواهی ضسکتْای پتسٍضیوی باضد. اها بْس حال ضپدیس 

آبْای آشاد ٍ ذَزاک کٌَلَضی بسٍش ٍ دستسسی بِ تدز کٌاز  تسسهایِ ایساى هی باضد حجن باالی تَلید ضسک

 15ازشاى جصٍ هْوتسیي ٍیطگیْای پسدیس هی باضد بِ ًظس هی زسد سسهایِ گرازی دز ایي ًواد دز باشُ یک 

بتَاًد بسای سسهایِ گرازاى کِ  100هاِّ ٍ ضسکت دز دٍ هجوغ تقسین سَد ٍ یک هجوغ افصایص سسهایِ %

 توایل بِ زیسک هتَسط دازًد زاضی کٌٌدُ باضد. 

 

 

 

 




