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طـــی 8 مـــاه نخســـت ســـال 1400 ،صنعـــت اوره در بـــازار هـای جهانـی شـــاهد تحوالت مهمـی بـوده اسـت. عواملـی از جملـه افزایـش قیمـت 
کرونـــا، تـــورم جهانـــی ناشـــی از سیاســت های انبســاطی دولت ها به  کـــود هایـــی شـــیمیایی پـــس از  جهانـــی انـــرژی، افزایـــش تقاضـــا بـــرای 
خ بهـــره اقتصـــاد هـــای بـــزرگ دنیـــا از مهمتریـــن علـــت هـــای افزایـــش تقاضـــای  کاهـــش نـــر کرونا و  منظور حمایت از خانوارها در برابر بحران 
اوره و بدنبـال آن افزایـش قیمـت جهانـی اوره طـی مـدت ذکـر شـده بـوده انـد. عالوه بـر تحوالت بـازار هـای جهانـی، شـرکت هـای اوره ای 
گرفتـه  خ جهانـی اوره و بهبـود عملیـات و سـودآوری خـود نیـز، مـورد توجـه فعالیـن بـازار سـرمایه قـرار  بـازار سـرمایه نیـز بـه دلیـل افزایـش نـر

انـــد و صنعـــت اوره جـــزو صنایـــع پربـــازده طـی 8 مـاه نخسـت سـال 1400 در بـازار سـرمایه بـوده اسـت.
شــرکت پتروشــیمی خراســان در ســال 1369 تاســیس و در ســال 13۷5 بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. مرکــز اصلــی شــرکت و محــل فعالیــت 
آن در شهرســتان بجنــورد واقــع در اســتان خراســان شــمالی اســت.در حــال حاضــر ایــن شــرکت جــزء واحدهــای فرعــی شــرکت ســرمایه 
گــذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا(   گــروه، شــرکت ســرمایه  گاز و پتروشــیمی تامیــن )تاپیکــو( اســت و واحــد تجــاری نهایــی  گــذاری نفــت و 
کــه بصــورت داخلــی و صادراتــی بفــروش  کریســتال مالمیــن  ک، اوره و  می باشــد.محصوالت پتروشــیمی خراســان عبارتنــد از آمونیــا
می رســند. ظرفیــت اســمی هــر یــک از ایــن محصــوالت بــه ترتیــب 330 هــزار تــن، 495 هــزار تــن و 20 هــزار تــن ســاالنه می باشــند. بــا توجــه 
کوچکتریــن مجتمــع اوره ســاز بــازار ســرمایه محســوب می شــود. بخشــی از اوره تولیــدی  بــه ظرفیــت ایــن مجتمــع، پتروشــیمی خراســان، 
کودهــای  کریســتال مالمیــن، می شــود.از جملــه ریســک های متوجــه صنعــت  ایــن شــرکت، صــرف تولیــد محصــول بــا ارزش افــزوده باالتــر، 
ک و عــدم پرداخــت مابه التفــاوت  گاز خــورا گاز، افزایــش قیمــت چشــمگیر  کاهــش تولیــد ناشــی از قطعــی  نیتــروژن دار میتــوان بــه خطــر 

کــرد. کننــده اوره اشــاره  اوره حمایتــی از جانــب دولــت بــه شــرکت های تولیــد 
ــا افزایــش قیمــت  کامادیتی هــا بــوده اســت. ب ــا افزایــش قیمــت چشــمگیر بســیاری از  ماه هــای ابتدایــی ســال2021 میــالدی، همزمــان ب
کــه ایــن  کــرد  گاز، نفــت و زغــال ســنگ، قیمــت تولیــد اوره بــرای تولیدکننــدگان افزایــش چشــمگیری پیــدا  حامل هــای انــرژی اعــم از 
افزایــش چشــمگیر بهــای تمــام شــده در افزایــش قیمــت ایــن محصــول منعکــس شــده اســت. شــرکت پتروشــیمی خراســان در شــش ماهــه 
ــال  ــی 6 ماهــه حسابرســی شــده منتهــی بــه ســال مالــی 1400/12/29 موفــق بــه تحقــق ۷،583 ری ــر صورت هــای مال اول ســال 1400 بناب

ســود بــه ازای هــر ســهم شــده اســت.
خ صادراتــی   بــا در نظــر داشــتن میانگیــن قیمــت اوره صادراتــی معــادل بــا 230 دالر بــر تــن در نیمســال اول 1400 و پیش بینــی افزایــش نــر
ک میانگیــن 1۷ ســنت بــرای ســال 1400 موفــق بــه تحقــق 10,411 ریــال  گاز خــورا خ 500 دالر بــر تــن و قیمــت  شــرکت در نیمــه دوم ســال بــه نــر
کلیــدی پیش بینــی می توانــد ســبب  کل ســال 1400 خواهــد شــد. تغییــر مفروضــات  در نیمســال دوم 1400 و مجموعــا 1۷,991 ریــال بــرای 
تغییــر بــرآورد ســود هــر ســهم طــی ســال های 1400 و 1401 شــود.بدین جهــت بــرای بررســی بهتــر جــدول تحلیــل حساســیت ســود هــر ســهم 

گــزارش آمــده اســت. تهیــه و بــه پیوســت 

خالصه بازار: 1400/09/07

20.2
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شــــــــــــــــــــــرکت ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی  در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

کــرده اســت. شــرکت پتروشــیمی  گـــذاری در ایـــن صنعـــت را جـــذاب  گاز طبیعــی و نفــت، ســـرمایه  برخـــورداری ایـــران از منابـــع غنــی 
خراســان در ســال 1369 تاســیس و در ســال 13۷5 بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. مرکــز اصلــی شــرکت و محــل فعالیــت آن در شهرســتان 
گاز  گــذاری نفــت و  بجنــورد واقــع در اســتان خراســان شــمالی اســت.در حــال حاضــر ایــن شــرکت جــزء واحدهــای فرعــی شــرکت ســرمایه 
گــذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا(  می باشد.ایـــن  گــروه، شــرکت ســرمایه  و پتروشــیمی تامیــن )تاپیکــو( اســت و واحــد تجــاری نهایــی 
مجتمـــع پتروشـــیمی در ســـال 1391 در بازار دوم فرابورس با نماد »خراســان« پذیرفتـــه شـــد و در ســال 139۷ در بازار دوم بورس پذیرفته 
ک، مطابــق مصوبــه  گاز خــورا خ  گاز ایــران تامیــن می شــود.نر کــه از شــرکت ملــی  گاز طبیعــی اســت  شــد. عمده تریــن مــاده اولیــه شــرکت 
کــه در 6 مــاه اول ســال بــه ضریــب 0.9 و در شــش مــاه دوم بــا ضریــب  هیئــت محتــرم وزیــران، بصــورت ماهانــه محاســبه و ابــالغ می گــردد 

گازبهــا محاســبه می شــود. 1.1 در صورتحســاب 

محصوالت اصلی و ظرفیت اسمی شرکت

سیاست تقسیم سود

495اوره1

ک2 330آمونیا

20کریستال مالمین3

ظرفیت اسمی )هزار تن(محصوالت

معرفی شرکت

ردیف

13931392 1394 1395 1396 139۷ 1398 1399

%95 %98 %100 %102 %9۷
%86 %86

%۷4
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

ک موجــب رشــد  کمیــاب در خــا گیاهــان و عناصــر  ــا تامیــن مــواد مغــذی مــورد نیــاز  کــه ب کودهــای شــیمیایی ترکیباتــی غیــر  آلــی هســتند 
کود  هــای آلــی حجــم  کودهــا از طریــق فرآیند  هــای شــیمیایی تولیــد شــده و در مقایســه بــا  کشــاورزی مــی  شــوند. ایــن  بیشــتر محصــوالت 
کشــاورزی دچــار تغییــرات شــگرفی شــد و ازدیــاد تولیــد  کود هــا از نیمــه دوم قــرن بیســتم میــالدی،  کمتــری دارنــد. بــا تولیــد ایــن نــوع 
گذاشــته اســت  کود هــا رو بــه فزونــی  محصــوالت زراعــی آینــده  ای متفــاوت را بــه بشــر نویــد مــی  داد. طــی مــرور زمــان تولیــد و مصــرف ایــن 
کودهــای شــیمیایی حاصــل مــی  شــوند و تغذیــه جمعیــت در حــال  کشــاورزی بواســطه اســتفاده از  کــه امــروزه نیمــی از تولیــدات  بــه نحــوی 
کودهــای شــیمیایی  کودهــای شــیمیایی قابــل تصــور نیســت. نمــودار زیــر بــه خوبــی اهمیــت اســتفاده از  رشــد جهــان بــدون اســتفاده از 

در ادامــه حیــات بشــر را منعکــس مــی  کنــد.

ــت فیزیکــی دســته  بنــدی مــی  شــوند.یکی از اصلی تریــن دســته  ــا حال ــوع ریزمغــذی  هــای موجــود  ی ــه ن ــا توجــه ب کودهــای شــیمیایی ب
کودهــای  کودهاســت. بنابرایــن   بنــدی  هــا بــر مبنــای وجــود ســه عنصــر نیتــروژن، فســفر و پتاســیم بــه عنــوان ریــز  مغــذی در ترکیــب 

ــتند: ــدی هس ــیم  بن ــل تقس ــر قاب ــته زی ــه دس ــه س ــیمیایی ب ش
کودهای نیتروژن دار مانند اوره و آمونیوم سولفات  •

کودهای فسفات دار مانند سوپر فسفات دابل و ترپیل  •
کلرید کودهای پتاسیم دار مانند پتاسیم   •

کودهای نیتروژن دار کود شیمیایی و اهمیت  صنعت 

کودهای شیمیایی دسته بندی 

کود شیمیایی  کشاورزی بدون استفاده و با استفاده از  جمعیت قابل تامین جهان در حالت 

کشاورزی کودهای شیمیایی در  جمعیت قابل تامین جهان با استفاده از 

کشاورزی کودهای شیمیایی در  جمعیت قابل تامین جهان بدون استفاده از 
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کــود در ســال 2019 برحســب مــواد مغــذی و ســهم هــر یــک از ایــن مــواد در تامیــن  دو نمــودار زیــر بــه ترتیــب نشــان  دهنــده مصــرف  انــواع 
کودهــای شــیمیایی مؤیــد اهمیــت ایــن ریزمغــذی در  کودهــای نیتــروژن  دار در ســبد مصرفــی  مــواد مغــذی هســتند. ســهم 5۷ درصــدی 

گیاهــان اســت. رشــد بهینــه 

منبع: آرگوس

منبع: فائو

کودهای نیتروژن دار انواع 

کشاورزی در سال 2019 )میلیون تن ساالنه( مواد مغذی مورد نیاز محصوالت 

نیتروژنفسفاتپتاسیم

108

43
3۷

کــود جامــد چنــد جزئــی نیــز بــه  کــه در اســپری هــای محلــول پاشــی  کشــاورزی اســت  کودهــای نیتــروژن دار جامــد رایــج در  اوره از جملــه 
گی هــای ایــن  ــه دلیــل اهمیــت ایــن محصــول در ســبد محصــوالت شــرکت های اوره ســاز بورســی، ویژ کــم اســتفاده مــی شــود. ب مقــدار 
کودهــای نیتــروژن دار 1 می باشــد. ــر نشــان دهنده ســهم اوره در میــان  ــرار می گیــرد. نمــودار زی محصــول بطــور تفصیلــی مــورد بررســی ق

کاربردهای آن اوره و 

1-  Product based

اوره

محلول های نیتروژنی

)AN/CAN(نیترات ها

ک آمونیا

NPK

آمونیوم سولفات

آمونیوم فسفات

سایر

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

%48

%18

%9 

%۷ 

%6 

%4 

%3

%5
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اوره یــک ترکیــب آلــی بــا فرمــول شــیمیایی CH4N2O اســت. اوره ترکیبــی ســخت، بی رنــگ، بی بــو، بســیار محلــول در آب و نســبتًا غیــر ســمی 
کودهــای شــیمیایی به عنــوان یــک منبــع غنــی و مناســب نیتــروژن اســتفاده می شــود به نحوی کــه  گســترده ای در  اســت. از اوره به صــورت 
کودهــای نیتــروژن  کــود نیتــروژن دار اســتفاده می شــود. در میــان انــواع مختلــف  80 درصــد از مقــدار اوره تولیدشــده در جهــان به عنــوان 
کــه ایــن موضــوع باعــث  ــر واحــد مــواد مغــذی دارد  دار، اوره بــه دلیــل درصــد بــاالی نیتــروژن در ســاختار آن، هزینــه حمــل پایین تــری ب

کشــاورزان شــده اســت. کــود شــیمیایی بــرای  جذابیــت بیشــتر ایــن نــوع از 

ــا اســتفاده از  ــی ناشــی از احتــراق ســوخت خودروهاســت. ب کاهــش آالیندگ کاتالیــزور جهــت  ــرد مهــم دیگــر اوره ، اســتفاده به عنــوان  کارب
ک هســتند از جریــان خروجــی  کــه ترکیباتــی خطرنــا کســیدهای نیتــروژن  کاتالیــزوری انتخابــی مبتنــی بــر اوره )Urea SCR1(، ا کاهــش  روش 
ــیاری  ــی در بس ــای اعمال ــال 2019 و محدودیت ه ــد - 19 در س کووی ــری  ــوند. همه گی ــذف می ش ــه ح ــایل نقلی ــزل در وس ــور دی ــزوز موت گ ا
کــه ایــن عامــل  کاهــش قابل مالحظــه مصــرف ســوخت بــود  کاهــش چشــمگیر اســتفاده از وســایل نقلیــه و درنتیجــه  کشــورها، موجــب  از 
گردیــد. عــالوه بــر ایــن اوره در تولیــد مالمیــن و رزین هــای مالمین-فرمالدهیــد  کاهــش مصــرف اوره در ایــن حــوزه  به نوبــه خــود موجــب 

نیــز مورداســتفاده قــرار می گیــرد. 

کود برحسب مواد مغذی در سال 2019 )درصد( سهم انواع 

کودهای نیتروژن دار کود شیمیاییمصرف 

کودهای پتاسیم دار سایرمصرف 
کودهای فسفات دار صنعتی مصرف 

%5۷%80

%23%12

%20%8

1- Urea Selective Catalytic Reduction

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

منبع: فائو

کاربرد در سال 2020 )درصد( سهم بازار اوره به تفکیک 
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ــازار  کشــاورزی در ســال 2021 بیــش از 18۷ میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت . پیش بینــی می شــود انــدازه ایــن ب انــدازه بــازار تقاضــای اوره 
ــدت  کوتاه م ــد. در  ــال 2026 برس ــن در س ــون ت ــه 212 میلی ــد و ب ــه نمای ــی 2026 تجرب ــازه 2021 ال ــاالنه را در ب ــد س ــش از 3 درص ــدی بی رش
کشــاورزی موجــب رشــد بــازار ایــن محصــول شــود. همچنیــن انتظــار مــی رود  کــود  انتظــار مــی رود افزایــش تقاضــا بــرای اوره به عنــوان 
ــی  ــای اوره را در دوره 2021 ال ــاالنه تقاض ــد س خ رش ــر ــترین ن ــان و بیش ــای اوره در جه ــهم از تقاض ــترین س ــیه بیش ــیا و اقیانوس ــه آس منطق

ــند. ــته باش ــالدی داش 2026 می

خ رشد بازار اوره برحسب منطقه جغرافیایی در بازه  2021 الی 2026 نر

خ رشد باال نر

کم خ رشد  نر

خ رشد متوسط نر

عرضه و تقاضای اوره

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

mordor intelligence :منبع
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ظرفیت تولید اوره در نقاط مختلف جهان )میلیون تن در سال(
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اروپای غربی اروپای مرکزی اروپای شرقی و آسیای میانه

آمریکای شمالی آمریکای التین آفریقا

آسیای غربی آسیای جنوبی آسیای شرقی

اقیانوسیه کل

کوویــد-19 منجــر بــه توقــف رونــد رشــد ظرفیــت اوره در جهــان شــده اســت امــا پیــش بینــی مــی شــود از ســال 2022 مجــددا  بــروز بحــران 
گــردد. رشــد ظرفیــت تولیــد اوره در جهــان آغــاز 

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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میزان تولید اوره در نقاط مختلف جهان ) برحسب هزارتن در سال(
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اتحادیه اروپا قاره آفریقا آسیای شرقی

آفریقا
اروپای شرقی و آسیای میانه آسیای غربی سایر نقاط

اقیانوسیه

قاره آمریکا آسیای جنوبی

بــا مقایســه نمــودار ظرفیــت تولیــد در نقــاط مختلــف جهــان و میــزان تولیــد اوره مــی تــوان بــه طــور متوســط ضریــب بهره بــرداری ۷0 درصــد 
را در پلنــت هــای تولیــد اوره در جهــان در نظــر داشــت.

کودهــای نیتــروژن دار خصوصــًا اوره - به واســطه  کشــورهایی ماننــد هنــد و چیــن ،تقاضــا بــرای  کشــاورزی در  بــا افزایــش جمعیــت و تحــول 
کننــده اوره و ســهولت اســتفاده -  کاشــت شــده در مناطــق تقاضا کودهــا، نــوع محصــوالت  قیمــت ارزان، بازدهــی بــاال نســبت بــه ســایر 
کودهــای شــیمیایی برحســب مــواد مغــزی شــامل نیتــروژن، فســفات و پتــاس در نقــاط مختلــف  ــراز  افزایــش خواهــد یافــت.  در ادامــه ت
کودهــای  شــیمیایی حــاوی نیتــروژن در قــاره آمریــکا، آســیای غربــی، اروپــای غربــی و  جهــان در نمــودار زیــر آورده شــده انــد. تقاضــا بــرای 

گرفــت. اقیانوســیه از عرضــه پیشــی خواهــد 

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

گاز بــه میــزان متوســط ســاالنه 234 میلیــون  گاز طبیعــی از شــرکت ملــی  ک – مــاده اولیــه تولیــد اوره - بــا دریافــت  فرآینــد تولیــد آمونیــا
کــوره هــای  مخصــوص و  بســتر  گاز طبیعــی پــس از طــی فرآیندهــای الزم بــا عبــور از  ک،  مترمکعــب آغــاز می شــود. در واحــد تولیــد آمونیــا
کربــن از ایــن ترکیــب  کســید  کــه بــا جداســازی دی ا کربــن( می شــود  کســید  گاز ســنتز )مخلوطــی از هیــدروژن و مونــو ا کاتالیســت، تبدیــل بــه 
ک واحــد اوره حاصــل  ک و خــورا ک بــه عنــوان محصــول نهایــی واحــد آمونیــا و ارســال آن بــه واحــد تولیــد اوره، نهایتــا محصــول آمونیــا

می شــود.
ک ایــن واحــد و انتقــال ایــن دو ترکیــب بــه محفظــه  کربــن بــه واحــد ســنتز اوره بعنــوان خــورا کســید  گاز دی ا ک و  بــا ورود دو ترکیــب آمونیــا
کاتالیســت فرآینــد تولیــد اوره آغــاز می شــود. بخشــی از اوره مــذاب این واحد جهــت تولید محصول  کنــش در دمــا و فشــار معیــن در حضــور  وا
کریســتال مالمیــن انتقــال داده می شــود. نهایتــا اوره تولیــدی در ایــن واحــد جهــت آماده ســازی بــرای  کریســتال مالمیــن بــه واحــد ســنتز 
بســته بندی بــه واحــد دانه بنــدی و ســپس بســته بندی ارســال می شــود تــا محصــول نهایــی بصــورت جامــد و بســته بندی شــده آمــاده 

ک و اوره را بــه شــکل شــماتیک نمایــش می دهــد.  شــود. شــکل زیــر فرآینــد تولیــد آمونیــا

کننــده در  ک در دســترس ، بــا وجــود تشــابه فرآینــد مــورد اســتفاده در واحدهــای اوره  سرتاســر جهــان، یکــی از عوامــل تعییــن  نــوع خــورا
هزینــه تمــام شــده محصــول اوره تولیــدی اســت.نمودار زیــر نشــان دهنــده هزینــه تمــام شــده اوره در نقــاط مختلــف جهــان بــا اســتفاده 
ــود  ــه خ ــده را ب ــام ش ــت تم ــن قیم ــن تری ــی، پایی گاز طبیع ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــمالی و خاورمیان ــکای ش ــت. آمری ــداول اس ــای مت ک ه ــورا از خ
ــه،  بطــور متوســط  ــه آمریــکای شــمالی و منطقــه خاورمیان ــر نســبت ب ــا وجــود ظرفیــت تولیــد اوره بســیار باالت اختصــاص داده اند.چیــن ب

هزینــه تمــام شــده باالتــری  نســبت بــه ایــن دو منطقــه دارد.

فرآیند تولید

گاز طبیعی
گاز دی اکسید کربن

آمونیاک

محلول اوره

اوره پریل

مـالمیـــــن

واحد آمونیاک واحد اوره

واحد مالمین
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کودهای شیمیایی  بر حسب مواد مغذی در سال 2022 تراز عرضه و تقاضای 
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نیتروژن فسفات پتاس

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

گرانــول و پریــل در فرآینــد تولیــد، خــواص فیزیکــی و انــدازه  کــود اوره  گرانــول و پریــل تولیــد مــی شــود. تفــاوت بیــن  کــود اوره بــه دو شــکل 
گرانــول 2 الــی 4 میلیمتــر بــا ســاختار  دانــه هــای تولیــد شــده اســت. معمــوال انــدازه دانــه هــا در اوره پریــل 1 الــی 2.4 میلــی  متــر  و در اوره 
گرانــول و پریــل خــواص شــیمیایی اعــم از درصــد  فیزیکــی ســخت  تــر نســبت بــه اوره پریــل مــی باشــد. الزم بــه ذکــر هســت در هــر دو شــکل 

کــدام بــا هــم یکســان اســت. نیتــروژن موجــود در ســاختار هــر 

کشاورزی انواع اوره 

پریل گرانول
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

اروپای غربی 20

خاورمیانه

تبــع آن  بــه  کوویــد و  افزایــش پاندمــی  از  بــه منظــور جلوگیــری  گســترده مشــاغل  بــا شــروع تعطیلــی  هــای  در نیمــه اول ســال 2020 
کاهــش قابــل توجــه ســفرها، باعــث ایجــاد عــدم اطمینــان جــدی در   بــروز اختــالالت متعــدد در زنجیــره هــای تامیــن بیــن المللــی و 
کاالهــا شــد. نمــودار زیــر  پیش بینــی هزینــه تمــام شــده اوره  خ  هــای ارز و قیمــت  فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری جهانــی، نوســانات نــر

ســال آینــده در نقــاط مختلــف جهــان می باشــد.

گــزارش صنــدوق بیــن المللــی پــول، شــاخص قیمــت مــواد غذایــی و آشــامیدنی از ابتــدای ســال 2021 تــا ابتــدای جــوالی  مطابــق آخریــن 
گیاهــی و غــالت ، بــه ترتیــب بــا  کــه بیشــترین افزایــش را بــه ترتیــب اقــالم روغــن هــای  کــرده اســت  2021، افزایشــی 20 درصــدی را تجربــه 

مقادیــر 45 و 41 درصــد داشــته  انــد. 
گنــدم ،  کشــاورزی نظیــر  کاهــش ذخایــر غذایــی موجــب افزایــش قیمــت بســیاری از محصــوالت اصلــی  بــا شــروع نیمــه دوم ســال 2020 ، 
گنــدم 38  گوســت 2020 و فوریــه 2021 بیــش از 50 درصــد و قیمــت  ذرت ، دانــه هــای ســویا و پالــم ، شــد. قیمــت  هــای ســویا و ذرت در بــازه آ
کشــاورزی در ایــاالت متحــده و  کــه ایــن افزایــش قیمــت هــا بــا میــزان برداشــت ضعیــف تــر از حــد انتظــار محصــوالت  درصــد افزایــش یافــت 
گنــدم از ســوی روســیه   آمریــکای جنوبــی و اروپــا ، اعمــال تحریــم بــر بــالروس، افزایــش تقاضــای شــدید در چیــن ، اعمــال تعرفــه بــر صــادرات 

کشــور- شــدت بیشــتری یافــت . کنتــرل قیمــت  هــا در ایــن  -بــه منظــور 
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کشاورزی کود به محصول  بیشینه نسبت قیمت 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررسی جهانـــــــــی صنعتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

ی
ورز
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کشاورزی ایاالت متحده  منبع: بلومبرگ، بانک جهانی  و وزارت 

تغییرات قیمت جهانی اوره و زغال سنگ استرالیا 

قیمت زغالسنگ استرالیا )دالر برتن(

قیمت جهانی اوره )دالر برتن(

ــش  کاه ــر  ــت تأثی ــا تح ــا تنه ــی از بازاره ــه برخ ک ــی  ــد.در حال ــوده  ان ــذار ب ــر تاثیرگ ــال اخی ــت در یکس ــش قیم ــن افزای ــر ای ــددی ب ــل متع عوام
گاز طبیعــی، نفتــا و زغــال ســنگ ، اعمــال  تولیــد ناشــی از محدودیــت  هــای پاندمــی قــرار دارنــد ، افزایــش هزینــه هــای مــواد اولیــه نظیــر 
کودهــای  خ حمــل و نقــل دریایــی و برهــم خــوردن نظــم زنجیــره تامیــن  کودهــای شــیمیایی ، افزایــش نــر تحریــم بــر برخــی از تولیدکننــدگان 
شــیمیایی در برخــی نقــاط جهــان نیــز از ســایر عوامــل بنیــادی تاثیرگــذار بــر ایــن رونــد صعــودی بــوده  انــد. نمــودار زیــر تغییــرات قیمــت اوره 

و زغــال ســنگ - مــاده اولیــه تولیــد اوره - را در بــازه 1990 الــی نیمــه اول 2021 میــالدی نمایــش مــی  دهــد.

منبع: بانک جهانی
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت حاکمیـــت  فضـــای 

کل محصــوالت نهایــی قابــل  بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده توســط شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران، طــی ســال 1399 میــزان 
ــر بــا 34.2 میلیــون تــن و معــادل بــا 13.۷ میلیــارد دالر اســت. کشــور براب فــروش در صنعــت پتروشــیمی 

بــازار صادراتــیبــازار صادراتــی

ــی ــازار داخلــــ ــیب ــازار داخلــــ ب

فروش محصوالت نهایی پتروشیمی )میلیون تن(-1399

کشور ) میلیارد دالر(-1399 توزیع فروش محصوالت پتروشیمی 

فروش محصوالت نهایی پتروشیمی )میلیارد دالر(-1399

اهمیت اوره در صنعت پتروشیمی ایران

3.1۷

3.84

0.52 0.45 0.34 0.4
0.۷5 0.81

1.44
1.98

مواد پلیمریمواد شیمیاییمواد هیدروکربوریآروماتیک هاکود شیمیایی

بازار داخلیبازار صادراتی

24.48.82
9.84.88
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توزیع فروش محصوالت ) میلیون تن(-1399

کشور در سال 1399 محصوالت عمده صادراتی پتروشیمی 

3.5 4.24

1.6 1.26 0.6

2.85
1.۷

3.914.66

9.85

مواد پلیمریمواد شیمیاییمواد هیدروکربوریآروماتیک هاکود شیمیایی

بازار داخلیبازار صادراتی

کل درآمــد  کــود شــیمیایی از  کــود شــیمیایی در ســال 1399 برابــر بــا 1.21 میلیــارد دالر مــی باشــد. بدیــن ترتیــب ســهم  کل فــروش  میــزان 
کــود شــیمیایی در ســال 1399 برابــر بــا 6.۷6  کل حجــم فــروش  صنعــت پتروشــیمی ایــران در ســال 1399، برابــر بــا 9 % اســت. همچنیــن 

کل حجــم فــروش محصــوالت پتروشــیمی در ســال 1399 اســت. کــه معــادل ســهم 20 % از  میلیــون تــن ، 

سایر متانول

اوره پروپان

متانول HDPE

پروپان LDPE

HDPE اوره

LDPE MEG

برش سنگین برش سنگین

براساس ارزشبراساس تناژ

MEG سایر

%2۷%30
%19%18

%9%15

%۷%9

%5%9

%4%9

%4%5

%24%5

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت حاکمیـــت  فضـــای 
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ک و  6.54 میلیــون تــن  کشــور در ســال 1399، در مجمــوع ظرفیــت تولیــد 5.1۷ میلیــون تــن آمونیــا کننــده اوره  5 مجتمــع فعــال تولیــد 
کشــور بــه 8.69 میلیــون  ح هــای اوره لــردگان و مســجد ســلیمان در ســال 1400 ظرفیــت تولیــد اوره  اوره را دارا بودنــد.  بــا بهــره بــرداری از طــر
کننــده  کشــور، بزرگتریــن تولیــد  ــا ســهم 3۷.1% از مجمــوع ظرفیــت اســمی تولیــد اوره  تــن در ســال رســیده اســت. پتروشــیمی پردیــس ب
کشــور  کننــده اوره  کشــور، دومیــن تولیــد  کشــور اســت. پتروشــیمی شــیراز نیــز بــا ســهم 18% از ظرفیــت تولیــد مجتمــع هــای فعــال اوره  اوره 

اســت. 

کتاب سال صنعت پتروشیمی 1399 منبع: 

واحد )هزار تن(

اوره سازان داخلی

گاز پارسیان )68.۷%(3۷%2,0403,225پتروشیمی پردیس بورسینفت و 

گاز پارسیان )52.8%(18%1,0۷31,568پتروشیمی شیراز بورسینفت و 

گذاری ایرانیان )6۷%(12%6801،0۷5پتروشیمی لردگان بورسیگروه سرمایه 

کشور ) 50%(12%6801،0۷5پتروشیمی مسجد سلیمان گذاری صندوق بازنشستگی  غیر بورسیسرمایه 

کرمانشاه گاز پارسیان )46.2%(8%396660پتروشیمی  بورسینفت و 

غیر بورسیگوبرفایریقاالری آمونیوم )4۷.81%(۷%1,33۷594پتروشیمی رازی

گاز پتروشیمی تامین )41.۷%(6%330495پتروشیمی خراسان گذاری نفت و  بورسیسرمایه 

100%6،5368،692جمع

ک و اوره هنگام 84.301400%صنایع پتروشیمی خلیج فارس) 9۷.43%(۷2510۷5آمونیا

کرمانشاه ک و اوره  گاز پارسیان  )46.2%(396660فاز دوم آمونیا 36.31401%نفت و 

ک و اوره زنجان 31.51403%گروه مدیریت سرمایه تابان)28.2%(6۷۷10۷3آمونیا

1،7982،808جمع

واحد های اوره ای 
کشور فعال در 

ح های در دست  طر
اجرا )تا افق 1404)

 ظرفیت تولید
ک  آمونیا

 ظرفیت تولید
ک  آمونیا

 ظرفیت تولید
 اوره

 ظرفیت تولید
 اوره

سهم از ظرفیت 
تولید اوره

سهامداران 
اصلی

سهامداران 
اصلی

پیشرفت فیزیکی تا تاریخ 
1399/06/31

وضعیت

 تاریخ
 بهره برداری

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت حاکمیـــت  فضـــای 
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روند افزایشی ظرفیت اسمی تولید اوره تا سال 1404

15

12

9

6

3

0
1404140314021401140013991398

6.5
۷.6

9.۷ 10.4
11.4 11.4 11.4

میلیون تنظرفیت اسمی تولید جهان240224221

ک«،  »متانــول«، »الفیــن«،  گــروه هــای » اوره-آمونیــا کــه در بــازار ســرمایه ی ایــران پذیرفتــه شــده انــد شــامل  شــرکت هــای پتروشــیمی 
کرمانشــاه  کننــده ســایر مــواد شــیمیایی و شــوینده مــی باشــند. پتروشــیمی پردیــس، پتروشــیمی شــیراز، پتروشــیمی  »آروماتیــک« و تولیــد 
ــه مــی شــود. در تاریــخ ۷ آذر مــاه  کشــور معامل ــازار ســرمایه  ــه سهامشــان در ب ک ــی هســتند  و پتروشــیمی خراســان 4 شــرکت اوره ای فعال

ح جــدول ذیــل اســت. 1400، وضعیــت شــرکت هــای اوره ای فعــال در بــازار ســرمایه بــه شــر

اوره ای ها در بازارسرمایه

5۷.6%1۷%111.26شپدیسپردیس

21.9%13%42.25.1شیرازشیراز

10.1%2۷%19.53.5کرمانشاهکرمانشاه

10.5%10%20.21.۷9خراسانخراسان

ارزش بازار نمادپتروشیمی
) هزار میلیارد تومان(

تعداد سهام
درصد از ارزش سهام شناور ) میلیارد برگه سهم(

بازار صنعت اوره

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت حاکمیـــت  فضـــای 

کتاب سال صنعت پتروشیمی 1399 منبع: 
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ــا  گذشــته نشــان مــی دهــد. پتروشــیمی پردیــس1  ب نمــودار زیــر رونــد تولیــد تاریخــی اوره ای هــای فعــال در بــازار بــورس را در بــازه 4 ســال 
کشــور مــی باشــد. بــا بهــره بــرداری از فــاز 2 و 3 پتروشــیمی پردیــس، تولیــد  کننــده اوره  ســهم 49% از تولیــد ســال مالــی 99، بزرگتریــن تولیــد 

ک در ســال 139۷ افزایــش یافــت. اوره و آمونیــا

1-  سال مالی پتروشیمی پردیس منتهی به شهریور ماه و سال مالی سایر شرکت های اوره ای منتهی به اسفند ماه است.

گیــرد. از ایــن رو بایــد توجــه  کــه در شــرکت هــای اوره ای تولیــد مــی شــود در فرآینــد تولیــد اوره مــورد اســتفاده قــرار مــی  ک  محصــول آمونیــا
ک ســهم ناچیــزی از میــزان فــروش حجمی-مبلغــی شــرکت هــای اوره ای دارد.  داشــت محصــول آمونیــا

کرونــا و افزایــش نقدینگــی و پایــه  جهــش هــای ارزی طــی ســال هــای 139۷ الــی 1399 بــه دالیلــی از جملــه تحریــم هــای آمریــکا، بحــران 
ک شــد. بــه دنبــال افزایــش قیمــت محصــوالت مبلــغ فــروش بــا شــدت بیشــتری  پولــی ســبب افزایــش قیمــت ریالــی محصــول اوره - آمونیــا

افزایــش داشــت.

تولید و فروش  اوره ای های بازار سرمایه 

مقدار تولید طی سال مالی - )هزار تن(

حجم فروش طی سال مالی- ) هزار تن(
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پردیسشیرازکرمانشاهخراسان

پردیسشیرازکرمانشاهخراسان

ک کآمونیا کآمونیا کآمونیا آمونیا اورهاورهاورهاوره
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13991398139۷1396

ک کآمونیا کآمونیا کآمونیا آمونیا اورهاورهاورهاوره

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت حاکمیـــت  فضـــای 
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طــی ســال مالــی 1399، پتروشــیمی پردیــس بــا حاشــیه ســود خالــص ۷3% بهتریــن و پتروشــیمی شــیراز نیــز بــا حاشــیه ســود خالــص %43 
کردنــد. ضعیــف تریــن عملکــرد را در بیــن 4 شــرکت فعــال اوره ای در بــازار ســرمایه از نظــر عملکــرد ســود آوری ثبــت 

نسبت های مالی شرکت های اوره ای )منتهی به سال مالی(

حاشـــیه ســـود خالـــصحاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی

مبلغ فروش طی سال مالی- هزار میلیارد ریال
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پردیسشیرازکرمانشاهخراسان

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت حاکمیـــت  فضـــای 

%60

%۷3 %۷3

%58
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%65

شپدیس شیراز کرمانشاه خراسان
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ح ذیل است.  روند سود آوری شرکت های اوره ای طی سال های 1396 الی 1399 به شر

۷3%4۷%45%29%شپدیس 2

53%44%3۷%28%شیراز

62%53%54%38%کرماشا

62%5۷%55%42%خراسان

۷3%45%41%21%شپدیس

43%32%24%8 -%شیراز

52%49%50%32%کرماشا

65%62%59%46%خراسان

۷3%۷0%۷0%3۷%شپدیس

64%69%109%262%شیراز

50%4۷%52%30%کرماشا

۷8%۷6%۷3%5۷%خراسان

52%36%32%9%شپدیس

32%20%13%4 -%شیراز

31%36%35%16%کرماشا

63%65%64%48%خراسان

نماد

نماد

نماد

نماد

1396

1396

1396

1396

1397

1397

1397

1397

1398

1398

1398

1398

1399

1399

1399

1399

حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود خالص

(ROE( بازده حقوق صاحبان سهام

(ROA( بازده دارایی

2-  سال مالی پتروشیمی پردیس منتهی به شهریور ماه و سال مالی سایر شرکت های اوره ای منتهی به اسفند ماه است.

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت حاکمیـــت  فضـــای 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

فضـــای حاکمیت شـــرکتیبررســـی صنعـــــــت در ایــــــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت

ســرمایه شــرکت پتروشــیمی خراســان مشــتمل بــر 1.۷9 میلیــارد برگــه ســهم در آذر مــاه 1400، دارای ارزش بالــغ بــر 20.02 هــزار میلیــارد تومــان 
ح  نمــودار ذیــل هســتند: مــی باشــد. ســهامداران شــرکت بــه شــر

کمیت شرکتی  و سهامداران پتروشیمی خراسان حا

گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو( گذاری نفت و  شرکت سرمایه 

شرکت پتروفرهنگ

گاز پارسیان گسترش نفت و  شرکت 

گذاری آتیه صبا شرکت سرمایه 

شرکت سهامی بیمه ایران

شرکت پتروشیمی فن آوران

%42.66

%19

%13.23

%11.۷4

%1.19

%1.13

گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو( گذاری نفت و  1شرکت سرمایه 

1شرکت پتروفرهنگ

گاز پارسیان گسترش نفت و  1شرکت 

گذاری آتیه صبا 1شرکت سرمایه 

1شرکت پتروشیمی فن آوران

اعضای هیات مدیره 

کرسی تعداد  شخصیت حقوقی عضو هیات مدیره
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شـــرکتچالش هــــا و ریسک هــــا عملکــــــــــرد  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

کشــور مــی  کننــده انحصــاری ایــن مــاده در  گــردد و تامیــن  گاز ایــران تامیــن مــی  ک از خــط لولــه سراســری و از ســوی شــرکت ملــی  گاز خــورا
ــه اولویــت  ــا توجــه ب ــه ب ک گرمایــش  ــه دلیــل افزایــش مصــرف در بخــش  ک در فصــول ســرد ســال ب گاز خــورا ــه  باشــد. مشــکل دسترســی ب

کنــد. کاهــش ظرفیــت یــا توقــف تولیــد را  بــه شــرکت تحمیــل مــی  گاز خانگــی اســت، باالجبــار  تامیــن نیــاز 

کــود شــیمیایی مــورد نیــاز مناطــق مختلــف جهــان را  کــه  بخــش عمــده فــروش صادراتــی شــرکت مربــوط بــه شــرکت هــای بازرگانــی اســت 
تامیــن مــی نماینــد. درصــورت عــدم همــکاری ایــن شــرکت هــا بــه دلیــل تحریــم هــا، شــرکت بــرای از مقابلــه بــا از دســت دادن مشــتریان 

خــود مجبــور بــه یافتــن بازارهــای جدیــد و یــا فــروش محصــول خــود بــا قیمتــی پاییــن تــر از قیمــت هــای جهانــی مــی باشــد.

کــه از طــرف دولــت مــی توانــد برقــرار شــود و ســودآوری شــرکت را تحــت تاثیــر قــرار دهــد مــی تــوان بــه  از جملــه مهمتریــن محدودیــت هایــی 
کــرد: مــوارد ذیــل اشــاره 

• اخذ مالیات یا اعمال محدودیت در صادرات محصول
کشــاورزی  کشــاورزی و عــدم پرداخــت مابه التفــاوت قیمــت اوره  • قیمت گــذاری دســتوری در فــروش داخلــی محصــوالت خصوصــا اوره 

از ســوی دولــت بــه شــرکت های اوره ســاز
گاز طبیعــی در هاب هــای  ک از افزایــش قیمــت  گاز خــورا ک بــه علــت تاثیرپذیــری فرمــول تعییــن قیمــت  گاز خــورا • افزایــش قیمــت 

بین المللــی
کاالهــای اســتراتژیک مــورد نیــاز صنعــت جهــت اســتمرار تولیــد بــه دلیــل محدودیــت هــای  • محدودیــت در صــدور مجــوز ترخیــص برخــی 

کشــور هــای خــاص تجــاری بــا 

کشــورهای اطــراف نظیــر  احــداث واحدهــای جدیــد اوره ســاز نظیــر پتروشــیمی لــردگان در داخــل و مجتمع هــای پتروشــیمی اوره ســاز در 
ترکمنســتان می توانــد موجــب افزایــش عرضــه اوره و در نتیجــه افزایــش قــدرت چانه زنــی مشــتریان شــود. 

چالش ها و ریسک ها

ک گاز خورا دسترسی به 

مشتریان بین المللی

قوانین و مقررات دولتی

چانه زنی مشتریان

ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی عملکــــــــــرد شـــرکتچال ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ک شــرکت بــه ترتیــب برابــر بــا 495 و 330 هــزار تــن در ســال مــی باشــد. بــه طــور متوســط طــی ســال های  ظرفیــت اســمی تولیــد اوره و آمونیــا
ــوده اســت. از  ــا 114% و 98% ب ــر ب ــه ترتیــب براب ک پتروشــیمی خراســان ب ــه ظرفیــت اســمی اوره و آمونیــا ــی 1399 نســبت تولیــد ب 139۷ ال
ک در  گاز خــورا ــه  گاز شــبکه و انجــام تعمیــرات ذکــر شــده است.مشــکل دسترســی ب کاهــش تولیــد در ســال 1399 قطعــی  جملــه دالیــل 

کنــد. کاهــش یــا توقــف تولیــد را بــه شــرکت تحمیــل مــی  فصــول ســرد ســال بــه علــت افزایــش مصــرف در بخــش خانگــی ، باالجبــار 
گیــرد و بخشــی از اوره تولیــد شــده نیــز در شــرکت  ــا در فرآینــد تولیــد اوره مــورد اســتفاده قــرار مــی  ک تولیــد شــده در شــرکت عمدت آمونیــا
کریســتال مالمیــن مــورد مصــرف قــرار می گیــرد. در ادامــه نمــودار حجــم تولیــد ســاالنه در بــازه 1392 الــی 1399 بــه  جهــت تولیــد محصــول 

همــراه ضریــب بهره بــرداری هــر یــک از واحدهــا آورده شــده اســت.

آنالیز تولید

آنالیز تولید )هزار تن ساالنه(
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی عملکــــــــــرد شـــرکتچال ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

گذشــته نزدیــک بــه 60 درصــد از فــروش شــرکت بــه صــورت صادراتــی بــوده اســت. شــرکت در ســال 1399  بــه طــور متوســط طــی 3 ســال 
ــه محصــول اوره صادراتــی می باشــد. رقــم  ــه باالتریــن حجــم فــروش، متعلــق ب ک ــه فــروش 493 هــزار تــن محصــول شــده اســت  موفــق ب
گذشــته بطــور میانگیــن برابــر بــا 310 تــن  صــادرات ایــن محصــول از نظــر مقــداری، در ســال 1399 برابــر بــا 2۷1 هــزار تــن و در طــی ســه ســال 
ک بــه منظــور  گاز خــورا کاهــش فــروش در ســال 1399 نســبت بــه میانگیــن ســه ســاله را در قطعی هــای قابــل توجــه  کــه علــت  بــوده اســت 
کاهــش و توقــف مقطعــی تولیــد محصــوالت بایــد جســت. در ادامــه رونــد فــروش  گاز خانگــی و در نتیجــه آن،  جبــران افــت فشــار شــبکه 

بصــورت ســاالنه در ســال های 1392 الــی 1399 بــه تفکیــک نــوع فــروش و بــه تفکیــک محصــول آورده شــده اســت.

آنالیز حجم فروش
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حجم فروش ساالنه به تفکیک محصول )هزار تن(

1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 1398 1399
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی عملکــــــــــرد شـــرکتچال ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

قیمت داخلی اوره
کشــور پاییــن تــر از قیمــت هــای جهانــی اســت.فروش  بــا توجــه بــه سیاســت هــای هــای حمایتــی دولــت قیمــت ایــن محصــول در داخــل 
کاال  خ اوره فــروش رفتــه در بــورس  کشــور بــه حداقــل نــر کشــاورزی و اتحادیــه هــای تعاونــی و روســتایی  اوره بــه شــرکت خدمــات حمایتــی 
گردیــد »قیمــت  کــه در تاریــخ 18 مهــر 1398 ابــالغ  خ 1398/0۷/0۷  صــورت مــی پذیــرد. بــر اســاس جلســه هیــات محتــرم وزیــران مــور
ــه  ــه ب کیس ــر  ــاورزی ه کش ــت  ــات حمای ــرکت خدم ــه ش ــل ب ــدی و تحوی ــد تولی ــی درب واح گرم ــو  کیل ــای 50  ــه ه کیس ــود اوره در  ک ــروش  ف
کشــور موظــف اســت  خ تکلیفــی( تعییــن مــی شــود. همچنیــن ســازمان برنامــه و بودجــه  کیلــو ۷،962، ریــال نــر مبلــغ 398،125 ریــال ) هــر 
گذشــته بــا قیمــت فــروش شــرکت هــای پتروشــیمی بــه بخــش  کاال در شــش ماهــه  کشــف شــده در بــورس  مابــه التفــاوت حداقــل قیمــت 
کشــاورزی را پــس از حسابرســی یارانــه ای در لوایــح بودجــه ســنواتی پیــش بینــی نمایــد تــا پــس از تصویــت و تخصیــص اعتبــار توســط وزارت 

گیــرد.« کشــاورزی در اختیــار شــرکت هــای مذکــور قــرار  جهــاد 

قیمت صادراتی اوره
گــردد. بــا توجــه بــه شــرایط  کمیتــه فــروش تعییــن مــی  خ هــای جهانــی و پــس از تائیدیــه  قیمــت فــروش محصــوالت صادراتــی بــر اســاس نــر
تحریمــی شــرکت بــه دلیــل مقابلــه بــا از دســت دادن بــازار هــای صادراتــی خــود مجبــور بــه تخفیــف هایــی بــر قیمــت فــروش محصــوالت 

خــود مــی باشــد.

قیمت فروش محصوالت
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خ فروش اوره داخلی و صادراتی )دالر بر تن( نر

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی عملکــــــــــرد شـــرکتچال ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

بــا توجــه بــه نمــودار بــاال، شــکاف قیمتــی مابیــن اوره داخلــی و صادراتــی بــه شــکل فزاینــده ای رو بــه افزایــش بــوده اســت. بــه طــور متوســط 
خ اوره داخلــی بــه اوره صادراتــی ۷9% اســت. متوســط قیمــت دالری اوره صادراتــی و داخلــی  طــی ســال هــای 139۷ الــی 1399 نســبت نــر
شــرکت در ســال 1399 بــه ترتیــب برابــر بــا 214 و 142 دالر بــه ازای هــر تــن و متوســط قیمــت ریالــی اوره صادراتــی و داخلــی بــه ترتیــب برابــر 

بــا 44 و 29 میلیــون ریــال مــی باشــد.
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــزینه  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ
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هزینه ساخت
ک مصرفــی، ســربار ســاخت و دســتمزد مســتقیم بــه ترتیــب برابــر  گاز خــورا  بــه طــور متوســط طــی ســال هــای 139۷ الــی 1399، ســهم  

بــا 45% ، 52% و 3% مــی باشــد.

هزینه های تولید
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ــر  ــت. ب ــدت اس ــد م ــرارداد بلن ــق ق ــران طب گاز ای ــی  ــرکت مل ــی از ش ــی دریافت گاز طبیع ــوالت،  ــد محص ــت تولی ــی جه ــی مصرف ک اصل ــورا خ
گاز  ک و  گاز خــورا گاز مصرفــی مجتمــع بــه  گاز ایــران، ضریــب تبدیــل  اســاس توافقــات انجــام شــده بیــن پتروشــیمی خراســان و شــرکت ملــی 

ســوخت بــه ترتیــب در حــدود 52/1% و 4۷/9% اســت.  
گاز  خ  گــردد. فرمــول محاســبه نــر ک، ماهیانــه توســط شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران تعییــن و بــه شــرکت اعــالم مــی  گاز خــورا خ  نــر

ح ذیــل اســت : ک بــه شــر خــورا

ک پتروشیمی ها گاز طبیعی تعیین شده در بازار جهانی(= قیمت خورا گاز داخلی، صادراتی و وارداتی ایران(+ )50%* قیمت  ) 50% *معدل وزنی قیمت 

گازی بــزرگ شــامل هنــری هــاب آمریــکا، هــاب آلبرتــا  گاز در 4 هــاب  خ  گاز طبیعــی تعییــن شــده در بــازار جهانــی، میانگیــن نــر قیمــت 
گاز طبیعــی ناشــی از  کاهــش تولیــد  گاز و  کاهــش ســرمایه گذاری در حــوزه نفــت و  کانــادا، هــاب NBP  انگلیــس و TTF  هلنــد مــی باشــد. 
کســینه شــده در سرتاســر جهــان، از جملــه عواملــی  گاز و افزایــش جمعیــت وا کرونــا، اختــالالت متعــدد در زنجیــره تامیــن  بــروز همه گیــری 
گاز  خ  ــر ــه ن ک ــر اســت  ــه ذک ــا در ســطوح فعلــی حفــظ می کننــد. الزم ب گاز در ســطح جهــان را صعــودی ی ــه چشــم انداز قیمتــی  ک هســتند 
گاز ســوخت  خ  ــر ــردد. در حــال حاضــر ن گ ــون بودجــه تعییــن و براســاس آن محاســبه مــی  ســوخت نیــز در ابتــدای هــر ســال از طریــق قان

گاز تحویلــی واحــد هــای پتروشــیمی مــی باشــد. ک  ــا 30% متوســط خــورا ــر ب واحدهــای پتروشــیمی براب

ک مصرفی   خورا

139۷ 1398 1399
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــزینه  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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ک بطــور  در قســمت هزینــه هــای ســربار ســاخت، ســرفصل هــای بــرق و ســوخت، مــواد غیــر مســتقیم، دســتمزد غیــر مســتقیم و اســتهال
ــازه 139۷ الــی 1399 ، 58% ســربار را تشــکیل مــی دهنــد. متوســط در ب

سربار ساخت

1395

1395

1396

1396

139۷

139۷

1398

1398

1399

1399

توزیع هزینه سربار ساخت

توزیع هزینه سربار ساخت )میلیارد ریال(
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مواد غیرمستقیم ک استهال گاز و تلفن برق، سوخت،  دستمزد غیرمستقیمسایر

مواد غیرمستقیم ک استهال گاز و تلفن برق، سوخت،  دستمزد غیرمستقیمسایر

ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــانتحلیل مالـــــــــــــــــــــــــــی شرکتهـــــــــزینه  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیـــل مالـــــــــــــــی شـــرکتهـــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

      نسبت نقدینگی
9.29.811.98.۷5.89.1نسبت جاری

6.28.210.18.05.5۷.6نسبت آنی
      نسبت فعالیت

0.81.21.51.41.31.2گردش دارایی ها
3.410.518.16.54.88.۷گردش حساب های دریافتنی

      نسبت سود آوری
50%62%5۷%55%42%34%حاشیه سود عملیاتی
54%65%62%59%46%40%حاشیه سود خالص

      نسبت اهرمی
کل دارایی 84%81%85%8۷%85%83%حقوق صاحبان سهام به 

1395

1395

1396

1396

1397

1397

1398

1398

1399

1399

متوسط 5 ساله

متوسط 5 ساله

نسبت های مالی منتخب

 پتروشیمی خراسان

  صنعت اوره 
 ) بر اساس اطالعات منتهی به سال مالی(

      نسبت نقدینگی
0.50.50.91.32.21.1نسبت جاری

0.30.30.61.11.90.8نسبت آنی
      نسبت فعالیت

0.500.530.۷00.۷40.۷30.64گردش دارایی ها
4.46.53.52.31.63.6گردش حساب های دریافتنی
2.11.41.۷2.43.12.2گردش حساب های پرداختنی

      نسبت سود آوری
44%63%48%45%31%34%حاشیه سود عملیاتی
36%58%43%39%14%24%حاشیه سود خالص

      نسبت اهرمی
کل دارایی 21%8%13%22%28%32%بدهی بهره دار به 

کل دارایی 41%63%49%38%23%31%حقوق صاحبان سهام به 

باالتــر بــودن میانگیــن 5 ســاله حاشــیه ســود عملیاتــی و خصوصــا حاشــیه ســود خالــص شــرکت نســبت به صنعــت از نقاط قوت این شــرکت 
در مقایســه بــا ســایر شــرکت هــای صنعــت تولیــد اوره اســت. در بــازه 1396 الــی 1399، میانگین رشــد دارایــی ها برابر با 33.4 درصد اســت . 
که علت اصلی این رشــد را مــی توان در افزایش قابــل توجه قیمت  میــزان رشــد ســال 1399 نســبت بــه 1398 برابــر بــا 68 درصــد بــوده اســت 
خ ارز دانســت. نســبت حقــوق صاحبــان ســهام بــه مجمــوع داراییها بطور میانگیــن در بازه 1396 الــی 1399 برابر با 85 درصد  اوره و رشــد نــر
که ســاختار ســرمایه شــرکت عمدتــا مبتنی بر آورده صاحبان ســهام اســت. کــه بــا بررســی ســاختار قلــم بدهــی مــی تــوان دریافت   بــوده اســت 
کــه در نتیجــه مــی تــوان ســودآوری  اقــالم درآمــد و هزینــه تمــام شــده در بــازه 1396 الــی 1399 بــه ترتیــب برابــر بــا 49 و 28 درصــد بــوده اســت 
خ ارز و  شــرکت در بــازه مــورد اشــاره را افزایشــی دانســت. از دالیــل ایــن رشــد میتــوان بــه رشــد قابــل توجــه قیمــت جهانــی اوره، افزایــش نــر

ک در نیمــه اول ســال 1399 دانســت. خ خــورا کاهــش قابــل توجــه نــر

تحلیل مالی
کلی بررسی 

ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیـــل مالـــــــــــــــی شـــرکتهـــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

صورت سود و زیان )نسبت اقالم مختلف به فروش( 

صورت سود و زیان ) رشد ساالنه اقالم(

صورت های مالی

%100%100%100%100%100%100%100فروش

کاالی فروش رفته %33-%39-%39-%48-%56-%50-%45-بهای تمام شده 

%6۷%61%61%52%44%50%55سود )زیان( ناخالص

%6-%6-%10-%11-%10-%9-%9-هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

%62%5۷%55%42%34%42%51سود )زیان( عملیاتی

%0%0%0%0%0%0%0هزینه های مالی

%۷%8%۷%8%10%11%14خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

%69%65%63%50%44%53%65سود )زیان( خالص قبل از مالیات

%4-%3-%4-%4-%4-%3-%4-مالیات

%65%62%59%46%40%50%60سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

%5۷%49%۷0%29%20-%1%19فروش

کاالی فروش رفته %33%50%39%10%11-%13%95بهای تمام شده 

%۷2%48%98%52%29-%9-%10-سود )زیان( ناخالص

%50%11-%49%35%9-%9%24هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

%۷0%54%123%61%34-%1۷-%11-سود )زیان( عملیاتی

-------هزینه های مالی

%3۷%58%5۷%4-%26-%19-%33-خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

%66%54%112%46%33-%18-%1۷-سود )زیان( خالص قبل از مالیات

%98%20%68%11%10%23-%10-مالیات

%64%5۷%116%50%35-%18-%1۷-سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم
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ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  ــانتحلیـــل مالـــــــــــــــی شـــرکتهـــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  ــود و زیـ ــی ســــــــ پیش بینـ

کل دارایی( ترازنامه ) نسبت اقالم مختلف به 

ترازنامه ) رشد ساالنه اقالم(

8۷%85%84%۷5%82%85%85%دارایی های جاری

13%15%16%25%18%15%15%دارایی های غیر جاری

100%100%100%100%100%100%100%جمع دارایی ها

15%10%۷%8%9%11%10%بدهی جاری

4%5%6%8%8%5%4%بدهی غیرجاری

19%15%13%16%1۷%16%13%جمع بدهی ها

81%85%85%85%84%84%8۷%حقوق صاحبان سهام

100%100%100%100%100%100%100%چمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

%۷2%5۷%82%8%23-%8-%5-جمع دارایی های جاری

%4۷%45%4%62%1-%11-%11-جمع دارایی های غیرجاری

%68%55%63%18%20-%8-%6-جمع دارایی ها

%159%113%50%1%34-%0%5جمع بدهی های جاری

%3۷%34%19%20%28%2۷%66جمع بدهی های غیر جاری

%118%۷8%34%10%15-%۷%16جمع بدهی های جاری و غیر جاری

%59%51%68%19%21-%10-%9-جمع حقوق صاحبان سهام

%68%55%63%18%20-%8-%6-جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

ح شر

ح شر
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1393

1393
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ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  شـــرکتهـــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  مالـــــــــــــــی  پیش بینـــی ســــود و زیـــانتحلیـــل 

ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

خ دالر 113,000210,000220,۷45245,000232,8۷2280,000دالر بر ریالنر

213210230500390500دالر بر تنبهای اوره صادراتی

کریستال مالمین 8۷11,0232,024300025003,000دالر بر تنبهای 

خ اوره داخلی به صادراتی 5۷%66%55%65%۷2%۷1%درصدنسبت نر

ک مصرفی گاز خورا سنت / قیمت 
۷.2۷.812.2211۷25مترمکعب

مفروضات عملیات

10۷%108%4۷%61%95%109%درصدنسبت تولید به ظرفیت اسمی

305,895 315,454 1۷2,6۷3 142,۷81 2۷1,185 356,233 هزار تنحجم فروش اوره صادراتی

194,556 200,636 91,686 108,950 192,493 169,۷10 هزار تنحجم فروش اوره داخلی

پیش بینی سود و زیان شرکت )1400-1401)

مفروضات پیش بینی

خ واحدمفروضات نر
 سال مالی

1398 
 سال مالی

1399 
6 ماه نخست 1400
)حسابرسی شده(

 6 ماه پایانی
1400 

 سال مالی
1400 

 سال مالی
1401

پیش بینی محقق شده

68,401,4۷6 53,948,928 33,293,433.۷5     20,655,494   22,15۷,318  14,124,456 فروش

)21,20۷,254()13,648,390( )10,139,053.66(   )6,445,۷52(   )۷,3۷0,112(  )5,544,019(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

47,194,222 40,300,538 23,154,380 14,209,742 14,787,206 8,580,437 سود )زیان( ناخالص

)3,129,915()2,6۷6,454(   )1,۷82,842.32(     )893,612(   )1,212,981(    )811,108(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

0 352,032 352,032       352,032       168,096      334,58۷ خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

44,064,307 37,976,116 21,723,570 13,668,162 13,742,321 8,103,916 سود )زیان( عملیاتی

00 00 00 هزینه های مالی

0 1,085,292         1,085,292     1,085,292     1,4۷0,153    1,0۷3,090 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

44,064,30۷ 39,061,408 22,808,862 14,۷53,454 15,212,4۷4 9,1۷۷,006 سود )زیان( خالص  قبل از مالیات

)5,035,868()5,359,5۷6(       )4,1۷3,503(   )1,186,0۷3(     )845,462(    )426,882(مالیات

39,028,439 33,701,832 18,635,359 13,567,381 14,367,012 8,750,124 سود )زیان( خالص بعد از مالیات

4,8898,0277,58010,41117,99121,805سود هر سهم )ریال(

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت )1400-1401)

اقالم

واحد )میلیون ریال(

 سال مالی
1398 

 سال مالی
1399 

6 ماه نخست 1400
)حسابرسی شده(

 6 ماه پایانی
1400 

 سال مالی
1400 

 سال مالی
1401
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  شـــرکتهـــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  مالـــــــــــــــی  پیش بینـــی ســــود و زیـــانتحلیـــل 

ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال 1400

خ دالر نیما نر
)6 ماهه پایانی(

خ دالر نیما نر
)6 ماهه پایانی(

400450500550600

200,0001,8۷43,6535,428۷,1998,96۷

210,0002,8244,6906,5518,40910,264

220,0003,۷۷35,۷26۷,6۷49,61811,560

230,0004,۷216,۷618,۷9610,82۷12,855

245,0006,1438,31210,41112,63814,۷96

250,0006,6168,82911,03۷13,24215,443

260,000۷,5629,86212,15۷14,44816,۷36

270,0008,50810,89413,2۷615,65418,029

280,0009,45411,92614,39516,86019,322

290,00010,39812,95815,51318,06520,614

1619212528

200,00019,31618,90۷18,63518,0901۷,681

21000019,20۷18,۷۷818,4921۷,9201۷,491

22000019,09818,64818,3491۷,۷491۷,300

23000018,98918,51918,2061۷,5۷91۷,109

24500018,82618,3251۷,9911۷,32416,823

25000018,۷۷118,2601۷,9201۷,23916,۷28

26000018,66218,1311۷,۷۷۷1۷,06816,53۷

27000018,55318,0011۷,63416,89816,346

28000018,4441۷,8۷21۷,49116,۷2816,156

29000018,3351۷,۷431۷,34816,55815,965

خ اوره صادراتی در شش ماهه دوم سال 1400 - دالر بر تن متوسط نر

ک دریافتی 6 ماهه پایانی 1400 - سنت بر مترمکعب متوسط خورا
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ـــا ـــک هــــ ـــا و ریس ـــش هــــ شـــرکتچال عملکــــــــــرد  شـــرکتهـــــــــزینه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابررســـی  مالـــــــــــــــی  پیش بینـــی ســــود و زیـــانتحلیـــل 

ایـــرانبررســـی جهانــــــــــــــی صنعـــتمعرفـــــــــی شــــــــــــــــــــــــــــــرکت در  صنعـــــــت  شـــرکتیبررســـی  حاکمیـــت  فضـــای 

خ دالر نیما نر

خ دالر نیما نر

خ اوره صادراتی در سال 1401 - دالر بر تن متوسط نر

ک دریافتی سال 1401 - سنت بر مترمکعب متوسط خورا

450500550600650700

240,0001۷,04619,11321,1۷623,23525,2902۷,342

250,0001۷,63419,۷8621,93424,0۷۷26,21۷28,354

260,00018,22120,45922,69124,9202۷,14429,366

270,00018,80921,13223,44925,۷6228,0۷230,3۷8

280,00019,39۷21,80524,20۷26,60528,99931,390

290,00019,98522,4۷824,9652۷,44۷29,92632,402

300,00020,5۷323,15025,۷2228,28930,85333,413

310,00021,16123,82326,48029,13231,۷8034,425

320,00021,۷4924,4962۷,23۷29,9۷432,۷0۷35,43۷

330,00022,33۷25,1692۷,99530,81۷33,63436,448

1620242832

240,00022,09420,۷6919,44418,12016,۷95

250,00022,88621,50820,13118,۷531۷,3۷5

260,00023,6۷822,24۷20,81۷19,3861۷,955

270,00024,4۷022,98621,50320,01918,535

280,00025,26223,۷2522,18920,65219,116

290,00026,05424,46422,8۷521,28519,696

300,00026,84625,20323,56121,91820,2۷6

310,0002۷,63825,94224,24۷22,55220,856

320,00028,42926,68124,93323,18521,43۷

330,00029,2212۷,42025,61923,81822,01۷

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال 1401



تهـــران، خیابـــان ستارخــــان، خیابـــان 
ک ۷ حبیب الهـــی، بلـــوار متولیـــان، پـــا
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info@mehregantamin.ir 
www.mehregantamin.ir

گـــذاری مهـــرگان تامیـــن پـــارس )گـــروه مالـــی  شـــرکت ســـرمایه 
اطالعـــات  کفایـــت  و  صحـــت  قبـــال  در  مســـئولیتی  ســـاتا( 
افشاشـــده توســـط شـــرکت نـــدارد و در خصـــوص ضـــرر ناشـــی 
گـــزارش، از  از اتـــكاء بـــه تمـــام یـــا بخشـــی از مندرجـــات ایـــن 
بایـــد  ســـرمایه گذاران  می نمایـــد.  مســـئولیت  ســـلب  خـــود 
اوراق بهـــادار  در  ســـرمایه گذاری  بـــرای  تصمیم گیـــری  از  قبـــل 
شـــرکت، بررســـی جامعـــی از اطالعـــات منتشـــره و مزیت هـــا و 

دهنـــد. انجـــام  شـــرکت  ریســـك های 

بیانیه سلب مسئولیت


