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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 معرفی

 هایواحد جز شرکت حاضر، حال در. تاسیس شده است منطقه عسلویهدر  1383 سال در )سهامی عام( پتروشیمی پردیس شرکت

فعالیت اصلی شرکت، .غدیراست  گذاریسرمایه شرکت گروه، نهایی واحد و باشدگروه گسترش نفت و گاز پارسیان می شرکت فرعی

 باشد.می تولید و فروش کود اوره و آمونیاک

 :باشندمی زیر شرح به شرکت سهامداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش سرمایه

 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه قبلی سرمایه جدید تاریخ
 مطالبات حال شده و آورده نقدی 100 3.000.000 6.000.000 1/5/1394

 باشد.ارقام به میلیون ریال می

 

 شرکت تولیدی محصوالت

 )تن( 1399تولید سال  )تن( 1400تولید سال  ظرفیت تولید )تن( محصولنام 
 1.762.663 2.088.913 2.040.000 آمونیاک

 2.818.450 3.293.000 3.225.000 اوره

 

 

 سهامداران

 درصد شرح

 69 پارسیان وگاز نفت گسترش گروه شرکت

 13 پتروشیمی بازرگانی شرکت

 1 سپه گذاری سرمایه شرکت

 1 صبا سرمایه مدیریت و توسعه شرکت

 16 ریسا

 100 جمع
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 گذاری بلندمدت شرکتسرمایه

 بهای تمام شده گذاریدرصد سرمایه نام شرکت

 812.000 97 پتروشیمی همتشرکت 

 .باشدمی ریال میلیون به ارقام ریالی

  آوری برداری قرار دارد. این شرکت قرار است با استفاده از جمعدر مرحله قبل از بهرهشرکت پتروشیمی همت

 گازهای دی اکسید کربن منطقه عسلویه با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون تن اوره شروع به تولید کند.

 

 بینی سود و زیانپیش

 

 تحلیلمفروضات 

 مالی سال کارشناسی 

31/6/1401 

 مالی سال کارشناسی

31/6/1402 

 %30 %30 نرخ تورم

 %30 %30 افزایش حقوق و دستمزد

 60.000 60.000 نرخ خوراک )ریال(

 20.000 20.000 نرخ سوخت )ریال(

 1.000.000 1.000.000 اوره )تن( فروش داخلیمقدار 

 2.100.000 2.100.000 مقدار فروش صادراتی اوره )تن(

 120.000.000 100.000.000 نرخ فروش داخلی هرتن اوره )ریال(

 480 520 (دالر) اوره تن هرفروش صادراتی نرخ 

 290.000 260.000 نرخ دالر )ریال(
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 :باشدمی زیر شرح به برآورد شده زیان و سود صورت

 شرکت پتروشیمی پردیس )سهامی عام(

 صورت سود و زیان

مالی سال  

31/6/1400  

سال  کارشناسی درصد

31/6/1401 مالی  

سال کارشناسی  درصد

31/6/1402مالی   

 درصد

 100 446.173.440 100 431.582.823 100 197.398.681 یاتیعمل یدرآمدها

 35 )157،363،803( 33 )143،243،483( 36 )70،710،577( شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام 

 65 288.809.637 67 288.339.340 64 126.688.104 سود ناخالص

 3 )13،077،820( 3 )12،147،793( 5 )9،591،839( عمومی، اداری و فروشهزینه های 

 - - - 1.500.000 1 2.635.551 سایر درآمد

 - - - )600،000( - )263،160( هاسایر هزینه

 62 275.731.818 64 277.091.548 60 119.468.656 سود عملیاتی

 - )1،000،000( - )700،000( - )474،078( هزینه مالی

 3 15.000.000 2 10.000.000 2 4.525.226 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 65 289.731.818 66 286.391.548 62 123.519.804 سود قبل از مالیات

       هزینه مالیات بر درآمد 

 - - - - - )45،187( سال جاری

 - - - - 2 4.642.701 های قبلسال

 65 289.731.818 66 286.391.548 64 128.117.318 سود خالص

 - 48.289 - 47.732 - 21.353 سود هر سهم

 - 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 سرمایه
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 تحلیل حساسیت

 

 :)ریال(   P/Eمدلبر مبنای  ارزشگذاری شرکت

 P/Eارزشگذاری بر مبنای 

 EPS  48.289 )ریال( 1402کارشناسی 

P/E 289.732 6 گروه 

P/E 338.020 7 خوش بینانه 

P/E 289.732 6 متوسط 

P/E 241.443 5 بدبینانه 

 

 289.732 مبلغ آن میانگین کهریال 338.020 مبلغ قیمت سقف و ریال 241.443مبلغ  قیمت کف P/Eمبنای  بر گذاری ارزش

 .بود خواهد ریال

 گیری و اظهارنظرنتیجه

 بااه مبلااغ 20/7/1401سااهام در تاااری   روزو قیماات  از شاارکت آمااده عماال بااه تحلیاال و تجزیااه و هااابررساای بااه عنایاات بااا

از ارزش ذاتاای خااود در حااال  کمتاار، در حااال حاضاار ارزش شاارکت P/Eباار مبنااای  و ارزشااگذاری صااورت گرفتااه187.290

 باشد.معامله می

           1402 سال تحلیل حساسیت سود هر سهم       

 

خ دالر )ریال(
نر

 

           )دالر(  نرخ هر تن اوره             

 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

250.000 34.569 36.319 38.069 39.819 41.569 43.319 45.069 46.819 48.569 50.319 52.069 

260.000 35.969 37.789 39.609 41.429 43.249 45.069 46.889 48.709 50.529 52.349 54.169 

270.000 37.369 39.259 41.149 43.039 44.929 46.819 48.709 50.599 52.489 54.379 56.269 

280.000 38.769 40.729 42.689 44.649 46.609 48.569 50.529 52.489 54.449 56.409 58.369 

290.000 40.169 42.199 44.229 46.259 48.289 50.319 52.349 54.379 56.409 58.439 60.469 

300.000 41.569 43.669 45.769 47.869 49.969 52.069 54.169 56.269 58.369 60.469 62.569 

310.000 42.969 45.139 47.309 49.479 51.649 53.819 55.989 58.159 60.329 62.499 64.669 

320.000 44.369 46.609 48.849 51.089 53.329 55.569 57.809 60.049 62.289 64.529 66.769 
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-به هیچو  باشدمی پتروشیمی پردیسشرکت فوق، صرفا براساس آخرین وضعیت صنعت و  تحلیل صورت گرفته >>

 <<ای برای خرید و فروش سهام نیست.وجه توصیه

 

 230 سرمایه با 1385 سال از( فارس عمران) پویا ملل کارگزاری شرکت

صد 100) ریال میلیارد  به شروع 18451 ثبت شماره طی( شده پرداخت در

ست نموده فعالیت صی بخش در فعال کارگزاران از یکی عنوان به و ا صو  خ

 عرضه، مشاورۀ بهادار، اوراق معامالت های زمینه در خدمات ارائه به نسبت

یه مشاااوره درج، و پذیرش ما مات و پژوهش و آموزش گذاری،ساار  خد

 و علمی کامال رویکردی با شاارکت این. نماید می اقدام سااهام الکترونیکی

 و کمی توسعۀ بر مبتنی را خود راهبردی برنامه مشتریان، رضایت بر تمرکز

سترش و خدمات کیفیِ ست داده قرار شعب، جغرافیایی گ  از برخورداری. ا

 کشااور، ساارمایۀ بازار وضااعیت کامل شااناخت متخصااص، و مجرب کادر

 عملی و مختلف علمی منابع از مسااتمر یادگیری برای توانایی و خواساات

 .باشد می شرکت رقابتی مزایای مهمترین آن، کردن

 کاال، معامالت مالی، تامین اوراق معامالت) شااامل صااادره مجوزهای لیهک

 معامله بهادار، اوراق خط بر معامالت بهادار، اوراق بر مبتنی مشتقه معامالت

شاوره کاال، بر مبتنی اوراق و کاال خط بر ضه م  طی( ها شرکت پذیرش و عر

 توسااط سااال 5 مدت به 97/05/15 ختاری از 121/62444 شااماره مکاتبه

 .گردید صادر بهادار اوراق و بورس سازمان
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