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 پتزوشیمی خزاسان 66بزرسی بودجه 

 11/07/96تاضید 

 تَهاى 547لیوت ّط سْن : 

 

 عزفی شزکتم -1

 بجٌَرد، در1331 سبل اردیبْطـت در کطـَر، ضرق ضوبل ٍ ضوبل ضیویبیی هحصَالت تَلیذ هرکس بسرگتریي

 بٌگبّْبي لیست در برداري بْرُ فعبلیتْبي آغـبز بب1335 خرداد از ٍ تأسیس ضوبلی خراسـبى استبى هرکس

 . گرفت قرار کطَر تَلیذي ٍ صٌعتی

 . است گرفتِ قرار ّکتبر200 هسبحت بِ زهیٌی در ضیرٍاى، -  بجٌَرد اصلی جبدُ کیلَهتري13 در هجتوع ایي

 .  ببضذ هی هبیع ٍازت هالهیي اٍرُ،کریستبل ،  آهًَیبك تَلیذکٌٌذُ) عبم سْبهی خراسبى پترٍضیوی ضرکت

 بِ. ذٌک هی تبهیي را کطَراز خبرجٍ داخل ببزارّبي صٌبیع ٍ  ًیبزکطبٍرزي از بخطی ضرکت ایي هحصَالت

 اٍرُ، هحصَالت تَلیذ در ضرکت ببزارایي سْن خراسبى، پترٍضیوی ضرکت هذیرُ ّیئت گسارش از ًقل

 خراسبى پترٍضیوی  ضرکت .است درصذ55 25ٍ، 13 ترتیب بِ داخلی ببزار کل از هالهیي کریستبل ٍ آهًَیبك

 .است دارا را کطَر رفیتظ کل از درصذ1/11، سبل در اٍرُ تي405000 تَلیذ اسوی ظرفیت بب

 

  شرکت ریسکهای و فرصتهای 1-1

افسایص ارزش افسٍدُ در فرایٌذ دارا بَدى بسرگتریي خط تَلیذ کریستبل هالهیي در کطَر کِ هَجب  -1

تَلیذ هی گردد.

2- دٍر بَدى از هرزّبي آبی ٍ عذم دسترسی بِ خطَط ریلی کِ هَجب کبّص صبدرات هی گردد.

3- قرار گرفتي در هٌطقِ سردسیر ٍ احتوبل قطعی گبز در زهستبى 

 عوامل موثر بر سود شرکت 1-2

 هْوتطیي ػَاهل هَثط بط سَز ضطوت ػباضتست اظ :

 ًُطخ جْاًی اٍض 

 لیوت زالض آظاز 

P/E اضظش زفتطی P/S ًسبت جاضی ًسبت بسّی

4.86 145 2 2.35 0.43
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 لیوت ًطخ ذَضان ٍ ّوچٌیي اضظهبازلِ ای 

 لیوت اٍضُ زٍلتی ٍ لیوت اٍضُ زض بَضس واال 

 سال گذشته 6در  خزاسان روند سود آوریبزرسی  -2
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 بزرسی روند تولید و فزوش -3

هیلیَى ضیال پیص بیٌی وطزُ است وِ  4877781هبلغ فطٍش ضا  96 31/12ذطاساى بطای سال هالی هٌتْی 

 50هیلیَى ضیال هؼازل % 2430836افعایص ًطاى هی زّس .وِ زض ضص هاِّ هبلغ  13ًسبت بِ سال لبل %

پتطٍضیوی ذطاساى سِ ًَع هحصَل آهًَیان ، اٍضُ ٍ پَزض وطیستال زضصس آًطا پَضص زازُ است . 

بیطتطآهًَیان تَلیسی بِ اٍضُ تبسیل ضسُ ٍ ّوچٌیي همساضی اظ  هالهیي ضا تَلیس هی وٌس وِ زض فطایٌس تَلیس

 .اٍضُ تَلیسی بِ  پَزض وطیستال هالهیي تبسیل هی گطزز

 .تطویب فطٍش ذطاساى زض ًوَزاض ظیط آهسُ است

 
ّواًطَضیىِ لبال گفتِ ضس با تَجِ بِ زٍضی ذطاساى اظ هطظّای آبی ٍ ًبَزى ظیط ساذتْای حول ًمل ضیلی 

ذطاساى ضوالی فطٍش زاذلی اظ ططیك ساظهاى حوایتی وطاٍضظی ٍ بَضس واال ًمص هْوی زض زض استاى 

بَزجِ ذطاساى زاضز وِ ػسم تغییط لیوت اٍضُ وطاٍضظی ٍ پطزاذت زیط ٌّگام ٍجِ آى ، هطىالتی بطای 

 زاضز.ضطوت بِ ّوطاُ 

طوت بیطتط اظ ظطفیت زض جسٍل تطویب تَلیس ذطاساى آهسُ است الظم بِ شوط است وِ زض حال حاضط ض

 اسوی زض حال تَلیس است

 
 :بِ تفىیه زاذلی ٍ ذاضجی آهسُ است زض ًوَزاض ظیط تطویب فطٍش هحصَالت ذطاساى 

هحصَل لیس پیص بیٌی َت

اٍضُ 507000

وطیستال هالهیي 20618

آهًَیان هصطفی زض ٍاحس اٍضُ 335704
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است اٍضُ صازضاتی ٍ اٍضُ زاذلی ٍ وطیستال هالهیي صازضاتی ٍ وطیستال هالهیي  ّواًطَضیىِ هطرص

 زاذلیبِ تطتیب بیطتطیي همازیط فطٍش ضا زض ذطاساى زاضًس . 

بطای زضن ٍضؼیت فطٍش ذطاساى هتَسط فطٍش ّط تي اٍضُ)زاذلی ٍ ذاضجی( ٍ وطیستال هالهیي ضا 

 مایسِ هی وٌین هحاسبِ وطزُ ٍ با ًطذْای ٍالؼی فطٍش ضص هاُ ه

 

.  

 .اٍضُ ٍ وطیستال هالهیي اظ ابتسای سال آهسُ است فطٍش لیوتضًٍسزض ًوَزاض ظیط 

 
بِ آضاهی زض حال افعایص است وِ ایي زض طَل سال ّواًطَضیىِ هطرص است ًطخ فطٍش ّط زٍ هحصَل 

هَضَع بِ زٍ زلیل ضضس تسضیجی لیوت اضظٍ افعایص لیوت اٍضُ اًفاق افتازُ است اها با تَجِ بِ ایٌىِ 

حجن ظیازی اظ فطٍش ذطاساى بِ ضطوت ذسهات وطاٍضظی است ٍ ًطخ ذطیس ایي ساظهاى ػلی ضغن 

32 

3 9 

47 

0 
 اوره داخلی 10

 آمونیاک داخلی  

 کریستال مالمین داخلی 

 اوره صادراتی

   آمونیاک صادراتی

   کریستال مالمین صادرتی

هحصَل زجِ لیس َب َت زجِ فطٍش َب زجِ هتَسط َب ِّ هتَسط ضص ها ض لیوت ضْطَی

اٍضُ  507000 3843853 7.58 7.36 7.62

وطیستال هالهیي 20600 889928 43.20 48.19 49.71
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بَزُ است لصا هیعاى تغییط لیوت فطٍش زض ذطاساى پیگیطی ضطوتْای تَلیس اٍضُ زض چْاض سال اذیط ثابت 

 .هاًٌس اٍضُ ساظّای زیگط ًیست

فطض هی وٌین هتَسط فطٍش ضص هاُ آیٌسُ بطابط ضْطیَض هاُ باضس.  ذطاساى بطای بطضسی بَزجِ فطٍش  

واهال ٍالغ بیٌاًِ  وِ ایي هَضَع با تَجِ بِ افعایص ًطخ اضظ ٍ افعایص احتوالی لیوت اٍضُ ًسبت بِ بَزجِ

 ض ًظط گطفتِ تَهاى ز 3850زالض ٍ ًطخ اضظ ضا  220است الظم بِ شوط است ذطاساى زض بَزجِ ًطخ اٍضُ 

 . همساض تَلیس ضا ًیع هؼازل بَزجِ زض ًظط هی گیطیناست

 .ریال می رسد 2128تعدیل مثبت به  8%که در نتیجه سود خزاسان با 

 بهای تمام شدهبزرسی روند  -4

هیلیَى ضیال زض ًظط گطفتِ است وِ ًسبت بِ  2596990هبلغ  96هیعاى بْای توام ضسُ بطای سال ذطاساى 

 افعایص یافتِ است. 10سال لبل %

 تطویب ّعیٌِ ّای ذطاساى بِ صَضت ظیط است:

 
 

 ّواًطَضیىِ هی زاًیس ضطوتْای اٍضُ ساظ اظ گاظ طبیؼی بطای زٍ هٌظَض استفازُ هی وٌٌس:

ِ لیوت آى تابغ ًطذْای جْاًی ٍ اضظ هطجغ است ٍ ّط هاِّ تَسط ضطوت ًفت وبِ ػٌَاى ذَضان   -1

ٍ هْوتطیي ضیسه تواهی ضطوتْای پتطٍضیوی ًیع ّویي ػسم لطؼییت ًطخ اػالهی بِ اػالم هی گطزز 

 زلیل احتوال ته ًطذی ضسى اضظ ٍ تغییط لیوتْای جْاًی  گاظ هی باضس .

. زض گعاضش سِ هاِّ ذطاساى   هؼازل گاظ ذاًگی هی باضسٍ استفازُ بِ ػٌَاى سَذت وِ لیوت آى  -2

 .تمطیبا ًسبت هصطف گاظ بطابط فطض ضسُ است

بطای زضن بْتط بْای توام ضسُ، ٍضؼیت بْای توام ضسُ ذطاساى ضا زض بَزجِ با سِ هاِّ همایسِ هی 

 وٌین.
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ّواًطَضیىِ هطرص است بْای توام ضسُ سِ هاِّ اظ بَزجِ واهال پاییي تط است ّطچٌس بِ ًظط هی 

ذطاساى ضسس زض گعاضضات بؼسی ایي ًطخ تا حسٍزی بیطتط ضَز اها بِ احتوال ظیاز بْای توام ضسُ 

ًىتِ لَت ذطاساى ایي است وِ با تَجِ بِ فطٍش باالی زاذلی زض  .حساوثط بطابط بَزجِ است

ًطخ گاظ بطای صازضات پتطٍضیوی ّا اجطا ضَز بْای توام ضسُ ذطاساى با صَضتیىِ لاًَى افعایص 

 . تَجِ بِ فطٍش باالی زاذلی تاثیط چٌساًی ًوی گیطز

 نتیجه گیزی -5

ٌاض بْای توام ضسُ هٌطمی )ووی زست باال( ضضس لیوت اٍضُ ٍوطیستال هالًیي ٍ افعایص لیوت اضظ زض و

ٍاحس هی باضس وِ زض ًتیجِ  5سْن اوٌَى ظیط  P/Eذطاساى ضا هی زّس.  10ًَیس تؼسیل هثبت حسالل %

هی باضس . با تَجِ بِ ایٌىِ همساض فطٍش زاذلی سطهایِ گصاضی زض ًواز ذطاساى ضا هٌطمی ٍ سَز آٍض 

اضس زض صَضتیىِ لیوت ذَضان با اضظ صازضاتی هحاسبِ ضَز.تاثیط ذطاساى باالتط اظ سایط اٍضُ ساظاى هی ب

ووی ضٍ بْای توام ضسُ ذطاساى هی گصاضز لصا سطهایِ گصاضی زض ایي ًواز تاظهاًیىِ لیوت اٍضُ زض 

 .باظاضّای جْاًی افت ظیاز ًساضتِ باضس بسیاض ون ضیسه هی باضس

 

 

 

 

همساض زجِ ای توام ضسُ َب ْب ای توام ضسُ ّط تي م ض ْب ِّ ای توام ضسُ سِ ها ْب

551600 2596990 4.71 4.06

507389 2360248 4.65




