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**الزم به توضیح است گزارشها و تحلیلهای منتشر شده توسط این کارگزاری،

به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمیباشد.

قیمــت نفــت روز چهارشــنبه در حالــی افزایــش یافــت کــه
ممنوعیــت واردات نفــت روســیه از ســوی ایــاالت متحــده و طــرح
بریتانیــا بــرای حــذف تدریجــی آن تــا پایــان ســال ،نگرانیهــا از
کاهــش عرضــه جهانــی را افزایــش داد.
انجمــن اتومبیــل آمریکا اعــام کرد قیمــت بنزیــن در آمریکا
بــه باالتریــن رقــم در تاریــخ ایــن کشــور رســید .بنــا بــر اعــام
ایــن موسســه ،قیمــت هــر گالــن بنزیــن بــه  4.173دالر رســید کــه
باالتریــن قیمتــی اســت کــه موسســه تاکنــون ثبــت کــرده اســت.
رئیسجمهــور روســیه دســتور ممنوعیــت صــادرات برخــی
محصــوالت و مــواد خــام از روســیه تــا پایــان ســال جــاری میالدی
را امضــا کــرد.
قیمــت میلگــرد فــوالدی در مبــادالت دوشــنبه بــازار چیــن
بــه بیــش از  5هــزار و  100یــوان رســیده کــه ایــن باالتریــن
رکــورد از اکتبــر گذشــته بــه شــمار مـیرود .بــه گــزارش تریدینــگ
اکونومیکــس ،نگرانیهــای مربــوط بــه اختــال عرضــه و تولیــد و
رشــد احتمالــی تقاضــا مهمتریــن علــل افزایــش چشــمگیر قیمــت
فــوالد در بازارهــای بینالمللــی بــوده اســت.

پنــج نفتکــش ایرانــی ایــن هفتــه فرســتندههای  AISخود
را در شــرق ســنگاپور روشــن کردنــد .چهــار عــدد از آنهــا در حــال
حاضــر لنگــر انداختــه و مملــو از نفــت ایــران هســتند ،دیگــری نیز
بــه ســمت چیــن در حــال حرکــت اســت .آنهــا دیگــر به دلیــل عدم
اجــرای تحریمهــا ســعی در پنهــان کــردن تحــرکات خــود ندارنــد.
باالتریــن نــرخ روزانــه طــا در  30ســپتامبر  2020و معــادل
 2075دالر در هــر اونــس بــوده و بــا ایــن روال فاصلــه كمــى بــرای
ركــورد شــكنى باقیمانــده اســت.
روســیه از روزی کــه بــه اوکرایــن حملــه کــرد از ســوی ایاالت
متحــده و متحدانــش هــدف  2هــزار و  ۷۷۸تحریــم جدیــد قــرار
گرفــت کــه شــمار تحریمهــا را بــه بیــش از  5هــزار و  ۵۳۰مــورد
رســاند .بــا ایــن تحریمهــای جدیــد ،روســیه از ایــران کــه هــدف 3
هــزار و  ۶۱۶تحریــم قــرار گرفتــه اســت ،پیشــی گرفــت.
ســرعت رشــد قیمــت گنــدم کــه از ابتــدای ســال جدیــد
میــادی بیشــتر شــده و بعــد از حملــه روســیه بــه اوکراین شــدیدا
افزایــش یافتــه اســت .از ابتــدای ســال  2021قیمــت جهانــی گنــدم
دســت کــم  63درصــد و جــو  70درصــد افزایــش داشــته اســت.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

بنابــر اعــام بانــک مرکــزی در ۱۱مــاه نخســت امســال ،بــرای
مصــارف ارزی فعــاالن اقتصــادی ۱۰ ،میلیــارد دالر ارز بیشــتری در
ســامانه نیمــا نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته عرضــه
شــده اســت.
بهــادری جهرمــی ،ســخنگوی دولــت گفــت :تا کنــون حدود
 ۹۰میلیــارد دالر صــادرات بــه خــارج کشــور داشــتیم کــه بیــش از ۴۰
درصــد ارزش صــادرات مــا ســقف  ۴۵میلیــارد دالر را رد کرده اســت.
موضــع عملیاتــی بانــک مرکــزی در ایــن هفتــه توافــق
بازخریــد بــود .از ایــن رو ،ایــن بانــک به اجــرای عملیــات بازار بــاز در
قالــب توافــق بازخریــد بــه مبلــغ  903هــزار میلیارد ریــال اقــدام کرد.
حقــوق بازنشســتگان ،وظیفهبگیــران و مشــترکان
صندوقهــای بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و ســایر
صندوقهــای بازنشســتگی وابســته بــه دســتگاههای اجرایــی۱۰ ،
درصــد افزایــش مییابــد.
وزیــر نفــت بــا انتشــار مطلبــی در حســاب کاربــری خــود در
توئیتــر از امضــای بیــش از  ۴۵قــرارداد و تفاهمنامــه بــه ارزش ۱۵.۶

مهمترین اخبار داخلـی

میلیــارد دالر در  ۶مــاه نخســت دولــت ســیزدهم خبــر داده اســت.
وزیــر بهداشــت گفــت :منابــع مالــی ناشــی از حــذف ارز را
بایــد بــه بیمههــا بدهنــد تــا آنهــا بتواننــد مابهالتفــاوت هزینــه را
پرداخــت کننــد.
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفــت :در حــوزه
فعالیتهــای نفتــی ،صــادرات نفــت خــام از  ۱.۵میلیــون بشــکه
فراتــر رفتــه اســت .همچنیــن مجموعــه بنــادر اســتان بوشــهر در
حــال پشــتیبانی از ایــن فعالیتهــا اســت.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در بررســی الیحــه
بودجــه ســال  ۱۴۰۱بــا تقلیــل نرخ چهــار درصــد حقوق گمرکــی برای
کاالهــای اساســی ،دارو ،تجهیــزات پزشــکی و نهادههــای دامــی بــه
یــک درصــد موافقــت کردنــد.
درآمــد ریالــی صــادرات ماهانــه نفــت خــام بــا  ۷برابــر
افزایــش از  ۱۲هــزار میلیــارد ناموت در پیــش از تحریمهــا (اســفند
 )۱۳۹۶بــه  ۸۲هــزار میلیــارد ناموت در اســفند  ۱۴۰۰افزایــش خواهــد
یافــت.

گزارش ارزش معامالت

37.834

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  11درصد افزایش داشت.

روند بازار سرمایه

2.372.828

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله هفته تغییر محسوسی نداشت.

معامالت بورس کاال

121.160.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته  3.5درصد افزایش یافت.

حباب سکه

مــس

9.976

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل ،یک درصد افزایش یافت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

134

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.

اوره

578

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  10درصد افت داشت.

شیـراز
شــرکت پتروشــیمی شیـــراز با نماد بورســی

شــیراز جــزء واحدهاي فرعی شــرکت گســترش

نفــت و گاز پارســیان بــوده و واحــد تجــاري
نهایــی گــروه ،شــرکت ســرمایهگذاری غدیــر

میباشــد .ایــن شــرکت در ســال  ۱۳۸۳در

بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده اســت.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت پتروشیمی شیراز:
شــرکت پتروشــیمی شــیراز (ســهامی عــام) در ســال  ۱۳۴۳بــه صــورت شــرکت ســهامى خــاص تأســیس شــده و از ســال ۱۳۴۴

شــروع بــه بهرهبــرداري کــرده و در ســال  ۱۳۸۳در بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده اســت .در حــال حاضــر شــرکت پتروشــیمی
شــیراز جــزء واحدهــاي فرعــی شــرکت گســترش نفــت و گاز پارســیان بــوده و واحــد تجــاري نهایــی گــروه ،شــرکت ســرمایهگذاري

غدیــر میباشــد.
موضوع فعالیت :

شــرکت پتروشــیمی شــیراز بــه عنــوان اولیــن واحــد تولیــدي صنایــع پتروشــیمی ایــران در ســال  ۱۳۴۲بــه منظــور تولیــد کودهــاي
شـــیمیایی ازتــه آغــاز بــه فعالیــت نمــود .شــروع بــه کار شــرکت بــا بهرهبــرداري از  ۴واحـــد تولیــد آمونیــاك ،اوره ،اســید نیتریک و

نیتــرات آمونیــوم و نیـــز واحــد تأمیــن ســرویسهاي جانبــی (آب ،بــرق ،بخــار و هــواي فشــرده) تــوأم بــوده و پســازآن بــا توجــه

بـــه نیــاز کشــور ،طــرح هــاي توســعه متعــددي ازجملــه واحدهــاي اوره و آمونیــاك منطقــه  ۲بــه همــراه واحــد متانــول و آرگون به

مرحلــه اجــرا درآمــده اســت .بــا ادامــه رونــد توســعه و بــه دنبــال خــارج ســاختن واحدهــاي قدیمــی از چرخــه تولیــد ،طــرح اوره
و آمونیــاك ســوم پتروشــیمی شــیراز در ابتــداي ســال  ۱۳۹۵بــه بهرهبــرداري رســید .بــا بهرهبــرداري از ایـــن طــرح ســاالنه ۵۰۰.۶۷۶
تــن آمونیــاك و یــک میلیــون و  72هــزار تــن اوره بــه تولیــدات شــرکت اضافــه گردیــد کــه نقــش مهمــی در تأمیــن نیازهاي کشــور

و همچنیــن عرضــه بــه بازارهــاي جهانــی خواهــد داشــت .در حــال حاضــر ظرفیــت اســمی واحدهــاي تولیــدي شــرکت برابــر بــا 3

میلیــون و  216هــزار و  700تــن در ســال میباشــد.

ترکیب سهامداران :

محصوالت شرکت پتروشیمی شیراز :
کــود اوره گرانــول و پریــل :از اوره بــه صــورت گســترده در کودهــای شــیمیایی بــه عنــوان یــک منبــع غنــی و مناســب نیتــروژن

اســتفاده میشــود .ظرفیــت اســمی اوره در ایــن شــرکت یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن میباشــد.

آمونیــاك :آمونیــاك مهمتریــن ترکیــب هیدروژنــی عنصــر ازت میباشــد که از تجزیه مـــواد آلـــی ایجـــاد مـــی گـــردد  .بیشـــترین

مـــوارد اســـتفاده آمونیــاك درون واحــدي اســت کــه در تهیــه اوره ،نیتــرات و اســید نیتریــک اســتفاده میشــود .در حــال حاضــر
ظرفیــت اســمی تولیــد آمونیــاک یــک میلیــون تــن میباشــد.

متانــول :مــادهاي ســبک و فــرار اســت کــه در تولیــد محصوالتــی همچــون حاللهــا ،رنگهــا ،پالســتیکها و ضدیخهــا
اســتفاده میشــود .ظرفیــت اســمی ایــن محصــول  ۸۴هــزار تــن میباشــد.

نیتــرات آمونیــوم :نوعــی کــود شــیمیایی اســت کــه بــراي نیتراتــه کــردن خــاك ،جهــت کشــاورزي بــکار مـیرود .ظرفیــت اســمی
تولیــد ایــن محصــول  ۲۱۴هــزار تــن در ســال اســت.

اســید نیتریــک :ایــن محصــول اســید قــوي و مایعــی خورنــده اســت کــه بــراي تهیــه کودهــاي شــیمیایی ،تولیــد نیتراتهــاي

معدنــی و آلــی و صنایــع پالستیکســازي کاربــرد دارد .شــرکت توانایــی تولیــد  ۳۴۱هــزار تــن از ایــن محصــول را داراســت.

آرگــون :ایــن محصــول عمومـ ً
ـا جهــت پــر کــردن حبابهــاي المپهــا و پنجرههـــاي دوجـــداره ،تصـــفیه زیرکنیــوم و شســـتن

فلزهــاي مــذاب بــه منظــور جــدا کــردن گازهــاي حــل شــده در آن بــه کار م ـیرود .ظرفیــت اســمی ایــن محصــول  ۵هــزار تــن
میباشــد.

 : Uanایــن محصــول در میــان شــرکتهاي موجــود در منطقــه خلیــج فــارس بـ ه صــورت انحصــاري در اختیــار پتروشــیمی شــیراز

میباشــد و داراي قابلیــت جــذب بهتــر در زمینهــاي کشــاورزي ،حمــل و نقــل و انبــارداري راحتتــر ،تلفـــات و ضـــایعات کمتــر،

ضـــریب شــوري پایینتــر ،امکانپذیــري افــزودن ســموم کشــاورزي و ســایر ریزمغذيهــا و اســتفاده از زیرســاختهاي آبیــاري
قطــرهاي جهـــت توزیـــع در زمـــین و همچنیــن مزیــت رقابتــی بهتر جهت اســتفاده در شــرایط خشکســالی میباشــد.

آمار تولید شرکت پتروشیمی شیراز:

پیشبینی میشــود در ســال  1401مقدار کل تولید شــرکت  3میلیون و  130هزار تن باشد.

آمار فروش شرکت پتروشیمی شیراز:

پیشبینی میشــود در ســال  1401مقدار کل فروش شــرکت یک میلیون و  898هزار تن باشد.

درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی شیراز:

پیشبینی میشــود در ســال  1401مقدار کل فروش شــرکت  17.3هزار میلیارد ناموت باشد.

مفروضات :
بهای تمام شده :

صورت سود و زیان :

بر اســاس مفروضات فوق ســود هر ســهم برای ســالهای مالی  1400و  1401به ترتیب  785و  1365ناموت برآورد میگردد.

تحلیل حساسیت : P / E
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