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6.5

نرخ پارازایلین و آرتوزایلین داخلی برابر با آخرین نرخ دفتر توسعه 

پتروشیمی در نظر گرفته شده است

 دالر کمتر از آخرین نرخ پلتس در نظر 5نرخ پارازایلین صادراتی 

گرفته شده است
 دالر کمتر ازآخرین نرخ پلتس در نظر 55نرخ آرتوزایلین صادراتی 

گرفته شده است

 درصد نرخ نفتا اعالمی توسط شرکت ملی 95نرخ برش سبک 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده است

میعانات گازی

نفتا

پارازایلین داخلی

این تحلیل نظر شخصی تحلیلگر می باشد و مسئولیت خرید و فروش به عهده شخص استفاده کننده است

برش سنگین صادراتی

رافینت صادراتی

P /E  forward

40

سود هر سهم پیش بینی شده

1400تورم سال 

نرخ افزایش حقوق و دستمزد در 

1400سال 

عملکرد مالی و 

نتیجه گیری

میانگین دالر

آبان 10دوشنبه 

1400

شرکت در 

یک نگاه

هزار = همت 

میلیارد تومان
خالصه تحلیل بنیادی پتروشیمی نوری

معرفی

پتروشیمی هنگام از شرکت های فرعی پتروشیمی نوری دارای خط تولید 

 تن در سال 1155000 تن و اوره به ظرفیت 726000آمونیاک به ظرفیت 

است

 سودآوری شرکت پتروشیمی هنگام در 1400در تحلیل سال مالی 

.نظر گرفته شده است

سهامداران 

عمده

نکات تحلیل

شرح

درصد

پارازایلین پلتس

بنزن داخلی

69% 15% 5%1% 10%

صنایع پتروشیمی خلیج فارس سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سرمایه گذاری بازنشستگی صادر فر سایر
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این تحلیل نظر شخصی تحلیلگر می باشد و مسئولیت خرید و فروش به عهده شخص استفاده کننده است

تحلیل تکنیکال نماد نوری


