حفاری

شرکت حفاری شمال یکی از خوب های بنیادی در سال های اخیر بوده استت .ایت شترکت بتا ستر ایه استمی
 5062یلیارد ریال در سال  19به سود  906یلیارد تو انی رسید.

در سال  15رشد حسوس نرخ ارز ،درآ د شرکت را به یکباره باال برد که شرکت را به سود  500یلیتارد تو تا
رساند.

سال  19علی رغم رشد درآ د ها ا ا ،هزینه نیز افزایش چشمگیری داشت و شرکت  592یلیارد سود کرد.

در سال گذشته یعنی سال  9911بخشی از قراردادهای شرکت تمدید نشد در حالی که هزینه دکل ها و نیتروی
انسانی بر گرد شرکت بود و ای

نجر به تحقق تنها  29یلیارد تو ا سود شد...

برای سال جاری ،حفاری شمال  10یلیارد تو ا سود پیشبینی کرده که 29درصد عملیاتی و 11درصد ختال
در  0اه نخست پوشش یافته است.

عدم تمدید قراردادها باعث شده تا حفاری شمال طی  0اه نخست از حل دکل ا یرکبیر 8 ،یلیارد تو ا زیا
ببینید.

همچنی بسیاری از قراردادهای جدید از اواخر تیر اه صورت گرفته و یا واردی همچو دکل سحر  5بته دلیتل
جابه جایی زیاد درآ دی نداشته اند .ضمنا برخی از قراردادها به نحوی است که درآ د آنها در پایا ستال تالی
شناسایی ی گردد ...اینها انتظار ا را برای رشد سود در  0اه دوم نسبت به  0اه نخست ایجاد یکند.

درآ د ای شرکت در  0اه نخست به یزا  996یلیارد تو ا

نشا ارز رکز بادالتی دارد بنابرای تعیی دالر

9966تو انی در بودجه سال  10و همچنی افزایش نرخ رکز بادالت به باالی 9596تو ا برای هتر دالر تی
تواند ی تواند درآ دها را باال ببرد در حالی که هزینه ها با آ شیب رشد نمی کند.

درآ دهای روزانه ای شرکت در سال  12نسبت به سال  11-19به دلیل کاهش نترخ نفتت در برختی توارد تتا
26درصد کاهش یافته ا ا ا یدواری برای ثبات نرخ نفت و همچنی بودجه دولتت کته نفتت 26دالری را نشتانه
گرفته ،قدرت چانه زنی حفاری شمال را برای بهبود قراردادها و افزایش نرخ دستمزد ساالنه افزایش ی دهد ...

با ای اوصاف در تحلیل سهم ی توا از نرخ دالر  9966تو انی و همچنی افزایش نرخ درآ تد ارزی و افتزایش
تعداد روزهای فعالیت به عنوا سناریوهای حتمل استفاده کرد  ...ای

فروضتات ستود حفتاری را بهبتود تی

بخشد و ای در حالی است که حفاری شمال طی اه های اخیر افت سنگینی داشته و به لحاظ نموداری هم باید
در وقعیت طلوبی باشد.
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