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 صنعت پتروشیمی

الت است. ظرفیت تولید محصوصنعت پتروشیمی پس از نفت باالترین سهم از تجارت دنیا را به خود اختصاص داده 

درصد از کل تولیدات پتروشیمی  53میلیون تن می باشد. قاره آسیا  1698پتروشیمی و شیمیایی در دنیا حدود 

مجموع ون تن است. میلی 56جهان را به خود اختصاص داده است. ظرفیت اسمی تولید محصوالت پتروشیمی ایران 

در حال حاضر اتیلن و پروپیلن پر مصرف  ل تولیدات جهان می باشد.درصد ک 2.5تولیدات پتروشیمی ایران حدود 

 ترین محصوالت پتروشیمی هستند.

 شرکتهای پتروشیمی اساس فرآورده تولیدی به صورت زیر دسته بندی می شوند:

صلی ادسته اول( تولید کنندگان محصوالت الفینی که شامل الفین، پروپیلن و بوتادین می شود. اتیلن و پروپیلن از 

ترین مواد اولیه برای تولید مواد شیمیایی صنعتی و پالستیک می باشند. بوتادین عمدتا برای ساخت کائوچوی 

 مصنوعی کاربرد دارد.

دسته دوم( تولیدکنندگان محصوالت آروماتیک شامل بنزن، تولوئن، و زایلن ها. بنزن یک ماده خام برای رنگ و 

 ز برای تولید الیافت مصنوعی و ساخت پالستیک استفاده می شود.شوینده های مصنوعی است. از زایلن نی

دسته سوم( تولیدکنندگانی که از گاز طبیعی برای تولید محصوالتی نظیر آمونیاک و متانول استفاده می کنند. از 

 آمونیاک برای تولید اوره استفاده می شود. 

 الفین و پلی الفین

نمونه ای از ترکیبات هیدروکربنی اشباع نشده می باشند که در ساختمان آنها حداقل یک پیوند دوگانه  الفین ها

یافت می شود و به همین علت تمایل زیادی به واکنش داشته و در صنعت پتروشیمی کاربردهای زیادی دارند. 

ن ماده ن( کربنه می باشند. پرمصرف تریالفین ها شامل ترکیبات دو)اتیلن(، سه )پروپیلن( و چهار)بوتادین و بوتیل

 پایه صنعت پتروشیمی در دنیا اتیلن می باشد که به عنوان سبک ترین الفین محسوب می شود.

اتیلن و پروپیلن دو الفین بزرگ و مهم هستند و خوراک الفین ها می تواند اتان، پروپان، نفتا، گاز طبیعی و نفت 

مری را به شکل مایع درآورده سپس از طریق دستگاه آنها را به رشته های بلند خام باشد. برای تهیه الفین مواد پلی

عت ین مواد دوستدار طبینخی تبدیل می کنند. سپس از این الیاف جهت تولید محصول نهایی استفاده می شود. ا

 راحتی قابل بازیافت می باشند. بوده و به

از مونومرهای متشکل از اتم های کربن و هیدروژن ساخته شده اند. با دستکاری ساده در اتیلن و  پلی الفین ها

پروپیلن در زنجیره پلیمر می توان پلی الفین را با ویژگی هایی کامال متفاوت تولید کرد. پلی الفین ها کاربردهای 
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ب بازی، چسب، لوازم خانگی، پالستیک های ند از جمله به عنوان کیسه های مواد غذایی، ظروف، اسبارفراوانی دا

 مهندسی، قطعات مختلف خودرو، کابردهای پزشکی و .... 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن از مهمترین الیاف های الفینی بوده و به گروه الیاف مصنوعی تعلق دارند. الیاف پلی 

امیده می شود و پلی پروپیلن نمی  پروپیلن که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر خطی تولید

. ماده اولیه در تولید پلی پروپیلن، پروپیلن بوده که از تولیدات جانبی تولید اتیلن به روش شکست مولکول شود

 نفت در صنعت پتروشیمی می باشد.

ا بمیزان تقاضا در صنعت پلیمر در طی سی سال اخیر روند رو به رشدی داشته است. در حال حاضر کشور چین 

درصد میزان تقاضا بیشترین حجم تقاضای پلیمر جهان را به خود اختصاص می دهد و نقش کلیدی در تعیین  31

میلیون تن  76میلیون تن است که حدود  251رشد جهانی صنعت پلیمر داراست. اندازه بازار محصوالت پلیمری 

تشکیل داده است. بیشترین سهم تقاضای  میلیون تن پی وی سی 37میلیون تن پلی پروپیلن و  59آن پلی اتیلن، 

درصد تقاضای جهانی را شامل می شود. پس از  26محصوالت پلیمری در جهن مربوط به پروپیلن می باشد که 

درصد رتبه  12درصد رتبه دوم و سپس پلی اتیلن سبک خطی نیز با  18آن پلی اتیلن سنگین و پی وی سی با 

 سوم را به خود اختصاص داده اند. 

 وارد استفاده پلیمرهام

 پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن از مهمترین محصوالت پلیمری صنعت پتروشیمی می باشند. 

با فشار پایین که به ترتیب منتج به تولید  -2بافشار باال و  -1فرایند تولید پلی اتیلن به دو دسته تقسیم میشود. 

 پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سنگین می شود. 

: این محصول کاربرد فراوانی در تولید انواع لوازم پالستیکی مورد استفاده در آشپزخانه  HDPEسنگین  پلی اتیلن

و صنایع غذایی دارد. همچنین در مبلمان پالستیکی، عایق پالستیکی و بطری های شیر نیز استفاده می شود. این 

 ظاهری مات می باشد. نوع پلی اتیلن نسبت به سایر انواع سخت تر و سفت تر بوده و دارای 

: این محصول ظاهری براق داشته و هنگام لمس صاف به نظر می آید و دارای حالتی نرم و LDPEپلی اتیلن سبک 

مومی شکل می باشد. معموال برای کیسه های زباله، چسب بسته بندی، پاکت ساندویچ، بطری های فشاری، ساخت 

 ودرو و ... استفاده می شود.ظروف خانگی، اسباب بازی، فیلم، قطعات مختلف خ
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: این محصول بین پلی اتیلن سبک و سنگین است و معموال در مقادیر کم به همراه  LLDPEپلی اتیلن سبک خطی 

یکی از پلی اتیلن های سبک یا سنگین استفاده می شود. با توجه به اینکه انعطاف پذیری باالیی دارند در تهیه 

 اربرد دارند. انواع پالستیک های انعطاف پذیر ک

: یکی از معمول ترین محصوالت پلیمری است که کاربردهای فراوانی در زمینه بسته بندی، فیلم،  PPپلی پروپیلن 

ساخت قطعات صنعتی و محصوالت دیگر دارد. دلیل اصلی کاربرد فراوان این محصول سختی و مقاومت در برابر 

بک و ارزان می باشد. این پلیمر ویژگیهای پلی اتیلن را گرما و قابل فرآوری بودن آن جهت تولید محصوالت س

دارد و به عالوه استحکام مکانیکی و حرارتی باالتری دارد. پلی پروپیلن از خانواده پالستیک های ترموپالست یا 

 گرمانرم است بدین معنا که با دریافت گرما نرمتر می شود.  

 فرآورده تولیدیتقسیم بندی شرکتهای پتروشیمی در ایران بر اساس 

 در جدول زیر تقسیم بندی شرکتهای پتروشیمی بر اساس فرآورده تولیدی مشاهده می شود.

 

 فرآورده تولیدی 

 متانول آمونیاک آروماتیک الفین نام شرکت

  *   پتروشیمی کرمانشاه

    * پتروشیمی شازند

  *   پتروشیمی پردیس

    * پتروشیمی مارون

 *    پتروشیمی زاگرس

  *   پتروشیمی خراسان

 *    پتروشیمی خارک

    * پتروشیمی آبادان

    * پتروشیمی جم

 * *   پتروشیمی شیراز

 *    پتروشیمی فناوران

   *  پتروشیمی فارابی

    * پتروشیمی امیرکبیر

   *  پتروشیمی اصفهان

 

 

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم                                    نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما

 

 نيه نوين سرمایتام یگذار هيشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربی-39پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 33292922فکس:  33292922-9تلفن:

www.novinic.com 
4 

 تقسیم بندی شرکتهای پتروشیمی در ایران بر اساس خوراک

خوراک اصلی واحد الفین نفتای سبک و سنگین و گاز اتان می باشد.  در صنعت پتروشیمی انجام عملیات تفکیک 

 و شکستن هیدروکربن های اشباع شده تحت عنوان فرآیند کراکینگ می باشد که در واحد الفین انجام می پذیرد. 

عنوان های الفین به واحدو در  دهدشکیل میشده را تگازهای مایعاتان بخشی از گاز طبیعی، گازهای همراه یا 

درصد اتان جهان در دو منطقه آمریکای شمالی )ایاالت  81.اتیلن تبدیل می شودخوراک مصرف می شود و به 

نسبت  اتیلن حاصل از خوراک اتان به. شودمتحده و کانادا و مکزیک( و خاورمیانه )قطر، ایران و عربستان( تولید می

با  میالدی مبنای محاسبه نرخ اتان، قیمت نفت خام بود 2111تا سال . شده کمتری داردتمام خوراک نفتا قیمت

در . ، مبانی محاسبه به گاز طبیعی تغییر یافتShale gas افزایش قیمت نفت خام و افزایش تولید اتان ناشی از

 دشوعی محاسبه میاتان از گاز طبی دنیا نرخ اتان براساس ترکیبی از ارزش حرارتی و نرخ استحصال

 .شرکتهای پتروشیمی بر اساس نوع خوراک دریافتی به صورت زیر تقسیم بندی می شوند

 
 نوع خوراک 

 غیرمایع مایع نام شرکت

 *  پتروشیمی کرمانشاه

  * پتروشیمی شازند

 *  پتروشیمی پردیس

 *  پتروشیمی مارون

 *  پتروشیمی زاگرس

 *  پتروشیمی خراسان

 *  خارکپتروشیمی 

 * * پتروشیمی آبادان

 * * پتروشیمی جم

 *  پتروشیمی شیراز

 *  پتروشیمی فناوران

  * پتروشیمی فارابی

 * * پتروشیمی امیرکبیر

 * * پتروشیمی اصفهان

 

شرکت های پتروشیمی آبادان، جم، امیرکبیر و اصفهان از شرکت هایی هستند که از هر دو نوع خوراک گازی و 

 مایع استفاده می کنند. 
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 معرفی شرکت 

 

معرفی مختصر شرکت
جم نمادپتروشیمی جم شرکتنام 

1379 سال تاسیسشرکت صندوق بازنشستگی کشوریسهامدار عمده
1379 سال بهره برداری9.611.111سرمایه )م ر (

اسفندماهسال مالی111.212.811ارزش بازار ) م ر (
1391بورسدر پذیرش 964.141حجم مبنا

1392معامله در بورس11.533 )ریال(قیمت تابلو
 

 هرهبهای کالن کشور در صنعت پتروشیمی به منظور  خاص( در راستای برنامه شرکت پتروشیمی جم )سهامی

ثبت رسید. این مجتمع عظیم به   32285تحت شماره  1379جنـوبـی، در سال  گازی پـارس برداری از میدان

هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در عسلویه واقع در استان بوشهر  77صنعتی در زمینی به وسعت 

اندازی و با داشتن واحدهای تولیدی  مجتمع پتروشیمی جم پس از گذشت حدود یک دهه از راه .احداث شد

، یــکی از بــزرگتــریــن تولیدکنندگان الفین در جهان 1خطی، بوتادین و بوتن اتیلن سنگین و سبک الفین، پلی

  .رود و محصوالت پلیمری در ایران به شمار می

بر  زی جهان است کهشرکت ملی نفت ایران، یکی از بزرگترین منابع گا میدان گازی پارس جنوبی از اکتشافات

کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه قرار 115مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و در فاصله  روی خط مرزی

کیلومتر مربع آن در آبهای ایران قرار دارد.  3611کیلومتر مربع است که  9711دارد. وسعت این میدان گازی

ذخایر گازی کل درصد  51تخمین زده میشود که حدود  گاز تریلیون متر مکعب 14ذخایر این میدان نزدیک به 

 .کشور را تشکیل میدهد

اجرای طرحهای الفین دهم از طرحهای برنامه پنج ساله سوم توسعه صنایع پتروشیمی بنابر  9/6/1379از تاریخ 

گذار ادر مرحله قبل از بهره برداری و مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی جمت مصوبه هیئ

 .گردید

موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی جم عمدتاً در زمینه های تولید و فروش فرآورده های پتروشیمی و ارائه خدمات 

درآمد مشمول مالیات 111بابت  % 25/1/1397این شرکت تا تاریخ  طبق گواهی سازمان امور مالیاتی .می باشد
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قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شده  132معافیت ماده  ابرازی ناشی از فعالیتهای تولید و فروش محصوالت از

 است. 

شرکت پتروشیمی جم با توجه به تنوع دریافت خوراک و تولیدات مختلف الفینی در منطقه پارس جنوبی دارای 

پتروشیمی جم با دریافت خوراک از فازهای گازی  .باشد های منطقه می موقعیتی ویژه نسبت به سایر مجتمع

ی و شرکتهای پتروشیمی پارس، نوری و ارسال محصوالت تولیدی نظیر هیدروژن، اتیلن، پروپیلن و پارس جنوب

پروپیلن جم، مروارید و خط اتیلن غرب نقش  بنزین پیرولیز به شرکتهای پتروشیمی نوری، مهر، فرساشیمی، پلی

لن، بنزین پیرولیز در این مهمی در چرخه تولید منطقه پارس جنوبی دارد. بخشی از تولیدات جم مانند پروپی

باشد. طراحی، ساخت و مدیریت خط اتان تولیدی از پارس جنوبی نیز از دیگر نقشهای  منطقه منحصر به فرد می

 .مهم این شرکت است

 جم در بازار جهانی

شود. درگروه محصوالت  پتروشیمی جم یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالت پلیمری ایران محسوب می

درصد محصوالت  66 1395ن سنگین، این شرکت رتبه نخست صادرات را از آن خود نموده است. در سال اتیل پلی

کشور جهان صادر شده است. از سوی دیگر کاهش سهم بازار چین به عنوان یکی از بازارهای  41تولیدی به بیش از 

بوده است. در حال  بزرگ هدف این شرکت به جهت کاهش ریسک تجاری از جمله سیاستهای بالفعل شرکت

حاضر چین، ترکیه، هند، خاور دور، بنادر اروپایی و کشورهای همسایه دروازه ورود محصوالت شرکت به بازارهای 

  .باشند المللی می بین

 واحدهای تولیدی شرکت

 توان واحدهایهای خاص است که از آن جمله میشرکت پتروشیمی جم دارای واحدهای تولیدی گوناگون با ویژگی

 .را نام برد 1-الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن خطی، بوتادین، بوتن

 واحد الفین

 تن پروپیلن در سال یکی از 316.111تن اتیلن و   1،321،111واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم با ظرفیت  

جم  پتروشیمی. از خصوصیات منحصر بفرد واحد الفین مجتمع دبزرگترین واحدهای الفین کشور و جهان می باش

 قادر به دو منظوره است که شرکتباالی تولید و امکان بهره وری از کوره های   نسبت به دیگر واحدها ظرفیت

 استفاده از خوراک مایع و گاز می باشد.

 چهارکربنه باتیترک ،CFO کوره نفت خام، زیرولیپ نیبنز ،C4 نتیراف لن،یپروپ لن،یاتشامل  نیالف واحد محصوالت

صوصیات منحصر بفرد واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم نسبت به دیگر واحدها ظرفیت باالی تولید خمی باشد. 

که قادر به استفاده از خوراک مایع و گاز می باشد. خوراک واحد شامل خوراک  flexible و استفاده از کوره های
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 C4 نیت، برش پنتان و پروپان برگشتی و برشگازی )اتان( و انواع خوراک مایع شامل گاز مایع، برش سبک، رافی

 11، 9،  5، 4هیدروژنه برگشتی می باشد. خوراک مایع از پتروشیمی نوری و بخشی از خوراک گازی از فازهای 

 .پارس جنوبی و بخش دیگری از پتروشیمی پارس تامین می شود

 واحد پلی اتیلن سنگین

، یکی از بزرگترین واحدهای پلی اتیلن سنگینتن  311،111 شرکت پتروشیمی جم با تولید ساالنه HDPE واحد  

گرید اصلی و توانایی تولید گرید های مشکی، زرد، آبی و  26ایران می باشد. این واحد قابلیت تولید   پلیمری در

 .نرمال را دارد

 واحد پلی اتیلن سبک خطی

، یکی از بزرگترین واحدهای سبکپلی اتیلن تن  311،111پتروشیمی جم با تولید ساالنه   LLDPEواحد  

صنایع بسته کاربرد محصوالت در  .گرید متفاوت را داراست 54توانایی تولید بیش از و  باشد پلیمری در ایران می

 می باشد.  بندی ، صنایع تولید لوازم منزل ، صنایع نساجی ، صنایع کشاورزی ، صنایع خودروسازی

 واحد بوتادین

 تن در سال از نظر تولید ، درجه خلوص و کیفیت محصول یک واحد 115،111تولید  واحد بوتادین با ظرفیت 

 ار با ارزش پتروشیمی جم می باشد.نمونه در سطح کشور می باشد. و جزء واحدهای بسی

 1واحد بوتن

تن درسال بزرگترین واحد تولید بوتن در کشور می باشد که  111.111پتروشیمی جم با ظرفیت  1-واحد بوتن

وه بر تأمین نیاز واحدهای پایین دستی مجتمع قابلیت تأمین نیاز سایر شرکتهای پلی الفینی کشور را دارا می عال

 .باشد همچنین بخش عمده تولید، جهت صادرات به کشورهای مصرف کننده در نظر گرفته شده است
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 ترکیب سهامداران

 باشند.سهامداران عمده شرکت پتروشیمی جم به شرح زیر می 

 درصد مالکیت سهامداران

 14.44 1 بخش سهامی عام-شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری

 14.11 ینتام یمیگذاری نفت وگازوپتروش یهشرکت سرما

 9.37 صندوق بازنشستگی کشوری

 9.37 8صندوق بازنشستگی کشوری بخش

 9.27 شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری

 4.79 یرانیانگذاری ا یهسرما یمیشرکت گروه پتروش

 3.75 صندوق.ب.کشوری یهارزش سرما یریتشرکت گروه مد

 3.22 یروعشا یاناجتماعی روستائ یمهموسسه صندوق ب

 1.86 یننو یهگذاری مشترک آت یهصندوق سرما

 1.52 م ک م ف ع-شرکت س اتهران س.خ

 1.29 ینزم یرانشرکت بانک ا

 1.21 م ک م ف ع-شرکت س اخراسان رضوی س.خ

 1.16 گذاری مدبران اقتصاد یهشرکت سرما

 1.13 یرانیانا یکمگذاری مشترک  یهصندوق سرما

 1.13 م ک م ف ع-شرکت س افارس س.خ

 22.58 سهامداران یرسا
 622 جمع کل

 

 سرمایه شرکت
 تغییرات سرمايه شرکت

 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد )میلیون ريال( درصد افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 مطالبات حال شده 1.211 911 11/5/1383

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 4.111.111 333233 3/3/1385

 مطالبات حال شده 4.811.111 21 23/11/1385

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 9.611.111 111 24/3/1394
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 وابستهمعرفی شرکتهای 

 )سهامی خاص(شرکت جم صنعت کاران تهران 

 صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره به  28/1/1386شرکت جم صنعت کاران تهران در تاریخ 

در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه ثبت شده این 1/2/1386 مورخ 295487

 .میلیون ریال می باشد 11شرکت 

و مهندسی و اجرای کلیه عملیات نصب، تعمیر و نگهداری کارخانجات و موضوع اصلی فعالیت این شرکت طراحی 

زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی می باشد و در این راستا نسبت به انجام خدمات تعمیر  ماشین آالت صنعتی در

 .در مجتمع پتروشیمی جم فعالیت می کند و نگهداری و کلیه کارهای پشتیبانی و خدماتی

 .باشد یم جم یمیپتروش به متعلق شرکت نیا سهام درصد111 

 

 96/21/6931 شرح )میلیون ريال(

 1.235.935 فروش و ارائه خدمات

 (1.116719) بهای تمام شده

 119.226 سود )زیان( ناخالص

 78.356 سود )زیان( عملیاتی

 63.612 سود )زیان( خالص

 11 سرمایه

 

 پلی پروپیلن جمشرکت 

در اداره ثبت  232248صورت سهامی خاص به شماره ثبت  به  27/7/1383شرکت پلی پروپیلن جم در تاریخ 

 شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران به ثبت رسید.
 شرکت پتروشیمی جمدرصد متعلق به  49میران و یشرکت پتروش شرکت پلی پروپیلن جم متعلق بهدرصد  51

درصد  66شرکت پتروشیمیران نیز به جم تعلق دارد. بنابراین به صورت مجموع درصد سهام  34.27. می باشد

فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش محصوالت پتروشیمی سهام پلی پروپیلن جم به پتروشیمی جم تعلق دارد. 

 1387جم تأمین و از آذرماه سال   خوراک شرکت پلی پروپیلن جم توسط شرکت پتروشیمی می باشد. (گرانول)

 511شرکت   هزارتن درسال به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر سرمایه 311با ظرفیت اسمی تولید 

 .میلیارد ریال می باشد
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 96/21/6931 شرح )میلیون ريال(

 5.519316 فروش و ارائه خدمات

 (3.611.329) بهای تمام شده

 1.917.987 سود )زیان( ناخالص

 1.822.699 سود )زیان( عملیاتی

 1.979.755 سود )زیان( خالص

 511.111 سرمایه

 

 )تاپکو( شرکت توسعه انرژی پادکیش

به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره   31/2/1393شرکت توسعه انرژی پاد کیش در تاریخ  

. ثبت رسیده است اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش بهدر  1/2/1386مورخ 11361

واحدهای تجاری فرعی شرکت پتروشیمی جم است. مرکز اصلی شرکت در جزیره ء در حال حاضر این شرکت جز

مأموریت اصلی شرکت تاپکو تجارت کاال، خدمات بازرگانی در بازارهای بین المللی و داخلی ، کیش واقع است. 

ه حلقه اتصال و فصل مشترک بین نیازهای تولید کنندمتمرکز بر محصوالت صنعت پتروشیمی، نفت و گاز با ایجاد 

و مصرف کننده ضمن اهتمام به تأمین منافع همه ذینفعان به صورت متوازن در جهت دستیابی به اهداف متعالی 

شرکت تاپکو با مالکیت صد درصدی پتروشیمی جم ضمن انجام صادرات محصوالت کلیه مجتمع .اقتصاد مقاومتی

محصوالت پتروشیمی جم و صادرات پتروشیمی  صد در صد فروش جهان، قاره 5 به یرانهای صنعت پتروشیمی ا

 .به عهده داردرا نیز پلی پروپیلن جم 

 96/21/6931 شرح )میلیون ريال(

 148.712 فروش و ارائه خدمات

 (9.979) بهای تمام شده

 138.733 سود )زیان( ناخالص

 96.131 سود )زیان( عملیاتی

 116.117 خالصسود )زیان( 

 11.111 سرمایه
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 توسعه پلیمری پادجم

پتروشیمی   ABS/Rubberشمسی با هدف راه اندازی واحد  1394در سال ( شرکت توسعه پلیمر پاد جم )سهامی خاص

 ABSتن  211.111جم تاسیس شده است . این طرح در منطقه ویژه اقتصادی پارس، واقع در بندر عسلویه با ظرفیت تولید 

درصد پیشرفت داشته است. این واحد  61  در سال در حال احداث می باشد و تاکنون بیش از  Rubberتن  61.111و 

تحت   (Continuous Mass)با تکنولوژی جرمی پیوسته  Rubberگرید  2و   ABSگرید مختلف  9قادر به تولید 

 .لیسانس کمپانی ورسالیس) پلیمر اروپا( می باشد

 شرکت پتروشیمیران

توسط مجموعه ای از شرکتهای گروه صدرا و بانک پارسیان با هدف سرمایه  (سهامی خاص)ان یمیرشرکت پتروش

ه ثبت شرکتهای تهران به در ادار 215972تحت شماره  11/11/1382پتروشیمی در تاریخ   گذاری در صنعت

ناشی از سود  1396بتدای سال ماه  ا 6در میلیون ریال  23.816به مبلغ . درآمد غیر عملیاتی شرکت ثبت رسید

 درصد این شرکت متعلق به پتروشیمی جم می باشد.  34.27سپرده و اوراق مشارکت می باشد. 

 

 96/21/6931 شرح )میلیون ريال(

 1 فروش و ارائه خدمات

 1 بهای تمام شده

 1 سود )زیان( ناخالص

 (5.512) سود )زیان( عملیاتی

 18.314 سود )زیان( خالص

 364.111 سرمایه
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 روند سودآوری شرکت

 به صورت زیر می باشد.  1396تا  1392روند سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت از سال 

 

 
 

 ترکیب فروش شرکت 

درصد محصوالت شرکت به صورت داخلی  62 1396ماه ابتدای سال  9بر اساس گزارش صورتهای مالی شرکت در 

صادراتی به فروش می رسد. در این بین محصوالت اتلین، پروپیلن و پلی اتیلن سنگین درصد آن به صورت  38و 

درصد به ترتیب اصلی ترین محصوالتی هستند که در داخل به فروش می رسند. در بخش  14و  16،  49با 

 درصد عمده ترین سهم را در فروش صادراتی به عهده دارد.  63لن سنگین با یصادراتی نیز پلی ات
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62%

صادراتی

38%

ترکیب فروش شرکت
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 مقایسه درآمد عملیاتی و بهای تمام شده محصوالت شرکت

حاشیه سود  1396ماهه ابتدای سال  6بر اساس گزارش فروش و بهای تمام شده محصوالت شرکت در دوره 

 محصوالت شرکت به شرح ذیل می باشد.

 

 حاشیه سود ناخالص سود)زیان( ناخالص بهای تمام شده درآمد عملیاتی 
 41 3.631.461 5.197.241 8.828.712 اتیلن

 11 312.767 2.364.497 2.667.264 پروپیلن

 41 1.128.144 1.642.733 2.771.877 پلی اتیلن سبک

 41 2.941.275 4.495.248 7.435.523 پلی اتیلن سنگین

 15 316.193 1.816.942 2.123.135 بنزین پیرولیز

 (79) (84.688) 192.115 117.317 نفت کوره

 47 947.129 1.164.817 2.111.936 بوتادین

 (57) (111.221) 277.117 176.896 1بوتن

 - 13.513 - 13.513 سایر

 - 312321299 6912221232 3116921619 جمع

ناتیل

4%
ولیزبنزین پیر

4%

گینپلی اتیلن سن

63%

بکپلی اتیلن س

13%

نبوتادی

16%

ترکیب فروش صادراتی
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محصول نفت کوره از تولیدات جانبی الفین می باشد که به دلیل مصرف بیشتر خوراک مایع نسبت به محصوالت 

نیز به دلیل پایین بودن مقدار تولید نسبت به  1تمام شده آن افزایش داشته است. محصول بوتنواحد الفین بهای 

ظرفیت اسمی و به دنبال آن تقسیم هزینه واحد تولیدی به مقدار تولید باعث افزایش بهای تمام شده هر واحد 

 محصول گردیده است.

 تولید شرکت :

ن، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، بنزین پیرولیز، بوتادیمحصوالت تولیدی شرکت شامل اتیلن، پروپیلن، 

 ظرفیت اسمی تولید محصوالت شرکت به شرح جدول زیر می باشد.  و نفت کوره می باشد. 1بوتن

 
 ظرفیت اسمی  

 1،321،111 اتیلن

 315،111 پروپیلن

 311،111 پلی اتیلن سنگین

 311،111 پلی اتیلن سبک

 216،111 بنزین پیرولیز

 41،111 نفت کوره

 111،111 1بوتن

 115،111 بوتادین

 311،111 گرانول

 131،111 رافینیت

 926312222 جمع

 

درصد ظرفیت اسمی محصوالت اتیلن و پروپیلن  91تا  85شرکت قادر به تولید  1395در واحد الفین در سال 

درصد ظرفیت  111درصد و برای پلی اتیلن سبک  92خود بوده است. این نسبت تولید برای پلی اتیلن سنگین 

ماه ابتدای سال  9تولید در درصد  45اسمی بوده است. اصلی ترین محصول تولیدی شرکت اتیلن می باشد که 

ماه  9از مقدار تولید شرکت در  1396سال به این محصول اختصاص دارد. برای پیش بینی مقدار تولید  1396

از میانگین نسبتهای تاریخی تولید به ظرفیت شرکت در سالهای ابتدای سال  و برای پیش بینی سال های آتی 

 گردید.  ستفادهااستفاده و مقادیر برآوردی  1395تا  1392
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لغایت  1396به صورت تاریخی و از سال  1396تا  1392مقدار تولید محصوالت شرکت از سال در جدول زیر 

 آورده شده است. به صورت پیش بینی شده 1398

 

 مقدار تولید )تن(

 6933 6939 6932 6932 
 ماهه3

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6939 

 کارشناسی

6931 

 1،117،857 1،117،857 1،131،739 1،127،526 848،814 1،123،752 1،171،998 912،553 859،173 اتیلن

 272،467 272،467 279،515 262،213 219،629 272،642 244،118 221،956 214،377 پروپیلن

 268،116 268،116 269،351 267،163 212،113 275،667 275،186 271،932 265،675 پلی اتیلن سنگین

 311،276 311،276 317،244 315،931 231،433 316،864 321،118 271،932 254،199 پلی اتیلن سبک

 278،644 278،644 311،895 272،437 225،671 294،417 252،685 231،617 191،187 بنزین پیرولیز

 17،998 17،998 19،167 19،295 14،375 19،195 16،931 15،617 17،198 نفت کوره

 21،441 21،441 21،113 35،483 15،835 23،771 18،968 27،166 9،766 1بوتن

 88،128 88،128 86،181 94،446 64،561 87،962 81،219 81،417 47،696 بوتادین

 - - - - - 253،664 222،183 - - گرانول

 127،941 127،941 127،941 - 95،956 - - - 74،341 رافینیت

 322292911 322292911 322292292 329322239 623292391 321292192 322292392 322932292 623992263 جمع

  

 فروش شرکت:

درصد آن به صورت صادراتی به فروش  31درصد آن در داخل کشور و  71از محصوالت تولیدی شرکت حدودا 

ه خود فروش صادارتی را ب می رسد. اتیلن بیشترین سهم از فروش داخلی و پلی اتیلن سنگین بیشترین سهم از

 91ینی مقدار فروش شرکت با توجه به میانگین نسبتهای فروش به تولید طی سالهای پیش باختصاص می دهند. 

مقدار فروش محصوالت به صورت داخلی و صادراتی تفکیک  1396در بودجه سال پیش بینی شده است.  95تا 

 نشده است.
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 مقدار فروش )تن(

 6933 6939 6932 6932 
 ماهه3

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6939 

 کارشناسی

6931 

 529،878 529،878 536،458 596،824 422،646 486،935 478،898 357،695 536،189 اتیلن

 255،828 255،828 262،436 272،692 212،937 257،279 228،982 217،253 211،669 پروپیلن

 141،851 141،851 141،552 335،721 93،249 154،436 159،975 118،615 138،894 پلی اتیلن سنگین

 72،481 72،481 71،543 217،228 53،657 47،332 21،121 7،811 3،532 پلی اتیلن سبک

 268،111 268،111 289،413 316،897 182،795 273،711 235،338 227،697 191،811 بنزین پیرولیز

 17،831 17،831 18،988 18،113 14،241 - - - 17،121 نفت کوره

 11،262 11،262 11،115 15،119 7،579 - - - 4،181 1بوتن

 3،118 3،118 2،948 97،741 2،211 - - - 91 بوتادین

 - - - 377 1،829 32،487 26،519 21،339 1،597 سایر

 623312612 623312612 629992229 621122223 3162622 623232613 626232139 3932913 622392913 جمع داخلی

 26،381 26،381 26،718 - 18،662 31،884 11،126 9،953 41،179 اتیلن

 45،157 45،157 48،655 - 36،491 23،317 18،856 5،118 - بنزین پیرولیز

 311،451 311،451 311،996 - 233،997 369،121 397،417 387،324 444،722 پلی اتیلن سنگین

 63،415 63،415 62،593 - 46،945 15،631 34،497 27،125 1 پلی اتیلن سبک

 86،163 86،163 84،161 - 63،121 - - - 54،177 بوتادین

 1،155 1،155 1،139 - 779 - - - 2،573 1بوتن

 - - - - - - - - - نفت کوره

 - - - - - 111،453 93،574 92،847 - سایر

 2932232 2932232 2922626 - 9332332 2222932 2222912 2332629 2262226 جمع صادراتی

 621922193 621922193 621112232 621122223 629162691 629332212 629222619 622162221 621922399 جمع کل

 

تخفیف و محصوالت  %5خلیج فارس با کسر  FOBقیمت فروش داخلی محصوالت بین مجتمعی بر اساس نرخ 

بر اساس استخراج  CFRپلیمری بر اساس قیمت فروش در بورس کاال و فروش محصوالت صادراتی به صورت 

از بین محصوالت شرکت پلی اتیلن سنگین   تعیین می گردد. ICISمیانگین قیمت محصوالت از نشریه بین المللی 
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و پروپیلن کامال در داخل کشور درصد اتیلن نیز در داخل  98رسند.  فروش میو پلی اتیلن سبک در بورس کاال به 

 به صورت زیر می باشد. 1396روند میانگین قیمت های ماهیانه محصوالت شرکت در سال به فروش می رسد. 

 
 

ماه باقیمانده سال برای اتیلن و پروپیلن  3برای نرخ فروش دی ماه  ،محصوالت داخلیبرای برآورد قیمت های 

د و استخراج گردی ماه دی و بهمن برایدر بورس کاال نیز نرخ فروش پلی اتیلن سنگین و سبک  منظور گردید.

برای سایر محصوالت با توجه به رشد قیمت های دی معادل نرخ بهمن ماه در نظر گرفته شد. ماه نیز برای اسفند 

ند. در بخش صادراتی پلی سایر محصوالت نیز رشد داده شدماهه  9های  قیمت ماهه 9انگین ماه نسبت به می

اتیلن سنگین عمده ترین محصول صادراتی شرکت محسوب می شود برای این محصول و همچنین پلی اتیلن 

نیز به  اتیماه باقیمانده به صورت نسبتی از قیمت داخلی آن در نظر گرفته شد. قیمت اتیلن صادر 3سبک قیمت 

مبنای محاسبه قرار گرفت. برای سایر محصوالت صادراتی نیز صادراتی صورت نسبتی از قیمت پلی اتیلن سنگین 

 ماهه سایر محصوالت رشد داده شد.  9ماهه قیمت های  9با توجه به رشد قیمت های دی ماه نسبت به میانگین 

همبستگی باالی قیمت های محصوالت با نفت از با توجه به  1398و  1397برای برآورد قیمت های سالهای 

رگرسیون داده های تاریخی قیمت محصوالت و نفت استفاده گردید. مبنای قیمت نفت برای سالهای آتی قیمت 

دالر را  59و  56به ترتیب قیمت های  1398و  1397اشد که برای سالهای می ب World Bankهای میانگین 
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و  43521،  41298به ترتیب برابر  1398و  1397، 1396زاد برای سال های نرخ دالر آپیش بینی کرده است. 

 ریال برآورد گردیده است.  47113

 (هزار ريالفروش )نرخ 

 6933 6939 6932 6932 
 ماهه3

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6939 

 کارشناسی

6931 

 داخلی

  34،536  31،338  31،246  32،313  29،328  25،218  23،671  25،516  26،293 اتیلن

  26،168  23،171  21،712  19،871  19،935  17،481  16،121  23،313  24،313 پروپیلن

  52،625  48،339  41،391  39،915  38،472  37،374  39،229  42،577  36،649 پلی اتیلن سنگین

  53،738  49،415  43،981  41،176  43،795  38،898  41،379  38،186  41،749 پلی اتیلن سبک

  21،327  17،864  15،655  14،471  14،255  12،173  11،485  17،517  21،511 بنزین پیرولیز

  12،461  11،826  11،193  11،843  11،234 -     -   -  11،841 نفت کوره

  41،731  39،619  37،487  41،517  37،143  -  -   -    38،115 1بوتن

  38،343  36،393  34،443  42،161  33،385  -   -   -   35،122 بوتادین

  -   -   18،478  36،113  24،637  19،897  21،537  21،396  11،559 سایر

 صادراتی

  56،816  52،466  39،297  -   37،589  42،337  41،761  46،125  34،572 اتیلن

  26،369  23،174  19،688 -   17،928  15،579  13،491  25،554 -  بنزین پیرولیز

  55،235  51،422  44،689 -   42،748  41،121  38،192  46،298  43،171 پلی اتیلن سنگین

  53،612  49،279  42،527 -   42،347  37،975  41،697  41،516 -  پلی اتیلن سبک

  55،181  48،496  42،498 -   41،193  -   -   -   35،247 بوتادین

  63،841  56،117  49،168 -   47،657  -   -   -   34،818 1بوتن

 -  -  -  -  -   55،338  31،434  34،927 -  سایر

 

ماه نخست سال جاری از فروش  9، در برآورد مبلغ فروش، مقدار فروش 1396به منظور پیش بینی فروش سال 

ماه باقی مانده سال ضرب شده  3ماهه این سال کاسته شده و در نرخ محصوالت برآوردی برای  12بینی شده پیش

بینی مبلغ فروش شرکت برای فروش و نرخ فروش، پیش  مقداراست. با توجه به نکات بیان شده در قسمت 

 باشد.به شرح جدول زیر می 1398لغایت  1396های سال
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 (میلیون ريالفروش ) مبلغ

 6933 6939 6932 6932 
 ماهه3

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6939 

 کارشناسی

6931 

 18،311،119 16،615،533 16،616،234  19،285،325  12،395،185  12،279،745  11،335،938  9،127،117  14،195،615 اتیلن

 6،669،139 5،927،468 5،414،119  5،418،264  4،145،623  4،497،434  3،691،416  4،831،647  4،876،841 پروپیلن

 7،412،346 6،818،636 5،816،644  13،397،163  3،587،513  5،771،912  6،275،634  5،149،816  5،191،293 پلی اتیلن سنگین

 3،894،985 3،581،655 3،146،494  8،922،782  2،349،884  1،841،134  812،464  297،847  143،925 پلی اتیلن سبک

 5،447،813 4،787،774 4،722،456  4،441،914  2،615،821  3،314،431  2،712،861  3،988،558  3،932،265 بنزین پیرولیز

 222،163 211،867 212،524  195،317  159،984 -   -  -  211،534 نفت کوره

 428،245 416،471 378،818  618،123  281،517  -  - -   155،111 1بوتن

 115،724 119،839 111،539  4،111،952  73،815 -   -  -  3،161 بوتادین

 - - 45،161  13،577  45،161  646،416  544،419  414،828  16،863 سایر

 2322322969 9122912329 9122292112  2129332969  3222222919  3129262226  3229132933  3929232939  3122622231 جمع داخلی

 1،498،814 1،384،178 1،158،878  -  711،495  1،317،525  418،697  458،188  1،385،623 اتیلن

 1،188،114 1،144،159 957،915  -  654،212  363،111  254،369  127،973 - بنزین پیرولیز

 17،147،679 15،653،384 13،942،861  -  11،112،876  14،819،325  15،177،831  17،932،448  19،198،748 پلی اتیلن سنگین

 3،399،811 3،124،988 2،661،915  -  1،987،988  593،592  1،413،932  1،194،678 - پلی اتیلن سبک

 4،754،579 4،178،538 3،576،643  -  2،611،185 -   -  -  1،916،127 بوتادین

 67،339 59،181 51،169  -  37،125 -   -  -  89،562 1بوتن

 - - -  - -  -  -  - - نفت کوره

 - - -  - -  5،614،184  2،847،872  3،242،889 - سایر

 28،156،315 25،444،327 22،249،271 -  6223192916  3321192931  3226232926  3321212291  3322932312 جمع صادراتی

  326232169  623622212  629292229 - - 613321222 1131222 - - سود سرمايه گذاريها

  9321312323  1229392622  1222222329  2129332969  2622312612  2323292999  2129292239  2122122113  2622322221 جمع کل

 

سود سرمایه گذاریها سهم سود سرمایه گذاری شرکت در شرکت پلی پروپیلن جم می باشد که در سال های  

در قسمت درآمدهای عملیاتی شرکت آورده  1394در بخش درآمدهای غیر عملیاتی و از سال  1393و  1392

کت را تامین می درصد شرکت پلی پروپیلن جم می باشد و خوراک این شر 49شده است. پتروشیمی جم مالک 
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، 1398 و 1397برای سالهای  کند. برای برآورد سهم شرکت از سود سرمایه گذاری در شرکت پلی پروپیلن جم

 با نسبت افزایش نرخ پروپیلن رشد داده شده است.  سود سرمایه گذاری شرکت 

 بهای تمام شده:

مام شده محصوالت را تشکیل میدهد. درصد بهای ت 75مواد مستقیم  1396ماهه ابتدای سال  6بر اساس گزارش 

 3، گاز مایع، آروماتیک سنگین، برش 1خوراک شرکت شامل خوراک مایع )برش سبک، برش پنتان، پروپان، بوتن

درصد مواد مستقیم مصرفی را شامل می  81برش سبک و اتان  ( و خوراک گازی )گاز اتان( می باشد. +C3کربنه

 11و  9و  5و  4برزویه و خوراک گازی از پتروشیمی پارس و فازهای  خوراک مایع شرکت از پتروشیمی شوند.

برای برآورد مقدار مواد مستقیم مصرفی از میانگین نسبت های تبدیل مواد مستقیم  .پارس جنوبی تهیه می شود

 استفاده گردید.  1395تا  1392سال های 

 مقدار مواد مستقیم مصرفی )تن(

 6932 6932 6939 6933 شرح
 ماهه1

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6939 

 کارشناسی

6931 

 865،378 865،378 878،951 957،276 478،638 914،411 719،597 739،672 417،811 برش سبک

 - - - - - - 71،957 11،372 233،511 رافینیت

 111،794 111،794 113،391 71،358 35،679 86،413 122،161 148،565 89،811 برش پنتان

 863،311 863،311 876،849 886،281 442،145 859،898 831،875 736،765 964،111 اتان

 1،677 1،677 1،713 2،112 1،151 1،781 21،154 31،467 5،111 پروپان

 165،454 165،454 168،148 161،782 81،891 72،483 - - - بوتان

 73،197 73،197 74،243 73،662 36،831 77،595 35،987 4،788 51،111 گاز مایع

 27،952 27،952 28،391 35،856 17،928 34،364 21،476 18،186 15،911 آروماتیک سنگین

+C3 118،811 111،119 119،584 125،141 57،821 115،642 122،189 121،312 121،312 

 323612312 323612312 323292919 329292321 626222312 326962312 623992299 629312121 621322122 جمع

فارس و خلیج  FOB %5در گزارشات شرکت نرخ خرید مواد اولیه از شرکت پتروشیمی برزویه و پارس بر مبنای 

ارس جنوبی به طور متوسط بر اساس نرخهای اعالمی معاونت برنامه ریزی و نظارت خرید اتان از مجتمع گازی پ

درصد قیمت گاز مایع  65به ازای هر تن  +C3ده است. نرخ خرید خوراک بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بو

دالر به ازای هر تن بوده است. در بودجه شرکت  262ماهه ابتدای سال نرخ خرید گاز اتان  6در گردد.  محاسبه می

 دالر به ازای هر تن برآورد شده است. 253این نرخ 
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برابر  دالر و نرخ سایر مواد مستقیم 262 برابرماهه ابتدای سال  6قیمت  معادلنرخ گاز اتان  1396برای سال 

نرخ سالهای آتی نیز با توجه به همبستگی باالی نرخ مواد مستقیم با نفت از رگرسیون  بودجه در نظر گرفته شد.

 نرخ های مواد مصرفی با نفت برآورد گردیده است. 

 نرخ مواد مستقیم مصرفی )هزار ريال(

 6932 6932 6939 6933 شرح
 ماهه1

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6939 

 کارشناسی

6931 

  19،115  16،911  14،316  14،228  12،892  11،929  12،277  17،411  18،745 برش سبک

  19،156  17،132  13،943  13،857  13،296  12،142  12،633  17،856  17،184 برش پنتان

  11،448  9،674  8،957  8،613  8،556  7،499  7،197  6،258  3،541 اتان

  18،255  16،111  13،717  13،623  12،312  11،164  11،677  19،894  17،774 پروپان

  21،288  17،831  15،625  15،529  13،119  12،899 -  -   - بوتان

  18،116  15،973  15،192  15،111  12،911  11،529  11،146  17،112  18،182 گاز مایع

  21،827  18،415  15،611  15،515  14،299  13،174  13،121  18،721  21،878 آروماتیک سنگین

+C3 11،759  11،537  7،159  7،182  11،661  11،161  11،122  11،713  12،144  

 

مواد که در قسمت قبل توضیح داده شد به شرح مبلغ مواد مستقیم مصرفی با توجه به مقدار مصرف و نرخ 

 جدول زیر برآورد می گردد.

 مبلغ مواد مستقیم مصرفی )میلیون ريال(

 6932 6932 6939 6933 شرح
 ماهه1

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

6931 

 کارشناسی

6939 

 کارشناسی

6931 

  16،542،171  14،633،199  12،582،817  13،621،185  6،171،551  11،918،161  8،711،735  12،871،264  7،831،669 برش سبک

  1،949،968  1،733،765  1،441،543  988،831  474،398  1،141،611  1،543،314  2،652،816  1،543،149 برش پنتان

  9،119،787  8،351،655  7،854،291  7،633،795  3،783،172  6،448،185  5،896،415  4،611،922  3،413،589 اتان

  31،611  26،831  23،345  28،636  12،929  18،192  234،165  616،115  88،871 پروپان

  3،356،786  2،951،194  2،625،779  2،512،384  1،152،351  934،923 - - - بوتان

  1،323،473  1،167،583  1،121،482  1،114،899  475،516  894،618  397،515  81،415  922،168 گاز مایع

  582،141  514،461  443،186  556،311  256،352  452،695  268،663  338،591  331،963 آروماتیک سنگین

+C3 1،278،215  1،159،144  773،546  885،554  616،394  1،163،411  1،236،843  1،288،835  1،461،914  

  9223122929  9221112233  3929312312  3921212226  6321262226  3622192122  6123912192  3321292226  3222912219 جمع
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 هزینه های سربار و اداری، عمومی

گین با در نظر گرفتن میان اداری و عمومی نیزبه صورت نسبتی از تولید برآورد گردید. هزینه های  های سربارهزینه 

سایر  ونسبتهای تاریخی این اقالم به مبلغ فروش به صورت نسبتی از مبلغ فروش شرکت در نظر گرفته شده است. 

 هزینه ها نیز با نرخ تورم رشد داده شده است.
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 صورت سود وزیان

شرکت در سال  با توجه به اینکه معافیت مالیاتی  برآورد می گردد.پتروشیمی جم به صورت زیر  با توجه به محاسبات قسمت های قبل، صورت سود و زیان شرکت

 لحاظ گردیده است. درصد برای فروش داخلی  22.5مالیات با نرخ  1398و  1397د برای سال به اتمام می رس 1397

 صورت سود وزيان )میلیون ريال(

 6932 6932 6939 6933 شرح
 ماهه1

6931 

 ماهه3

6931 

 بودجه

6931 

 کارشناسی

 6931 

 کارشناسی

 6939 

 کارشناسی

 6931 

 72،696،242 65،793،155 61،411،213 56،392،317 41،528،164 26،135،163 52،253،777 46،347،423 46،565،869 51،195،558 فروش خالص

 (45،883،185) (41،459،124) (37،411،159) (36،791،159) (26،725،512) (17،141،591) (32،144،963) (27،962،347) (29،297،647) (32،873،461) بهای تمام شده فروش

 3121692229 3229922696 3323332222 6321262321 6221232113 322322299 3223212162 6129122291 6923112333 6123332239 سود )زیان( ناخالص

 (5،442،472) (4،965،187) (4،573،248) (4،632،723) (2،449،941) (2،181،196) (4،283،165) (5،115،232) (3،386،483) (2،189،164) هزینه های اداری. عمومی و فروش

  292،371  281،111  268،386 2،246،428 (196،871) 412،478 398،884 728،922 877،194 (2،286،975) ( عملیاتیهزینه هایسایر درآمدها )

 3621132322 6321232222 6121322613 6923622319 6326222126 922612322 6129322199 6226212911 6229212199 6929222321 سود )زیان( عملیاتی

 (35،718) (34،873) (33،881) (318،592) (28،411) (14،711) (36،414) (279،663) (1،152،859) (335،497) هزینه های مالی

  1،158،972  969،862  914،198 246،736 847،693 473،955 372،827 652،593 1،644،168 1،154،791 درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

  3321112361  3222122299  6322122222 6926292629 6323922622 921912362 6121162221 6222162131 6229222623 6222122323 سود قبل از مالیات

 (2،983،463) (2،715،811) (592،331) 1 (392،834) (154،335) (141،911) 1 (323،118) 1 مالیات بر درآمد

  6329232122  6921912399  6123932296 6926292629 6322132962 929362192 6122322691 6222162131 6222392292 6222122323 ( خالصزیانسود )

  32223  62113  62391 62919 62966 122 62936 62223 62212 92292 سود هر سهم 

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم                                    نيه نوين سرمایتام یه گذاريشرکت مشاور سرما

 

 نيه نوين سرمایتام یگذار هيشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربی-39پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 33292922فکس:  33292922-9تلفن:

www.novinic.com 
24 

 DDMارزشگذاری به روش 

 به صورت زیر می باشد. DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 
  2116 بتا

 %61 نرخ بازده بدون ريسک

 %66 صرف ريسک

 %39 هزينه حقوق صاحبان سهام

 %62 نرخ رشد

 

نظر گرفتن  درصدی در سال های آتی و با در 95و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

 مطابق جدول زیر می باشد. 1398و  1397،  1396کارشناسی سال های  سود

 

DDM 

 به بعد31 6931 6939 6931 

  19،712،654 17،878،233 18،972،171 سود خالص

  %95 %95 %95 نسبت سود تقسیمی

 161،284،811 18،815،856 17،173،551 18،118،155 سود تقسیمی

 %23 %23 %23 %23 نرخ هزينه حقوق صاحبان سهام

 116،896،716 12،471،817 13،899،824 18،118،155 سود تنزيلی

 151،385،511  ارزش شرکت

 622913  ارزش هر سهم

 

 

 محصوالت فروش جم به نرخ تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی 

سال ماه پایانی  3نسبت به تغییرات نرخ  1396جدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی جم را در سال 

ریالی برای شرکت  2181درصد افزایش یابد سود  11نشان می دهد. درصورتیکه نرخ همه محصوالت شرکت 

 قابل تصور می باشد.
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 EPS31 31تغییر نرخ سال 

2% 62391  

-62% 62193  

-2% 62332  

2% 62391  

2% 32231  

62% 32212  

 

 

در  محصوالت مشاهده می شود.فروش نسبت به تغییرات نرخ  1397در جدول زیر نیز حساسیت سود سال 

 خواهد بود. 3149درصد افزایش یابد سود شرکت  21 1397صورتیکه نرخ همه محصوالت برای سال 

 
 EPS39 39تغییر نرخ سال 

2% 1،862  

-32% 684  

-62% 978  

-62% 1،272  

-2% 1،567  

2% 1،862  

2% 2،158  

62% 2،455  

62% 2،752  

32% 3،149  

 

 ی حمل محصوالت صادراتی و نرخ دالر آزادبه نرخ دالر جمتحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی 

ی حمل محصوالت به تغییرات نرخ دالر 97را در سال مالی  جمجدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی 

 نشان می دهد.و نرخ دالر آزاد صادراتی 
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 نرخ حمل محصوالت صادراتی )دالری(    

  62113  61 65 71 75 81 91 

خ دالر آزاد)ريال(
نر

 41111 62193  62113  62126  62126  62196  62162  

42111 62929  62923  62996  62936  62962  62113  

43111 62199  62139  62163  62126  62932  62911  

45111 62332  62312  62399  62316  62322  62339  

47111 32621  32621  32692  32633  32662  32211  

51111 32226  32913  32991  32919  32926  32932  
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