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 پـــیـــش بـــیـــنــــی تـــــغییـــــرات

 حاشیه سود پلیمرسازان
در فــصــل زمــســتـــان



2هفته نامه                     شماره 76  پنجشنبه 24 بهمن 1398

تحلیل بنیادین پلیمرسازان

و  اوره ساز  پتروشیمی های  بررسی  به  قبل  شماره  دو  در 
متانول ساز پرداختیم و وضعیت تولید و فروش آن ها را در 10 
ماه گذشته بررسی کردیم؛ هم چنین با توجه به صورت های 
حاشیه سود  و  میزان سودآوری  گذشته  فصل  در سه  مالی 
آن ها را مورد بررسی قرار داده و چشم اندازی از وضعیت آتی 

ارائه نمودیم. 
در میان پتروشیمی ها با عبور از تولیدکنندگان اوره  و متانول 
به دسته ای دیگر می رسیم که تولید کننده محصوالت بیشتری 
هستند. پلیمرسازان پتروشیمی هایی هستند که تنوع بیشتری 
در ساخت انواع محصوالت دارند. در این دسته از پتروشیمی ها 
نیز بهای نفت با قیمت محصوالت رابطه تنگاتنگی دارد. باال 
رفتن قیمت نفت به عنوان ماده اولیه پتروشیمی ها افزایش 
در قیمت محصوالت پتروشیمی را به همراه خواهد داشت. در 
بررسی روند حاشیه سود شرکت های پتروشیمی در سه فصل 
گذشته مشاهده می شود هر کدام از آن ها متناسب با نوع 
محصول تولیدی شاهد حاشیه سودهای متفاوتی هستیم. 



3هفته نامه                     شماره 76  پنجشنبه 24 بهمن 1398

تحلیل بنیادین پلیمرسازان

تحلیل عملکرد و روند حاشیه سود خالص 

پتروشیمی پارس )پارس(
پتروشــیمی پــارس کــه اســتراتژیک ترین محصــول تولیــدی آن 
اســتایرن منومــر اســت در فصــل بهــار باالتریــن حاشــیه ســود را 
داشــته و در دو فصــل بعــد بــا افــت ایــن نســبت رو بــه رو شــده 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه خوراک پارس گاز مایع )LPG( اســت 
افزایش قیمتی که این محصول در ســه ماهه دوم تجربه کرد 
ســبب کاهــش در حاشــیه ســود خالــص پــارس شــد. بــه نظــر 
می رســد حاشــیه ســود پارس در ادامه ســال جاری نیز هم چون 
دو فصــل گذشــته باقــی بمانــد و تغییــرات در قیمــت گاز مایــع 
بــه ســال آتــی موکــول شــود. درنتیجــه تغییــرات حاشــیه ســود 
بــرای ایــن پتروشــیمی در بــازه زمانــی میان مدت بــا چالش هایی 
همــراه خواهــد بــود. گفتنــی اســت پتروشــیمی پــارس بــه جهــت 
اولویــت در تامیــن نیــاز داخلــی اســتایرن منومــر، هیچ صادراتی 

در ســال جاری نداشــته اســت. 

خالصه عملکرد پارس - واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

3334.6 4324.6 3901.5 فروش

2372.6 3172.6 2685 بهای تمام شده

962 1152 1216.3 سود ناخالص

972.2 1198 1627.3 سود عملیاتی

1023.4 1327.7 1671 سود خالص

170.6 221.3 278.5 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به فعالیت های ماهانه پارس
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تولیدات پتروشیمی قائدبصیر )شبصیر(
پتروشیمی قائدبصیر تولیدکننده گرانول است و ماده اولیه و 
اصلی در تولید برای این پتروشیمی استایرن منومر است. با 
توجه به تفاوت در ماده اولیه شبصیر حاشیه سود این شرکت 
تاثیر مستقیم کمتری از بهای نفت دریافت می کند و با توجه 
به اینکه پتروشیمی های تولیدکننده استایرن منومر موظف 
هستند در درجه اول نیاز داخل کشور به استایرن منومر را 
برآورده کنند، همواره در یک حاشیه امن مطمئن قرار داشته و 
شاهد افت و خیز قابل توجه در میزان حاشیه سود آن نبوده ایم. 

خالصه عملکرد شبصیر - واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

146.5 188.2 155.8 فروش

121.8 142.5 126.3 بهای تمام شده

24.7 45.6 29.5 سود ناخالص

21.9 52.9 26.2 سود عملیاتی

13.8 41.3 20.6 سود خالص

42.1 125.4 62.6 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به فعالیت های ماهانه شبصیر
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پتروشیمی نوری )نوری(
پتروشیمی نوری در فصل بهار باالترین مبلغ برای خرید خوراک 
را پرداخت کرده است با توجه به باال رفتن بهای تمام شده و 
افزایش در فروش مقداری، افزایش بهای تمام شده با افزایش 
قیمت در فروش محصوالت پوشش داده شده و بهار باالترین 
دو  در  اما  است.  خورده  رقم  این شرکت  برای  حاشیه سود 
فصل گذشته با توجه به ضعیف شدن عملکرد نوری علی رغم 
ارزان شدن قیمت میعانات گازی، شاهد افت در حاشیه سود 
بودیم. با توجه به گزارش ماهانه نوری در دی ماه پیش بینی 
می شود این پتروشیمی در زمستان عملکرد قوی تری داشته 

باشد و شاهد بهبود در روند حاشیه سود باشیم. 

خالصه عملکرد نوری - واحد:میلیارد تومان
پاییز تابستان بهار عنوان

6264.2 3722.5 5861.9 فروش
4999.4 2974.6 5303.8 بهای تمام شده
1264.7 747.8 558 سود ناخالص
809.7 966 455 سود عملیاتی
861.5 990.9 858.9 سود خالص
287.2 330.3 286.3 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به فعالیت ماهانه نوری
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با توجه به اینکه نوری در سال جاری عرضه اولیه شده است 
روند تغییر مالکیت آن از حقوقی به حقیقی کامال طبیعی است. 
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پلی پروپیلن جم )جم پیلن(
پروپیلـن  میـان  قیمـت  اختـالف  را  پیلـن  جـم  سـود  حاشـیه 
خریداری شده از پتروشیمی جم و قیمت فروش پلی پروپیلن 
تولید شـده توسـط این شـرکت تعیین می کند. هرچه اختالف 
قیمـت میـان ایـن دو فاکتـور بیشـتر باشـد حاشـیه سـود باالتـر 
می رود. در فصل تابستان اختالف قیمت میان دو ماده مذکور 
بـه همیـن دلیـل شـاهد باالتریـن  بـوده و  باالتریـن حـد خـود 
رقـم حاشـیه سـود در ایـن شـرکت هسـتیم. در پاییـز قیمـت 
پروپیلن پتروشیمی جم نسبت به بهار افزایش داشته است 
امـا بـا افزایـش فـروش مقـداری توسـط جم پیلـن افزایـش در 
بهای تمام شـده پوشـش داده شـده و شـاهد ثبات نسـبی در 
حاشـیه سـود بوده ایـم. در دی مـاه قیمـت پروپیلـن نسـبت بـه 
پاییز کمتر شـده اسـت، چنان چه روند قیمتی پروپیلن تغییر 
قابـل توجـه پیـدا نکنـد حاشـیه سـود در زمسـتان نیـز می تواند 

هم چـون تابسـتان و پاییـز گـزارش شـود. 
گفتنی است روند فروش صادراتی جم پیلن نیز تامل برانگیز 
اسـت امـا قابـل پیش بینـی نیسـت کـه آیـا شـیب صعـودی در 

صـادرات ایـن شـرکت ادامـه خواهـد داشـت یا خیر. 

خالصه عملکرد جم پیلن - واحد:میلیارد تومان
پاییز تابستان بهار عنوان
808 771 773 فروش

661.8 568.5 413 بهای تمام شده
146.5 202.5 359.3 سود ناخالص
140.5 194.9 352.4 سود عملیاتی
185.3 216.6 403.9 سود خالص
92.7 108.3 202 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به فعالیت ماهانه جم پیلن
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با توجه به اینکه جم پیلن در سال جاری عرضه اولیه شده است 
روند تغییر مالکیت آن از حقوقی به حقیقی کامال طبیعی است. 
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پتروشیمی غدیر )شغدیر(
اولیه  ماده  مهم ترین  عنوان  به  اتیلن  از  غدیر  پتروشیمی 
استفاده می کند. با توجه به این موضوع تغییرات نرخ و تفاوت 
قیمت میان اتلین و پی وی سی)محصول تولیدی غدیر( تعیین 
کننده حاشیه سود است. در دو فصل گذشته تفاوت قیمت 
میان اتیلن و پی وی سی فراتر از حد انتظار رفته و این تفاوت 
افزایش حاشیه سود شغدیر در تابستان و پاییز را به همراه 
داشته است. با توجه به نیازی که به پی وی سی در صنایع 
مختلف دیده می شود و کاربردی بودن این محصول پیش بینی 
می شود قیمت آن به یک ثبات برسد و رسیدن به ثبات کمک 

می کند تا حاشیه سود در بازه منطقی تری قرار بگیرد. 

خالصه عملکرد شغدیر - واحد:میلیارد تومان
پاییز تابستان بهار عنوان

240.3 227.2 170.3 فروش
174.3 152 125.5 بهای تمام شده

66 75 44.7 سود ناخالص
62.5 58.7 34.3 سود عملیاتی
57.3 55.3 31.9 سود خالص
44.1 42.6 24.6 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به فعلیت ماهانه شغدیر
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پتروشیمی اراک )شاراک(
پتروشیمی اراک که برای تولید محصوالت خود از نفتا استفاده 
می کند در فصل پاییز افزایش 40 درصدی در بهای تمام شده 
نسبت به تابستان را نشان می دهد و این روند افزایشی باعث 
شده تا حاشیه سود در پاییز با افت قابل توجهی رو به رو شود. 
نرخ نفتا فوب خلیج فارس تا تاریخ 20 ژانویه سال 2020 میالدی 
معادل 521 دالر در هر تن بوده است، این رقم در پایان سال 
2019 بر روی 493 دالر قرار داشته است. ادامه افزایش قیمت 
نفتا در ماه های آتی می تواند شاراک را با چالش هایی رو به رو 
کند و برای حل این چالش ها باید از دو طریق افزایش میزان 

فروش و افزایش در نرخ فروش محصوالت وارد عمل شود.
خالصه عملکرد شاراک - واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان
1730 1404.5 1804 فروش

1636.8 1159 1386 بهای تمام شده
93.4 245 418 سود ناخالص
96.6 278.4 373 سود عملیاتی

158.3 326.2 367.2 سود خالص
19.6 40.5 45.5 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به عملکرد ماهانه شاراک
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پتروشیمی مارون )مارون(
مارون به عنوان ماده اولیه و خوراک از گاز طبیعی استفاده 
میکند درنتیجه تغییرات در نرخ گاز تعیین کننده بهای تمام 
شده این شرکت است. با توجه به ثباتی که مارون در فروش 
این شرکت هیچ گاه دستخوش  حاشیه سود  می کند  دنبال 
تغییرات و نوسانات قابل مالحظه نمی شود. و همان گونه که 
در نمودار روند حاشیه سود خالص مشخص است از ابتدای 
سال تا پایان فصل پاییز شاهد یک روند با ثبات در این نسبت 
بوده ایم. برای تغییرات در حاشیه سود به جزء عواملی که تا به 
اینجا بررسی کردیم عامل دیگری مثل پروژه های عظیم می تواند 
تاثیرگذار باشد. از آنجایی که پتروشیمی مارون سهامدار 40 
درصد از پتروشیمی بوشهر است و بر اساس خبرهای رسیده 
این پروژه پتروشیمی بزرگ ترین پروژه حوزه پتروشیمی است 
که به زودی افتتاح می شود، افتتاح پتروشیمی مذکور می تواند 

تاثیرات قابل مالحظه ای برای مارون به همراه داشته باشد. 

خالصه عملکرد مارون - واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

2937.4 2649.9 2972.7 فروش

1624.6 1391.5 1611.5 بهای تمام شده

1312.7 1258.4 1361.2 سود ناخالص

1131.4 1128.9 1252.7 سود عملیاتی

1218.9 1206.2 1244.7 سود خالص

152.4 0 155.6 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به عملکرد ماهانه مارون



23هفته نامه                     شماره 76  پنجشنبه 24 بهمن 1398

تحلیل بنیادین پلیمرسازان



24هفته نامه                     شماره 76  پنجشنبه 24 بهمن 1398

تحلیل بنیادین پلیمرسازان

پتروشیمی جم )جم(
تابستان بیشترین فروش مقداری  پتروشیمی جم در فصل 
و بیشترین درآمد را به دست آورده است. از این رو جم در 
تابستان باالترین درصد حاشیه سود خالص را نشان می دهد. در 
فصل پاییز به سبب افت عملکرد فروش و باال رفتن بهای تمام 
شده محصوالت حاشیه سود خالص در پایین ترین رقم سال 
جاری قرار گرفت. بر اساس عملکرد ماهانه این پتروشیمی در 
دی ماه تغییر محسوسی در فروش مقداری و درآمد پتروشیمی 
جم در اولین ماه زمستان دیده نمی شود. چنان چه روند جم در 
بهمن ماه و اسفند به همین منوال باشد شاهد افت در حاشیه 

سود خالص هم چون پاییز خواهیم بود. 

خالصه عملکرد جم - واحد:میلیارد تومان
پاییز تابستان بهار عنوان

3226.5 3657.5 3270 فروش
2668.4 2634.5 2286.5 بهای تمام شده

558 1023 983.5 سود ناخالص
314 896.5 667 سود عملیاتی

341.8 912.7 867.8 سود خالص
24.8 66.1 62.9 سود هر سهم - تومان
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نگاهی اجمالی به عملکرد ماهانه جم
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تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته 
دربــاره پتروشــیمی ها در ســه شــماره 
گذشــته صرفــا نظــر تیــم تحلیلــی این 

واحد رســانه ای اســت.  
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@boursefouri www.baeghtesad.com

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری اشاعه تبلیغ

mohsenilchi@gmail.com مدیر مسئول: محسن ایلچی
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