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شرکت پتروشیمی شازند از جمله شرکت های پتروشیمی خوراک مایع در بورس است که ماده اولیه آن نفتا است که عمده آن از 

 میلیارد تومان است. 800در حال حاضر بالغ بر  پاالیشگاه های داخلی تامین می شود. سرمایه شرکت

 1396سال فروش تولید و بررسی 

تن محصول تولید کرد که اتیلن به عنوان عمده ترین  1880000نزدیک به    12/96/ 29ماهه منتهی به  12در شاراک  شرکت

 هزار تن توانست درآمدی معادل 880فروش شرکت با . می گیردمحصول تولیدی خود در تولید محصوالت دیگر مورد استفاده قرار 

. عمده ترین محصوالت درصدی را نشان می دهد 20ا سال قبل خود رشد بکه در مقایسه میلیون ریال را محقق کند  28,918,961

که  80هیدروکربورآ  پلی اتیلن سنگین, پلی اتیلن سبک, پلی پروپیلن و شرکت که نقش عمده ای در درآمد شرکت دارد عبارتند از

. همچنین از نظر مقدار فروش, شرکت نیمی درصد مبلغ فروش را به خود اختصاص می دهند 15تقریبا هر کدام از این محصوالت 

محصولی  80و نیمی دیگر را در بازارهای صادراتی به فروش می رساند و در این بین هیدروکربور آ  یلخاز محصوالت خود را در دا

 به صورت صادراتی به فروش می رسد. است که تماما

درصدی در مبلغ فروش  55با مقدار فروشی تقریبا معادل با مدت مشابه سال قبل رشد  1397شرکت در سه ماهه منتهی به خرداد 

 است.  رو به رو شده 1396درصدی نسبت به سه ماهه سال  70رشد با و در نهایت سود خالص  تجربه نموده است را تجربه 

 نشان داده شده است.و همچنین فرآیند تولید در جدول زیر ظرفیت اسمی هر یک از محصوالت شرکت 

 ظرفیت اسمی محصول تولیدی

 306,600 اتیلن

 127,528 پروپیلن

 79,208 هیدروکربور چهار کربنه

 174,072 هیدروکربور خام

 5,336 هیدروژن

 CFO 23,200 

 168,830 هیدروکربورهای هیدروژنه شده

92و آ 80هیدروکربورهای آ  241,500 

 75,000 پلی پروپیلن

 85,000 پی اتیلن سنگین

 75,000 پلی اتیلن سبک

 113,000 اتیلن اکساید

 118,660 اتیلن گالیکول

 30,000 اسید استیک

 30,000 ویتیل استات

 27,433 بوتادین
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 21,393 رافینیت بی بی ار

 25,936 پلی بوتادین رابر

 55,700 دو اتیل هگزانول

1بوتن   7,000 

 30,000 ترکیبات آلی نیتروژن دار

 30,000 اتو کسیالت

 1,850,396 جمع
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 25حدود  80همانطور که از جدول زیر پیداست هیدروکربورآ جدول زیر مقدار فروش شرکت را نشان می دهد.

درصد مقدار فروش را به خود تخصیص می دهد و بعد از آن پلی اتیلن سنگین, پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک 

ازآنجایی که شرکت طرح توسعه ای خاصی ندارد میزان تولید و فروش شرکت در  در رده های بعدی قرار دارند.

 ته تغیرات چندانی نداشته است.سال های گذش

 1397سه ماهه  1396 1395 فروش)تن(

 پلی اتیلن سنگین
 67,977 80,411 داخلی

23,649 
 20,337 14,813 صادراتی

 پلی اتیلن سبک
 51,054 36,914 داخلی

18,408 
 28,616 35,965 صادراتی

 پلی پروپیلن
 63,716 67,005 داخلی

22,368 
 27,848 28,990 صادراتی

 دواتیل هگزانول و بوتانولها
 62,673 69,314 داخلی

15,593 
 0 1,654 صادراتی

 وینل استات
 27,948 28,190 داخلی

6,575 
 1,033 392 صادراتی

 اتیلن گالیکول ها
 27,948 29,647 داخلی

26,710 
 32,561 44,597 صادراتی

 پلی بوتادین رابر
 11,397 12,391 داخلی

5,752 
 14,234 15,212 صادراتی

CFO 
 35,329 32,270 داخلی

8,051 
 0 2,661 صادراتی

 بوتادین و رافینت بی بی ار
 30,371 37,231 داخلی

4,950 
 0 0 صادراتی

 هیدروکربورهای هیدروژنه شده
 17,623 10,812 داخلی

16,048 
 48,793 70,945 صادراتی

 هیدروکربورهای چهارگانه
 0 0 داخلی

0 
 1,002 1,398 صادراتی

 A80هیدرکربورهای 
 0 0 داخلی

60,260 
 241,859 221,780 صادراتی

 ترکیبات نیتروژن دار
 13,969 15,280 داخلی

5,203 
 12,297 11,381 صادراتی

 اتواکسیالت ها
 33,029 28,897 داخلی

7,975 
 493 1,192 صادراتی
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 اتیلن اکساید
 3,970 4,177 داخلی

1,009 
 0 0 صادراتی

 سایر
 3,639 4,843 داخلی

3,075 
 0 0 صادراتی

 225,626 879,716 908,362 جمع

 

 80پلی اتیلن سنگین, پلی اتیلن سبک, پلی پروپیلن و هیدروکربورآ محصول  4همانطور که قبال گفته شده 

فروش هر یک از محصوالت نشان در جدول زیر مبلغ عمده مبلغ فروش شرکت را به خود اختصاص می دهد. 

 داده شده است.

 1397سه ماهه  1396 1395 فروش)م.ریال(

 پلی اتیلن سنگین
 3,339,544 3,207,703 داخلی

1,589,908 
 1,025,507 629,266 صادراتی

 پلی اتیلن سبک
 2,183,018 1,433,917 داخلی

924,891 
 1,246,421 1,430,482 صادراتی

 پلی پروپیلن
 2,845,634 2,390,600 داخلی

1,246,488 
 1,498,637 1,090,700 صادراتی

 دواتیل هگزانول و بوتانولها
 2,541,100 2,030,175 داخلی

774,988 
 0 38,606 صادراتی

 وینل استات
 940,942 810,161 داخلی

310,008 
 53,611 10,912 صادراتی

 اتیلن گالیکول ها
 877,520 659,849 داخلی

1,041,985 
 1,066,769 1,109,779 صادراتی

 پلی بوتادین رابر
 712,236 759,387 داخلی

140,037 
 814,356 752,525 صادراتی

CFO 
 224,252 270,232 داخلی

128,762 
 0 17,413 صادراتی

 بوتادین و رافینت بی بی ار
 625,388 673,674 داخلی

140,037 
 0 0 صادراتی

 هیدروکربورهای هیدروژنه شده
 442,577 186,967 داخلی

452,524 
 1,038,144 1,036,508 صادراتی

 هیدروکربورهای چهارگانه
 0 0 داخلی

0 
 17,302 13,456 صادراتی

 1,841,029 0 0 داخلی A80هیدرکربورهای 
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 5,169,826 3,855,611 صادراتی

 ترکیبات نیتروژن دار
 605,604 545,131 داخلی

277,059 
 524,471 397,262 صادراتی

 اتواکسیالت ها
 819,408 647,905 داخلی

255,887 
 12,902 12,170 صادراتی

 اتیلن اکساید
 230,589 202,127 داخلی

79,326 
 0 0 صادراتی

 سایر
 63,203 45,931 داخلی

58,357 
 0 0 صادراتی

 9,518,191 28,918,961 24,258,449 جمع

 

نرخ فروش محصوالت شرکت که تابع قیمت های جهانی و همچنین نرخ دالر است در سال های گذشته روند رو 

 در جدول زیر نیز نرخ های فروش محصوالت نشان داده شده است.به رشدی را نشان می دهد. 

 1397سه ماهه  1396 1395 نرخ فروش

 پلی اتیلن سنگین
 49,127,558 39,891,346 داخلی

67,229,397 
 50,425,677 42,480,659 صادراتی

 پلی اتیلن سبک
 42,759,000 38,844,801 داخلی

50,243,970 
 43,556,786 39,774,281 صادراتی

 پلی پروپیلن
 44,661,215 35,677,934 داخلی

55,726,395 
 53,814,888 37,623,318 صادراتی

 دواتیل هگزانول و بوتانولها
 40,545,370 29,289,537 داخلی

49,701,020 
 0 23,340,992 صادراتی

 وینل استات
 33,667,597 28,739,305 داخلی

47,149,506 
 51,898,354 27,836,735 صادراتی

 اتیلن گالیکول ها
 31,398,311 22,256,856 داخلی

39,011,045 
 32,762,169 24,884,611 صادراتی

 پلی بوتادین رابر
 62,493,288 61,285,368 داخلی

24,345,793 
 57,212,028 49,469,169 صادراتی

CFO 
 6,347,533 8,374,094 داخلی

15,993,293 
 0 6,543,781 صادراتی

 بوتادین و رافینت بی بی ار
 20,591,617 18,094,437 داخلی

28,290,303 
 0 0 صادراتی

 28,198,156 25,113,602 17,292,545 داخلی هیدروکربورهای هیدروژنه شده
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 21,276,495 14,610,022 صادراتی

 هیدروکربورهای چهارگانه
 0 0 داخلی

0 
 17,267,465 9,625,179 صادراتی

 A80هیدرکربورهای 
 0 0 داخلی

30,551,427 
 21,375,372 17,384,845 صادراتی

 ترکیبات نیتروژن دار
 43,353,425 35,676,113 داخلی

53,249,856 
 42,650,321 34,905,720 صادراتی

 اتواکسیالت ها
 24,808,744 22,421,186 داخلی

32,086,144 
 26,170,385 10,209,732 صادراتی

 اتیلن اکساید
 58,082,872 48,390,472 داخلی

78,618,434 
 0 0 صادراتی

 سایر
 17,368,233 9,483,998 داخلی

18,977,886 
 0 0 صادراتی

 

 درآمدهای عملیاتی تمام شدهبهای 

درصد این مبغ مربوط به مواد مستقیم مصرفی است. ماده اولیه مورد  70در بخش بهای تمام شده, بیش از 

درصد قیمت گذاری و در اختیار این  5استفاده شرکت نفتا می باشد که با بر مبنای فوب خلیج فارس منهای 

اولیه مورد نیاز شرکت به ترتیب عبارتند از پاالیش نفت آّبادان,  شرکت قرار می گیرد. عمده تامین کنندگان مواد

درصد از بهای تمام شده  25پاالیش نفت شیراز و پاالیش نفت اصفهان. بعد از مواد مستقیم, سربار ساخت حدود 

 .شرکت را به خود اختصاص می دهد که حدود نیمی از آن مربوط به حقوق و دستمزد است

 سودپیش بینی 

طرح توسعه خاصی نداشته است میزان تولید و فروش در سال های قبل نوسان زیادی از آنجایی که شرکت 

 با توجه به تولید فروش و ضرایب تولید سال گذشته برآورد شده است.  1397نداشته است و پیش بینی سال 

 مفروضات:

  گرفته شده است.فروش صادراتی محصوالت مطابق با نرخ دالری سه ماهه اول در نظر نرخ 

  تومان فرض شده است. 10000نرخ تسعیر ارز برای فروش محصوالت صادراتی در ادامه سال 

 .نرخ فروش داخلی با توجه به آزاد سازی نرخ بورس کاال برآورد شده است 
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  تومان در نظر گرفته شده است. 10000دالر در هر تن و با نرخ  600نرخ نفتا برابر با 

 ,اداری و فروش متناسب با تورم رشد داده شده است. هزینه اداری عمومی 

 .سایر درآمد های عملیاتی و غیرعملیاتی برابر با سال قبل در نظر گرفته شده است 

 

 1397پیش بینی  1396 1395 صورت سود و زیان)م.ریال(

  62,242,493  28,925,499  24,291,590 درآمد عملیاتی

  43,859,807-  22,290,467-  19,083,864- بهای تمام شده 

  18,382,686  6,635,032  5,207,726 سودناخالص

  1,814,174-  2,079,203-  1,543,366- هزینه اداری عمومی و فروش

  49,605  49,605  228,386- سایر اقالم عملیاتی

  16,618,117  4,605,434  3,435,974 سود عملیاتی

  1,279,423  1,279,423  787,777 سایر درآمد غیر عملیاتی

  0  0  0 هزینه مالی

  17,897,540  5,884,857  4,223,751 سود قبل از مالیات

  2,551,981-  839,112-  751,788- مالیات

  15,345,559  5,045,745  3,471,963 سود خالص

  1,903  626  431 سود هر سهم)ریال(

 

از آنجایی که این  ریال سود محقق کند. 1903شرکت قادر است به ازای هر سهم  همانطور که مالحظه می شود

آزاد سازی نرخ های  از این حیث فروش می رسانددر بازار داخلی به  شرکت تقریبا نیمی از محصوالت خود را

 بورس کاال تاثیر بسزایی برسود آوری شرکت دارد.

 


