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 شرکت پتروشیمی مارون   تحلیل بنیادی

 

 

 

 97مهر 
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 پلیپلی اتیلن،  پروپیلن، اتان، جمله از پتروشیمی محصوالت انواع تولید زمینه ی در مارون پتروشیمی شرکت

 هزارتن  588و اتیلن هزارتن  8888ساالنه آن تولیدی ظرفیت .دارد فعالیت ... و اکسیدکربن دی پروپیلن،

 .است داده قرار جهان پتروشیمی های طرح بزرگترین زمره رادر شرکت این موضوع این که باشد می پروپیلن

 به مجتمع، دیگر های واحد به  )اتان( +C5ارسال  و جداسازی از پس را نفت شرکت از دریافتی گاز شرکت، این

 شده استحصال اتان بازیابی واحد در طبیعی گاز از +C5 ایران در بار اولین برای .دهد می برگشت شهری گازی شبکه

 محصوالت عنوان به شیمیایی و پلیمری های فرآورده و میانی محصوالت عنوان به الفینی مواد به فرآیندهایی طی و

 .گردد می تبدیل نهایی

 حدود بخش دراین. شود می تولید پیرولیز بنزین و پروپیلن اتیلن، همچون شیمیایی محصوالت الفین واحد در

 بخش گردد و می کبیر ارسال امیر و )درصد 75 (الله پتروشیمی به اولیه مواد عنوان به اتیلن تولیدی از درصد 70

 بنزین که است ذکر به الزم. گردد می تبدیل پروپیلن پلی و گالیکول اتیلن سنگین، اتیلن پلی ، پروپیلن به دیگر

 .رسد می سینا بوعلی پتروشیمی مصرف به عمدتا پیرولیز

 96بررسی تولید و فروش سال 

 1هزار تن محصول تولید کند و نزدیک  392میلیون و  4توانسته  19/12/1396ماهه منتهی به  12شرکت در 

که عمده آن   مواد تولیدی هزار تن از آن را به فروش رسانده است . الزم به ذکر است که بخشی از 783میلیون و 

به مصرف شرکت برای تولید سایر محصوالت آن می رسد. درآمد کل شرکت در سال گذشته به بیش از  اتان است

درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد و دلیل اصلی آن افزایش  31میلیارد تومان رسید که رشد  5475

 ی اتیلن و پروپیلن بوده است. فروش مقداری و همچنین افزایش نرخ های جهانی پل
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درصد از فروش خارجی  50خارجی تقسیم می شود که فروش خارجی حدود فروش شرکت به دو دسته داخلی و 

شرکت را شامل می شود . مهمترین محصول شرکت اتیلن و پلی اتیلن سنگین است که درصد بیشتری از فروش 

ماهه  4شرکت در  تیلن گالیکول و پلی پروپیلن قرار دارد . از آن منو ا شرکت را به خود اختصاص داده است بعد

 6هزار تن محصول که در مقایسه با سال گذشته افزایش   786میلیون و  1با مقدار فروش  1397منتهی به تیر 

 درصدی را در مبلغ فروش تجربه کند .  5درصدی را نشان می دهد توانست رشد حدود 

 از محصوالت نشان نشان داده شده است. در جدول زیر ظرفیت تولیدی هر یک

 تن()ظرفیت اسمی  تولید

 200,000 پروپیلن

 300,000 پلی اتیلن سنگین

 1,100,000 اتیلن

 منو اتیلن گالیکول

 دی اتیلن گالیکول 443,000

 تری اتیلن گالیکول
 

است شرکت از لحاظ فروش در جدول زیر مقدار فروش نشان داده شده است. همانطور که در جدول زیر مشخص 

مقداری در مقایسه با سال گذشته موفق عمل کرده است تنها فروش پلی اتیلن سنگین در مقایسه با سال گذشته 

 .  درصد کمی کاهش را نشان می دهد
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مقدار فروش 

 )تن(
1392 1393 1394 1395 1396 

ماهه  6

97 

 1,770 5,282 4,332 7,450 3,694 194 پروپیلن

اتیلن پلی 

 سنگین
43,236 287,421 273,217 293,597 274,487 104,572 

 190,767 494,990 445,968 506,938 387,561 442,635 اتیلن

 84,740 210,196 208,416 223,021 209,552 3,843 پلی پروپیلن

 38,423 105,197 82,831 111,820 90,538 990 بنزین پیرولیز

منو اتیلن 

 گالیکول
267,636 411,253 418,145 374,238 412,114 193,846 

دی اتیلن 

 گالیکول
159,154 41,078 39,768 34,286 43,806 19,624 

تری اتیلن 

 گالیکول
1,388 1,952 1,447 896 645 488 

برشهای 

 پروپان
118,175 6,538 29,416 76,935 86,144 53,309 

C02 30,279 136,106 153,915 137,780 139,071 65,602 

WAX 2,443 960 1,780 2,480 2,737 1,118 

c2+ 395,610 0 0 0 0 0 

CFO 105,608 1,953 1,311 1,314 1,696 934 

 0 169 130 217 187 6,762 هیدروژن

پلی اتیلن 

 گالیکول
1,577,953 7,245 7,533 6,433 6,692 3,270 

 758,463 1,783,226 1,669,636 1,775,978 1,586,038 3,155,906 جمع
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در جدول زیر مبلغ فروش نشان داده شده است. همانطور که از جدول زیر پیداست اتیلن بیشترین سهم را در 

فروش شرکت دارد و بعد از آن به ترتیب پلی اتیلن سنگین و منو اتیلن گالیکول بیشترین سهم را در فروش به 

 عهده دارند.

مبلغ 

 فروش)م.ر( 
97ماهه  6 1396 1395 1394 1393 1392  

 54,243 127,842 74,763 116,107 84,897 98,375 پروپیلن

پلی اتیلن 

 سنگین
11,340,839 12,939,059 10,926,115 11,548,348 12,691,385 5,585,282 

 7,023,155 15,752,978 10,664,585 11,313,402 8,905,470 9,473,113 اتیلن

 4,810,977 9,299,689 7,460,377 7,891,356 8,857,744 6,181,138 پلی پروپیلن

 863,348 1,634,736 991,852 1,101,774 1,705,628 2,069,484 بنزین پیرولیز

منو اتیلن 

 گالیکول
12,010,638 10,234,808 9,345,564 9,096,580 12,606,675 7,234,692 

دی اتیلن 

 گالیکول
1,460,740 1,384,432 863,347 884,660 1,351,399 646,210 

تری اتیلن 

 گالیکول
46,179 97,830 70,902 43,705 35,322 28,486 

 839,524 1,020,301 701,076 246,675 77,288 387,577 برشهای پروپان

C02 103,602 99,705 125,264 119,266 133,515 70,381 

WAX 17,451 13,250 18,092 17,428 21,035 12,512 

c2+           0 

CFO 9,250 7,834 3,700 3,025 6,373 4,211 

 0 1,686 1,301 2,169 1,872 1,944 هیدروژن

پلی اتیلن 

 گالیکول
66,982 66,922 50,002 44,587 76,375 50,623 
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 27,223,644 54,759,311 41,651,553 42,074,469 44,476,739 43,267,312 جمع

 

 ر جدول زیر نیز نرخ فروش نشان داده شده است.د

نرخ 

 فروش 
 97ماهه  6 1396 1395 1394 1393 1392

 31 24 17 16 23 507 پروپیلن

پلی 

اتیلن 

 سنگین

262 45 40 39 46 53 

 37 32 24 22 23 21 اتیلن

پلی 

 پروپیلن
1,608 42 35 36 44 57 

بنزین 

 پیرولیز
2,090 19 10 12 16 22 

منو 

اتیلن 

 گالیکول

45 25 22 24 31 37 

دی 

اتیلن 

 گالیکول

9 34 22 26 31 33 

تری 

اتیلن 

 گالیکول

33 50 49 49 55   

برشهای 

 پروپان
3 12 8 9 12 16 

WAX 7 14 10 7 8 11 

 0 10 10 10 10 0 هیدروژن
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پلی 

اتیلن 

 گالیکول

0 9 7 7 11 15 

 

 بهای تمام شده 

درصد از مبلغ بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی است. مواد اولیه مصرفی شرکت شامل گاز  65حدود 

درصد از بهای تمام شده را گاز طبیعی تشکیل می  94طبیعی، پروپیلن، اکسیژن، بوتن و اتیلن است که حدود 

 ص داده است . درصد از بهای تمام شده را به خود اختصا 20دهد .  سربار تولید نیز 

 پیش بینی سود

ریال سود محقق کرد که در مقایسه با  1049به ازای هر سهم  1397شرکت در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 

تومان  4200درصد افزایش را نشان می دهد . در این دوره شرکت مجبور بوده دالر خودرا با نرخ  9سال گذشته 

 عرضه کند. 

 مفروضات پیش بینی:

  . مقدار فروش برابر با بودجه در نظر گرفته شده است 

  نرخ فروش محصوالت داخلی از بورس کاال و آنهایی که موجود نبود بر اساس نسبتی از نرخ فروش

 صادراتی لحاظ شده است. نرخ فروش محصوالت خارجی بر اساس نرخ های جهانی محاسبه شده است. 

  ماهه در نظر گرفته  6م از لحاظ مبلغی برابر با نرخ فروش کنرخ فروش سایر محصوالت به دلیل اهمیت

 شده است .

  تومان در نظر گرفته شده است. 8000نرخ تسعیر ارز 
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 .نرخ خوراک نیز با دالر آزاد محاسبه شده است 

  رشد داده شده است. 1397درصد برای سال  11هزینه های حقوق و دستمزد با نرخ 

 ای زیرمجموعه برابر با سال قبل در نظر گرفته شده است.میزان درآمد سرمایه گذاری شرکت ه 

  در نظر گرفته شده است. 1396درآمد و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی برابر با سال 

 نرخ های فروش صادراتی در جدول زیر خالصه شده است . 

 80,000 97ماهه منتهی به  8نرخ ارز 

 1,300 پلی اتیلن سنگین

 1,200 پلی اتیلن سبک

 1,200 پلی پروپیلن

 923 منو اتیلن گالیکل

 738 دی اتیلن گالیکول

 461 بنزین پیرولیز
 

 در جدول زیر صورت سود و زیان شرکت در چند سال گذشته خالصه شده است :
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 97کارشناسی  1396 1395 1394 1393 شرح

 101،289،543 54،759،311 41،651،553 42،074،469 44،476،739 مبلغ فروش 

 58،405،740 30،129،408 23،239،787 22،251،971 19،063،257 بهای تمام شده 

 42،883،803 24،629،903 18،411،766 19،822،498 25،413،482 سود ناخالص

هزینه های  فروش 

 عمومی اداری
1،444،890 1،548،308 1،737،161 1،943،200 2،173،677 

 40،710،126 22،528،857 16،466،376 18،033،159 23،600،557 سود عملیاتی

 930،163 930،163 902،379 480،953- 0 هزینه های مالی 

درآمدها و هزینه های 

غیر عملیاتی )اقالم 

 متفرقه(

4،554،224 4،588،602 2،018،028 1،098،157 1،098،157 

درآمدها و هزینه های 

غیر عملیاتی )درآمد 

 سرمایه گذاری ها(

0 0 2،817،159 2،113،081 2،113،081 

 42،991،201 24،653،634 20،399،184 22،140،808 28،154،781 سود قبل از مالیات 

 0 0 0 0 0 مالیات 

 42،991،201 24،653،634 20،399،184 28،154،781 28،154،781 سود خالص 

 1۰,7۴8 ۵,1۰۰ 6,163 ۵,۵3۵ 7,۰39 سود هرسهم 

 4،000،000 4،000،000 4،000،000 4،000،000 4،000،000 سرمایه 

قادر است به ازای هر  1397همانطور که مشاهده می شود با توجه به مفروضات بیان شده شرکت برای سال مالی 

تومان سود محقق کند. آزاد شدن نرخ فروش محصوالت پتروشیمی در بورس کاال سبب رونق بیشتر  1074سهم 

منوط به تحقق مفروضات ارایه پتروشیمی ها و واقعی شدن تقاضا می شود الزم به ذکر است صحت این تحلیل 

 شده می باشد و هرگونه تغییر در این مفروضات موجب انحراف نتیجه عملکرد از برآورد حاصله می گردد. 
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