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 تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

 

ها و اداره ثبت شرکتدر به صورت شرکت سهامی خاص  27/03/1383جم در تاریخ  پروپیلن شرکت پلی

درصد از سهام شرکت  66تهران به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه بیش از  شهرستان مالکیت صنعتی

، لذا شرکت پلی پروپیلن باشدمی متعلق به شرکت پتروشیمی جم ی پروپیلن جم به صورت غیر مستقیمپل

 گذاری صندوقهامی عام( و در گروه شرکت سرمایهاحدهای فرعی شرکت پتروشیمی جم )سجم از و

 ه در منطقه انرژی پارس )عسلویه(دفتر مرکزی شرکت در تهران و کارخان باشد.بازنشستگی)سهامی عام( می

 .واقع شده است
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 و سهامداران ت مدیرهئاعضای هی

 

 

 

 

 منطقه و جهان و وضعیت رقابتی آنمرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و 

تولید با مقیاس جهانی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، تنوع سبد ، ظرفیت دسترسی مناسب به خوراک

پروپیلن ل دیگر باعث شده است که شرکت پلیروزآمد و بسیاری عوام تکنولوژی تولید ، استفاده ازمحصول

، ارزش به سود مشتری روپیلن در کشور با راهبرد خلقپتخصصی پلی ترین تولیدکنندهعنوان بزرگ جم به

ویه که موجب تسریع جایگاه خود را به عنوان پیشتاز در بازار به خوبی تثبیت نماید. نزدیکی به بندر عسل

گردد از بارزترین مزیت جه تحویل به موقع تعهدات فروش میشرکت و در نتی محصوالت در امر صادرات

 . آیدشمار می های لجستیکی این شرکت به

شود و تقاضا برای این نوع خاص پالستیک در دنیا به پلی پروپیلن تبدیل میدو سوم از پروپیلن تولید شده 

بینی برای این بازار پیش 2021کند. این درصد رشد تا سال رشد می درصد 3.7بسیار پر مصرف ساالنه 

بیشتر از نرخ رشد  رشد تقاضا برای پروپیلنمیالدی همواره نرخ  2015تا  2010های سالطی . شده است

سمتناماعضای هیئت مدیره

رییس هیأت مدیره )غیر موظف(احمد جاویدی قریچهشرکت پتروشیمی جم 

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل)موظف(بهمن بهزادیشرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

عضو هیأت مدیره )غیر موظف(سارنگ سلیمانیشرکت ارزش آفرینان تجارت صبا

عضو هیأت مدیره )غیر موظف(داود جعفری فرشرکت پتروشمیران 

عضو هیأت مدیره )غیر موظف(شهریار قرمزیشرکت صبا انرژی جهان گستر 

درصد سهامدارینام سهامدار

42.26شرکت پتروشمیران-سهامی خاص

43.6شرکت پتروشیمی جم-سهامی عام

1.06شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص

BFM1.01صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.ارزش آفرین ص.ب.ک

54.33سهام شناور

100کل
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پروپیلن های شیمیایی رقیب پلیتر آن نسبت به دیگر فرآوردهوده است و دلیل آن هم قیمت پایینعرضه آن ب

جهانی ایجاد شده در تکنولوژی زمینه را برای ایجاد ثبات در قیمت پروپیلن در بازار  هایباشد. پیشرفتمی

پروپیلن با این محصول باشد. پلی تواند عاملی در جهت افزایش تقاضا برایه میفراهم کرده و این مسال

درصد از مصرف بسپارهای اساسی، سومین بسپار پر  20.2میلیون تن و اختصاص  46.3مصرف ساالنه 

پیش  درصد12جهان است. در میان کشورها باالترین نرخ رشد به روسیه اختصاص دارد و بالغ بر  مصرف

ود. در کشورهای اروپای غربی ضعف نرخ رشد تقاضا برای پروپیلن و محصوالت تولید شده با آن شبینی می

  Spheripolشرکت پلی پروپیلن جم از تکنولوژی  .باشد داشته سبب شده تا تولید پروپیلن روند نزولی

 باشد.مند میبهره

 

  های مشابه داخلیمقایسه شرکت با دیگر شرکت

 
 

از صادرات  %30پروپیلن در ایران است و حدود بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پلیپیلن شرکت جم

 دهد.پروپیلن کشور را انجام میپلی

ی پروپیلنزار ایران تولید گریدهای خاص پلیهای راهبردی شرکت پلی پروپیلن جم در بایکی از سیاست

لیمر ضربه پذیر ه نحوی که با تولید گریدهای کوپب .گردیدکه سابق بر این از طریق واردات تامین می است

   .واردات این محصوالت به حداقل رسیده است ،پروپیلن جمو رندوم شرکت پلی

ظرفیت اسمی )تن(موقعیت جغرافیاییواحد تولیدی

300000عسلویهپلی پروپیلن جم

160000بندر ماهشهرپتروشیمی نویدزر شیمی

300000بندر ماهشهرپتروشیمی مارون

75000اراکپتروشیمی شازند

50000تبریزپتروشیمی پلی نار

160000بندر ماهشهرپتروشیمی رجال
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 فرصتهای شرکت:

 حمایت دولت از صنعت پتروشیمی در چشم انداز توسعه کشور

 وجود نرخ دوگانه ارز

  شدههای پایین انرژی در کشور و تاثیر آن در قیمت تمام هزینه

 توسعه بازار مصرف گریدهای جدید 

 وجود مشتریان ثابت برای محصوالت شرکت 

  دستی عدم جایگزینی محصوالت پلی پروپیلن با سایر پلیمرها در صنایع پایین

 تعدد موانع ورود به صنعت به دلیل هزینه باال و عدم دسترسی به خوراک 

 .های آزاد جهت صادراتدسترسی به آب

 :شرکتتهدیدهای 

 .در کشورهای چین و هند و خاورمیانه ppرشد تولید محصوالت 

 ثباتی آن.کاهش قیمت جهانی نفت و بی

 .کند شدن رشد اقتصادی کشورهای صنعتی بزرگ و ایران

 .های جهانیهای اقتصادی ایران توسط قدرتمحدودیت

 .کنندگانی و عدم ارتباط سازنده بین تولیدگذاردخالت دولت در قیمت

 .سهم فروش داخلیکاهش 

 .عدم امکان برقراری قرارداد درازمدت با مشتریان داخلی و خارجی

 .عدم امکان در تامین قطعات یدکی تحریمی

 .نوسان نرخ ارز
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 شرکتنرخ فروش و مبلغ فروش مقدار تولید و فروش، آمار بینی پیش

 

 



 

 

  

0

50،000

100،000

150،000

200،000

250،000

300،000

97شش ماهه  1397 98شش ماهه  1398 1399 1400 1401

(  تن)مقدار تولید پلی پروپیلن

1398139914001401سه ماهه چهارم 98سه ماهه سوم 98نه ماهه 98شش ماهه 139798شش ماهه 97مقدار تولید )تن(

           284,569           284,569           284,569           284,569             75,775             75,775          208,794          133,019          225,310          124,600پلی پروپیلن 

0

50،000

100،000

150،000

200،000

250،000

300،000

97شش ماهه  1397 98شش ماهه  1398 1399 1400 1401

(تن)مقدار فروش پلی پروپیلن

پلی پروپیلن داخلی پلی پروپیلن خارجی

1398139914001401سه ماهه چهارم 98سه ماهه سوم 98نه ماهه 98شش ماهه 139798شش ماهه 97مقدار فروش )تن(

           267,255           267,255           267,255           259,677             71,384             71,384          188,293          116,909          212,375          118,130پلی پروپیلن داخلی

             15,600             15,600             15,600             15,600               6,439               6,439              9,161              2,722              9,716              5,159پلی پروپیلن خارجی

           282,855           282,855           282,855           275,277             77,823             77,823          197,454          119,631          222,091          123,289جمع
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0

50،000،000

100،000،000

150،000،000

200،000،000

250،000،000

97شش ماهه  1397 98شش ماهه  1398 1399 1400 1401

(ریال بر تن ) نرخ فروش 

پلی پروپیلن داخلی پلی پروپیلن خارجی

1398139914001401سه ماهه چهارم 98سه ماهه سوم 98نه ماهه 98شش ماهه 139798شش ماهه 97نرخ فروش ) ریال بر تن (

    182,720,378    156,989,757    134,882,513    113,872,953    101,813,543    100,924,787   118,444,812   129,142,444     80,999,063     59,248,802پلی پروپیلن داخلی

     204,056,116    175,321,003     150,632,360    127,169,573    135,237,047    120,211,058   121,499,181   124,546,289     74,222,314      55,146,346پلی پروپیلن خارجی

0

10،000،000

20،000،000

30،000،000

40،000،000

50،000،000

60،000،000

97شش ماهه  1397 98شش ماهه  1398 1399 1400 1401

(میلیون ریال)مبلغ فروش 

پلی پروپیلن داخلی پلی پروپیلن خارجی

1398139914001401سه ماهه چهارم 98سه ماهه سوم 98نه ماهه 98شش ماهه 139798شش ماهه 97مبلغ فروش )میلیون ریال(

      48,833,019      41,956,370      36,048,088      29,570,187        7,267,858        7,204,415     22,302,329     15,097,914     17,202,176        6,999,061پلی پروپیلن داخلی

        3,183,275        2,735,008        2,349,865        1,983,845           870,791           774,039       1,113,054          339,015          721,144          284,500پلی پروپیلن خارجی

      52,016,294      44,691,378      38,397,953      31,554,032        8,138,649        7,978,454     23,415,383     15,436,929     17,923,320       7,283,561جمع
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 مفروضات

  های بعدی نیز است. برای سال 1398برابر با سه ماهه سوم سال  1398سال مقدار تولید و فروش سه ماهه چهارم

در نظر گرفته شده است. 1398برابر کل مقدار سال 

  های جهانی و دالر های بعدی نیز اثر رشد قیمتبرابر ماه آذر است. برای سال 1398نرخ فروش در سه ماهه چهارم

ایم.را بر نرخ فروش در نظر گرفته

  و  156.000و  138.000و  120.000به ترتیب  1401و  1400و  1399، 1398های مالی در طی سالنرخ دالر

ریال درنظر گرفته شده است.164.000

 

 جدول تحلیل سود و زیان

 

 
 

 

 

1398139914001401شش ماهه 969798شرح

11،821،85317،923،32015،235،11931،554،03238،397،95344،691،37852،016،294درآمدهای عملیاتی

36،358،310-32،982،699-28،121،355-22،802،903-9،820،531-12،023،832-8،237،637-بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

۳،۵۸۴،۲۱۶۵،۸۹۹،۴۸۸۵،۴۱۴،۵۸۸۸،۷۵۱،۱۲۹۱۰،۲۷۶،۵۹۸۱۱،۷۰۸،۶۷۹۱۵،۶۵۷،۹۸۵سود )زیان( ناخالص

497،152-418،091-351،354-289،970-144،985-227،074-204،337-هزینه های فروش، اداری و عمومی

0000000سایر درآمدهای عملیاتی

0000000سایر هزینه های عملیاتی

۳،۳۷۹،۸۷۹۵،۶۷۲،۴۱۴۵،۲۶۹،۶۰۳۸،۴۶۱،۱۵۹۹،۹۲۵،۲۴۴۱۱،۲۹۰،۵۸۸۱۵،۱۶۰،۸۳۳سود )زیان( عملیاتی

0000000هزینه های مالی

199،974843،292988،6221،598،953734،803738،848738،848سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

0000000سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

3،579،8536،515،7066،258،22510،060،11210،660،04712،029،43615،899،681سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

0000000مالیات بر درآمد

۳،۵۷۹،۸۵۳۶،۵۱۵،۷۰۶۶،۲۵۸،۲۲۵۱۰،۰۶۰،۱۱۲۱۰،۶۶۰،۰۴۷۱۲،۰۲۹،۴۳۶۱۵،۸۹۹،۶۸۱سود )زیان( خالص

۱۷،۸۹۹۳،۲۵۸۳،۱۲۹۵،۰۳۰۵،۳۳۰۶،۰۱۵۷،۹۵۰سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

2،000،0002،000،0002،000،0002،000،0002،000،0002،000،0002،000،000سرمایه
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 سهم تحلیل تکنیکال

 
استراتژی مناسب در حال نوسان است.  3400و  3000و  2600از منظر تکنیکال سهم در مسیر نوسانی بین قیمت های 

های قیمتی  ذکر شده باشد.گیری بین بازهتواند نوسانبرای این سهم می

 

 گیرینتیجه
بینی افزایش نرخ و همچنین پیش)چه از منظر تکنیکال و چه از منظر بنیادی(  ذکر شده در باالموارد تحلیلی با توجه به 

نگاه به سهم با هدف توان گفت بازارهای هدف خارج از کشور میدالر، بازار فروش شرکت در داخل و عدم وابستگی به 

 دریافت سود ساالنه در بلند مدت گزینه مناسبی است.  هدفگیری و نیز نوسان

 

 


