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 تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

 

به صورت شـرکت سـهامی خـاص تاسـیس و مـورخ  15/06/1378شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب درتاریخ 

صـورتجلسـه  بــه موجـب ها و مالکیت صنعـتی تهـران به ثبـت رسیــده اسـت.اداره ثبت شرکتـدر  21/07/1378

 بـه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت فرآورد کارون جنـوب و متعاقبـادر  25/05/1379مـورخ 

سـهامی )دیــر مجمع عمومی فوق العاده به شرکت پتـروشیمــی غـ 13/09/1380مـوجب صورتجلسـه مـورخ 

از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیـد. در سـال  11/03/1392تغییـر نمـود. در تاریخ  )خـاص

عرضه  در فرابورس ایران با نماد شغدیر13/04/1397ایران پذیرفته و سهام شرکت در تاریخ  در فرابـورس 1396

گذاری پتروشیمی نفت وگاز عی شرکت سرمایههای فردر حال حاضـر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکت. شد

مرکز اصلی شرکت در تهران  .باشدمی گذاری تامین اجتماعیحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایهوا تامین بوده و

 .در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی واقع است و کارخانه شرکت

 

نفت و  های صنایع شیمیائی،واحدهای تولیدی در زمینه و ادارهایجاد عبارت است از  موضوع فعالیت شرکت

داخل و یا خارج از کشور، انجام عملیات تدارکـاتی و بازرگانی  پتروشیمی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در

مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم  در ارتباط با موضوع شرکت، انجام کلیه عملیاتی که بصورت

باشد، ایجاد واحدهای آزمایشی و تحقیقاتی به  بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته و مفید

عقد قراردادهای مربوطه، انجام امور بررسی  منظور کسب دانش فنی و تحصیل و خرید هر گونه دانش فنی، امتیاز و

به ظرفیت ساالنه VCM (کارخانه تولید  برداری ازای و مهندسی و مدیریت اجرا. بهرهو ارائه خدمات مشاوره

 قتصادی پتروشیمی بندر امام خمینیا در منطقه ویژه (تن 120.000به ظرفیت ساالنه PVC (و  (تن 150.000

 .آغاز شده است 1389از ابتدای سال 
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 اعضای هیئت مدیره و سهامداران

 سمت نوع عضویت به نمایندگی از نام و نام خانوادگی 

 وحید نام نیک 
گذاری نفت و گاز و شرکت سرمایه

 پتروشیمی تأمین 
 موظف

مدیر عامل و نائب رئیس 

 هیات مدیره

 رئیس هیات مدیره  غیر موظف  گذاری صبا تامین شرکت سرمایه غالمعلی اکوان 

 عضو هیات مدیره  موظف  شرکت تامین انرژی سبز کویر  نژاد حسن عطائی

 عضو هیات مدیره  موظف  شرکت پتروشیمی فن آوران  محسن بیگلربیگی 

 عضو هیات مدیره  موظف  شرکت پتروشیمی آبادان  رضا نصراله زاده 

 

 درصد سهامدار

 36.8 س.ع-شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین

 30.76 1شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین بخش

 7.26 -سهامی خاص-بندرامامشرکت پتروشیمی 

 2.73 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

 1.38 شخص حقیقی

 1.38 -سهامی عام-شرکت سام الکترونیک

 19.69 سایر

 100 کل

 

 

 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و منطقه و جهان و وضعیت رقابتی آن

 ه و ایران، سهم ظرفیت اسمی تولیددر خاورمیان PVCهای تولیدکننده پودر با توجه به ظرفیت تولید شرکت

میزان ظرفیت اسمی تولید در  جدول زیر .باشدمیدرصد  16ایران  و دردرصد  9پتروشیمی غـدیر در خاورمیانـه 

  هد:دیران و پتروشیمی غدیر را نشان میا ،خاورمیانه

 

 تولید شرکت پتروشیمی غدیرظرفیت اسمی  ظرفیت اسمی تولید ایران ظرفیت اسمی تولید خاورمیانه

1.290.000 745.000 120.000 
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 اسمی شروع به فعالیت کرده و درکنار پتروشیمیدرصد  50با ظرفیت حدود  1389شرکت پتروشیمی غدیر در سال 

داخل کشور بوده است. ظرفیت تولید ساالنه این شرکت به میزان  PVCتامین کننده  بندرامام، اروند و آبادان

. سهم باالیی برخوردار است باشد که به لحاظ کیفی از درجهمی با گریدهای مختلف PVCهزار تن محصول  120

درصد  20پتروشیمی غدیر در بازار  کل تولیدات داخل و سهم عملیاتیدرصد  16ظرفیت اسمی تولید حدود 

 دهدآنها را نشان می ملی تولید و سهمو ظرفیت اسمی و ع PVCکنندگان داخلی جدول زیر تولید. باشدمی
 : 

 ظرفیت تولید نام شرکت

 340000 پتروشیمی اروند

 175000 پتروشیمی بندر امام

 120000 پتروشیمی غدیر

 110000 پتروشیمی آبادان

 745000 جمع کل

 

 CISهای اخیر به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، هندوستان، حوزه ، در خصوص صادرات محصول، در سال

ضمن حفظ سهم بازارها با رصد  1397اصلی شرکت پتروشیمی غدیر بوده که در سال  ترکیه و... از بازارهای هدف

بازارهای هدف جدید موفق به ارسال محصول به کشورهای آفریقایی و  به موقع و بازاریابی مناسب به منظور ایجاد

به تقاضای  باشد ولی با توجهتلف را دارا میمخهای با گرید PVCشرکت پتروشیمی غدیر توانایی تولید  .قطر شد

 .تولید شده است S65بازار در دو سال اخیر گرید 

 

 خوراك و شیوه تامین

 .های پتروشیمی داخلیتامین از خط لوله اتیلن غرب و پتروشیمی مارون و دیگر شرکتن: اتیل

 .تامین از پتروشیمی اروند: کلر
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 ها و تهدیدهای شرکت:ریسک
  ای را متحمل نشده استگونه بهرهداشتن تسهیالت مالی هیچشرکت به دلیل ن :نوسانات نرخ بهرهریسک 

محل فروش محصوالت خود و  محل تامین منابع مالی شرکت از باشد،و ریسکی متوجه شرکت نمی

 .باشدی میاعتبار خریدهای

 بوده و آن هم بدلیل کیفیت برند این شرکت دارای اعتبار داخلی و جهانی  :ریسک کیفیت محصوالت

المللی در استانداردهای بین لذا بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت مطلوب محصوالت تولیدی می باشد.

این صنعت و به جهت حمایت از برند شرکت و حفظ بازار همچنان کیفیت محصول در سرلوحه برنامه 

حصول میزان سود کاهش خواهد شدن مOFF زیرا در صورت کاهش کیفیت و  .قرار دارد این شرکت

 .یابدبازارهای جهانی افزایش می محصول سطح رقابت در یافت و در صورت حفظ و افزایش کیفیت

 با توجه به اینکه منابع ارزی شرکت بدلیل صادرات محور بودن، بیش از مصارف : ریسک نوسانات نرخ ارز

براساس دستورالعمل و بخش  فروش شرکتگذاری ارزی می باشد و مبنای محاسبه قیمت خوراك و قیمت

نوسانات نرخ ارز متوجه شرکت  ها، نرخ سامانه نیما تعیین و تکلیف شده است، ریسکی در خصوصنامه

 .تاثیر داشته است VCMو  EDC بر قیمت 1398 نوسانات نرخ ارز تا حدودی در سال اگرچه. گرددنمی

 قش بسزائی در قیمت تمام شده محصول دارد و هرگونه های تولید ننهاده: های تولیدیریسک قیمت نهاده

 .ها بر قیمت فروش تاثیرگذار خواهد بودنوسان در قیمت نهاده

 همبستگی باالیی میان نرخ فروش محصوالت و نرخ خرید خوراك وجود : ریسک نوسان قیمت محصول

ها، تحریم .یابدب تغییر میتناس دارد که با نوسان نرخ جهانی محصوالت تولیدی شرکت، هزینه مواد نیز به

ت در ، مشکالقتصادی و اجتماعی با سایر کشورهاهای ناشی از تعامالت سیاسی، ارکورد اقتصادی، چالش

های محصول و نوسانات نرخ ارز از بودن نرخ خوراك، افت جهانی قیمت ، باالروابط بانکی و جابجایی ارز

 .باشدعات اثرگذار بر صنعت پتروشیمی میموضو

 های داخلی شرکت با توجه به اینکه فروش: ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

 تواند موثر واقع گردد. اما به دلیل ورودشود، مقررات حاکم بر بورس میاز طریق بورس کاال انجام می

محصول در داخل کشور  پذیری در فروشدولت، تاثیر و تصمیمات آن بر بورس کاال از عوامل مهم ریسک

باشد صادراتی نیز با توجه به اینکه نرخ جهانی مبنای فروش شرکت می هایباشد. در خصوص فروشمی

نفتی و هرگونه تغییرات  ها، افزایش نرخ ارز، بحرانهای جهانی از جمله تحریمعوامل حاکم بر بحران

بینی دولتی و سایر موارد غیر قابل پیشقررات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصوالت، یا تغییر م

آوری شرکت و قیمت محصول تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. بدیهی است با سودبر  بر تولید و صادرات،
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با تهدیدات بین المللی، همسو با این  گذاری کالن دولتی اتخاذ اقدامات مربوط به مواجههتوجه به سیاست

 .گرددها تنظیم میسیاست

  چند سال  رود تاتولیدات شرکت در حال حاضر محصول جایگزین نداشته و انتظار می: تجاریریسک

نگردد. لذا از نظر تولید و فروش محصول  تر به بازار معرفیجایگزینی مناسب آینده نیز محصول بهتر و

 .نگرانی خاصی وجود ندارد

 با توجه به تنوع کاربرد :اقبال مشتریان به محصوال ت جایگزینPVC  و باال رفتن سطح کیفی آن، میزان

 .باشددر حال افزایش میPVC تقاضای 

 أمین منابع الزم مدیریت شرکت به منظور جلوگیری از ریسک ناشی از نقدینگی و ت: ریسک نقدینگی

های شرکت و اتخاذ سیاستهای ساماندهی به بدهی ها اقدامات موثری نموده است. ضمنجهت اجرای پروژه

اعتباری  محصوالت و استفاده بهینه از منابع مالی و همچنین نسبت به استفاده از خطوطپیش فروش 

 .ریالی نزد بانک، ریسک مذکور کاهش یافته است

 

 :برنامه های آتی شرکت
با  1397 با توجه به ظرفیت اسمی شرکت پتروشیمی غدیر، ضمن حفظ سهم بازارهای هدف صادراتی در سال

های آتی توسعه بازارهای جدید از جمله آفریقا و قطر شد که در برنامه موفق به ورود بازارهایبازاریابی به موقع، 

 .باشدزنجیره تامین حائز اهمیت می های فروش جهت کاهشبینی شده است. همچنین تغییر در شیوهجدید پیش

مالی مورد نیاز از محل نقدینگی با توجه به سیاست فروش نقدی محصول، تمامی منابع  های تامین منابع مالیشیوه

 .گرددحاصل از فروش محصوالت تامین می
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 نرخ فروش و مبلغ فروش شرکتو فروش، مقدار تولید بینی آمار پیش
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98

1398 1399 1400 1401

مقدار تولید

1398139914001401شش ماهه 139798شش ماهه 1394139513961397تولید )تن(

pvc1188911235551224645471711216455076107260.5107260.5107260.5107260.5

1188911235551224645471711216455076107260.5107260.5107260.5107260.5کل
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مقدار فروش

pvc داخلی pvc خارجی

1398139914001401شش ماهه 139798شش ماهه 1394139513961397مقدار فروش )تن(

pvc 88112758817418232261620522440067874.0567874.0567874.0567874.05داخلی

pvc 28376495684950925067488262335042904.242904.242904.242904.2خارجی
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نرخ فروش

pvc داخلی pvc خارجی

1398139914001401شش ماهه 139798شش ماهه 1394139513961397نرخ فروش )ریال بر تن(

pvc 2459136130282231.3934357593.4932292210.4157928576.0377107213.1177107213.1195304515.41106016742.9111381190.1داخلی

pvc 26000281.9327734707.8832747763.0330402561.1456899172.5786474689.5186474689.51106882716.2118896333.5124912488خارجی

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

1394 1395 1396 شش ماهه 

1397

1397 شش ماهه 

98

1398 1399 1400 1401

مبلغ فروش

pvc داخلی pvc خارجی

1398139914001401شش ماهه 139798شش ماهه 1394139513961397مبلغ فروش )میلیون ریال(

pvc 2166794229784625487151041779359458418814165233578.8386468703.4447195785.7117559892.468داخلی

pvc 73778413747541621309762101277815920191843710127.3744585717.4345101152.0735359270.368خارجی
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 مفروضات

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

در نظر گرفته شده است. 1398مقدار سال 

  های رشد قیمتهای بعدی نیز اثر برای سال .است 1398میانگین فروش شش ماهه اول سال برابر  1398 سالنرخ فروش

ایم.در نظر گرفتهجهانی و دالر را بر نرخ فروش 

 و  156.000و  144.000و  120.000به ترتیب  1401و  1400و  1399، 1398های مالی نرخ دالر در طی سال

درنظر گرفته شده است. ریال159.000

 

 جدول تحلیل سود و زیان

 

 
 

 

 

139413951396شرح
شش ماهه 

97
1397

شش ماهه 

98
1398139914001401

 12,919,163   12,296,938  11,054,421   8,943,706         3,975,787   6,372,743         2,318,105   4,170,024        3,674,548         2,904,578   درآمدهای عملیاتی

(10,187,661) (9,195,466)  (8,022,419)  (6,063,618)       (2,776,980) (4,917,735)      (1,946,984) (3,797,911)      (3,349,465)      (2,934,057) بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

 2,731,501     3,101,471     3,032,002     2,880,088       1,198,807   1,455,008        371,121       372,113           325,083         (29,479)     سود )زیان( ناخالص

(691,915)      (572,369)     (466,083)     (379,764)         (162,450)    (293,848)         (105,543)    (193,872)         (161,299)         (120,026)    هزینه  هاى فروش، ادارى و عمومى

   -                    441             58,286               -                 -                      -                      -               سایر درآمدها

(128,218)      (118,477)    (92,577)       (17,567)           (105,393)    (63,727)           (23,181)      (29,483)           (36,745)           (29,055)      سایر هزینه ها

 1,911,368      2,410,625    2,473,343  2,482,757      931,405      1,155,719         242,397     148,758          127,039          (178,560)    سود )زیان( عملیاتی

(27,259)        (34,379.42)  (35,274)       (35,408.15)      (1,117)        (9,306)             (602)           (2,367)             (2,391)             (3,086)        هزینه  هاى مالى

   -                 -                      -                 -                    65,599             162,958      سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

 17,346          17,345         17,345         17,344             17,344        41,870             10,135        41,699               -                      -               سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

 1,901,454      2,393,590   2,455,414    2,464,693       947,632     1,188,283        251,930      188,090            190,247          (18,688)     سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(86,942)        (109,444)    (112,271)     (112,696)         (74,086)      (54,333)              -                 -                      -                   (17,130)       مالیات سال جاری

   -              (12,158)              -                 -                      -                      -               مالیات سال های قبل

 1,814,512      2,284,146   2,343,142    2,351,998        873,546    1,121,792         251,930      188,090            190,247          (35,818)     سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

   -                 -                      -              (11,930)              -                      -               سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

 1,814,512     2,284,146    2,343,142     2,351,998        873,546      1,121,792        251,930      176,160            190,247          (35,818)      سود )زیان( خالص

 1,396            1,757          1,802            1,809                672             863                 194             136                  146                 (28)            سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

 1,300,000     1,300,000    1,300,000     1,300,000        1,300,000   1,300,000        1,300,000   1,300,000        1,300,000        1,300,000   سرمایه
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 تحلیل تکنیکال سهم

 
و  1520،  1340در قالب کانال صعودی در حال حرکت است. اهداف مقاومتی پیش روی سهم در نواحی منظر تکنیکال سهم از 

تومان قرا دارد. 1200در قیمت  تومان قرار دارند. حمایت معتبر سهم نیز 1760

 

 گیرینتیجه
با توجه به حجم سرمایه نسبی توان گفت )چه از منظر تکنیکال و چه از منظر بنیادی( می ذکر شده در باالموارد تحلیلی با توجه به 

توان گفت ورود میگردد بینی میحساسیت باالی سودآوری شرکت نسبت به نرخ دالر که روند صعودی برای آن پیش ،در شرکتکم 

 مناسبی است. در آن گزینه به سهم در نواحی حمایتی مناسب و سهامداری

 


