کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس
اردیبهشت 1396
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پتروشیمی زاگرس
تاریخچه :
شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در تاریخ  1377/12/3با نام شرکت کاال آوران پتروشیمی تاسیس و تحت شماره
 148344در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مورخه  1379/3/7مجمع
عمومی فوق العاده ،نام شرکت از پتروشیمی کاال آوران به پتروشیمی زاگرس تغییر کرده است.
در سال  1385بهره برداری از متانول اول با ظرفیت  1/650/000تن آغاز شد و شرکت توانست در سال  1388خط
متانول دوم خود هم بهره برداری کند .سهام پتروشیمی زاگرس اردیبهشت سال  90در فرابورس پذیرش شد و در تاریخ
 20تیرماه همان سال هم با قیمت  12500ریال عرضه عمومی شد .شرکت در همان سال موفق به دریافت پروانه
برخورداری از معافیت ماده  132شد.
موضوع فعالیت شرکت :
موضوع فعالیت شرکت ،به موجب ماده  2اساسنامه آن عبارتست از احداث ،راه اندازی ،بهره برداری کارخانجات صنعتی
به منظور تولید ،بازاریابی ،فروش ،صدور محصوالت پتروشیمی و فرآورده های فرعی ،مشتقات ذیربط آنها و کلیه
فعالیتهای تولیدی ،صنعتی ،بازرگانی ،فنی مهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد.
با رعایت قوانین و مقررات مربوطه شرکت برای نیل به اهــداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید :
 .1تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر
 .2مبادرت به خرید و فروش و معامالت بازرگانی داخلی و خارجی
 .3استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری
... .4
سرمایه و ترکیب سهامداران :
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  3میلیون ریال (شامل تعداد  300سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  10/000ریال)
بوده که طی چندین مرحله به مبلغ  2/400/000میلیون ریال (شامل تعداد  2/400/000/000سهم ،به ارزش اسمی هر
سهم  1/000ریال) افزایش یافته است که آخرین مرحله به شرح زیر است :
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تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید ثبت شده

محل افزایش سرمایه

( میلیون ریال )
1379

.....

3

ثبت شرکت با سرمایه اولیه

1382

.....

300/000

از محل مطالبات حال شده

1383

66

500/000

از محل اورده نقدی و مطالبات

1384

130

1/150/000

از محل مطالبات

1386

109

2/400/000

از محل اورده نقدی و مطالبات

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از % 1سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  1395/12/30به شرح جدول
زیر است :
ردیف

نام سهامدار

1394/12/29

1395/12/30

1

نفت و گاز پارسیان

تعداد سهام
816/496/294

درصد
34/02

تعداد سهام
867/036/849

درصد
36/13

2

الیاف صنعتی مروارید

428/262/789

17/84

428/262/789

17/84

3

صنعتی شیمی پوشینه

426/729/789

17/78

426/729/789

17/78

4

پتروشیمی تابان فردا

502/800/000

20/95

502/800/000

20/95

5

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری
ایرانیان

59/519/008

2/48

76/284/132

3/18

2/233/807/880

93/08

2/301/115/559

95/88

جمع
جایگاه شرکت در صنعت :

طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه ی ، IHSدرسال ، 2016ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر 126/5
میلیون تن بوده است .در شرایط فعلی کشور  ،توان تولید متانول  5میلیون تن است که  4درصد کل ظرفیت اسمی
متانول جهان را پوشش می دهد .شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به  65درصد متانول ایران و  2/6درصد
متانول جهان را دارا می باشد  .پتروشیمی زاگرس در بین شرکتهای فعال درزمینه تولید متانول درکشور  ،با حجم فروش
معادل مبلغ  610،518،30میلیون ریـال در رده اول قرار دارد .همچنین سهم فروش محصوالت مختلف این شرکت از
کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:
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سال مالی منتهی به 1395/12/30
نوع محصول

سال مالی منتهی به 1394/12/29
سهم شرکت از بازار

سهم شرکت از بازار
داخلی

صادرات

داخلی

صادرات

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

متانول

910/008

30/518/610

541/738

250/095/198

بخار

492/223

-

306/754

-

جمع

1/402/231

30/518/610

848/492

25/095/198

فرآیند تولید :
پتروشیمی زاگرس همانطور که اشاره شد دارای  2خط تولید متانول با مجموع ظرفیت  3/300/000تن می باشد .مواد
اولیه اصلی برای تولید گاز طبیعی ( خوراک و سوخت ) و اکسیژن ست که گاز طبیعی از نفت و گاز پارس جنوبی و به
واسطه پتروشیمی مبین دریافت می شود .قابل ذکر ست که اکسیژن مصرفی زاگرس هم از پتروشیمی مبین تامین می
گردد.
برای تولید  3میلیون و  300هزار تن متانول  ،درصورتی که خطوط طبق شرایط استاندارد کار کنند  ،نیاز به 2*1474
میلیون متر مکعب گاز طبیعی ( شامل سوخت و خوراک ) و  2*634میلیون متر مکعب اکسیژن می باشد .شمایی از
خط تولید زاگرس را در شکل زیر می بینید :
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نگاهی به صورت سود و زیان دو سال گذشته:
واقعی 94

واقعی 95

فروش

25،943،690

31،920،841

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

16،377،962

16،467،137

سود ( زیان ) ناخالص

9،565،728

15،453،704

هزینه های عمومی  ،اداری و تشکیالتی

5،543،219

5،956،988

خالص سایر درآمدها ( هزینه ها ) ی عملیاتی

309،519

74،406

سود ( زیان ) عملیاتی

3،712،990

9،571،122

هزینه های مالی اداری

120،867

95،929

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

177،750

167،597

خالص درآمد ( هزینه ) های متفرقه

13،641

45،354

سود ( زیان ) قبل از اقالم غیرمترقبه  ،اثرات انباشته تغییر در اصول و

3،783،514

9،688،144

روشهای حسابداری
اقالم غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

0

0

سود و زیان قبل از کسر مالیات

3،783،514

9،688،144

مالیات

0

0

سود ( زیان ) خالص پس از کسر مالیات

3،783،514

9،688،144

سود عملیاتی هر سهم

1،547

3،988

سود هر سهم قبل از کسر مالیات

1،576

4،037

سود هر سهم پس از کسر مالیات

1،576

4،037

سرمایه

2،400،000

2،400،000

پتروشیمی زاگرس با توجه به افزایش میزان تولید و فروش متانول و همچنین افزایش نرخ فروش متانول نسبت به سال
 94توانسته  23درصد مبلغ فروش خود را افزایش دهد .عمده فروش شرکت صادراتی و به کشور چین ست که نشان می
دهد نرخ دالر و شرایط اقتصادی چین در فروش شرکت تعیین کننده هستند.
از طرفی با توجه به کاهش نرخ خوراک گاز مصرفی از  3549به  3035ریال بهای تمام شده شرکت تغییری نکرده ست،
همبن دو عامل در کنار هم باعث افزایش سود ناخالص شده است.
در شکل زیر ترکیب بهای تمام شده در سال  95را می بینیم .عمده بهای تمام شده را مواد مستقیم که شامل گاز
خوراک ( قابل ذکر بیش از  95درصد گاز را خوراک تشکیل می دهد و مابقی سوخت ست ) و اکسیژن می باشد ،تشکیل
می دهند .نزدیک به یک سوم سربار ساخت را دستمزد و یک سوم هم مربوط به یوتیلیتی مصرفی شرکت ست .گاز
خوراک و اکسیژن و پوتیلیتی مصرفی شرکت با نرخ ارز دولتی محاسبه می شود.
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بهای تمام شده

گاز خوراک
اکسیژن
دستمزد مستقیم
سربار

نزدیک به  75درصد هزینه اداری و فروش مربوط حمل و نقل فروش ست که طبیعتا به میزان فروش و نرخ دالر و هزینه
اجاره کشتی بستگی دارد.
درآمد سایر عملیاتی ناشی از تسعیر ارز ست .عمده درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از سود سپرده بانکی شرکت ست.
عوامل تاثیر گذار بر سود شرکت :
با توجه به توضیحات فوق مهمترین عوامل و تاثیر گذارترین آن ها بر سود شرکت به شرح زیر می باشد :
 .1مقدار فروش
 .2نرخ دالر آزاد ( تاثیر گذار بر مبلغ فروش و هزینه حمل و نقل )
 .3نرخ دالر دولتی ( تاثیر گذار بر بهای تمام شده اعم از مبلغ خرید گاز خوراک و اکسیژن و یوتیلیتی و شامل
ریسک تک نرخی شدن ارز )
 .4نرخ گاز طبیعی جهانی
 .5نرخ جهانی متانول
 .6هزینه جهانی حمل و نقل
 .7نرخ دالری اکسیژن
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پیش بینی 96

فروش متانول

3،135،000

فروش

34،225،405

نرخ ارز ( فروش )

37،500

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

18،343،198

نرخ ارز ( خرید )

33،000

سود ( زیان ) ناخالص

15،882،207

هزینه انتقال گاز خوراک برای هر متر مکعب
(ریال)

89

هزینه های عمومی  ،اداری و تشکیالتی

6،078،831

نرخ خوراک سنت

9.50

خالص سایر درآمدها ( هزینه ها ) ی عملیاتی

0

نرخ سوخت سنت

5.48

سود ( زیان ) عملیاتی

9،803،376

نرخ اکسیژن دالری

10.60

هزینه های مالی اداری

180،000

نرخ خوراک ریالی

3،224

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

نرخ سوخت ریالی

1،899

خالص درآمد ( هزینه ) های متفرقه

120،000

نرخ اکسیژن ریالی

3،498

سود ( زیان ) قبل از اقالم غیرمترقبه  ،اثرات

9،743،376

نرخ متانول دالری

290

انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
اقالم غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و

هزینه حمل و نقل دالری

0

40

روشهای حسابداری و مالیات
سود و زیان قبل از کسر مالیات

9،743،376

مالیات

0

سود ( زیان ) خالص پس از کسر مالیات

9،743،376

سود عملیاتی هر سهم

4،085

سود هر سهم قبل از کسر مالیات

4،060

سود هر سهم پس از کسر مالیات

4،060

سرمایه

2،400،000

مبلغ فروش بخار به میلیون ریال

520،405

در میان عوامل فوق بحث نرخ خوراک از اهمیت خاصی برخوردار ست که طبق اعالم وزارت نفت طبق فرمول زیر
محاسبه می شود
قیمت گاز طبیعی تعیین شده در بازار *  + 0.5معدل وزنی قیمت داخلی و وارداتی و صادراتی *  = 0.5قیمت گاز طبیعی

که معدل وزنی قیمت داخلی و وارداتی و صادراتی از فرمول زیر محاسبه می شود
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منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هابهای تعیین شده به
عنوان نشانگر قیمتهای عمده فروشی گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران ،شامل هنری هاب
آمریکا ،هاب آلبرتا کانادا و هابهای  NBPانگلیس و  FFTهلند .قیمت گاز طبیعی معموال در بازار اروپا گرانتر از آمریکا
ست .در میان هاب های ذکر شده دسترسی به قیمت های هاب هنری آمریکا از طریق سایت های  Livedata.irو
 Investing.comآنالین در دسترس ست .قیمت های ارائه شده به صورت دالر در میلیون  MBTUست و از آن جایی
که هر متر مکعب گاز طبیعی برابر با  0.035315میلیون  MBTUست پس برای تبدیل آن به سنت در متر مکعب ابتدا
باید عدد تابلو را در  28.315ضرب می کنیم و سپس عدد بدست آمده را در  100ضرب می کنیم تا به دالر بر متر
مکعب برسیم .در طول  2ماه گذشته افت قیمت جهانی متانول از یک طرف و افزایش قیمت جهانی گاز طبیعی از طرف
دیگر باعث کاهش حاشیه سود متانول سازان شده ست.
در مورد میزان فروش باید یادآور شویم که دو طرح پتروشیمی کاوه با ظرفیت اسمی  2میلیون و  300هزار تن و
پتروشیمی مرجان با ظرفیت اسمی  1میلیون و  650هزار تن بر طبق برنامه ها تا پایان سال به بهره برداری می شوند.
قابل ذکر ست که  34درصد مرجان متعلق به زاگرس ست .از طرفی طرح های توسعه تبدیل متانول به پروپیلن و الفین
در چین با طرفیت بیش از  3میلیون تن به بهره برداری خواهند رسید .در مجموع بهره برداری از این طرح ها به نوعی
ریسک فروش شرکت را باال می برد ولی در نهایت حاشیه سود ناخالص تبدیل کنندگان متانول به پروپیلن و الفین تعیین
کننده قیمت های جهانی و میزان فروش شرکت خواهد بود .در نهایت اینکه افزایش قیمت های پلی الفین ها و پلی
پروپیلن ها با فاصله زمانی در نهایت باعث افزایش توان فروش متانول سازان خواهد شد.
از ریسک های بسیار مهم پتروشیمی زاگرس تک نرخی شدن دالر ست که مستقیماً باعث افزایش بهای تمام شده و در
نتیجه کاهش حاشبه سود ناخالص شرکت می شود .در مورد نرخ فروش  37500ریالی که شرکت برای فروش در نطر
گرفته به نظر نرخ منطقی ست.
طبیعتاً با رونق اقتصاد جهانی و روند صعوی در کامودیتی ها نرخ اجاره کشتی ها هم باال خواهد رفت .برای پیگیری روند
جهانی نرخ ها می توان از شاخص  BDIاستفاده کرد.
نگاهی به تاثیر تغییرات عوامل مهم بر سود :
در ادامه به ارائه جداول آنالیز حساسیت تک متغیره بر سود شرکت می پردازیم .اهمیت این جداول در آن ست که اجاره
عکس العمل مناسب در مقابل خبرهای متفاوت را برای معامله کردن می دهد.
توجه شود که در هر جدول با فرض ثبات تمام عوامل ( نسبت به پیش بینی شرکت برای سال  ) 96که در جدول باالتر
آمده ست تنها اثر تغییر یک عامل در نظر گرفته شده و در دریف دوم سود به ازای هر سهم برآورد شده ست.
www.mesbroker.com
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نرخ دالر
نرخ دالر آزاد

35،000

36،000

37،000

38،000

39،000

40،000

EPS

3،275

3،602

3،928

4،255

4،581

4،908

نرخ خوراک ( سنت بر متر مکعب )
نرخ خوراک

8

9

10

11

12

13

EPS

4،661

4،281

3،902

3،523

3،143

2،764

نرخ فروش متانول ( دالر در تن )
نرخ فرش

260

280

300

320

350

400

EPS

2،622

3،602

4،581

5،561

7،031

9،480

افزایش نرخ دالر دولتی ( با فرض دالر آزاد  ، 37500در ستون  5سود در
صورت تک نرخی شدن برآورد شده ست )
نرخ دالر دولتی

34،000

35،000

36،000

37،000

37،500

38،000

EPS

3،904

3،716

3،529

3،341

3،247

3،154

همانطور که مشاهده می شود سود هر سهم پتروشیمی زاگرس به شدت نسبت به تغییرات نرخ جهانی متانول حساس
ست و با تغییرات هر چند کوچک سود هر سهم تغییر بسیار مهمی از خود نشان می دهد .همانطور که در سطور باال
توضیح داده شد بهره برداری واحدهای جدید متانول سازی در ایران شرایط را کمی سخت می کند اما مساله مهمتر
افزایش ظرفیت واحدهای  MTOو  MTPچین و همچنین افزایش نرخ محصوالت نهایی ساخته شده از متانول ست که
باعث افزایش حاشیه سود واحدهای تبدیل متانول به پروپیلن و الفین می شود و همین افزایش حاشیه سود باعث افزایش
تقاضای متانول و در نهایت نرخ جهانی خواهد شد
اما عامل دوم و مهم دیگر نرخ خوراک پتروشیمی هاست که در شرایط فعلی در حال افزایش و در نتیجه این موضوع
باعث افت سود واحدهای پتروشیمی خواهد شد .در نهایت اینکه ،همانظور که مشاهده می شود با وجود تمام بحث ها
تک نرخی شدن ارز به اندازه دو عامل قبلی بر سود هر سهم تاثیر منفی نخواهد داشت.

بند رفع مسئولیت  :این نوشته صرفاً به قصد کمک و افزایش دید خوانندگان محترم نوشته
شده ست و هیچ توصیه ای مبنی بر خرید و فروش و نگهداری سهم نمی باشد
www.mesbroker.com
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