
انپتروشیمی تندگوی

400آذر  –عطا محمدیان 



 23,957,666میلیون ریال-سرمایه 

 11,088(1400آذر 1)ریال -قیمت سهم 

 188میلیون دالر-1400سود خالص تخمینی برای 

 186میلیون دالر-1401سود خالص تخمینی برای 

-1400سود به ازای هر سهم تخمینی برای 
 1,887ریال

-1401سود به ازای هر سهم تخمینی برای 
 2,094ریال

1401 - P/E Forward5.3 

نفت و گاز صبا 
به نمایندگی)کارون 

(از صندوق ها

هلدینگ خلیج 
فارس

شرکت های 
سرمایه گذاری سهام 

عدالت

10%

سیداتولیدکنندهمجتمعتنهاتندگویانپتروشیمی•

بطریگرید(PET)ترفتاالتپلی اتیلنو(PTA)ترفتالیک

ریلپلی اکمجتمعتوسطالیافگریدPET.استکشوردر

.می شودتولیدنیزDMTاولیهمادهبا

کاالبورسدرراداخلی اشفروشهمهتقریباشرکت•

ده،شعرضهپتانواعبرایمواقعبیشترومی کندعرضه

نرخ هایکههستیمخریدارانبینرقابتشاهد

فارسخلیجفوبپایهنرخ هایبهنسبترامعامالتی

.می دهدافزایش

مقداراتشرکتمحصوالتتولیدمقدارافزایشپتانسیل•

تاثیرگذارموضوعاتازآتیسال  هایدراسمیظرفیت

(است%65حدودبهره وریحاضرحالدر)می باشد

شیمیپتروپارازایلنتولیدخطبازگشتباو401ابتدایاز•

تامیندوبارهمجتمعاین،(ماهشهردرمستقر)بوعلی

وودبخواهدتندگویاننیازموردپارازایلناصلیکننده

درتقرمس)نوریپتروشیمیازپارازایلنفعلیحملهزینه

.یافتخواهدکاهشمجتمع،به(عسلویه

ویانخالصه مدیریت و نکات کلیدی پتروشیمی تندگ

1

پتروشیمی 
تندگویان

پتروشیمی بوعلی 
سینا

53% 11%

11%

ظرفیت محصوالت
اسمی

ظرفیت 
کاربردعملی

نساجی برای تولید انواع الیاف، تهیه رزین های در  280 336پت بطری
ی مهندسی در خودروسازی، تولید انواع ظروف بسته بند

تهیه انواع جراحی، تهیه نخ بهداشتی، مواد غذایی و 
فیلم های عکاسی و سینمایی در صنایع فیلم سازی  392 552پت الیاف

PTA700 590 تیلن روان کننده در تهیه چسب های صنعتی و تولید پلی ا
ترفتاالت

POY66 47  پرده ایالبسه ورزشی، پارچه کشباف، پارچه رومبلی وتولید

STAPLE66 9 تولید کاالی خواب، فرش ماشینی، موکت و پتو



نام کامل پلیمر التپلی اتیلن ترفتا نپلی اتیلن سنگی پلی اتیلن سبک پلی وینیل کلراید پلی پروپیلن پلی استایرن

نام اختصاری PET HDPE LDPE PVC PP PS

بازیافت پذیری   

(10تا 1)
10 9 3 2 1 8

مدت زمان برای 

سال-تجزیه 
10تا 5 100 1000تا 500 هرگز 30تا 20 50

بیشترین دمای 

–قابل تحمل 

درجه سانتی گراد

70 120 80 70 135 90

درجه سمی بودن

(10تا 1)
8 2 1 10 3 9

کاربرد

معرفی انواع پالستیک ها

پرکاربردترینومهم ترینمقابلجدول

وویژگی هابرخیهمراهبهراپالستیک ها

.می دهدنشانکاربردیشانمصارف

HDPEوPETمقایسهدرخاصطوربه

دواینزیادیحدتاکهگفتمی توان

دروهستندیکدیگرجایگزینماده

نهاییمحصوالتازبسیاریساخت

استفادهآن هاهردویازمی توانمصرفی

بیشترمقاومتوماندگاریولیکرد

HDPEخطراتبودنکمترهمچنینو

نسبتآنبودنسمیومحیطیزیست

اینبرایروشن تریآینده،PETبه

تقاضایاحتماالومی زندرقممحصول

نسبتراHDPEارزندگیآن،برایبیشتر

.داردنگهپایدارمسیردرPETبه

کمترین1بیشترین و 10
2



1

2

بندرامامپتروشیمی1.

رازیپتروشیمی2.

فارابیپتروشیمی3.

بوعلیپتروشیمی4.

تندگویانپتروشیمی5.

خوزستانپتروشیمی6.

امیرکبیرپتروشیمی7.

فجرپتروشیمی8.

غدیرپتروشیمی9.

بافتشیمیپتروشیمی10.

فناورانپتروشیمی11.

رجالپتروشیمی12.

رسولیشهیدپتروشیمی13.

اروندپتروشیمی14.

مارونپتروشیمی15.

اللهپتروشیمی16.

جمشیدتختپتروشیمی17.

کارونپتروشیمی18.
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پتروشیمی های مستقر در ماهشهر
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واحد شیمیایی

برای تولید اسید 

PTAترفتالیک 

واحد پلیمری 

برای تولید انواع 

گرید های پلی اتیلن 

PETترفتاالت 

واحد نساجی 

ی برای تولید نخ نساج

POY و الیاف نساجی

STAPLE

اسید استیک

اکسیژن

پارازایلن

از فن آوران

از نوری و اصفهان
دوباره 401از سال 

از بوعلی

PTA
کترفتالیاسید 

اسید ترفتالیک

هیدروژن

منو اتیلن  
MEGگالیکول 

از مارون

PET گرید
الیاف

PET گرید
بطری

پلیمر مذاب

POY
(نخ پلی استر)

STAPLE
(رالیاف پلی است)

محصوالت 
نهایی

خوراک

ویانشماتیک فرآیندهای پتروشیمی تندگ
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-4% -1% -2%

22% 21% 24%

میلیون دالر

تن/ دالر 

عملیات پتروشیمی تندگویان

866 861

964

1,069

783

568

878 879

1,000

1,125

1,018

772

12 19 36 56

235 204

94 95 96 97 98 99

کرک اسپرد هر تن محصول

هزینه اداری فروش به ازای هر تن محصول+ بهای تمام شده 

نرخ فروش به ازای هر تن محصول

کرک اسپرد هر تن محصول

426 431 

597 626 630 

473 
420 421 

575 595 

484 

348 

(24) (13) (28) (11) (15) (11)94 95 96 97 98 99

روند عملیات و حاشیه سود عملیاتی شرکت

درآمد عملیاتی بهای تمام شده و هزینه اداری فروش سایر اقالم عملیاتی

مشکالتیآندالیلمهم ترینازوداشته استتولیداسمیظرفیت%65حدوددرمتوسططوربهاخیرسال هایدرشرکت

.رفته استپیشکندیبهآن هاحلروندتحریم ها،خاطربهوشدهایجادتولیدخطوطدرکهاست

شرکتیدتولمقدارشدننزدیکباشرکت،برایآنتامیندرمشکلعدموکشوردر(پارازایلن)اولیهمادهمازادبهتوجهبا

.بودخواهدافزایشیآتیسال هایدرمجتمعاینسودآوریرونداسمی،ظرفیتبه

.داشتخواهدتوجهیقابلافزایش401سالازشرکتتولیدمقدارامسال،مجمعدرمدیرانصحبت هایطبق
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94 95 96 97 98 99

فروش شرکت به تفکیک مقداری داخلی و صادراتی

داخلی صادراتی

0
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94 95 96 97 98 99

فروش شرکت به تفکیک مقدار محصوالت

پت بطری پت الیاف PTA POY

0

200
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1,400

94 95 96 97 98 99

نرخ فروش محصوالت شرکت

پت بطری پت الیاف PTA POY

فروش پتروشیمی تندگویان

تن

تن/ دالر 

تن

1

1.2

1.4

1.6

1.8

رقابت قیمتی برای پت در بورس کاال

رضهعگرید هایانواعبرایاوقاتبیشترومی شودعرضهکاالبورسدرشرکتداخلیفروشعمده

(فارسخلیجفوب)پایهنرخازباالتراعدادبهرامعامالتینرخکههستیمرقابتشاهدشده

را98سالابتدایازکاالبورسدرBG781بطریپتبرایقیمتیضرایبباالنمودار.می رساند

.می دهدنشان
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0
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900
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1500

1800

نرخ های فروش محصوالت

PTA PET بطری PET الیاف

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

مقایسه نرخ های فروش محصوالت

اسید ترفتالیک به پت بطری پت الیاف به پت بطری

نرخ های فروش محصوالت پتروشیمی تندگویان

دفترجهانیقیمت هایآرشیوازمقابلنرخ های

هکپتروشیمیدستیپایینصنایعتوسعه

استخراجهستندفارسخلیجفوبقیمت های

.شده اند

الیافوبطریپت هایمختلفگرید هاینرخ

نمیانگیسادگی،برایکهمی باشندمتفاوت

محاسبهماهآننرخپایین ترینوباالترین

.شده است

پترخنبهترفتالیکاسیدنرخنسبتمیانگین

نسبتمیانگینو%67اخیرسالچنددربطری

.بوده است%93بطریپتنرخبهالیافپتنرخ

تن/ دالر 

7
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هزینه های پتروشیمی تندگویان

60
کیلوگرم 
استیک 

اسید

660
کیلوگرم 
پارازایلن

320 
کیلوگرم 
منواتیلن 
گالیکول

830
کیلوگرم 
ترفتالیک 

اسید

تن 1
ک ترفتالی

اسید 
PTA

تن پت1

ضرایب وزنی تولید محصوالت

میلیون دالر

میلیون دالر

0

300

600

900

1200

1500 نرخ  خرید مواد اولیه

MEGمنواتیلن گالیکول  PXپارازایلن 
تن/ دالر 

فوب خلیج فارس

0

100
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400
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700

94 95 96 97 98 99

مجموع بهای تمام شده و هزینه های اداری، فروش

مواد مستقیم حقوق و دستمزد یوتیلیتی هزینه های فروش سایر

0

100

200

300

400

500

600

94 95 96 97 98 99

مواد مستقیم مصرفی به تفکیک مبلغ

پارازایلن منواتیلن گالیکول استیک اسید

531 538 
669 649 581 

428 

876 868 
995 

1,132 
1,021 

759 

94 95 96 97 98 99

اسپرد نرخ پت و مواد اولیه با ضرایب وزنی

(0.54 PX + 0.32 MEG + 0.05 Acetic Acid) PET
تن/ دالر 
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94 95 96 97 98 99 

درآمد عملیاتی
14,535,055 15,657,718 24,120,449 48,036,683 70,450,660 99,925,911 

425 430 596 625 629 473 

(71,181,653)(52,309,926)(35,144,828)(22,594,605)(14,708,125)(13,769,743)بهای تمام شده

(2,370,094)(1,936,131)(1,233,117)(905,066)(625,438)(578,838)هزینه فروش اداری

(2,218,989)(1,664,252)(853,218)(1,124,543)(459,227)(812,379)سایر اقالم عملیاتی

سود عملیاتی
(625,905)(135,072)(503,765)10,805,520 14,540,351 24,155,175 

(18)(4)(12)141 130 114 

%24%21%22%2-%1-%4-حاشیه سود عملیاتی

 795,047 718,130 387,797 131,780 155,862(34,213)سایر اقالم غیرعملیاتی

(12,512)(71,752)هزینه مالی

(3,977,112)(3,323,332) 0(116,655) 0 0مالیات

سود خالص
(731,870)8,278 (488,640)11,193,317 11,935,149 20,973,110 

(21)0 (12)146 107 99 

 23,957,666 23,957,666 23,957,666 23,957,666 23,957,666 23,957,666سرمایه

 875 498 467(20) 0(31)ریال-سود به ازای هر سهم 

م ریال

م دالر

م ریال

م دالر

م ریال

م دالر

سود و زیان چند سال اخیر پتروشیمی تندگویان
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انمفروضات و تخمین سودآوری پتروشیمی تندگوی

هخوش بینان401پایه401بدبینانه400401

جمع )مقدار تولید و فروش پت 
 585,000 580,000 575,000 570,000تن-( گرید بطری و الیاف

 30,000 30,000 30,000 30,000تن- POYمقدار تولید و فروش 

 10,000 10,000 10,000 10,000تن- PTAمقدار تولید و فروش 

 1,208 1,150 1,093 1,230تن/ دالر -نرخ فروش پت 

PET73%73%73%73%به  PTAنسبت نرخ 

PET125%125%125%125%به  POYنسبت نرخ 

 788 750 713 800تن/ دالر -نرخ خرید پارازایلن 

الر د-نرخ خرید منواتیلن گالیکول 
 473 450 428 600تن/ 

 893 850 808 1,100نت/ دالر -نرخ خرید استیک اسید 

 290,000 270,000 250,000 240,000نرخ دالر

هخوش بینان401پایه401هبدبینان400401

 760 719 677 756میلیون دالر-درآمد عملیاتی 

ن میلیو-هزینه اداری فروش + بهای تمام شده 
(482)(471)(459)(509)دالر

(12)(15)(18)(15)میلیون دالر-سایر اقالم عملیاتی 

 266 233 200 232میلیون دالر-سود عملیاتی 

%35%32%29%31حاشیه سود عملیاتی

 5 5 5 5میلیون دالر-سایر اقالم غیرعملیاتی 

 0(49)(44)(49)میلیون دالر-مالیات 

 271 189 161 188میلیون دالر-سود خالص 

 23,957,666 23,957,666 23,957,666 23,957,665میلیون ریال-سرمایه 

 3,282 2,129 1,678 1,888ریال-سود به ازای هر سهم 

1400تخمین سودآوری سال مفروضات تحلیل

10

.ساله شامل حال تندگویان نیز بشود10در حالت خوش بینانه فرض شده است تمدید معافیت مالیاتی 



12

اطالعیه سلب مسئولیت

ونههیچگکیان.نیستکافیسرمایهگذاریانجامبرایتنهاییبهگزارشاینمحتوای
.استنکردهارائهسرمایهگذاریهیچمورددرگزارشایندرضمنییاصریحتضمین

هادپیشنسرمایهگذاری،حلراهارائهعنوانبهنبایدوجههیچبهگزارشاینمحتوای
یبترغیاومالی،ابزارهایسایریابهاداراوراقهرگونهفروشوخریدبرایایجابمعامله،

.گرددتلقیتجاریومالیتصمیمهرگونهاتخاذبه

صورتمتناینبهاتکاباصرفا نبایدگزارشایندرشدهبررسیسرمایهگذاریتصمیمهای
شاورهمحتما استالزمواستمتفاوتفردهربرایسرمایهگذاریبهینهتصمیم.پذیرد

.گردددریافتسرمایهگذاریازقبلشخصی

تیمسئولیکیانوکندتغییرلحظههردراستممکنگزارشاینفرضیاتواطالعات
ازالعاطبنابراین.نمیپذیردگزارشدریافتکنندگانبهاطالعاتاینبروزسانیبابت

.تاسالزامیگزارشاینمحتوایبرمبتنیاقدامگونههرازقبلبازارهاوضعیتآخرین

هبافشایاوبازتولیدموردنبایدوبودهمحرمانهگزارش،اینمجموعهواطالعاتتمام
.کیانکتبیرضایتاخذبامگرگیرد،قراردیگراشخاص
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گروه خدمات مالی کیان

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، : دفتر مرکزی

15149-44834، کد پستی 4، طبقه 19پالک 

a.mohammadian@kian.capital

47180404: فکس|47180400: تلفن


