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پتروشیمی قائد بصیرنام شرکت

شبصیرنماد

1383سال تاسیس

107,500قیمت سهم )29 دی 1400(

EPS TTM18,210 )ریال(

P/E5.9 گذشته نگر سهم

19,500سود برآوری هر سهم برای سال 1401

P/E4.8 آینده نگر سهم )سال 1401( *

500,000,000تعداد سهم

16.8%درصد شناوری

53،750ارزش بازار )میلیارد ریال(

1400/12/29سال مالی منتهی به

معرفی شرکت

اطالعات کلی شرکت

معرفی محصول
ـــام ABS خوانـــده می شـــود. ABS بـــه دلیـــل قیمـــت  ـــا ن ـــه اختصـــار ب آکریلونیتریـــل بوتادیـــن اســـتایرن، یـــک نـــوع پلیمـــر اســـت کـــه ب
مناســـب و همچنیـــن خـــواص متعـــادل مکانیکـــی، حرارتـــی و شـــیمیایی، در  زمـــره پـــر مصرف تریـــن مـــواد اولیـــه پالســـتیکی محســـوب 

می شـــود. 

پذیرش در بورس

ظرفیت

واحد تجاری نهایی

محل کارخانه

سال 1397

30 هزار تن ABS، 6 هزار تن پلی استایرن.

ستاد اجرایی فرمان امام

گلپایگان اصفهان

گروه توسعه انرژی تدبیر )39%(، بنیاد پانزده خرداد )20%(، گروه سرمایه گذاری تدبیر )%6(.

315 نفر

)ABS( آکریلونیتریل بوتادین استایرن

سهامداران باالی %5

تعداد پرسنل

محصول تولیدی

H H H HH H

H H H HH HCN

Acrylonitrile Butadiene Styrene

C6H5m n o

C C C CC CC C
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کاربرد محصوالت 
مزایای ABS منجر به کاربردهای بسیار زیادی برای آن شده است. برخی از مهم ترین این کاربردها عبارت است از:

بوتادیناستایرن

آکریلونیتریل

 ABS  وجـــود ایـــن ســـه مونومـــر بـــا نســـبت ها و طـــول زنجیره هـــای مختلـــف، ســـبب پدیـــد آمـــدن رنـــج وســـیعی از گریدهـــای گوناگـــون
ـــا خـــواص و کاربردهـــای متفـــاوت می شـــود. ب

حساســـیت بـــه شـــعله، کـــدر و مـــات بـــودن، و تغییـــر رنـــگ و خـــواص در مقابـــل اشـــعه خورشـــید از جملـــه معایـــب ABS اســـت کـــه 
ـــا PVC می تـــوان  ـــاژ کـــردن ب لی ـــا مـــواد دیگـــر، تاحـــدودی برطـــرف کـــرد. بـــه طـــور مثـــال، از طریـــق آ ـــاژ کـــردن آن ب لی می تـــوان از طریـــق آ

ـــه شـــعله کاهـــش داد. حساســـیت ABS را ب

صنعت لوازم 
خانگی )بزگترین 

مصرف کننده( مانند 
بدنه یخچال و قاب 

تلویزیون

 قطعات خودرو 
از جمله داشبورد، 

روکش درب ها، سپر 
خودرو و پوشش 

چرخ ها.

صنایع الکترونیک 
مثل بدنه گوشی 

تلفن همراه

صنایع ساختمانی 
مثل لوله ها، 

ورق های 
پالستیکی و 

اتصاالت

الت  ماشین آ
و تجهیزات

سایر ادوات و 
قطعات از قبیل 

اسباب بازی، لوازم 
اداری و ...

• افزایش قابلیت پردازش،
• کمک به شکل پذیری بهتر؛

• افزایش سختی.

• تقویت کننده استحکام فشاری و 
مقاومت پذیری در برابر ضربه،

• افزایش کارایی در دماهای پایین.

• افزایش مقاومت در برابر 
واکنش های شیمیایی،

• افزایش مقاومت در برابر حرارت.
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تولید و فروش

34,02241,68327,275 38,982 مقدار تولید )تن(

27,567 37,04038,838 36,780 مقدار فروش )تن(

1398 3 فصل سال 13971400 شرح

ABS وضعیت جهانی

ABS وضعیت داخلی

ـــر 11.6 میلیـــون تـــن در ســـال اســـت کـــه %80 آن فعـــال اســـت و ســـاالنه 9.3 میلیـــون تـــن  ـــا براب ـــد ABS در دنی ظرفیـــت اســـمی تولی
ـــا اســـت. کشـــور چیـــن بـــه  ABS تولیـــد می شـــود. منطقـــه شـــمال شـــرق آســـیا، بزرگتریـــن تولیدکننـــده و مصـــرف کننـــده ABS در دنی
تنهایـــی بـــا ســـهم 37 درصـــدی، بیشـــترین ظرفیـــت اســـمی تولیـــد ABS را دارد و بـــا ســـهم 57 درصـــدی، بزرگتریـــن مصـــرف کننـــده 
ـــا 2019 بـــه طـــور متوســـط ســـاالنه %4.8 افزایـــش  ایـــن مـــاده هـــم محســـوب می شـــود. تقاضـــای ایـــن مـــاده طـــی ســـال هـــای 2014 ت
داشـــته اســـت و پیـــش بینـــی مـــی شـــود کـــه تـــا ســـال 2024 بـــه 11 میلیـــون و 169 هـــزار تـــن در ســـال برســـد. بیشـــترین ســـهم مصـــرف 
خاورمیانـــه را ترکیـــه بـــا ســـهم 48 درصـــدی و بعـــد از آن ایـــران بـــا ســـهم 44 درصـــدی بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد )منبـــع: مرکـــز 

.)"VCM Study" ـــره ارزش ـــات زنجی مطالع
از لحـــاظ مبلغـــی، بـــازار ABS در ســـال 2020 مبلـــغ  26 میلیـــارد دالر ارزش داشـــت و پیش بینـــی مـــی شـــود از ســـال 2021 الـــی 2027 بـــه 
میـــزان 6.3% رشـــد داشـــته باشـــد. نفـــوذ فزاینـــده ABS در کاربردهـــای مختلـــف و همچنیـــن اقتصادهـــای نوظهـــور بـــه طـــور مثبـــت بـــر 

 .)reporstanddata :رشـــد بـــازار تاثیـــر خواهـــد داشـــت )منبـــع

 ABS در کشـــور ایـــران، دو مجتمـــع پتروشـــیمی تبریـــز بـــا ظرفیـــت اســـمی 35 هـــزار تـــن و قائـــد بصیـــر بـــا 30 هـــزار تـــن، تولیدکننـــده
هســـتند. پتروشـــیمی قائـــد بصیـــر باالتـــر از ظرفیـــت خـــود و نزدیـــک بـــه 40 هـــزار تـــن و پتروشـــیمی تبریـــز کمتـــر از ظرفیـــت اســـمی خـــود 
و نزدیـــک بـــه 20هـــزار تـــن تولیـــد می کننـــد. یکـــی از تفاوت هـــای مهـــم ایـــن دو شـــرکت، رنگـــی بـــودن ABS تولیـــدی قائـــد بصیـــر 
ـــد ABS را  ـــاز تولی ـــه مـــورد نی ـــز برخـــی از مـــواد اولی ـــا، پتروشـــیمی تبری ـــه ABS بی رنـــگ دارد. ضمن ـــری نســـبت ب اســـت کـــه قیمـــت باالت
خـــودش تولیـــد می کنـــد کـــه باعـــث کاهـــش بهـــای تولیـــد می شـــود. درحـــال حاضـــر رقیـــب داخلـــی ســـومی بـــه اســـم توســـعه پلیمـــر 
پادجـــم بـــا ظرفیـــت اســـمی 200 هـــزار تـــن وجـــود دارد کـــه هنـــوز بـــه بهره بـــرداری نرســـیده اســـت. طـــرح مذکـــور 75% پیشـــرفت 
 ABS ـــرداری خواهـــد رســـید.  مـــازاد تقاضـــا نســـبت بـــه عرضـــه داخلـــی ـــرآورد انتهـــای ســـال 1401 بـــه بهره ب فیزیکـــی داشـــته و طبـــق ب

از طریـــق واردات تامیـــن می گـــردد.

اگرچـــه ظرفیـــت تولیـــد ABS 30هـــزار تـــن عنـــوان شـــده اســـت، امـــا جـــدول فـــوق نشـــان می دهـــد شـــرکت باالتـــر از ظرفیـــت خـــود 
فعالیـــت دارد. ضمنـــا نزدیـــک بـــه 65% از فـــروش شـــرکت مربـــوط بـــه ABS رنگـــی اســـت کـــه نرخـــی باالتـــر از ABS بی رنـــگ دارد. 

جدول زیر، عملکرد تولید و فروش مقداری را نشان می دهد:

1399
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ـــال  ـــدای س ـــرکت را از ابت ـــروش ABS ش ـــت ف ـــیا( و قیم ـــرق آس ـــوب ش ـــی CFR( ABS جن ـــد طبیع ـــی گری ـــت جهان ـــد قیم ـــر رون ـــودار زی نم
ــد: ــان می دهـ نشـ

نمودار زیر سهم عوامل تولید و ترکیب مواد اولیه  را )بر اساس اطالعات ریالی( نشان می دهد:

همانگونـــه کـــه از نمـــودار مشـــخص اســـت، نـــرخ فـــروش دالری ABS شـــرکت بـــا نـــرخ جهانـــی گریـــد طبیعـــی اختـــالف دارد. ضمنـــا نـــرخ 
ـــزان  ـــوان ناشـــی از چنـــد عامـــل مثـــل می ـــرخ فـــروش صادراتـــی آن اســـت.  ایـــن موضوعـــات را می ت فـــروش داخلـــی شـــرکت بیشـــتر از ن
ـــال  ـــت. در ح ـــران دانس ـــی ABS در ای ـــه واردات ـــی(، و تعرف ـــای رنگ ـــل گریده ـــرکت )مث ـــاص ش ـــای خ ـــوالت، گریده ـــرای محص ـــا ب تقاض
حاضـــر بـــر روی واردات  ABS تعرفـــه گمرکـــی 15 درصـــدی اعمـــال شـــده اســـت کـــه ممکـــن اســـت بـــا توجـــه بـــه ســـایر هزینه هـــای 

جانبـــی مثـــل هزینه هـــای حمـــل و کارمـــزد، واردات را بـــه صرفـــه نکنـــد.
بـــه طـــور کلـــی، مهم تریـــن محرک هـــای افزایـــش نـــرخ ایـــن محصـــول در ســـطح جهانـــی، جهـــش قیمتـــی مـــواد اولیـــه و کمبـــود عرضـــه 
ـــرده  ـــه ک ـــی را تجرب ـــد کاهش ـــا، رون ـــش تقاض ـــل کاه ـــه دلی ـــی ب ـــد طبیع ـــی گری ـــت جهان ـــر، قیم ـــای اخی ـــت. در ماه ه ـــا اس ـــت تقاض و تقوی

اســـت.

نرخ فروش شرکت

بهای تمام شده

قیمت ABS )دالر(

مواد مستقیم مصرفی
%93 

دستمزد مستقیم تولید
%1 

سربار تولید
%6 

 استایرن مونومر
%40

 اکریلونیتریل
%35

 بوتادین
%10

 سایر مواد اولیه
%15

منبع قیمت جهانی: کانال کارگزاری بانک صنعت و معدن
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ــی  ــه اصلـ ــواد اولیـ ــد، مـ ــه شـ ــه گفتـ ــور کـ ــده دارد. همان طـ ــد شـ ــده کاالی تولیـ ــای تمام شـ ــهم را در بهـ ــترین سـ ــه، بیشـ ــواد اولیـ مـ
شـــرکت شامل اســـتایرن مونومـــر، بوتادیـــن و اکریلونیتریـــل اســـت و در مجمـــوع 85% بهـــای مـــواد اولیـــه را تشـــکیل می دهنـــد.
ـــز و جـــم(،  شـــرکت اســـتایرن مونومـــر را از پتروشـــیمی پـــارس، بوتادیـــن را از بـــورس کاال )از شـــرکت های پتروشـــیمی بنـــدر امـــام، تبری
ـــر رونـــد تاریخـــی نرخ هـــای خریـــد شـــرکت را بـــه تفکیـــک  ـــا از طریـــق واردات تامیـــن می نمایـــد.  نمـــودار زی ـــه را عمدت و ســـایر مـــواد اولی

ـــد: ـــان می ده ـــی نش ـــر اصل ـــه مونوم س

نرخ هـــای بـــاال بـــه دلیـــل هزینه هـــای جانبـــی خریـــد مثـــل هزینـــه حمـــل و کارمـــزد واردات، بیشـــتر از قیمت هـــای فـــروش شـــرکت ها 
اســـت.

منبع نمودار: نرخ های خرید ریالی افشا شده توسط شرکت در کدال که بر اساس میانگین نرخ دالر، به دالر تبدیل شده است.

اقالم تشکیل دهنده سربار

نرخ خرید مواد اولیه )دالر(

 هزینه دستمزد
%61

 هزینه برق
%15

تعمیر و 
 نگهداری 
%8

 سوخت
%4

 سایر
%12
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هزینه هـــای عمومـــی و اداری و فـــروش: هزینه هـــای دســـتمزد، حق العمـــل و کارمـــزد فـــروش بیشـــترین ســـهم را از ایـــن ســـرفصل 
دارنـــد.

ســـایر درآمدهـــا و هزینه هـــای عملیاتـــی و غیـــر عملیاتـــی: ســـود حاصـــل از فـــروش ضایعـــات، ســـود تســـعیر ارز و ســـود ســـپرده اقـــالم 
ــرمایه گذاری  ــا درآمـــد ثابـــت سـ ــارد ریـــال در صنـــدوق بـ ــتند. شـــرکت مبلـــغ 1,100 میلیـ عمـــده تشـــکیل دهنده ایـــن ســـرفصل هسـ

ـــرد. ـــه آن ســـود تعلـــق می گی کـــرده اســـت کـــه از ایـــن محـــل ب
طرح توسعه: شرکت فاقد طرح توسعه است.

* فروش شرکت در فصل سوم تحقق یافته است و تنها برای فصل چهارم پیش بینی صورت پذیرفته است.

سایر نکات با اهمیت صورت های مالی

مفروضات برآورد سود

سال 1401 6 ماهه دوم سال 1400 مفروضات

280,000 250,000 نرخ دالر )ریال(

38,000 20,708* مقدار فروش )تن(

ABS 2,8002,800 نرخ

2,7002,700 نرخ اکریلونیتریل )دالر(

750750 نرخ بوتادین )دالر(

1,0501,050نرخ استایرن مونومر )دالر(

35%-نرخ تورم )درصد(

4,000 3,686 نرخ برق )ریال(

صورت سود وزیان پیش بینی شده

1399 سال 139713981400

پیش بینی تحقق یافته

 سال 1401

پیش بینی پیش بینی

6ماهه منتهی به صورت سود و زیان)میلیون ریال(
شهریور 1400

6ماهه منتهی به 
اسفند 1400

29,792,000 25,477,692 14,038,229 11,439,463 14,347,943 7,053,178 4,751,638 فروش

)17,251,268( )13,885,538( )8,010,529( )5,875,009( )8,358,205( )5,698,991( )3,650,249( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

12,540,732 11,592,154 6,027,700 5,564,454 5,989,738 1,354,187 1,101,389 سود ناخالص

)335,486( )262,861( )152,668( )110,193( )176,726( )127,260( )104,440( هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

0 272,621 0 272,621 51,781 120,969 79,010 خالص سایر درآمدهای عملیاتی

12,205,246 11,601,913 5,875,031 5,726,882 5,864,793 1,347,896 1,075,959 سود عملیاتی

0 0 0 0 )156,352( )144,506( )75,288( هزینه های مالی

294,588 238,258 100,000 138,258 116,184 75,642 )25,201( خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

12,499,834 11,840,171 5,975,031 5,865,140 5,824,625 1,279,032 975,470 سود قبل از مالیات

)2,749,963( )2,598,025( )1,314,507( )1,283,518( )720,931( )230,215( )231,851( مالیات

9,749,870 9,242,146 4,660,524 4,581,622 5,103,694 1,048,817 743,619 سود )زیان( خالص

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 330,000 330,000 سرمایه

9,1639,32118,48419,500 10,207 3,178 2,253 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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ــزان 393%( از محـــل  ــرمایه خـــود را از مبلـــغ 500,000 میلیـــون ریـــال بـــه 2,465,698 میلیـــون ریـــال )میـ شـــرکت برنامـــه دارد سـ
تجدیـــد ارزیابـــی دارایـــی هـــا افزایـــش دهـــد. درحـــال حاضـــر ایـــن افزایـــش ســـرمایه در مرحلـــه اخـــذ مجـــوز از ســـازمان بـــورس و اوراق 

ـــت. ـــادار اس به

یکـــی از تهدیدهـــای پیـــش روی شـــرکت، شـــروع بهره بـــرداری از پتروشـــیمی توســـعه پلیمـــر پادجـــم بـــا ظرفیـــت 200 هزارتـــن اســـت 
ــران  ــی مدیـ ــود. پیش بینـ ــی شـ ــروش داخلـ ــای فـ ــن کاهـــش نرخ هـ ــی و همچنیـ ــازار داخلـ ــهم بـ ــه کاهـــش سـ ــر بـ ــد منجـ ــه می توانـ کـ
شـــرکت ایـــن اســـت کـــه بهره بـــرداری از ایـــن پتروشـــیمی خللـــی در فـــروش شـــرکت ایجـــاد نکنـــد )منبـــع: گـــزارش تفســـیری هیئـــت 

مدیـــره(.
تکنولـــوژی باالتـــر رقبـــای داخلـــی و خارجـــی، در کنـــار تحـــوالت ســـریع تکنولـــوژی می توانـــد تهدیـــدی بـــرای تقاضـــای محصـــوالت 

ـــود.  ـــی ش ـــوب م ـــرکت محس ـــف ش ـــاط ضع ـــی از نق ـــز یک ـــعه نی ـــرح توس ـــتن ط ـــا نداش ـــود. ضمن ـــی ش ـــرکت تلق ش

افزایش سرمایه

نقاط ضعف و تهدیدها

تحلیل حساسیت

مقدار فروش )تن(

 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000

 2,000 4,562 4,983 5,405 5,826 6,248 6,669

 2,200 7,177 7,773 8,369 8,965 9,561 10,156

 2,400 9,793 10,563 11,333 12,103 12,874 13,644

 2,600 12,408 13,353 14,298 15,242 16,187 17,131

 2,800 15,024 16,143 17,262 18,381 19,500 20,619

 3,000 17,640 18,933 20,226 21,519 22,813 24,106

 3,200 20,255 21,723 23,190 24,658 26,126 27,594

 3,400 22,871 24,513 26,155 27,797 29,439 31,081

نرخ دالر )ریال(

 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000

 2,200 7,907 8,734 9,561 10,387 11,214 12,041

 2,400 10,747 11,810 12,874 13,937 15,000 16,064

 2,600 13,587 14,887 16,187 17,487 18,787 20,087

 2,800 16,426 17,963 19,500 21,036 22,573 24,110

 3,000 19,266 21,040 22,813 24,586 26,359 28,133

 3,200 22,106 24,116 26,126 28,136 30,146 32,156

 3,400 24,946 27,192 29,439 31,685 33,932 36,179
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کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


