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وپیلن جم نام شرکت پلی پر

جم پیلننماد

1383سال تاسیس

140040قیمت سهم )ریال( 

EPS TTM24192)ریال(

P/E5/79 گذشته نگر

16,385سود برآوردی هر سهم)ریال( سال مالی 1401

P/E8.5 آینده نگر

2000تعداد سهم )میلیون(

%11درصد شناوری

280080ارزش بازار )میلیارد ریال(

اسفند 1401سال مالی منتهی به

اطالعات کلی شرکت

معرفی شرکت
شـــرکت پلـــی پروپیلـــن جـــم در ســـال 1383 در منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی انـــرژی پـــارس در عســـلویه  تأســـیس گردیـــد. ایـــن شـــرکت 
ـــر  ـــن آوری منحص ـــر ف ـــه ب ـــا تکی ـــت ب ـــن کیفی ـــا باالتری ـــاری”JAMPILEN” و ب ـــام تج ـــا ن ـــن ب ـــی پروپیل ـــای پل ـــواع گریده ـــده ان تولیدکنن
ـــده  ـــه عم ـــن دارد ک ـــوراک پروپیل ـــه خ ـــاز ب ـــادل آن نی ـــه مع ـــت ک ـــال اس ـــن در س ـــزار ت ـــمی 300 ه ـــت اس ـــا ظرفی ـــرد Spheripol ب ـــه ف ب
خـــوراک از پتروشـــیمی جـــم و از طریـــق خـــط لولـــه و بخشـــی اندکـــی در زمـــان هـــای مـــورد نیـــاز از طریـــق پاالیشـــگاه شـــازند اراک تامیـــن 
ـــر  ـــر، کوپلیم ـــامل هموپلیم ـــن ش ـــی پروپیل ـــای پل ـــوع از گریده ـــش از120 ن ـــد بی ـــه تولی ـــادر ب ـــم ق ـــن ج ـــی پروپیل ـــرکت پل ـــود . ش ـــی ش م
( و ترپلیمـــر بـــا هـــدف پوشـــش تمامـــی کاربردهـــای پلـــی پروپیلـــن در بـــازار ایـــران و جهـــان  تصادفـــی، کوپلیمـــر ضربـــه پذیر)هتروفـــاز

اســـت.

دو ســـوم از پروپیلـــن تولیـــد شـــده در دنیـــا بـــه پلـــی پروپیلـــن تبدیـــل مـــی شـــود و پیـــش بینـــی مـــی گـــردد در بـــازه ســـال هـــای 2021 
ـــرخ رشـــد تقاضـــا  ـــر همـــواره ن ـــد. در ســـال هـــای اخی ـــرای ایـــن نـــوع پلیمـــر پرمصـــرف ســـاالنه 5/2 درصـــد رشـــد کن ـــا 2028 تقاضـــا ب ت
بـــرای پلـــی پروپیلـــن بیشـــتر از نـــرخ رشـــد عرضـــه آن بـــوده اســـت و دلیـــل آن هـــم قیمـــت پاییـــن تـــر آن نســـبت بـــه دیگـــر فـــرآورده 
هـــای شـــیمیایی رقیـــب پلـــی پروپیلـــن اســـت. پیشـــرفت هـــای ایجـــاد شـــده در تکنولـــوژی تولیـــد انـــواع پلـــی پروپیلـــن زمینـــه را بـــرای 
ایجـــاد ثبـــات در قیمـــت پلـــی پروپیلـــن در بـــازار جهانـــی فراهـــم کـــرده و ایـــن مســـاله میتوانـــد عاملـــی در جهـــت افزایـــش تقاضـــا بـــرای 
ایـــن محصـــول باشـــد. پلـــی پروپیلـــن بـــا تقاضـــای ســـاالنه حـــدود 76 میلیـــون تـــن و اختصـــاص 28 درصـــد از مصـــرف بســـپارهای 
اساســـی، دومیـــن بســـپار پرمصـــرف جهـــان اســـت. قابلیـــت افـــزودن انـــواع پرکننـــده، تقویـــت کننـــده و دیگـــر اصـــاح کننـــده هـــا، 
ـــی هموپلیمرهـــا،  ـــی پروپیلـــن در ســـه دســـته اصل ـــر طرفـــدار نمـــوده اســـت. پل ـــر مصـــرف و پ ـــن را تبدیـــل بـــه بســـپاری پ ـــی پروپیل پل
ـــازار عرضـــه مـــی گـــردد و در ایـــن بیـــن، هموپلیمرهـــا بـــا 70 درصـــد تقاضـــا،  کوپلیمرهـــای تصادفـــی و کوپلیمرهـــای ضربـــه پذیـــر در ب
بیشـــترین حجـــم تقاضـــا را در ســـال هـــای اخیـــر داشـــته اســـت. ظرفیـــت تولیـــد اســـمی ایـــن بســـپار در ســـال 2021 حـــدود 98 میلیـــون 
تـــن بـــوده و پیـــش بینـــی مـــی گـــردد بـــه حـــدود 129 میلیـــون تـــن در ســـال 2029 برســـد. در ســـال هـــای 2019 تـــا 2024 میـــادی نـــرخ 
ـــد پلـــی پروپیلـــن در ســـال  ـــر بـــا 5/7 درصـــد اســـت. باالتریـــن نـــرخ رشـــد تولی ـــد پلـــی پروپیلـــن در امریـــکای شـــمالی براب رشـــد تولی
ـــه  ـــد ب ـــرخ رش ـــن ن ـــورها باالتری ـــان کش ـــود. در می ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــرقی پی ـــای ش ـــورهای اروپ ـــرای کش ـــادی ب ـــا 2024 می ـــای 2019 ت ه

ـــغ بـــر 14 درصـــد اســـت.  کشـــورهای حـــوزه بالتیـــک و CIS اختصـــاص دارد کـــه نـــرخ رشـــد بال

جایگاه شرکت در تولید پلی پروپیلن 

ظرفیت اسمی )تن( موقعیت جغرافیایی واحد تولیدی

300,000عسلویهپلی پروپیلن جم

300,000بندر ماهشهرپتروشیمی مارون

180,000بندر ماهشهرپتروشیمی نوید زرشیمی

160,000بندر ماهشهرپتروشیمی رجال

80,000اراکپتروشیمی شازند

75,000تبریزپتروشیمی پلی نار

1,095,000 جمع
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در منطقـــه خاورمیانـــه نـــرخ رشـــد تولیـــد پلـــی پروپیلـــن در بـــازه 2019 تـــا 2024 میـــادی در حـــدود 2/4 درصـــد مـــی باشـــد و کشـــور 
ایـــران در ایـــن بـــازه بـــا پیـــش بینـــی راه انـــدازی واحدهـــای در حـــال احـــداث رشـــد تولیـــد 3/4 درصـــدی خواهـــد داشـــت. در 
کشـــورهای اروپـــای مرکـــزی ضعـــف نـــرخ رشـــد تقاضـــا بـــرای پلـــی پروپیلـــن و محصـــوالت تولیـــد شـــده بـــا آن ســـبب شـــده تـــا تولیـــد 
پلـــی پروپیلـــن رونـــد رشـــد بســـیار کمـــی در حـــدود 0/5 درصـــد داشـــته باشـــد. شـــرکت پلـــی پروپیلـــن جـــم بـــا بهـــره گیـــری از 

ـــار دارد. ـــور را در اختی ـــی در کش ـــی پروپیلن ـــوالت پل ـــبدهای محص ـــن س ـــوع تری ـــی از متن ـــوژی Spheripol یک تکنول

ـــا پـــس از پلـــی اتیلـــن اســـت. بررســـی هـــا نشـــان مـــی  پلـــی پروپیلـــن از پروپیلـــن ســـاخته مـــی شـــود و دومیـــن پلیمـــر پرکاربـــرد دنی
ـــازند اراک  ـــیمی ش ـــع پتروش ـــز در مجتم ـــد آن نی ـــا 5 درص ـــن و تنه ـــی پروپیل ـــه پل ـــور ب ـــدی در کش ـــن تولی ـــد پروپیل ـــد، 95 درص ده
ـــره ارزش ایـــن  ـــا ارزش موجـــود در زنجی ـــی اســـت کـــه ســـایر محصـــوالت ب ـــل هگزانـــول تبدیـــل مـــی گـــردد. ایـــن در حال بـــه دی اتی

ـــد نمـــی شـــوند. ـــود پروپیلـــن کافـــی در داخـــل کشـــور تولی ـــه نب مـــاده اســـتراتژیک بـــه دالیـــل مختلـــف از جمل
محصول پلی پروپیلن درصنایع نساجی، خودروسازی، تولید کنندگان لوله و ... کاربرد دارد.

الزم بـــه توضیـــح اســـت کـــه شـــاید پـــروژه هـــای الفینـــی دیگـــری در کشـــور باشـــند کـــه محصـــول اصلـــی آنهـــا پلـــی پروپیلـــن نباشـــد 
و مقـــدار محـــدودی از ایـــن محصـــول را در برنامـــه تولیـــدی خـــود داشـــته باشـــند کـــه در جـــدول فـــوق ذکـــر نشـــده انـــد.

وپیلـــــن پر

پروپیلننیتروژن

افزودنی ها

اتیلنبخار

پلی پروپیلن
ـــت کاتالیس

مقایسه تقاضا پلی پروپیلن خاورمیانه
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ترکیه ایران عربستان امارات سایر

پروژه های تولید پلی پروپیلن

فرآیند تولید پلی پروپیلن

موقعیت جغرافیاییپروژه

175,000٪98اراکدی آریا پلیمر

120,000٪40منطقه اقتصادی زاگرسGTTP اسام آباد غرب
300,000٪22ماهشهرهیرسا پلیمر سهند

450,000٪17عسلویهمهر پتروکیمیا
291,000٪6ماهشهرسراج گستران رجال

الی مهستان)پتروپاالیش کنگان( 300,000٪5کنگانآ
1,636,000  جمع

ظرفیت اسمی پیشرفت

پیش پلیمریزاسیون

1130-R

راکتور پلیمریزاسیون

1101-R
جداسازی کاتالیست و 

منومرهای باقیمانده ذخیره سازی پلیمر فاش تانکاکسترودر
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ترکیب سهامداران

تولید و فروش 

درصد سهم-میلیون سهامدار/دارنده

88044شرکت پتروشمیران-سهامی خاص-

87243.59شرکت پتروشیمی جم-سهامی عام-

241.21شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص-

231.15شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص-

BFM231.13صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.ارزش آفرین ص.ب.ك

لیست سهامداران عمده شرکت بشرح جدول زیر می باشد.

ظرفیـــت اســـمی جم پیلـــن تولیـــد ســـاالنه 300 هـــزار تـــن پلی پروپیلـــن اســـت و هـــر ســـاله مقـــداری کمتـــر از ظرفیـــت اســـمی خـــود 
تولیـــد می کنـــد. بـــرای ســـال مالـــی 1401 پیـــش بینـــی تولیـــد 250 هـــزار تـــن محصـــول نهایـــی را داریـــم. الزم بـــه ذکـــر اســـت دلیـــل 
کمتـــر تولیـــد کـــردن شـــرکت نســـبت ظرفیـــت اســـمی خـــود بنـــا بـــه گفتـــه مدیـــران شـــرکت پلـــی پروپیلـــن جـــم عـــدم دریافـــت پروپیلـــن 
کافـــی از پتروشـــیمی جـــم اســـت. عمـــده فـــروش شـــرکت داخلـــی اســـت بـــه نحـــوی کـــه در ســـال 1400 بالـــغ بـــر 5 درصـــد فـــروش از 

ـــد . ـــن می کن ـــاز صنایـــع داخـــل را تامی محـــل صـــادرات تامیـــن شـــده اســـت و الباقـــی نی

فـــروش محصـــوالت شـــرکت در داخـــل کشـــور از طریـــق بـــورس کاال و در چارچـــوب نـــرخ هـــای تعییـــن شـــده توســـط شـــرکت ملـــی 
صنایـــع پتروشـــیمی)95 ٪فـــوب CFR (و همچنیـــن ایجـــاد شـــرایط رقابتـــی صـــورت مـــی پذیـــرد. بـــا توجـــه بـــه وجـــود مـــازاد تقاضـــا 
بـــرای پلـــی پروپیلـــن در مقاطعـــی نـــرخ هـــای رقابتـــی در داخـــل از نـــرخ صادراتـــی گرانتـــر نیـــز می باشـــد و فـــروش 95 درصـــدی 

ــرای پلی پروپیلـــن جـــم شـــده اســـت. ــتری بـ ــزوده بیشـ ــور باعـــث ارزش افـ ــرکت در داخـــل کشـ محصـــوالت شـ
برای سال 1401 در مفروضات نرخ پلی پروپیلن 1500 دالر و اسپرد قیمت محصول و خوراک650 دالر برآورد شده است.

 روند تولید فصلی 

میزان تولید- تن

139713981399شرح

253,910250،000 287,505 278,480 225,778 پلی پروپیلن

کارشناسی 1401 1400
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ترکیب بهای تمام شده
بالـــغ بـــر85 ٪از بهـــای تمـــام شـــده تولیـــد از مـــواد مصرفـــی تشـــکیل شـــده و عمـــده مـــواد مصرفـــی پروپیلـــن را بـــه عنـــوان خـــوراک 

شـــکل می دهـــد.در مفروضـــات نـــرخ پروپیلـــن 850 دالر در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

بهای تمام شده

هزینـــه ســـربار افزایـــش نـــرخ ســـرویس هـــای جانبـــی حائـــز اهمیـــت مـــی باشـــد کـــه بـــر اســـاس نـــرخ هـــای جدیـــد ارائـــه شـــده از ســـوی 
پتروشـــیمی مبیـــن در مفروضـــات بـــرآورد انجـــام گرفتـــه شـــده اســـت.

بهای تمام شده

 سربار تولید
٪14

 مواد مستقیم مصرفی
٪85

 سایر هزینه ها
٪53

 هزینه استهاک
٪3

 هزینه حقوق و دستمزد
٪31

 دستمزد مستقیم تولید
٪1

 هزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت(
٪13
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مفروضات

مفروضات

260,000دالر

1,500پلی پروپیلن دالری
850پروپیلن-دالری

650اسپرد پروپیلن و پلی پروپیلن
٪45تورم

کارشناسی 1401

پیش بینی صورت سود و زیان

ز دارد وابســـتگی صـــرف بـــه پتروشـــیمی جـــم در  ـــرخ ار ـــرخ محصـــول و خـــوراک و ن  ســـود شـــرکت در ســـال 1401 بســـتگی بـــه اســـپرد ن
تامیـــن خـــوراک ریســـک سیســـتماتیک ایـــن شـــرکت اســـت. بـــا توجـــه بـــه رونـــد قیمـــت هـــای جهانـــی ســـود 1،638 تومـــان بـــرای ایـــن 

شـــرکت در  ســـال 1401 بـــرآورد مـــی شـــود.

سال 1399سال1398دوره مالی

97,477,604 93,188,097 65,623,854 33,245,716 فروش

)67,977,972()55,779,566()40,837,948()23,666,319(بهای تمام شده کاالی فروش رفته
29,499,632 37,408,531 24,785,906 9,579,397 سود )زیان( ناخالص

)1,228,113()807,000()510,505()285,421(هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی
0 5,620 384,025 0 خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

28,271,519 36,607,151 24,659,426 9,293,976 سود )زیان( عملیاتی
4,497,952 5,800,232 2,688,601 1,731,036 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

32,769,471 42,407,383 27,348,027 11,025,012 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
0 5,976,809 )6,088,759(0 مالیات

32,769,471 48,384,192 21,259,268 11,025,012 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم
32,769,471 48,384,192 21,259,268 11,025,012 سود )زیان( خالص

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 سرمایه
16,385 24,192 10,630 5,513 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

سال 1401سال 1400

واحد)میلیون ریال(
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تحلیل حساسیت

پلی پروپیلن دالری

دالر 

1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 

230,000 9,905 11,305 12,705 14,105 15,504 16,904 18,304 19,704 21,088 22,488 23,863 

240,000 10,482 11,943 13,404 14,865 16,325 17,786 19,247 20,691 22,152 23,588 25,025 

250,000 11,060 12,581 14,103 15,625 17,146 18,668 20,173 21,670 23,192 24,689 26,186 

260,000 11,637 13,220 14,802 16,385 17,951 19,533 21,091 22,674 24,232 25,790 27,372 

270,000 12,215 13,858 15,501 17,128 18,772 20,391 22,009 23,653 25,272 26,890 28,534 

280,000 12,792 14,496 16,184 17,888 19,568 21,248 22,952 24,632 26,311 27,991 29,695 

290,000 13,370 15,118 16,883 18,624 20,365 22,105 23,870 25,611 27,351 29,116 30,857 

300,000 13,931 15,757 17,558 19,359 21,161 22,987 24,788 26,590 28,391 30,217 32,043 

پلی پروپیلن دالری

ی 
پروپیلین دالر

1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 

650 16,576 18,158 19,741 21,323 22,906 24,472 26,054 27,612 29,195 30,753 32,020 

700 14,945 16,528 18,110 19,693 21,275 22,841 24,424 25,982 27,564 29,122 30,539 

750 13,315 14,898 16,480 18,063 19,645 21,211 22,794 24,352 25,934 27,492 29,058 

800 11,685 13,267 14,850 16,432 18,015 19,581 21,164 22,722 24,304 25,862 27,577 

850 10,055 11,637 13,220 14,802 16,385 17,951 19,533 21,091 22,674 24,232 26,095 

900 8,425 10,007 11,590 13,172 14,755 16,321 17,903 19,461 21,044 22,602 24,614 

950 6,794 8,377 9,959 11,542 13,124 14,690 16,273 17,831 19,413 20,971 23,133 

1,000 5,164 6,747 8,329 9,912 11,494 13,060 14,643 16,201 17,783 19,341 21,652 

جم پیلن

جم پیلن
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
ــور  )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـ
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیت شـــرکت اســـت و برای 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.


