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تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی آریاساسول

مقدمه:
شرکت آریاساسول در  18اسفند  1381تاسیس شده است و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرکز
اصلی شرکت به بندر عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انتقال یافت .در  13اسفند  1398شخصیت حقوقی شرکت
به سهامی عام تبدیل و در تاریخ  15اسفند  1398نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید .سرمایه شرکت در بدو تاسیس
مبلغ  800میلیون ریال بوده که طی یک مرحله به مبلغ  4،583،840میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به  29اسفندماه
 1386افزایش یافته است.

سهامداران
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تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی آریاساسول

تولید و ظرفیت اسمی
ظرفیت اسمی
ظرفیت اسمی اتیلن

1,000,000

ظرفیت اسمی پلی اتیلن سبک

300,000

ظرفیت اسمی پلی اتیلن متوسط/سنگین

300,000

فرایند تولید
همانطور که در فرایند تولید زیر دیده میشود ،اتان تنها خوراک مورد نیاز برای تولید محصوالت است که از مجتمع پارس
جنوبی (بین مجتمعی) دریافت میکند .اتان دریافتی به اتیلن تبدیل میشود و حدود  30درصد از اتیلن آن را بهصورت
بین مجتمعی به فروش میرساند و مابقی آن بهعنوان مواد اولیه برای تولید محصوالت نهایی پلیاتیلن سبک و سنگین
مورد استفاده قرار میگیرد.
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سهم شرکت از بازار داخلی

سهم شرکت

درصد

اتیلن

7,293,600

945,297

13%

پلی اتیلن سبک

1,250,000

370,005

30%

پلی اتیلن متوسط/سنگین

2,900,000

386,378

13%

سری تری پالس

397,000

88,585

22%

کل صنعت اتیلن و پلیمری

11,840,600

1,790,265

15%

کل بازار

محصوالت

طبق گزارش تفسیری ،این شرکت  15درصد از سهم کل صنعت داخل کشور را دارا میباشد که در بین محصوالت تولیدی
خود ،پلیاتیلن سبک بیشترین درصد را دارد.
میزان فروش محصوالت در داخل کشور و صادرات به خارج از کشور در جدول زیر دیده میشود؛ واضح است بیشترین
فروش آن به صورت صادراتی است.

مشتریان عمده

نوع محصول
اتیلن
پلی اتیلن سبک
پلی اتیلن متوسط/سنگین

Page | 5

فروش بین مجتمعی( 80درصد)
بازار داخل از طریق بورس کاالی ایران ( 20درصد) -صادرات
( 80درصد)
بازار داخل از طریق بورس کاالی ایران ( 20درصد) -صادرات
( 80درصد)

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی آریاساسول

فروش



همانطور که از نمودارهای فصلی باال مشخص است ،بیشترین میزان فروش مربوط به پلیاتیلن سبک و پلیاتیلن
متوسط/سنگین است که در فصل بهار 99حدود 45هزار تن کمتر از فصل قبل است چون بیشترین میزان فروش ،صادراتی
است و در بهار سال جاری به دلیل بیماری کرونا مشکل صادرات به کشورهای خارج از ایران وجود داشت.
میزان فروش داخلی و صادراتی فصلی بهتفکیک در نمودارهای زیر آمده است.
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درصد مقدار فروش 

میزان فروش صادراتی تمام محصوالت طبق آخرین گزارش  60درصد بوده است که برای تحلیل سال  1399و  1400هم عدد
در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه میزان فروش سری تری پالس درصد بسیار پایینی از فروش را دارد ،از تحلیل آن صرف نظر شده است.
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نرخ فروش ماهانه
شهریور99

مرداد99

اردیبهشت99

خرداد99

رتی99

49,150,463

54,897,056

66,279,316

85,996,210

پلی اتیلن سبک داخلی

105,576,565

98,895,182

150,333,843 125,636,531 107,066,264

171,968,210

پلی اتیلن سبک صادراتی

107,146,786

142,655,445 119,866,518 101,584,964

نرخ فروش آریا
اتیلن داخلی

اختالف نرخ
پلی اتیلن متوسط و سنگین

فروردین 99

1%
96,938,808

پلی اتیلن متوسط و سنگین صادراتی 100,962,849
اختالف نرخ

4%

3%

12%

90,623,209

94,427,705

94,310,330
4%

85,728,868

102,761,997

131,252,706

134,900,734

88,870,919

230,719,218

250,697,796

155,111,701

243,759,381

278,757,808

170,734,170

164,139,563

207,962,898

9%

21%

145,596,785 124,425,509

158,207,634

14%

مهر99

آبان99

ر ن
میانگی ماهانه

6%

11%

10%

185,806,443

200,801,494

137,103,448

149,103,045 135,010,053 112,814,614

173,927,286

203,772,087

220,270,220

148,771,311

2%

10%

10%

19%

9%

10%

8%

نرخ فروش ماهانه این شرکت از ابتدای سال  99در جدول باال آورده شده است.
بین نرخ فروش داخلی و صادراتی اختالفی به میزان  10درصد وجود دارد.
نرخ فروش پلی اتیلن سبک صادراتی  14درصد از نرخ مهرماه و  63درصد از میانگین ماهانه سال 99بیشتر است.
نرخ فروش پلی اتیلن سنگین صادراتی  8درصد نرخ مهرماه و  48درصد از میانگین ماهانه سال  99بیشتر است.

نرخ فروش محصوالت پلیمری فوب خلیج فارس

تحلیل جهانی
قیمت پلی اتیلن سبک خطی چین در هفته گذشته به دلیل موجودی کم انبارها و رشد قیمت های مربوط به قرار دادهای
آتی افزایش یافت.
قیمت پلی اتیلن سبک خطی در جنوب آسیا نیز مطابق با بازارهای آسیا افزایش یافت.
افزایش قیمت ها در این منطقه نیزناشی از موجودی کم تولیدکنندگان داخلی در پی تعطیلیهای اخیر کارخانهها می باشد؛
همچنین احتماالً در کوتاه مدت افزایش تقاضا می تواند به راحتی باعث افزایش قیمت بیشتر گردد.
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نرخ فروش:

نرخ فروش صادراتی به صورت ماهانه از نشریه  ICISو با کسر هزینه حمل به صورت فوب خلیج فارس دریافت
می شود سپس نرخ صادراتی تعیین میگردد.
فروش محصوالت داخلی در بورس کاال انجام میگیرد و قیمت اعالمی توسط دفتر توسعه پایین دستی تعیین
میگردد.

بهای تمام شده
ترکیب بهای تمامشده آریاساسول به صورت زیر است که بیشترین درصد مربوط به مواد اولیه مصرفی عمده آن اتان دریافتی
از مجتمع پارس جنوبی است ،میباشد.
طبق مصوبه وزارت نفت کف قیمت هر تن اتان برای 5ماهه ابتدای سال مورد گزارش  200دالر اعالم شده است ،به صورت کلی
نرخ خرید اتان طبق فرمول اعالمی وزارت نفت به صورت زیر محاسبه میگردد و در هر حال نباید از  220دالر کمتر و از  400دالر
در هر تن بیشتر شود که در صورت کاهشی بودن نرخ اتان به ضرر شرکت است و یکی از ریسک های آریاساسول محسوب می
شود.

نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی صرف نظر از فروش داخلی یا صادراتی بر مبنای ریال معادل ارزی محاسبه میگردد که به
موجب تصئیب هیات وزیران ،در سال  98برای محاسبه قیمت میعانات گازی ،گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراکهای تحویلی به
واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت ،نرخ میانگین سامانه نیما است.
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نرخ خوراک مصرفی:
با توجه به همبستگی نسبی میان قیمت فروش محصوالت و قیمت خرید خوراک وجود دارد که با نوسان نرخ محصوالت تولیدی
شرکت هزینه مواد نیز متناسبا تغییر میابد.
نرخ مصرف اتان در این شرکت حدود  1.3است.

سایر اقالم
یکی از اقالم مهم در صورت سود و زیان شرکت آریاساسول درآمد حاصل از تسعیر ارز داراییهای ارزی است که سالهای گذشته
حدود  20درصد از سود عملیاتی شرکت شامل سود ناشی از تسعیر ارز داراییها بود .طبق آخرین گزارش 6ماهه این شرکت منتهی
به شهریور ماه سال جاری حدود  153میلیون دالر دارایی ارزی دارد که با دالر  21هزار تومان تسعیر شده است.
برای پیش بینی 6ماهه دوم سال  99نرخ تسعیر ارز انتهای سال  27هزار تومان فرض شده است.

خالصه مفروضات
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صورت سود و زیان پیشبینی شده

حاشیه سود
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تحلیل حساسیت
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نتیجه گیری:
برای حصول به نتیجه نهایی مشاهده جدول زیر ارزندگی سهم را نمایان می سازد.
قیمت
180,000

DPS
21,510

سود هر سهم  99سود هر سهم  1400تحلیلی P/E
7.53
31,116
23,900

فورواد P/E
5.09

* نرخ فروش محصوالت شرکت پتروشیمی آریاساسول همبستگی باالیی با نفت دارند و طی چند هفته اخیر روند صعودی
قیمتهای جهانی کامال مشهود است و در نمودارهای باال نیز آورده شده است.
*این شرکت معموال تقسیم سود نقدی باالی  90درصدی را دارد که میتوان به عنوان سهم بنیادی مناسب در نظر گرفت.

*با توجه به گزارش هیات مدیره این شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه  100درصدی از محل سود انباشته داشته باشد.
*شرکت پلیمر آریاساسول که به تازگی محصول جدید پلی اتیلن سنگین  PE80+را در بورس کاال رونمایی کرده است با
استقبال کم نظیری برای خرید این محصول رو به رو شده است .آریاساسول نخستین شرکت صنعت پتروشیمی ایران است
که در سال  99موفق به دریافت تأییدیه فنی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی جهت عرضه محصوالت پلی اتیلن
سنگین با گرید لوله شده است.
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