نگاهی بر عرضه اولیه شرکت پتروشیمی قائد بصیر " شبصیر"

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در سال  6731به صورت سهامی خاص تاسیس شد و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت
رسید .شرکت در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر( %08مالکیت) و واحد تجاری نهایی گروه و ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام می باشد .شرکت در سال  29به سهامی عام تبدیل شد .موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تولید و فروش
انواع محصوالت پلیمری ،شیمیایی و پتروشیمیایی ،ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ نمایندگی های مجاز از داخل و خارج
از کشور و واردات و صادرات هر نوع کاالی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت  .ظرفیت اسمی شرکت تولید 78هزار تن محصول ABS
در گریدهای مختلف است .همچنین شرکت با توسعه فرآیند واحد  SANموفق به افزایش  1888تن محصول  GPPSدر سال شده
است.
تغییرات سرمایه شرکت
تغییرات سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس تا کنون به شرح جدول زیر می باشد:

ترکیب سهامدارن شرکت
درصد مالکیت سهامداران شرکت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به  21/69/92به شرح جدول زیر می باشد.

معرفی صنعت
پتروشمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت کشور طالیه دار ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز است.این صنعت به
عنوان دارنده مقام اول صادرات غیر نفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور ،توسعه پایدار ،بومی کردن فناوری ،توسعه صنایع پایین
دستی ،ایجاد اشتغال و ...نقشی اساسی بر عهده دارد.
فعالیت پتروشیمی در ایران در سال  6739با بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شد و متعاقب آن
در سال  6737شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تاسیس گردید.پس از آن
در فاصله سالهای  6737-6731مجتمع های پتروشیمی رازی ،آبادان،پاسارگاد ،کربن اهواز ،خارک ،فارابی و طرح های توسعه
پتروشیمی شیراز به بهره برداری رسید و بخش عمده ای از پتروشیمی بندر امام نیز احداث گردید .ا
اجرای پروژه های متعدد طی برنامه های توسعه باعث رشد قابل توجه تولید محصوالت پتروشیمی گردید به طوریکه ظرفیت تولید
محصوالت پتروشیمیایی از  3/9میلیون تن در سال  6731به حدود  32/6میلیون تن در انتهای سال  6723افزایش یافت.
هم اینک  33طرح مصوب پتروشیمی در مراحل مختلف جب سرمایه گذار و اجرا قرار دارد و پیش بینی می شود با تکمیل و راه
اندازی آنها ظرفیت تولید این صنعت به حدود  683میلیون تن برسد.
در حال حاضر ظرفیت داخلی کشور حدود  38هزار تن می باشد که توسط  9واحد  73هزار تنی در پتروشیمی تبریز و قائد بصیر تولید
می گردد.نکته دیگر در خصوص تولید  ABSدر کشور این است که این واحدها طی سالهای اخیر با ظرفیت حدود  18درصدی اقدام
به تولید نموده اند که سایر نیازهای کشور از طریق واردات تامین گردیده است.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده شرکت توسعه پلیمر پاد جم طی سال های آتی اقدام به تولید این محصول می نماید .در منطقه
خاورمیانه تنها ایران و عربستان اقدام به تولید  ABSمی نمایند.

سهم شرکت از عرضه کل بازار محصوالت
در حال حاضر ظرفیت داخلی کشور  38هزار تن می باشد که توسط دو واحد  73هزار تنی در مجتمع های پتروشیمی تبریز و قائد
بصیر تولید می گردد .با احداث واحد پتروشیمی پلیمر پاد جم از سال  6722به پتانسیل تولید کشور حدود  988هزار تن افزوده می
شود.
نیاز بازار داخلی کشور به  ABSحدود  130888تن در سال می باشدکه از این میزان معادل  93تا  78هزار تن از سوی پتروشیمی قائد
بصیر و  980888تن توسط پتروشیمی تبریز و مابقی از طریق واردات تامین می گردد.
انواع محصوالت شرکت
محصوالت تولیدی شرکت مواد کوپلیمر ABSو در گروه پالستیک ها قرار دارد .این مواد از سه ماده اولیه اصلی شامل اکریلونیتریل،
بوتادین و استایرن منومر تشکیل شده اند . .موارد کاربرد  ABSدر لوازم تزئینی  ،لوازم خانگی  ،لوازم اداری و قطعات خودرو ،لوله و
اتصاالت و ....می باشد .مشتریان اصلی محصوالت تولیدی شرکت های تولید کننده خودرو و لوازم خانگی و ...هم در داخل و هم در
خارج از کشور می باشند .مشتریان داخلی شرکت عمدتا عبارتند از شرکت های سایپا ،ایران خودرو ،کارخانجات لوازم خانگی پارس،
امرسان و الکترو استیل.
نمودار محصوالت شرکت به شکل زیر است:

مشتریان محصوالت شرکت
مشتریان اصلی محصوالت تولیدی شرکت های تولید کننده خودرو و لوازم خانگی و ...هم در داخل و هم در خارج از کشور می باشند.
مشتریان داخلی شرکت عمدتا عبارتند از شرکت های سایپا ،ایران خودرو ،کارخانجات لوازم خانگی پارس ،امرسان و الکترو استیل .برای
محصوالت صادراتی شرکت نیز ترکیه مشتری عمده بوده و در حدود  %38صادرات شرکت به این کشور صورت می پذیرد .هند با %67
و ازبکستان با  %2دیگر مشتریان محصوالت شرکت می باشند.

صورت های مالی شرکت در سه سال گذشته
ترازنامه
ترازنامه شرکت در سه سال گذشته به شرح زیر می باشد:

صورت سود و زیان شرکت
سود و زیان شرکت در سه سال گذشته به شرح زیر می باشد:

تولید و فروش
بر اساس داده های جدول زیر میزان تولید محصوالت در شرکت پتروشیمی قائد بصیر در سالهای گذشته دارای فراز و نشیبهای نسبی
بوده است اما در چند سال اخیر روند رو به رشد بی سابقه ای در این زمینه رخ داده است به نحوی که میزان تولید در سال 6721
بیشترین میزان تولید از ابتدای زمان بهره برداری شرکت بوده است و در حدود  %1/3نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

در سالهای اخیر سیاست فروش شرکت به سمت فروش داخلی متمایل شده و سهم صادرات از  %31در شروع فعالیت به  %68در سال
 21رسیده است.سهم عمده فروش داخلي محصوالت مربوط به گريدهاي تزريق بي رنگي ،تزريق رنگي و ورق رنگي بوده است .بيش
از  %05صادرات مربوط به محصول بي رنگ بوده است .در سال  69گريدهاي پايه  05و  05بيشترين سهم فروش را داشته اند.

بهای تمام شده
خوراک مورد نیاز پتروشیمی قائد بصیر شامل سه ماده استایرن مونومر ،اکریلونیتریل و بوتادین می باشد که با توجه به روند تغییرات
قیمت جهانی مندرج در نشریه بین المللی  ،ICISخرید در زمان مناسب انجام می شود.
 )6خرید استایرن شرکت تنها از منابع داخلی (پتروشیمی پارس) و فقط از طریق بورس کاال صورت می پذیرد.
 ) 9تهیه اکریلونیتریل برای شرکت با دو چالش روبرو است .اوال این ماده شامل تحریم ها است و در ثانی در جهان با کمبود تولید این
ماده مواجه هست.شرکت از طریق واسطه ها قادر بوده تا کنون این ماده را با قیمت های مناسب خریداری نماید.
 ) 7شرکت بوتادین مورد نیاز خود را قبال تنها از پتروشیمی های امیرکبیر و تبریز انجام می داد اما در سالهای اخیرشرکت های
پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی جم نیز با مذاکراتی که صورت گرفته است به تامین کنندگان این ماده اضافه شده اند.
سایر مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت حدود 08آیتم می باشد که نیمی از این مقدار به صورت واردات از کشورهای آسیایی و بعضا
اروپایی تامین می گردد.

نسبت های مالی شرکت
در جدول زیر نسبت های مالی شرکت در سالهای  23تا  21آورده شده است:

ارزش گذاری شرکت
ارزش هر سهم شرکت از روش  690260 DDMریال برآورد شده است همچنین پیش بینی می شود شرکت در سال  23به ازای هر
سهم  9807ریال سود بسازد با توجه به  P/Eگروه( )3/63و نسبت P/Eبازار از این روش ارزش هر سهم شرکت  68363برآورد می
گردد.
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