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 :معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان جهت اجرای طرح های تولید اسید ترفتالیک خالص و  با تصویب هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1377در سال 

 در فرابورس پذیرفته شد. 1398اسفند  17پلی اتیلن ترفتاالت تاسیس گردید و در تاریخ 

جهت اجرای طرح تولید اسید ترفتالیک و پلی اتیلن ترفتاالت تاسیس گردید. موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت از  1377شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در سال 

 .باشدمحصوالت پتروشیمی و پتروشیمیایی و مشتقات آن میاحداث و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور 

 : یترکیب سهامدار

 

 شرکت: مصرفی اولیه مواد

 پارازایلین (1

 استیک اسید (2

 هیدروژن (3

 گالیکول منواتیلن (4

 (وارداتی) خالص ترفتالیک اسید (5

52/85%
11/40%

11/24% 1/88%

هامی  س-شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

عام
امسهامی ع-شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

عام سهامی-شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

بخش 
BFM  خلیج فارس.ب.ا.صندوق سرمایه گذاری

 درصد تعداد سهام نام سهامدار

52.85%  میلیارد 13 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس   

 %11.40 میلیارد 3 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 %11.24 میلیارد 3 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

BFM 1.88 میلیون 450 صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خلیج فارس% 
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 اخیرسه سال روند مقداری تولید ظرفیت اسمی و 

درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تولید و  50منشا نزدیک به 

فروش پلی اتیلن ترفتاالت گرید بطری می باشد که در ساخت ظروف نگهدارنده، مخزن و 

بطری های نوشیدنی کاربرد دارد و این شرکت تنها تولید کننده گرید بطری مهم تر از همه 

 در داخل کشور محسوب می گردد.

بطری تولید کننده پت گرید الیاف و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان عالوه بر پت گرید 

همچنین نخ پلی استر می باشد که کاربرد و تقاضای گسترده ای را در صنعت نساجی جهت 

تولید انواع نخ پارچه و لباس به صورت براق و نیمه مات با خواص مختلف داشته و از 

 در داخل و خارج از کشور بر خوردار است. باالییتقاضای 

    

 

 

 

 1401 1400 1399 1398 تولید

 1،587،700 1،587،700 1،587،700 1،587،700 تن -ظرفیت اسمی

 1،335،683 1،162،623 1،123،790 1،105،091 تن -ظرفیت عملی 

 تولید -ظرفیت  عملی  ظرفیت اسمی واحد ظرفیت عملی تولید

 427،260 551،800 تن گرید الیاف

 266،866 335،900 تن گرید بطری

 603،829 700،000 تن (PTAاسید ترفتالیک خالص )

 37،727 - تن POYنخ 

 1،335،683 1،587،700 تن جمع
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گرید الیاف گرید بطری اسید ترفتالیک خالص poy نخ

1398 303,034 249,488 8,807 34,006

1399 287,204 273,678 14,189 31,011

1400 334,689 265,368 525,294 37,272

1401کارشنایی  427,260 266,866 603,829 37,727

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1401تحلیلی /روند تولید طی سه سال اخیر

1398 1399 1400 1401کارشنایی 
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 1401تحلیلی  /سال اخیرسه  مقدار فروشروند 

سال اخیر 3طی   1401 1400 1399 1398 واحد  مقدار فروش 

   داخلی
  346،823،512  290،453،296  257،095،851  288،805،465 کیلوگرم گرید الیاف

  272،879،744  264،558،584  273،565،772  240،049،813 کیلوگرم گرید بطری

  856،912  1،797،390  14،248،314  10،288،762 کیلوگرم خالصاسید ترفتالیک 

  38،051،568  33،877،416  31،178،956  33،749،331 کیلوگرم POYنخ 

  0 - -  0 کیلوگرم STAPLLالیاف 

  658,611,736  590,686,686  576,088,893  572,893,371 کیلوگرم جمع فروش داخلی

  خارجی 

  0  1،014،582  19،174،803  30،960،063 کیلوگرم گرید الیاف

  0  0  17،686،439  14،950،002 کیلوگرم گرید بطری

  0 - -  0 کیلوگرم اسید ترفتالیک خالص

  3،989،188  2،411،155  37،386  0 کیلوگرم POYنخ 

  0 - -  0 کیلوگرم STAPLLالیاف 

  3,989,188  3,425,737  36,898,628  45,910,065 کیلوگرم جمع فروش خارجی

   - - - کیلوگرم مقدار فروش درآمد ارائه خدمات

  0  0  0  0 کیلوگرم جمع فروش خدمات

  0 -  0  0 کیلوگرم برگشت از فروش

  0  0  0  0 کیلوگرم تخفیفات

  662,600,924  594,112,423  612,987,521  618,803,436 کیلوگرم جمع
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(تن)فروش داخلی (تن)فروش خارجی (تن/داخلی و خارجی)جمع مقدار فروش

1398 572,893 45,910 618,803
1399 576,088 36,898 612,986
1400 590,686 3,425 594,111

1401کارشناسی  658,611 3,989 662,600

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1401تحلیلی /مقدار فروش در سه سال اخیر

1398 1399 1400 1401کارشناسی 
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 1401تحلیلی  /سال اخیرسه  ریالی فروشروند 

  با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در

بورس کاال بررسی آماری عرضه های 

محصوالت متنوع شگویا طی یک 

سال گذشته نشان می دهد که به 

طور میانگین قیمت پایانی موزون 

باالتر از قیمت پایه عرضه قرار  9%

 گرفته است.

  نرخ فروش محصوالت شرکت

پتروشیمی تند گویان به صورت 

هفتگی توسط شرکت ملی صنایع 

 .پتروشیمی اعالم میشود

 

 

 

 

 

 1401 1400 1399 1398 1397 واحد فروش مبلغ
   فروش داخلی

  118،750،665  76،564،872  42،271،072  29،886،850  48،036،683 میلیون ریال گرید الیاف

  106،390،286  80،776،475  42،817،950  30،029،769 - میلیون ریال گرید بطری

  256،694  358،548  1،463،581  763،930 - میلیون ریال ترفتالیک خالصاسید 

  16،680،932  11،979،541  7،512،937  4،678،879 - میلیون ریال POYنخ 

   - -  0 - میلیون ریال STAPLLالیاف 

  242,078,578  169,679,436  94,065,540  65,359,428  48,036,683 میلیون ریال  جمع فروش داخلی

  فروش خارجی

  167،864  154،951  2،963،619  3،423،677  0 میلیون ریال گرید الیاف

  0  0  2،887،779  1،750،185 - میلیون ریال گرید بطری

  0 - -  0 - میلیون ریال اسید ترفتالیک خالص

  1،129،507  630،185  8،973  0 - میلیون ریال POYنخ 

   - -  0 - میلیون ریال STAPLLالیاف 

  1,297,371  785,136  5,860,371  5,173,862  0 میلیون ریال  جمع فروش خارجی

  0 0  0  0   0   فروش درآمد ارائه خدمات

  0 - - -  0 ریال گرید الیاف

  0  0  0  0  0   جمع فروش خدمات

  0 -  0  0  0 میلیون ریال برگشت از فروش

  0  0  0 -82،630  0 ریال میلیون تخفیفات

  243,375,949  170,464,572  99,925,911  70,450,660  48,036,683 میلیون ریال  جمع
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(میلیون لایر)مقدار فروش داخلی (میلیون لایر)مقدار فروش خارجی (میلیون لایر)جمع فروش داخلی و خارجی

1397 48,036,683 0 48,036,683
1398 65359428 5173862 70533290
1399 94065540 5860371 99925911
1400 169679436 785136 170464572

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

سال اخیر4مبلغ فروش داخلی و خارجی طی 

1397 1398 1399 1400
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 1401اخیر/تحلیلی متوسط بهای تمام شده سه سال 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی1401 1400 1399 1398 1397 واحد  تمام شده بهای

 148،949،914 100،995،549 55،422،578 41،146،165 30،788،388 میلیون ریال مستقیم مصرفیمواد 

 2،859،794 1،906،529 1،320،182 853،098 662،663 میلیون ریال دستمزد مستقیم تولید

 40،546،613 31،189،702 14،780،849 9،801،023 7،014،736 میلیون ریال سربار تولید

 192،356،320 134،091،780 71،523،609 51،800،286 38،465،787 میلیون ریال جمع

 1،004،440- 1،004،440- 795،960- 469،275- 1،205،069- میلیون ریال هزینه جذب نشده در تولید

 191،351،880 133،087،340 70،727،649 51،331،011 37،260،718 میلیون ریال جمع هزینه های تولید

 2،612،291- 2،612،291- 38،783 177،344- 131،297- میلیون ریال درجریان ساختخالص موجودی کاالی 

 0 0 0 0 0 میلیون ریال ضایعات غیرعادی

 188،739،589 130،475،049 70،766،432 51،153،667 37،129،421 میلیون ریال بهای تمام شده کاالی تولید شده

 973،098 973،098 1،388،319 2،544،578 559،985 میلیون ریال موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

 2،202،123- 2،202،123- 973،098- 1،388،319- 2،544،578- میلیون ریال موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

 187،510،564 129،246،024 71،181،653 52،309،926 35،144،828 میلیون ریال بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 0 0 0 0 0 میلیون ریال شده خدمات ارایه شدهبهای تمام 

 187،510،564 129،246،024 71،181،653 52،309،926 35،144،828 میلیون ریال جمع بهای تمام شده

(میلیون لایر)بهای تمام شده 

1397 35144828
1398 52309926
1399 71181653
1400 129246024

35144828 52309926 71181653

129246024

0

50000000

100000000

150000000
بهای تمام شده طی چهارسال اخیر

1397 1398 1399 1400
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 ضریب ضرایب نماد صنعت بورس ایران

 P/E قیمت به سود محقق شده 7.09 8.30 8.13

 P/S قیمت به فروش 1.37 2.36 2.45

 P/S M قیمت به فروش ماهانه 1.26 - -

 P/B قیمت به ارزش دفتری 4.21 4.70 3.68

 P/FCFF قیمت به جریانات نقد آزاد شرکت 5.33 9.26 12.32

 P/FCFE قیمت به جریانات نقد آزاد سهامداران 5.33 8.99 13.17

 EV/EBIT ارزش شرکت به سود قبل از بهره و مالیات 5.36 8.67 7.99

 

 1401 آوری طی چهارسال اخیر/تحلیلیهای سود نسبت

 1401   1400  1399  1398  1397 نسب های سودآوری 

 %21 %24 %29 %26 %27 سود ناخالص به فروش

 %18 %20 %24 %21 %22 سود عملیاتی به فروش

 %16 %19 %21 %17 %23 سود خالص به فروش

 %91 %91 %64 %27   درصد تقسیم سود
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 :1401مفروضات 

  ری و مارون و اولیه مورد نیاز تولید محصوالت پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین، اسید استیک و منواتیلن گالیکول می باشد که از طریق پتروشیمی نومواد

 .فن آوران خریداری میگردد

  می باشد. نوسان خرید مواد اولیه پارازایلن که از پتروشیمی نوری خریداری می گردد ماهانه در حالنرخ 

  منو اتیلن گالیکول که از پتروشیمی مارون خریداری می گردد ماهانه در حال نوسان می باشد.نرخ خرید مواد اولیه 

 .نرخ خرید مواد اولیه اسید استیک خریداری شده از پتروشیمی فن آوران ماهانه در حال نوسان می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401 مفروضات

 260.000 نرخ ارز  

%03 تورم    

279.358.251 ( یالر پارازایلن)نرخ   

526.797.131 ) ریال(نرخ منو اتیلن گالیکول  

872.746.159 نرخ اسید استیک )ریال(  

%15 مالیات  

%50 1401نرخ افزایش حقوق و دستمزد  

%6 هزینه استهالک   



12 

 1401تحلیلی  /چهارسال اخیر  صورت سود و زیان

 1401 1400 1399 1398 1397 واحد سال مالی

  1،849  1،371  875  498  467 ریال (EPSشگویا )
   

  صورت سود و زیان

 243،375،949 170،464،572 99،925،911 70،450،660 48،036،683 میلیون ریال فروش

  187،510،564- 129،246،024- 71،181،653- 52،309،926- 35،144،828- میلیون ریال بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 55،865،385 41،218،548 28،744،258 18،140،734 12،891،855 میلیون ریال سود )زیان( ناخالص

 3،685،767- 3،671،586- 2،370،094- 1،936،131- 1،233،117- میلیون ریال هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 0 0 0 0 0 ریالمیلیون  ها )هزینه استثنایی(هزینه کاهش ارزش دریافتنی

 3،260،721- 2،661،123- 2،218،989- 1،664،252- 853،218- میلیون ریال خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

 48،918،897 34،885،839 24،155،175 14،540،351 10،805،520 میلیون ریال سود )زیان( عملیاتی

  0  0  0  0  0 میلیون ریال هزینه های مالی

 3،205،458 3،112،611 795،047 718،130 387،797 میلیون ریال سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتیخالص 

 52،124،354 37،998،450 24،950،222 15،258،481 11،193،317 میلیون ریال سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 7،818،653- 5،154،046- 3،977،112- 3،323،332-  0 میلیون ریال مالیات

 44،305،701 32،844،404 20،973،110 11،935،149 11،193،317 میلیون ریال سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

 0 0 0 0 0 میلیون ریال سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

 44،305،701 32،844،404 20،973،110 11،935،149 11،193،317 میلیون ریال سود )زیان( خالص

 1،849 1،371 875 498 467 ریال سود هر سهم پس از کسر مالیات

 23،957،666 23،957،666 23،957،666 23،957،666 23،957،666 میلیون ریال سرمایه

 1،849 1،371 875 498 467 ریال سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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 :حساسیت تحلیل

 نرخ فروش کرید            نرخ ارز

1،849  150،000  165،451  180،000  20،000  210،000  220،000  

250،000  1،540  1،541  1،541  1،535  1،542  1،543  

260،000  1،849  1،849  1،850  1،844  1،851  1،851  

270،000  2،158  2،158  2،159  2،153  2،160  2،160  

280،000  2،466  2،467  2،467  2،462  2،468  2،469  

290،000  2،775  2،776  2،776  2،770  2،777  2،778  

300،000  3،084  3،084  3،085  3،079  3،086  3،086  

310،000  3،393  3،393  3،394  3،388  3،395  3،395  

320،000  3،701  3،702  3،702  3،697  3،704  3،704  

 

 

 

 

 

 

  poyنر خ فروش نخ            نرخ ارز

1،849  250،000  283،142  300،000  310،000  320،000  330،000  

250،000  1،537  1،542  1،544  1،546  1،547  1،549  

260،000  1،845  1،849  1،852  1،853  1،855  1،856  

270،000  2،152  2،157  2،159  2،161  2،162  2،163  

280،000  2،460  2،464  2،467  2،468  2،469  2،471  

390،000  5،842  5،846  5،849  5،850  5،851  5،853  

300،000  3،074  3،079  3،082  3،083  3،084  3،086  

310،000  3،382  3،387  3،389  3،390  3،392  3،393  

320،000  3،689  3،694  3،696  3،698  3،699  3،701  

رات نرخ ارز موثر/ فروش یهر سهم در قبال تغی جدول تحلیل حساسیت سود خالص به ازای

 گرید الیاف.

 

یرات نرخ ارز موثر / فروش نخ یجدول تحلیل حساسیت سود خالص به ازای هر سهم در قبال تغ
poy 
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 نتیجه گیری: 

پتروشیمی شهید تندگویان در سناریو  EBITDAپیشبینی می گردد سود قبل از بهره، مالیات و استهالک  29/12/1401طبق بودجه کارشناسی سال مالی منتهی به 

 درصد را نشان می دهد.  29همت برسد که رشدی معادل  5بدبینانه به حدود 

ریب بهره برداری از ظرفیت تولید نیز می باشد و این موضوع باعث ضخ ارز و نرخ محصوالت در بازار افزایش شرکت عالوه بر عوامل تورمی و رشد نر  EBITDAمنشا رشد 

 رشد سود قبل از بهره، مالیات و استهالک دارایی های مشهود و نامشهود خواهد شد.

 .میزان تولید بطری را افزایش دهد POLY C کارخانه SSP اندازی واحد باتوجه به باال بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت به این است که با راه

 یورو می باشد. 15.000.000میلیون ریال و هزینه برآوردی ارزی طرح  4.350.000هزینه برآوردی طرح 

 :های شرکتترین تهدیدها و ریسکمهم

 وابستگی به یک منبع تامین خوراک 

 آزاد شدن نرخ ارز 

 ها و تاثیر آن بر بازارهای فروش محصوالت شرکت برقراری دوباره تحریم 

 وجود دالالن و واسطه ها در بازار 

 روند سختگیرانه قوانین و الزامات زیست محیطی 

 تناسازگاری قوانین حاکمیتی با ماهیت خصوصی شرکتها و قانون تجار 
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 *اطالعیه سلب مسولیت*

سولیتی در قبال آن نخواهد محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه گذاری کافی نیست و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد و شرکت سرمایه گذاری آوانوین م

 داشت. 


