
•   پتروشیمی بوعلی سینا، یکی از مهم ترین تولیدکنندگان محصوالت آروماتیکی در ایران است که در بندر ماهشهر واقع شده است.
•   صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سهم 57% سهام دار عمده این شرکت است.

•   در پــی آتشســوزی ســال 95 در ایــن شــرکت، تولیــد پارازایلیــن و ارتوزایلیــن متوقــف و از تولیــد بنــزن کاســته شــد. بــه دنبــال تکمیــل تعمیــرات،  
پیــش راه انــدازی  واحــد پارازایلیــن  در آذرمــاه ســال 1401،  محقــق خواهــد شــد.

•   بوعلی 11.4% سهام پتروشیمی تندگویان را در اختیار دارد.
•   شرکت به تازگی از محل تجدیدارزیابی سرمایه گذاری در پتروشیمی تندگویان افزایش سرمایه 300% انجام داده است.

•   با افزایش نرخ نفت، اسپرد محصوالت شرکت افزایش می یابد.
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 1402 1401 1400 1399 سال

 47,739 48,330 26,363 13,139 فروش 
 6,880 7,866 5,143 3,144 سود ناخالص 
 4,958 6,503 3,146 2,186 سود عملیاتی 
 6,000 6,911 3,646 2,158 سود خالص 

 5,000 5,100 1,968 3,154 جریان نقد عملیاتی 



دیدگاه خوشبین

دیدگاه بدبین

•  پتروشــیمی بوعلــی توســعه و تکمیــل زنجیــره محصــوالت پاییــن دســتی را در برنامــه دارد. تاســیس خــط تولیــد 300 هزارتــن اســتایرن 
منومــر از جملــه آن اســت کــه ســودآوری شــرکت را افزایــش خواهــد داد. همچنیــن شــنیده هایــی از برنامــه توســعه بــرش ســنگین شــنیده 

مــی شــود.
•  بــرش ســبک حــدود 30% از ظرفیــت بوعلــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در طــی ســال هایــی کــه بوعلــی تامیــن کننــده بــرش ســبک 
امیرکبیــر بــه عنــوان خــوراک بــوده اســت؛ بــه دنبــال کاهــش تولیــد امیرکبیــر، بوعلــی کاهــش تولیــد ناشــی از نبــود تقاضــای بــرش ســبک را 
متحمــل مــی شــده اســت. پتروشــیمی بوعلــی بــا تکمیــل طــرح شــیرین ســازی بــرش سبک)ســولفور زدایــی( در ســال 1400، نــه تنهــا زیــان 
ناشــی از توقــف تولیــد بــرش ســنگین را متوقــف کــرد بلکــه بــا افزایــش ظرفیــت اســمی) تبدیــل بــه LPG و رافینیــت( امــکان ســودآوری 

بیشــتر را فراهــم نمــوده اســت. تکمیــل ایــن طــرح بیــش از 12 میلیــون دالر هزینــه بــرای بوعلــی داشــته اســت.
ــا نــرخ پاییــن تــر بهــره   •  بوعلــی امــکان دریافــت خــوراک از 3 راه دریایــی، خــط لولــه و تانکــر را داراســت. کــه باعــث دریافــت خــوراک ب

مــی شــود.
•  شرکت 4000 میلیارد تومان سود انباشته دارد که در صورت تقسیم، 278 تومان به EPS شرکت افزوده خواهد شد.

•  بــا راه انــدازی خــط پارازایلیــن در ســال جــاری بــه درآمــد و ســود شــرکت افــزوده خواهــد شــد. گفتــه مــی شــود ســودآوری ایــن طــرح 
بــرای بوعلــی بیــش از 50 میلیــون دالر خواهــد بــود.

•  بــا ســاخت و نصــب مخــزن ذخیــره ســازی 2001C،  کــه در انتهــای ســال 1400 اتفــاق افتــاد؛ ســاالنه 4 میلیــون دالر بــه ســوددهی بوعلــی 
ــزوده خواهد شــد. اف

•  پــس از دور جدیــد تحریــم هــا، بوعلــی همچــون شــرکت پتروشــیمی نــوری، میعانــات گازی را بــا تخفیــف دریافــت مــی کنــد. در صــورت 
توافــق ایــران بــا غــرب و از ســرگیری برجــام، بــا قطــع تخفیــف هــا بهــای تمــام شــده شــرکت افزایــش خواهــد یافــت.

•  بــا توجــه بــه انتظــارات کاهشــی قیمــت نفــت، بایــد در نظــر داشــت کــه کاهــش قیمــت نفــت منجــر بــه کاهــش اســپرد محصــوالت بوعلــی 
مــی شــود.

•  طراحــی و ســاخت بــرج پارازایلیــن جدیــد بوعلــی بــه دســت متخصصیــن ایرانــی انجــام شــده اســت. پیمانــکار مهندســی بــرج قبلــی کــه در 
آتشســوزی ســال 95 تخریــب شــد؛ شــرکتی آلمانــی بــوده اســت. بــا گــذر زمــان مشــخص مــی شــود کــه آیــا کارایــی تولیــد پارازایلیــن بــرج 

جدیــد همچــون بــرج قبلــی خواهــد بــود یــا نــه. 
•  ممکــن اســت خودکفایــی چیــن در تولیــد پارازایلیــن و بــه دنبــال آن کاهــش تقاضــا و نــرخ جهانــی،  نــرخ فــروش پارازایلیــن بوعلــی در 

داخــل کشــور  متاثــر از نــرخ جهانــی کاهــش یابــد.
•  در حالــی کــه فــروش ریفرمیــت در ســال جــاری حــدود 800 میلیــون دالر درآمــد بــرای بوعلــی ایجــاد کــرده اســت. الزم بــه یــادآوری اســت 
کــه در ســال میــادی جــاری، بــا حملــه روســیه بــه اکرایــن و افزایــش نــرخ حامــل هــای انــرژی افزایــش، نــرخ ریفرمیــت نیــز رشــد داشــته 

اســت کــه ممکــن اســت تکرارپذیــر نباشــد.
•  بــا خــروج ماهشــهر از منطقــه محــروم، بوعلــی بــا چالــش مالیاتــی روبــرو شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، بوعلــی مشــمول قانــون مالیــات بــر 

صــادرات مــواد خــام و نیمــه خــام مصــوب ســال جــاری اســت.
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مــارا در شــبکه هــای اجتماعــی دنبــال کنید.
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نتیجه گیری

بــرای اشــاره بــه اهمیــت بازگشــایی واحــد پارازایلیــن پتروشــیمی بوعلــی، اشــاره بــه ایــن نکتــه کافــی اســت کــه پتروشــیمی تندگویــان بــا 
هــدف دریافــت خــوراک پارازایلیــن از بوعلــی، در بندرماهشــهر تاســیس شــده اســت امــا بــه دنبــال آتشســوزی تابســتان ســال 95 و توقــف 

تولیــد پارازیلیــن بوعلــی، مجبــور بــه خریــد از پتروشــیمی نــوری و تحمــل هزینــه حمــل قابــل توجهــی شــده اســت.
پارازایلیــن محصــول نهایــی بوعلــی اســت و ســایر خطــوط تولیــدی ایــن شــرکت محصــوالت فرعــی را کــه اغلــب خــوراک پتروشــیمی هــای 
ــه ســایر محصــوالت تولیــدی شــرکت، وضعیــت  ــر نســبت ب ــزوده باالت ــا ارزش اف ــروش پارازایلیــن ب ــاز ف ــد تولیــد مــی کننــد. آغ پلیمــری ان

عملیاتــی شــرکت را بهبــود خواهــد بخشــد.
برنامــه تولیــد اســتایرن منومــر در حالــی کــه کمبــود ایــن در کشــور وجــود دارد و واردات آن آغــاز شــده اســت و همچنیــن طــرح توســعه پاییــن 

دســتی بــرش ســنگین، ســبب رشــد شــرکت در ســال هــای آتــی خواهــد شــد.
انتظــار تعدیــل نــرخ میعانــات گازی دریافتــی شــرکت در تابســتان و بــه تبــع آن کاهــش بهــای تمــام شــده وجــود دارد. همــان طــور کــه در 
گــزارش پتروشــیمی نــوری بیــان کردیــم؛ تغییــر فرمــول نــرخ میعانــات و اثرگــذاری کیفیــت بــر نــرخ، اتفــاق مثبتــی بــرای بوعلــی محســوب 

خواهــد شــد. 
بــا فــرض دالر 34000 تومانــی بــرای ســال 1402 و همچنیــن نفــت 80دالری و تولیــد پارازایلیــن بــا 70%  ظرفیــت، پتروشــیمی بوعلــی ســینا 
ســال مالــی آتــی را بــا درآمــد نزدیــک بــه ســال جــاری بــه پایــان خواهــد رســاند. امــا رشــد نــرخ نفــت منجــر بــه افزایــش اســپرد محصــوالت 

شــرکت و درنتیجــه افزایــش درآمــد و ســودآوری بیشــتر خواهــد شــد.


