بسمه تعالی
بررسی اجمالی شرکت پلی پروپیلن جم  -مهر ماه 97
نماد

سال مالی

سرمایه (میلیون ریال)

جم پیلن

 29اسفند

۲,۰۰۰,۰۰۰

مقدار فروش (تن)
نام محصول

سود هر سهم سال 97

سود هر سهم  3ماهه  98درصد تغییر سود  3ماهه98

سود هر سهم سال ( 98ریال)

(ریال)

(ریال)

نسبت به 97

کارشناسی

ttm

۳,۲۵۸

۲,۰۲۰

۲۲۸

6,855

۴,۶۶۱

مبلغ فروش  6ماهه سال 98

درصد تغییرات نسبت به

نرخ کارشناسی

(میلیارد ریال)

دوره مشابه سال قبل

128,318,160

129,159,080

14,884

۱۱۳

124,720,794

116,640,000

339

۱۹

درصد تغییرات نسبت به

مقدار فروش

مقدار فروش  6ماهه

شهریور ماه

سال 98

پلی پروپیلن -داخلی

۱۶,۰۳۰

۱۱۶,۷۱۸

۳

پلی پروپیلن -صادراتی

۱,۰۰۲

۲,۷۲۲

)(47

دوره مشابه سال قبل

نرخ فروش (ریال)
نرخ فروش  6ماهه سال
98

توضیحات
شرکت پلی پروپیلن جم دارای ظرفیت اسمی  300هزارتن و تولید واقعی بیش از  250هزارتن در سال انوع گریدهای پلی پروپیلن می باشد و سهم حدود  30درصدی از تولید کشور را دارد .جم پیلن بزرگترین
تولیدکننده پلی پروپیلن کشور به حساب می آید .هم اکنون پلی پروپیلن در  6واحد در کشور به ظرفیت اسمی  ۱,۰۸۰,۰۰۰تن و ضریب عملکرد حدود  80درصد تولید می شود .تفاوت بین ظرفیت اسمی و واقعی
تولیدکنندگان به علت طراحی غیر دقیق مجتمع ها ,کمبود خوراک گازی و باال بودن قیمت خوراک مایع مجتمع های تولید کننده الفین می باشد .اولویت شرکت تامین نیاز صنایع داخلی کشور و فروش محصوالت
خود در داخل و از طریق بورس کاال است .قیمت پایه محصوالت در بورس کاال با احتساب  %5تخفیف نسبت به قیمت  FOBخلیج فارس تعیین می گردد .شرکت جم پیلن از واحدهای فرعی پتروشیمی جم می باشد.
خوراک جم پیلن از پتروشیمی جم تامین می گردد و به همین دلیل شرکت ریسکی از جهت تامین خوراک ندارد .نرخ خرید مواد اولیه برابر با نرخ فروش پتروشیمی جم به کسر  5درصد تخفیف می باشد .شرکت
دارای معافیت مالیاتی است .نرخ خوراک و محصوالت شرکت با نرخ ارز سامانه نیما تسعیر می گردد .قیمت محصوالت بر اساس مقادیر واقعی  6ماهه و نرخ های جهانی پیش بینی شده است .نرخ تورم سال  98برابر 40
درصد فرض گردیده است .با فرض تولید و فروش  ۲۵۵,۰۰۰تن محصول ,قیمت پلی پروپیلن برابر  ۱,۰۸۰دالر در هر تن و نرخ ارز  ۱۰,۸۰۰تومانی برای کل سال ,جم پیلن می تواند تا پایان امسال  686تومان سود به ازای
هر سهم بسازد .با فرض  P/Eبرابر  5هر سهم جم پیلن قیمتی در حدود  ۳,۴۲۸تومان خواهد داشت .هم چنین ارزش هر سهم شرکت با روش تنزیل جریانات نقدی آتی در حدود  ۴,۲۰۰تومان برآورد می گردد .با توجه
به سیاست تقسیم سود باالی شرکت و پرداخت نسبتا سریع آن ,سرمایه گذاری در سهام این شرکت با نگاه میانمدت و بلندمدت مناسب می باشد.

