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های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه

 مقدمه
 یراوانفو مسائل  جا آثار متعدد و جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی داشتهشیوع ویروس کرونا تا بدین

ادامه روند شیوع و  .است کرده جادیا گیرانتصمیم یبرا اقتصاد،فراتر از حوزه  یحت واقتصادها را در اداره 

های کشورها، منجر به اختالل در سازوکار عرضه و تقاضای بسیاری از محصوالت اساسی در اعمال محدودیت

باعث  91-دیکووی ماریاز ب یناش ریوم مرگ زانیتعداد افراد مبتال و مچنین هم بازارهای جهانی شده است.

بودن آن  ینیبشیپ رقابلیو غ وعیشده است. حجم گسترده ش عوامل تولید ارزش افزوده نیوحشت در ب جادیا

کامل از  نمونه کیکرونا  وعیش قتیسخت کرده است. در حق گذارانی سیاستمسئله را برا نیبه ا ییپاسخگو

 سرعت دهد،یرخ م یبزرگ یهااسیها در مقآن یتوال ای دادهایرو که در آن یبحران ؛است بحران گسترده کی

 بخشد،یرا شدت م هاینظمیکه ب شودیم یتیقطع عدم از ییامر منجر به درجه باال نیدارد و ا یاکنندهرهیخ

 .کندیم جادیا یعاطف و در افراد اختالل آوردیفقدان کنترل را به وجود م احساس

های مختلف اقتصادی به فراخور میزان نزدیکی به تقاضای نهایی و درجه اهمیت در اقتصاد کشورها بخش

 رکود بزرگصنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز از این اند. متأثر شده 91-های ناشی از شیوع کوویدمحدودیت از

 شدن قیمت نفت در یکهای پیش آغاز شده و تا منفیها در بازار نفت از هفتهمستثنی نبوده و اولین تکانه

 کوتاه نیز پیش رفته است.زمانی بازه 

گیری این ویروس بر بازارهای محصوالت اساسی از تاثیرات منفی همه تداومها حاکی از بینیپیش

طیف گسترده محصوالت پتروشیمی سبب شده تا است.  0202حداقل تا پایان سال جمله صنعت پتروشیمی 

رخی بدر خصوص میزان تأثیرپذیری این صنعت از شیوع ویروس به طور یکسان نباشد. شاهد مثال اینکه 

ه مواد اولیه ملزومات پزشکی هستند، شرایط متفاوت و بازارها همچنان مثبت هستند. محصوالت پتروشیمی ک

های های صنعت پتروشیمی، کاهش قیمت نفت و فرآوردهچنین باتوجه به سهم باالی خوراک در هزینههم

تا  تاس ضروریاز این رو ها شده است. های تولید و و افزایش حاشیه سود شرکتنفتی منجر به کاهش هزینه

د بررسی تر موربه صورت جزئیها و تأثیر بر افزایش یا کاهش سود شرکتتغییرات بازار محصوالت پتروشیمی 

 که بیش از نیمی برای مجموعه وزارت رفاه اهمیت دارد این حیثقرار گیرد. تغییرات بازار پتروشیمی دنیا از 

مین اجتماعی، از ری و سازمان تأندوق بازنشستگی کشواز سود عایدی دو زیرمجموعه اصلی یعنی ص

 شود.گذاری بر صنعت پتروشیمی حاصل میسرمایه

 وبر بازار محصوالت پتروشیمی شیوع ویروس کرونا  اتتأثیرترین مروری است بر مهم گزارش حاضر

وزارت رفاه و در نتیجه کاهش سود عایدی پتروشیمی ذیل گذاری پورتفوی سرمایهات موثر بر تغییر

دهد در مجموع سود خالص که در سه سناریو ارائه شده است. نتایج نشان می های این وزارتخانهزیرمجموعه

 کاهش خواهد یافت. 91-های ناشی از کوویددرصد متأثر از محدودیت 7تا  0عایدی مجموعه وزارت رفاه بین 



 


 

 تحقیق مراحل

 مراحل تحقیق
 رایز ردیگیقرار م یابیشوک مورد ارز تیدر اقتصاد با ماه هایو پاندم هایدمیاپ ها،یماریاساساً بروز ب

 نیا یها و مجارکانال ستیبایم رونی. ازاباشدیزا مو روابط آن، برون یورود آن به تعامالت اقتصاد سمیمکان

 به اقتصاد مشخص شود. دهیپد

 وبر بازار محصوالت پتروشیمی شیوع ویروس کرونا  اتتأثیرترین مروری است بر مهم گزارش حاضر

وزارت رفاه و در نتیجه کاهش سود عایدی پتروشیمی ذیل گذاری پورتفوی سرمایهات موثر بر تغییر

های ذیل وزارت رفاه در . بر این اساس، در گام اول با بررسی سهامداری سازمانهای این وزارتخانهزیرمجموعه

عایدی این مجموعه با بیشترین تاثیر بر درآمدها و سود « اصلی»ها و محصوالت بخش پتروشیمی، شرکت

پتروشیمی جم،  6و متانول محصوالت اصلی و  0هاالفینپلی، 9هاشناسایی شدند. سه گروه محصول الفین

شرکت مجموعا  6های اصلی انتخاب شدند. این فناوران، خارک، امیرکبیر، مارون و شازند به عنوان شرکت

دهند. لذا به منظور هدفمندی مطالعه، ادامه یدرصد سود عایدی مجموعه وزارت رفاه را تشکیل م 02بیش از 

گزارش معتبر  02انجام شده است. در گام دوم، بیش از آنها ها و محصوالت ها با تمرکز بر این شرکتبررسی

بازار  -9بینی و برآورد این مؤسسات از تاثیر شیوع کرونا بر المللی منتشرشده در مدت اخیر مطالعه و پیشبین

بندی شد. محصوالت پتروشیمی، در سه سناریو جمعبازار خوراک و  وضعیت -3صادی جهان و رشد اقت-0نفت 

هان قیمت نفت و رکود اقتصادی ج آینده دو عامل های خوشبینانه و بدبینانه بهاین سه سناریو بر اساس دیدگاه

ها شامل یان شرکتباشد. در گام سوم، ابتدا پروفایل سودوزمی 91-متأثر از شیوع کوویدو  0202در سال 

یر گانه بر فاکتورهای تاثیرپذای آنها در سال مبنا استخراج شده و سپس سناریوهای سهجزئیات درآمدی و هزینه

از کرونا شامل قیمت و حجم فروش صادراتی و داخلی، قیمت و حجم خوراک اعمال شد. در نهایت گام چهارم 

وعه وزارت رفاه متاثر از شیوع ویروس کرونا، خواهد بندی درصد تغییر سود )زیان( عملیاتی مجمبه جمع

)تداوم  انه، پایه و بدبین)افزایش قیمت نفت و بازگشایی اقتصادی( خوشبینانهپرداخت. نتایج در سه سناریوی 

در شکل زیر مراحل تحقیق به صورت خالصه  ارائه شده است. های پایین نفت و ادامه رکود اقتصادی(قیمت

 آمده است.

                                                           
 اتیلن، پروپیلن، بوتن و بوتادین9 

 پروپیلناتیلن، پلیپلی0 



  

 

  

های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه

 

 مراحل انجام تحقیق -1شکل 

 در صنعت پتروشیمی وزارت رفاه یپورتفو یبررس (1

دو نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی از طریق 

ک رفاه و بانگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شستا، تاپیکو های سرمایههای واسطی همچون شرکتسازمان

درصد(  4واحد( به صورت مستقیم سهامدار )بیش از  40مجتمع پتروشیمی فعال کشور )از مجموع  93در 

های باختر و خلیج فارس، مجموعه وزارت رفاه در بیش از نیمی هستند. با درنظرگرفتن سهامداری در هلدینگ

سودده بوده و تمرکز عمده  17شرکت در سال  99مجتمع فعال،  93های کشور سهامدار است. از از پتروشیمی

مودار باشد. در نپورتفوی این مجموعه بر محصوالت باالدستی پتروشیمی از جمله زنجیره الفین و متانول می

مجموع سود عایدی مجموعه وزارت رفاه مالحظه  درها زیر ارتباط سهامداری و رتبه هر یک از این مجتمع

 شود.می



 


 

 پتروشیمی صنعت در رفاه وزارت پورتفوی بررسی( 1

 

 هاهای مالی شرکتمنبع: صورت -ارتباط سهامداری وزارت رفاه در صنعت پتروشیمی -2شکل 

 یمحصوالت اصل ؛یاصل یشرکت ها(1-1

بیشترین تاثیر بر سود عایدی مجموعه وزارت رفاه و  -9به منظور ادامه هدفمند تحقیق، با دو معیار 

شرکت  93های اصلی از مجموعه ها، شرکتشرکت بر پورتفوی محصوالت 91تأثیر بیشتر شیوع کووید  -0

های جم، ، پتروشیمی(17)سال  شدههای مالی حسابرسیالذکر انتخاب شدند. مطابق آخرین صورتفوق

درصدی بر سود وزارت رفاه به عنوان  02فناوران، خارک، امیرکبیر، مارون و شازند با مجموع تاثیر 

رات ها و ارزیابی تاثییق با بررسی جزئی پروفایل مالی این شرکتهای اصلی انتخاب و ادامه تحقپتروشیمی

ها )اتیلن و پروپیلن(، متانول و شرکت نیز الفین 6بر آنها انجام خواهد شد. محصوالت اصلی این  91-کووید

 باشد.پروپیلن( میاتیلن و پلیها )پلیالفینپلی

هزار میلیارد تومان بوده که  7حدود ، 17در سال مالی  از صنعت پتروشیمی مجموع سود وزارت رفاه

پتروشیمی جم،  3شده است. عایدنیمی از آن از طریق تاپیکو و باقی از مسیر صندوق بازنشستگی و بانک رفاه 

خانه را تشکیل چهارم عایدی این وزارتکه یکشرکتی استراتژیک در پورتفوی وزارت رفاه بوده به طوری

عد و در مرتبه ب الفینپلیهای اصلی وزارت رفاه بر زنجیره الفین و تروشیمیچنین تمرکز عمده پدهد. هممی

 شود.باشد. این اطالعات به طور خالصه در نمودارهای زیر مالحظه میمتانول می

                                                           
 .17اسفند  01بازنشستگی، سال مالی منتهی به گذاری صندوق های تاپیکو، شستا، سرمایههای مالی شرکتصورت 3 
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 هاشرکتهای مالی ترین نکات درباره پورتفوی پتروشیمی وزارت رفاه مطابق آخرین صورتمهم -3شکل 

های صنعت پتروشیمی با تمرکز بر محصوالت اصلی ترین شواهد اثرگذار بر زنجیره فعالیتدر ادامه به مهم

 وزارت رفاه پرداخته خواهد شد.

 یمیکالن حاکم بر صنعت پتروش یبر پارامترها 11-دیکوو وعیش ریتأث( 2

جهانی )معادل مجموع سهم کشورهای هند، برزیل و  GDPدرصدی صنعت پتروشیمی از مجموع  7.9سهم 

از طرفی جایگاه این  0دنیا( نشان از تاثیرات متقابل و ویژه این صنعت در اقتصاد جهانی دارد. GDPمکزیک از 

( در IEA) یانرژ یالمللنیمطابق گزارش آژانس بصنعت در بخش انرژی دنیا نیز کلیدی و قابل توجه است. 

مربوط به مستقیماً در جهان  یعیگاز طب یدرصد تقاضا 0نفت خام و  یدرصد تقاضا 90 از،  بیش0290سال 

بر این پارامترهای کالن  91-رو ضروری است اثرات منفی شیوع کوویداز این 4بوده است. ییایمیش عیصنا

وکار یره کسبجبررسی تاثیر کرونا بر زنبه طور کلی  حاکم بر صنعت پتروشیمی در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.

 پتروشیمی از دو جنبه قابل بررسی است:

 رکود اقتصادی دنیا متأثر ازکاهش تقاضا و قیمت محصوالت پتروشیمی  .9

 کاهش قیمت خوراک متأثر از کاهش قیمت نفت خام .0

 

                                                           
0 ICCA & Oxford Economics, The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our 

World’s Sustainability Challenges, March 2019.  
4 International Energy Agency. "The Future of Petrochemicals: Towards More Sustainable Plastics 

and Fertilisers." (2018). 



 


 

 پتروشیمی صنعت بر حاکم کالن پارامترهای بر 19-کووید شیوع تأثیر( 2

 جهان یبر رشد اقتصاد 11-دیکوو وعیش ریتأث( 2-1
کنند، ناشی از اختالل یاد می« 6بزرگ قرنطینه»بحران اقتصادی ناشی از کرونا که از آن تحت عنوان 

نی نشیوکارها و الزام به خانهها در تعطیلی کسبهای دولتدر دو سمت عرضه و تقاضا متأثر از اتخاذ سیاست

تحت تاثیر  0221برابر بیشتر از بحران مالی  32، رشد اقتصادی دنیا را 0202شود بحران باشد. برآورد میمی

 7قرار دهد.

با  یاقتصاد به دوران عاد بازگشتزمان  سبب شده تا کرونا، یماریبتداوم  ینیبشیپ رقابلیغ تیماه

شدن کرونا، منجر به بروزرسانی های بعد از پاندمیزیادی روبرو باشد. این موضوع طی هفتهابهامات 

در خصوص نحوه های کوتاه هفتگی یا نهایتا ماهانه شده است. از طرفی المللی در بازههای بینبینیپیش

معتقد به برگشت  هابینیپیشاز  دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی زین یاقتصاد به حالت عاد بازگشت

اقتصاد معتقدند  یبرا« شکل V» یموسسات با در نظر گرفتن الگو نیاند. ا یاقتصاد به حالت کنون عیسراریبس

 یقبل گاهیجابه ز یاقتصاد ن وع،یش نرخ با کاهش و91-شیوع کووید به همان سرعت باًیو تقر ندهیچند ماه آ یط

 یماریمعتقدند که کنترل ب یپزشک یهاپژوهش بر هیموسسات با تک یبرخ گرید یخود بازخواهد گشت. از سو

 نی. اخواهد بود یبرزمان ندیفرآ زیبهبود اقتصاد ن جهیو در نت هبود رممکنیغ عمالً کینزد ندهیکرونا در آ

ماقبل کرونا  طیزمان بازگشت اقتصاد به شرا دانند،می «شکل U»بر مدل  یاقتصاد را مبتن بودمطالعات که به

 زنند.یم نیتخم 0209سال  یرا انتها

شیپالمللی است. مورد توافق قاطع برآوردهای بین 0202منفی بودن رشد اقتصادی جهان در سال 

 نکتهاند. کرده برآورد -6تا  -0ان را در بازه موسسات، عمدتا رشد اقتصاد جه نیانجام شده توسط ا یهاینیب

در حال ظهور است. به عنوان مثال در  یو اقتصادها شرفتهیپ ینرخ رشد در اقتصادها یتفاوت باال ،توجهقابل

 -9%نوظهور  یو نرخ رشد اقتصادها -6.9% شرفتهیپ یپول، نرخ رشد اقتصادهاالمللی بینصندوق  ینیبشیپ

 در جدول زیر نتیجه بررسی کشورها دارد. نیا یتوان اقتصاد عیسر یابینشان از باز درنظرگرفته شده که

، خالصه شده است. در 0202مؤسسات معتبر از رشد اقتصادی جهان و کشورهای منتخب در سال  بینیپیش

دوق های صنو نیز داده 00221بینی این مؤسسات در بحران گانه زیر از مرور تطبیقی پیشسناریوهای سه

 المللی پول استفاده شده است.بین

درصد محصوالت  74شدن بیش از ماندن نرخ رشد اقتصادی دو کشور چین و هند با توجه به روانهمثبت

 های ایرانی امیدوارکننده خواهد بود.صادراتی صنعت پتروشیمی ایران به این دو کشور، برای پتروشیمی

 

                                                           
6 Great Lockdown 
7 IMF,2020 
0 https://b2n.ir/036110 
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 رفاه
 

 

  IMF, Mckinsey, Fith, S&P global, Oxford economicsمنبع:  -2222بینی رشد اقتصادی در سال پیش -1جدول 

2222بینی پیش کشور  
 قبل از شیوع کرونا

باالسناریو  پایینسناریو  سناریو پایه   

%3.3 جهان  %2.3-  %3-  %6-  

%8.5 چین  %3.3  %1.2  %2.6  

%7 هند  %3.2  %1.3  %1  

%2.1 آمریکا  %8.2-  %8.3-  %11.5-  

%2.7 خاورمیانه  %2.8-  %3.3-  %6.6-  

 بر بازار نفت خام 11-دیکوو وعیش ریتأث( 2-2
های پس از شیوع کرونا وساز طی هفتهونقل و ساختهای حملهای سنگین در بخشمحدودیت

از سابقه بیشاین کاهش بی  بوده است. 0202های فوریه تا می هترین دالیل افت تقاضای نفت خام در مااصلی

، بیشترین کاهش تقاضا برای مطابق شکل زیر 1باشد.می 0221برابر بزرگتر از کاهش تقاضا در نیمه سال  6

شود تقاضای جهانی بینی میبنزین، سوخت دیزل و سوخت هواپیما بوده است. در نتیجه این کاهش، پیش

بازگشته و به  0291( به انتهای 0209دی )آینده میال ، در اواخر سال0202نفت پس از افتی شدید در سال 

 .تدریج در سطح تعادل جدید تثبیت شود

 

 Rystad Energy,2020منبع: – درروز()م.بشکه2221بینی اندازه کاهش تقاضای جهانی نفت تا پایان پیش -3شکل 

                                                           
 IHS,2020بشکه در روز بود. منبع:میلیون 4تر از ، کم0221خام در بحران کاهش تقاضای جهانی نفت 1 
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مؤسسه  4های بینیبر اساس مطالعه پیش 0202گانه کاهش تقاضای نفت در سال سناریوهای سه

کاهش تنها  ینیبشیبا پ  92کایآمر یاداره اطالعات انرژمعتبر در این زمینه در جدول زیر خالصه شده است. 

 ینیبشیپ نیترنانهیببه سال گذشته، خوش تنسب 0202نفت خام سال  یاز تقاضا در روز بشکه ونیلیم 4.0

 نیترنانهیبدب ،یابشکه ونیلیم 99کاهش  ینیب شیبا پ FGE یموسسه انرژ گرید یرا داشته است. از سو

 (گلوبال )پلتساندپیچون ریستادانرژی، اوپک و اسهم موسسات ریاست. سا به خود اختصاص دادهرا  نیتخم

به عنوان  لتس،سسه پؤم ینیبشیپ ،نیب نیاند که از ابشکه داشته ونیلیم 99تا  4.6هایی در بازه تخمین زین

 ت.انتخاب شده اس هیپا ویسنار

و  0202های بندی برآوردهای معتبر از قیمت نفت خام، میانگین قیمت در سالچنین با جمعهم

به  0202شود قیمت نفت خام در سال بینی میدر سه سناریو برآورد شده است. به طور میانگین پیش 0209

 90افت کند. 029199درصد به نسبت سال  42میزان 

 IEA, Rystad Energy, OPEC, eia, ICIS, S&P global, FGEمنبع:  -2222بینی قیمت و رشد تقاضای نفت در سال پیش -2جدول 

 سناریو بدبینانه سناریو پایه سناریو خوشبینانه واحد عنوان

2222نفت خام در سال  یکاهش تقاضا  
بینی قبل و بعد از کرونا()اختالف پیش  

 بشکهمیلیون

 درروز
6.2- 5.5- 12- 

2222نفت خام در سال  متیمتوسط ق  23.3 33 32.6 دالر/بشکه 

2221نفت خام در سال  متیمتوسط ق  36.3 36 88.63 دالر/بشکه 

 یمیبر بازار محصوالت پتروش 11-دیکوو وعیش ریتأث( 2-3
ورزین، پالستیک و ... به طور مستقیم بر تغییرات تقاضا در محصوالت نهایی همچون اتومبیل، چسب

بازار محصوالت پتروشیمی مؤثر است. تنوع باالی محصوالت تولیدی پتروشیمی سبب شده تا این صنعت نقشی 

. افزایش تقاضای محوری در تأمین مواد و تجهیزات مقابله با ویروس کرونا در سرتاسر جهان پیدا کند

های های بازار پتروشیمی در ماهکننده، گریدهای مختلف پالستیک و ماسک از جمله محرکموادضدعفونی

بیش از دوبرابر  0202کننده( درماه مارس ضدعفونیایزوپروپیل الکل، ) IPAکه قیمت اخیر بوده است. به طوری

                                                           
92 eia 

از قیمت نفت خام برنت در سال  eiaبینی پیش (eia.orgبود.)منبع:  بشکهی هر به ازادالر 60.3، 0291قیمت متوسط نفت خام برنت در سال  99 

میلیون  9بدون کرونا،  0202بینی از رشد تقاضای نفت در سال چنین پیشدالر به ازای هر بشکه بود. هم 62)پیش از شیوع ویروس کرونا( نیز  0202

 (. https://b2n.ir/385218بشکه در روز بوده است )منبع: 

 یهامتیق نیدر نظر گرفته شده است. به منظور تخم هیپا ویدالر به عنوان سنار 06ای رقم بشکهبا  eia ینیبشیپاز  0209در تخمین قیمت سال  90 

 eia نیبا توجه به تخم هیپا ویرو سنارنیتفاوت دارند. از ا گریکدیدالر با  00دو در حدود  نیموجود بود که ا eiaو  IMF نی، تنها دو تخم0202سال 

برآورد شده  0202سال  گرید وی، دو سنار0209در سال  وهایبا استفاده از تفاوت سنار نانهیبو خوش نانهیبدب یوهایسنار نیو به منظور تخم هانتخاب شد

 است.

https://b2n.ir/385218
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 رفاه
بازار خودرو و وسایل الکترونیکی سبب کاهش لیکن کاهش تقاضا در  93افزایش یافت. 0291به نسبت سال 

 شده است. ABSتقاضا در کل زنجیره محصوالتی همچون بوتادین یا 

به طور کلی حوزه تأثیر کرونا بر صنعت پتروشیمی از سه جنبه قیمت فروش محصوالت، حجم 

ت خام و گاز چون قیمت نفوتقاضای محصوالت و نیز قیمت خوراک، قابل بررسی است. متغیرهایی همعرضه

ز های توسعه واحدهای جدید اطبیعی، رشد اقتصاد جهانی )و به تبع تقاضا برای محصوالت نهایی( و نیز برنامه

جمله متغیرهای برونزای این تحلیل هستند. تغییر قیمت نفت خام به طور مستقیم بر قیمت خوراک واحدهای 

ه شدهای صادراتی اعمالاکم بر جهان و محدودیتپتروشیمی اثرگذار است. از سویی، تداوم رکود اقتصادی ح

از سوی کشورها منجر به کاهش تقاضای محصوالت نهایی پتروشیمی مورداستفاده در صنایع تولیدی خواهد 

در این بخش  شد که مستقیماً بر حجم عرضه،تقاضا و قیمت محصوالت پتروشیمی تأثیرگذار خواهد بود.

ت و های باالی نفگانه از طرفی با درنظرگرفتن قیمتدر سناریوهای سهها از تأثیر شیوع کرونا بینیپیش

رنطینه، های قهای پایین نفت و تداوم محدودیتبازگشایی اقتصادی و از طرف دیگر با درنظرگرفتن ادامه قیمت

 ارائه شده است.

 یمیمحصوالت پتروش یبر حجم عرضه و تقاضا ریتأث( 2-3-1
تر بوده، تاثیرات منفی هرچه تولیدات به محصوالت نهایی نزدیکدر زنجیره محصوالت پتروشیمی 

بیشتر بوده است. همانطور که در شکل زیر آمده است طی بر عرضه و تقاضای این محصوالت  91-کووید

ها بوده همچون اتواکسیالت 90، بیشترین کاهش تولید در محصوالت شیمیایی خاص0202ماهه اول سال سه

باشد. بنابراین یک همچون اوره یا متانول می 94مربوط به محصوالت در دسته مواد پایهترین کاهش نیز و کم

سازی ها برای کمیالگوی واحد در خصوص تأثیر کرونا بر بازار پتروشیمی وجود نداشته و بدین جهت بررسی

، یعنی الفینها های اصلی وزارت رفاه با تمرکز بر محصوالت اصلی این شرکتبر پتروشیمی 91-آثار کووید

 ها و متانول خواهد بود.الفینپلی

                                                           
93 ICIS, 2020. 
90 Specialty chemicals 
94 Base Chemicals 
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 ACCمنبع:  – 2222درصد تغییر تولید در سه ماهه اول سال  -8شکل 

در  های تولیدیاتیلنها از پلیدستی، بسیاری از سفارشدر محصوالت پایین به دلیل کاهش تقاضا

 ای وونقل جادهاند. برای مثال کاهش استفاده از وسایل حملاروپا، آمریکا و خاورمیانه طی مدت اخیر لغو شده

 96شده است.و الستیک  ABSهای بوتادین، هوایی منجر به کاهش مصرف تایر و در نتیجه کاهش تقاضای الفین

ای در نقاط مختلف شده های توسعهچنین منجر به تاخیر یا توقف پروژهکاهش تقاضا و افت قیمت هم

ام به رو اقدو یا بعضی از تولیدکنندگان به منظور کمک به ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از ضررهای پیش

 اند.ها کردهمجتمع 97ها و یا کاهش نرخ عملیاتیتوقف فعالیت

تی از شیوع دستری در مقایسه با پایینهمانطور که بیان شد صنایع باالدستی پتروشیمی به میزان کم

اند. لیکن در بخش باالدستی نیز میزان تأثیرگذاری متفاوت بوده و برای مثال واحدهای این ویروس متأثر شده

ها، این ایسه محصول متانول و الفینچنین در مقاند. همپلیمری عمدتا تأثیر بیشتری از کاهش تقاضا پذیرفته

ایی از همتانول بوده که طی مدت اخیر کاهش تقاضا و در نتیجه تولید بیشتری را تجربه کرده است. تفاوت

چنین جمله سهولت توقف واحدهای متانول، کاربرد باالی مشتقات آن در صنایع رنگ و ساختمان و هم

 تر به کاهش تقاضا در بازار دهند.حدهای متانولی واکنشی سریعونقل دریایی آن سبب شده تا وامشکالت حمل

میلیون تن در سال در  1.0به عنوان بزرگترین تولیدکننده متانول دنیا با ظرفیت تولید  90متانکسشرکت 

درصد از ظرفیت تولید خود در کشورهای شیلی و ترینیداد را  02اعالم کرد که حدود  0202 آوریلمارس و 

                                                           
96 https://ihsmarkit.com/research-analysis/covid19-impact-on-c4s-and-rubbers.html  
97 Operating Rate 
90 Methane. 

https://ihsmarkit.com/research-analysis/covid19-impact-on-c4s-and-rubbers.html
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 رفاه
متانول در دنیا  0291درصد از کل عرضه سال  0وی متوقف خواهد کرد. این ظرفیت معادل تا اطالع ثان

میلیون تنی متانول خود در لویزیانا را که در  9.0میلیارد دالری و  9.0چنین این شرکت پروژه هم 91باشد.می

از متنوع  یتوجه آرامکو که برنامه قابل 02ماه به تعویق انداخت. 90شروع شده بود، به مدت  0291جوالی 

 اردیلیم 02تا  34را از  0202را در سال  یگذارهیسرما یها نهیهز زیکرد ن یها را دنبال م یمیدر پتروش یساز

 09.دالر کاهش داده است اردیلیم 32تا  04دالر به 

هزار تن متانول به فروش  61و  47های خارک و فناوران به ترتیب ، پتروشیمی11در فروردین ماه 

آوران در درصد کاهش داشته است. پتروشیمی فن 00و  00رساندند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

های جم، مارون میچنین پتروشیهم 00درصد کاهش فروش را تجربه کرده است. 90مقایسه با ماه اسفند حدود 

در مقایسه با مدت  اند کههزار تن فروش داشته 43و  936، 906به ترتیب  مارون و شازند نیز طی ماه فروردین

 03اند.درصد با کاهش مجموع فروش محصوالت روبرو بوده 07و  0، 1مشابه سال قبل به ترتیب 

 

 منبع: گزارش عملکرد ماهانه در کدال-33پتروشیمی اصلی در فروردین  3تغییر حجم فروش   --6شکل 

بینی و متانول در پورتفوی وزارت رفاه، پیش الفینپلیهای محصولی الفین، باتوجه به اهمیت گروه

ا توجه رفی بالمللی از تأثیر کرونا بر حجم تقاضای این محصوالت مورد بررسی قرار گرفت. از طمؤسسات بین

درصد صادراتی محصوالت پتروشیمی  74به اهمیت استراتژیک دو کشور چین و هند به عنوان مقصد بیش از 

ایران، درصد کاهش تقاضا در این مناطق موردتمرکز قرار گرفت. دو فاکتور تداوم شرایط قرنطینه در بسیاری 

های حاکم ترین عدم قطعیتیمت نفت اصلیچنین کاهش شدید قاز کشورها از جمله چین، هند و اروپا و هم

بر تقاضای محصوالت اصلی هستند. با فرض کنترل شرایط پاندمی و بازگشایی اقتصادها خصوصاً در چین و 

                                                           
91 https://www.methanex.com/news/methanex-reduces-production-levels-trinidad-and-chile 
02 https://www.methanex.com/news/methanex-defers-geismar-3-project-spending-and-provides-business-

update  
09 https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/argus-wp-the-impact-of-coronavirus-on-

propylene.ashx  
 کدال -های خارک و فناورانگزارش وضعیت تولید و فروش پتروشیمی00 

 کدال -های جم، مارون و شازندگزارش وضعیت تولید و فروش پتروشیمی 03

https://www.methanex.com/news/methanex-reduces-production-levels-trinidad-and-chile
https://www.methanex.com/news/methanex-defers-geismar-3-project-spending-and-provides-business-update
https://www.methanex.com/news/methanex-defers-geismar-3-project-spending-and-provides-business-update
https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/argus-wp-the-impact-of-coronavirus-on-propylene.ashx
https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/argus-wp-the-impact-of-coronavirus-on-propylene.ashx
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 بینی، پیش0202دالر در ادامه سال  02ها به حد چنین بهبود شرایط بازار نفت و افزایش قیمتهند و هم

درصد کاهش  0ها حدود الفینپلیدرصد و تقاضای  3ها حدود اضای الفیندرصد، تق 0شود تقاضای متانول می

، 0202ها از کاهش تقاضای محصوالت اصلی پتروشیمی در محدوده سال بینییابد. در جدول زیر خالصه پیش

 شود.مالحظه می

 -2222المللی از تأثیر کرونا بر تقاضای محصوالت پتروشیمی در سال بندی برآورد مؤسسات بینجمع -3جدول 

 ICIS, IHS, S&P global, Methanex, Lyondell basellمنبع: 

 سناریو بدبینانه سناریو پایه سناریو خوشبینانه محصول

-%3 اتیلن  8%-  6%-  

-%2 پروپیلن  3.8%-  8%-  

اتیلنپلی  3%-  8%-  5%-  

پروپیلنپلی  2.7%-  3.7%-  3.7%-  

-%5 متانول  12%-  12%-  

 یمیفروش محصوالت پتروش متیبر ق ریتأث( 2-3-2
. شده است درجهان نیمصرف بنز کاهشوآمد در کشورها موجب گیرانه رفتاتخاذ مقررات سخت

 با کاهش روبرو شده است. در حال حاضر MTBE  تولوئن و لن،یزا مانند ییهایافزودندرنتیجه تقاضا برای 

در ادامه سیر نزولی  متانول متیقچنین هم است. دهیرس 0220از سال  دحد خو نیترنییبه پا MTBE متیق

و یا به مدارآمدن  MTBEو با توجه به شرایط بازار نفت، کاهش تقاضا در مشتقاتی همچون  0290خود از سال 

 هرساند از زغالسنگ را به صفر دیسود تول هیمواجه شده است که حاش یبا کاهش در چین MTOواحدهای 

 راتیبر بازار متانول تأث زین گرید دیواحد جد کیو افتتاح  رانیمتانول ا دیدر سه واحد تول راتی. اتمام تعماست

 00خواهد گذاشت. یمهم

 های روشتوضیح درباره نمودار قیمت محصوالت فوب خلیج فارس دفتر پایین دستی و تحلیل 

آوران، نرخ فروش متانول این شرکت نسبت به مدت مشابه بنابر اظهارات مدیرعامل پتروشیمی فن

 903 برابر 0202فناوران در مارسمتانول صادراتی دالری نرخ درصد کاهش داشته است.  34ا ت 32سال قبل 

دالر به ازای  964نون به حدود لیکن این رقم اک 04و به مقصد چین بوده است. CFRدالر به ازای هر تن با ترم 

 10و در سال  340قیمت متانول به طور متوسط  17و این در حالی است که در سال  06هر تن رسیده است.

های ماهانه، پتروشیمی جم، مارون و شازند طی چنین بنابر گزارشهم 07شد.دالر بارگیری می 042در حدود 

                                                           
00 VCM study, 2020. 

 / ف ن123، نامه شماره 93/0/11کنفرانس خبری مدیر عامل پتروشیمی فناوران، 04 

 ص پ 907/ 9/ 11209902، نامه شماره 02/0/11کنفرانس خبری مدیر عامل پتروشیمی زاگرس، 06 

 ، شرکت پتروشیمی خارک39/6/10های مالی شش ماهه منتهی به صورت07 



  

 

  

های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه
دالر به ازای هر تن به فروش  494و  002، 000نگین قیمت ماه منتهی به فروردین محصوالت خود را با میا

  00دهد.درصد کاهش قیمت  نشان می 0.0و  4.6، 7.0( به ترتیب 10اند که در مقایسه با ماه قبل )اسفند رسانده

 

 ماهانه در کدال منبع: گزارش عملکرد-33پتروشیمی اصلی در فروردین  3تغییر میانگین قیمت فروش  -7شکل 

این نکته قابل ذکر است که بازه تغییرات درنظرگرفته شده در جدول زیر، با توجه به آخرین شرایط 

رت ها بوده و در صوبینانه و بدبینانه از بازگشایی بازارهای صادراتی و رفع محدودیتاندازهای خوشبازار و چشم

 به یکی از دو سر طیف میل خواهد کرد. قیمتتغییرات تغییرات اساسی در عوامل مذکور، طبعا 

 2222المللی از تأثیر کرونا بر قیمت محصوالت پتروشیمی در سال بندی برآورد مؤسسات بینجمع -3جدول 

 سناریو بدبینانه سناریو پایه سناریو خوشبینانه محصول

-%7 اتیلن  12%-  18%-  

-%7 پروپیلن  18%-  22%-  

اتیلنپلی  3%-  11%-  27%-  

پروپیلنپلی  5%-  15%-  28%-  

-%18 متانول  22%-  28%-  

 تأثیر بر خوراک واحدها( 2-3-3
ونقل و جابجایی مسافر در دنیا منجر به اختالالتی در زنجیره صنعت های حملاعمال محدودیت

ده و از ترین حد رسیبه پایینها ونقل، ظرفیت پاالیشگاهپتروشیمی شده است. با کاهش تقاضای سوخت حمل

های پتروشیمی همچون نفتا بعضاً با مشکالتی مواجه شده است. البته با توجه به این جهت تأمین خوراک

وضوع ها نیز با کمبود تقاضا روبرو بوده و این مکاهش تقاضای تولید بنزین، حد پایین نفتای تولیدی پاالیشگاه

نفتا با نفت خام سبب شده تا قیمت این خوراک، به کمترین میزان از مضاف بر رابطه نسبتاً مستقیم قیمت 

                                                           
 شازند، سایت کدالگزارش عملکرد ماهانه پتروشیمی جم، مارون و 00 



 


 

 پتروشیمی محصوالت بازار بر 19-کووید شیوع تأثیر( 2-3

 آمونیاک تقریبا بدون مشکل-واحدهای گازی همچون متانول و اوره برسد. در عین حال خوراک 0220سال 

 شود.تأمین می

از طرفی به دلیل همبستگی قیمت خوراک این واحدها یعنی نفتا، گاز طبیعی و اتان با قیمت نفت 

مطابق  برای مثال ، تأثیرپذیری این واحدها از تحوالت بازار نفت بیش از سایر محصوالت پتروشیمی است.خام

واحدهای مبتنی بر اتان تولیدکننده  دالر( 42)قیمت نفت باالی  تا پیش از رخداد کرونا در جهان شکل زیر

 ا واحدهای کراکر نفتا برخوردار بودند.اتیلن )در خاورمیانه و آمریکا( از مزیت رقابتی نسبتا مطلق درمقایسه ب

در ژانویه این  0202بینی قیمت نفت خطوط پررنگ در نمودار زیر منحنی هزینه تولید اتیلن بر اساس پیش

سال است. واحدهای مبتنی بر نفتا در شرق آسیا و غرب اروپا با هزینه تولید باالتر نسبت به واحدهای کراکر 

اند. سمت راست نمودار قرار دارند و لذا از حاشیه سود کمتری نیز برخوردار بوده اتان آمریکا و خاورمیانه در

در شرایط است.  0202دالری در سال  02چین منحنی هزینه تولید در شرایط قیمت نفت متوسط نمودار خط

ینه زفعلی و افت قیمت نفت، قیمت نفتای این واحدها کاهشی بیش از کاهش قیمت اتان داشته و در نتیجه ه

 تولید اتیلن از طریق نفتا در حالتی کامال رقابتی با اتان قرار گرفته است.

 

 23,2020IHSمنبع:  -های متفاوتهزینه تولید اتیلن در دو سناریو مختلف قیمت نفت و با خوراک -5شکل 

 ع،یبه سه دسته خوراک ما نیمأاز منظر منشاء ت رانیا یمیپتروش یخوراک واحدها یبه طور کل

 یروابط مال میوزارت نفت بر اساس قانون تنظ شوند.یم میتقس یو خوراک گاز (NGL) گازی مایعات خوراک

 یگازچهار هاب  متی)ق یجهان و یداخل متیق نیانگیاساس مرا بر یخوراک گاز متیق مکلف است ،دولت

شود که تابع یم نییتع 14در سال ابالغ وزارت نفت  یبر اساس فرمول زی. خوراک اتان ندینما نیی( تع32ایدن

در این هر تن  یدالر به ازا 022و حداکثر  002اتان  متیست. البته حداقل قو نفتا لنیاتیپل یجهان متیق

                                                           
29 NEA: northeast asia 
WEP: western Europe 
NAM: north america 

 انگلستان  NBP و هلند TTF کانادا، آلبرتا آمریکا، هاب هنری32 



  

 

  

های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه
 والتو محص ینفت یهاوردهآنفت، فر افت شدید قیمت لیبه دل یفعل طیکه در شرا بینی شدهفرمول پیش

 هیبر پا یهاخوراک ریو سا عیما یهاخوراک متیق است. دهیدالر رس 002به کف  اتان متیق ،یمیپتروش

NGL یخوراک روندها متیق ینیشبیفارس محاسبه خواهد شد. در ادامه به منظور پ جیفوب خل %14 یبر مبنا 

 39شود. یداده م حیتوض کیها به تفکمتیق

 خوراک نفتا قیمتتغییرات 
ز ا از همبستگی باالیی برخوردار است.نفت خام  متینفتا و ق متیق رییمتوسط تغمطابق نمودار زیر 

سبک،  از جمله برش عیما یهاخوراک ریسا متیروند ق رییبا تغ ینفتا تطابق مناسب متیروند ق رییتغ سویی

 درصد افت قیمت داشته است. 42حدود  0202شته و طی مدت چهارماهه اول سال و.. دا تینیراف ن،یسنگ

 

 ICIS,2020منبع:  -2222تغییر قیمت انواع خوراک پتروشیمی از ابتدای سال  -3شکل 

 NGLsخوراک  قیمتتغییرات 
 این قیمت ایدارد. در آس یرفتار متفاوت ایاروپا و آس کا،یدر مناطق مختلف آمر گازی مایعات متیق

 یبرا ینیگزیبه خصوص پروپان به عنوان جا NGLنفت خام است . در اروپا  متیق راتییاز تغ یخوب نسبتاً  تابع

 نی. بنابراشود ینسبت به نفتا محاسبه م یکسر مبلغ مشخص ایآن با درصد  متینفتا است و ق یخوراک واحدها

نفت  متیق راتییمعادل با تغ NGL متیق زین اینفت خام است. در آس متیتابع ق NGL متیق زیدر اروپا ن

 متیق تغییرات مطابق ایخوراک را در آس نیا متیق تغییرات توان یم یمناسب بیکرده است و با تقر رییتغ

 انهیدر منطقه خاورم NGL متیق ا،یانه به آسیشده در خاورم دیتول NGLنفت دانست. باتوجه به صادرات عمده 

 .کندیم یرویپ ایآس متیق غالب یاز الگو زین
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 پتروشیمی محصوالت بازار بر 19-کووید شیوع تأثیر( 2-3

 

 2222نفت برنت در هفته دوم ماه مارس  متیق و مقایسه با تغییر و میعانات گازی نفتا متیق راتییتغ -12شکل 

 گاز طبیعیخوراک  قیمتتغییرات 
 متیق .گذشته خود داشت کسالینسبت به  یکاهش قابل توجه 0291در سال  یعیگاز طب متیق

 شیمسئله در افزا نیا یاصل لی. دلافتیکاهش  یوتیبه ازای هر میلیون بی دالر 0.43به  3.24هاب از   یهنر

در  یدالر 99.00 کیبعد از پ ایآس LNG متیبود. ق ایدر دن LNGصادارت  یهارساختیو ز دیتول تیظرف

 0202 لیدر آور یجهان یدر بازارها یعیگاز طب متیق نیانگی. مدیرس0291در  4.01به  0290سپتامبر 

 ،گران بازار لیاست و عمده تحل دهیرس وی یت یب ونیلیدالر به م 9.0به مقدار معادل  یهمگ زیرمطابق شکل 

 LNGگاز  متی. به عنوان مثال، قندکنیم ینیبشیپ  0202سال  یبرارا گاز های تمیق ترینتجربه پایین

 متیق بازگشتگاز  ی. انجمن جهاندیدالر رس 9 یبه رکورد منف آوریلدر  30ژاپن LNG متیبر اساس ق کایآمر

LNG  سال  یبرا یعیگاز طب متیق ینیبشیکرده است. پ ینیبشیرا پ یبه مقدار قبل 0209تا زمستان سال

 0209سال  یدالر و برا 0.91و  9.10 بیبه ترت کایآمر یو اطالعات انرژ یانرژ ستادیبر اساس مطالعه ر 0202

 است. 3.21و  0.03 بیبه ترت

 

 S&P Globalمنبع:  -2222 آوریلقیمت گاز طبیعی در سه بازار جهانی تا پایان  -11شکل 

                                                           
30 US GULF COAST LNG NETBACKS FROM THE PLATTS JKM DROPPED 



  

 

  

های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه
یرات المللی درصد تغیها و برآوردهای بینبینیبندی پیشهای خوراک داخلی و نیز جمعبا درنظرگرفتن فرمول

گانه در جدول زیر آمده است. با توجه به فرمول سناریوهای سهقیمت خوراک به تفکیک نوع خوراک و در 

باشد و برآوردهای کاهش شدید قیمت نفتا و تاحدی اتیلن میقیمتی اتان که تابعی از قیمت نفتا و پلی

دالر به ازای هر تن در هر سه سناریو در  002شود  کف قیمتی این فرمول یعنی بینی میاتیلن، پیشپلی

 باشد.درصد کاهش قیمت خوراک اتان می 1است که به معنای  نظرگرفته شده

 2222بینی درصد تغییر قیمت خوراک پتروشیمی در سال پیش -8جدول 

 سناریو بدبینانه سناریو پایه سناریو خوشبینانه نوع خوراک

-%13 گاز طبیعی  33%-  35%-  

-NGLs 23%نفتا و   83%-  16%-  

-%3 اتان  3%-  3%-  

 شرکتها انیبر سودوز راتیتاث لیتحل( 3

با توجه به تاثیرپذیری صنعت پتروشیمی از دو مسیر تغییر تقاضای محصوالت و همچنین قیمت نفت، 

باشد. کاهش همزمان تخمین سرانگشتی از ایجاد ضرر و یا سود در یک شرکت پتروشیمی امکان پذیر نمی

بینی تأثیرات بدون اجرا روی اعداد و ارقام شود تا پیشموردنیاز، سبب میقیمت فروش محصوالت و خوراک 

شود تا با منطقی که در ادامه ها امکان ناپذیر باشد. از این رو در این بخش تالش میدقیق صورت مالی شرکت

ایط سود عایدی مجموعه وزارت رفاه در شر« درصد تغییر»نتایجی به صورت میزان  ،توضیح داده خواهد شد

 .شودآمده ارائه جدید پیش

های داخلی در های رسمی شرکتچنین دادهالمللی و همبندی برآوردهای موسسات معتبر بینجمع

ای چنین تغییر در تقاضها، خوراک و همخصوص تأثیر کرونا بر صنعت پتروشیمی از سه جنبه درآمدهای شرکت

 چنین نرخ باالیرو و همهت درک بهتری از آینده پیش، ارائه شد. به جهای قبلدر بخش محصوالت پتروشیمی

کردن آثار مثبت یا منفی کمّی 33این برآوردها در سه سناریو ارائه شد. های اخیر،در ماه هابینیتغییر پیش

د ها از صورت سورکتبینی این شهای دقیق پیشها مستلزم در اختیار داشتن دادهبر شرکت 91-شیوع کووید

بینی گانه بر ارقام پیشباشد. در واقع با اعمال سناریوهای سهپیش از شیوع این بیماری می 9311و زیان سال 

 شود. لیکن به دلیل عدماندازه گیری می« عدد مطلق»ها، آثار مثبت یا منفی این موضوع در قالب یک شرکت

( 9317ی دردسترس )، آخرین سال مال«91-ها بدون شیوع کوویدشرکت 9311بینی سال پیش»دسترسی به 

                                                           
ترین ترکیب حالتی ترکیب سناریویی وجود دارد. لیکن محتمل 1تقاضا، در مجموع با توجه به درنظرگرفتن سناریوها در بخش خوراک، قیمت و  33 

ت های پایین نفت در نتیجه تداوم سیاسهای متوسط و قیمتهای باالی نفت و بازگشایی اقتصادی، قیمتاست که با درنظرگرفتن سه سناریوی قیمت

 ت.های صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اسقرنطینه و محدودیت



 


 

 شرکتها سودوزیان بر تاثیرات تحلیل( 3

شرکت اصلی پورتفو به صورت کامل  6به عنوان مبنا درنظرگرفته شده است. به این منظور پروفایل مالی 

 استخراج شد.

در بخش درآمدها بر درآمدهای عملیاتی  91-مورداستفاده، فرض شده است که شیوع کووید منطقدر 

ی عملیاتی )هزینه خوراک( اثرگذار است. بنابراین از ها)شامل تناژ و قیمت فروش داخلی و صادراتی( و هزینه

روی های نیهای مالی، مالیات، درآمد ارائه خدمات و یا هزینهبررسی تأثیر کرونا بر سایر فاکتورها همچون هزینه

ردن کگانه صفر درنظرگرفته شده است. دخیلنظر شده و تغییر این عوامل در سناریوهای سهانسانی صرف

روشیمی های پتهای شرکتبر سبد هزینه عاملبا توجه به شکل زیر و تأثیر ویژه این  ،تامین خوراک صِرف هزینه

 قابل دفاع است. ،های الفینی همچون جم، مارون و شازندخصوصاً پتروشیمی

 

 37های مالی صورتپتروشیمی اصلی پورتفوی وزارت رفاه مطابق  6ها در هزینه ترکیب -12شکل 

باشد. با های خوراک واحدها متشکل از حجم خوراک مصرفی و نرخ این خوراک میمجموع هزینه

توجه به مجموع برآوردها از کاهش تقاضای محصوالت پتروشیمی و در نتیجه کاهش نرخ عملیاتی واحدهای 

د. از این رو و با فرض نسبت تقریبا با کاهش روبرو خواهد بو قطعاً موجود، حجم خوراک مصرفی این واحدها نیز

یک بین تغییر حجم خوراک و حجم تولید، برآوردها از کاهش حجم خوراک نزدیک به کاهش تقاضای بهیک

های تاریخی سه شرکت جم، مارون و خارک نیز آزمون این موضوع در داده محصوالت در نظرگرفته شده است.

 تغییر حجم خوراک و تغییر فروش با واقعیت همخوانی دارد. شده و نتایج نشان داد فرض نسبت ثابت بین 

 گروه 4 به هابر اساس جداول برآوردشده از تغییر قیمت و تقاضا در بخش قبل، سبد درآمدی شرکت

حصوالت بندی مدسته بندی شد. در جدول زیر به صورت خالصه دسته و سایر متانول ، سوخت،الفینپلی، الفین

های چنین بر اساس گزارشهم شود.یمت و تناژ فروش، مالحظه میبرای سهولت استفاده در سناریوهای ق

ها از نظر تعداد و ماهه این شرکت 9شرکت اصلی )جم، مارون، شازند، فناوران و خارک(، تغییرات  4عملکرد 

 شود.، مالحظه می6محصول در جدول نرخ فروش 



  

 

  

های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه
 ,ICISمنبع:  -های اصلیبر تناژ و قیمت فروش محصوالت پتروشیمی 13-بندی برآوردها از تأثیر شیوع کوویدجمع  -6جدول 

IHS, S&P global های جم، شازند، فناورانرسانی شرکتو کنفرانس اطالع 

 

ها به صورت جزء به جزء، میزان گانه بر پروفایل مالی شرکتسناریوهای سهبر این اساس و با اعمال 

بر اساس نتایج جدول  ست.تغییر سود خالص عایدی وزارت رفاه در شرایط جدید حاصل از کرونا، برآورد شده ا

 زیر، شیوع کرونا منجر به کاهش سود سه شرکت فناوران، خارک و مارون شده است.

 های وزارت رفاهبرآورد تغییر سود خالص عایدی زیرمجموعه -7جدول 

هاشرکت بینانهخوشسناریو    
افزایش قیمت نفت -1  

بازگشایی سریع -2  
 سناریو پایه

 سناریو بدبینانه
کاهش شدید قیمت نفت -1  

رکود شدید -2  
    پتروشیمی جم

    پتروشیمی فناوران

    پتروشیمی خارک

    پتروشیمی امیرکبیر

    پتروشیمی مارون

    پتروشیمی شازند

تغییر مجموع سود عایدی 

 های وزارت رفاهزیرمجموعه
2.6   

برداری خواهند ها از شرایط جدید پیش آمده فرصت بهرهبعضی از شرکت دهدنتایج نهایی نشان می

ز شیوع های قبل ابینیها به دلیل تبعات حاصل از کاهش قیمت نفت، نسبت به پیشداشت و سود این شرکت

ها، کرونا افزایش خواهد یافت. لیکن با توجه به میزان سهامداری متفاوت وزارت رفاه در هر یک از این پتروشیمی

تأثیرگذاری هر یک از آنها در تغییر سود مجموع متفاوت خواهد بود. در نمودار زیر تأثیر تغییر سود هر شرکت 

 شود.بر تغییر مجموع سود، مالحظه می

گروه

سناریو بدبینانهسناریو پایهسناریو خوش بینانهسناریو بدبینانهسناریو پایهسناریو خوش بینانه

%8-%28-%20-%15-%10-%6-%4-%3-الفین

%4-%31-%23-%15-%8-%6-%4-%3-پلیمر

%19-%20-%25-%20-%15-%12-%10-%8-متانول

%31-%22%30-%25-%20-%5-%3-%2-سوخت

%22-%139%20-%15-%10-%5-%3-%2-سایر

تغییرات حجم وفروش شرکت ها در سال 2020

برآیند پیش بینی های مؤسسات معتبر

میانگین تغییرات در 2020

میانگین تغییرات 1ماهه 5 شرکت 

اصلی

فروردین 99 نسبت به اسفند98

نرخ فروشتعداد فروش
نرخ فروشتعداد فروش
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 منبع: محاسبات تحقیق -سهم هر شرکت از تغییر سود مجموع وزارت رفاه در سه سناریو -13شکل 

 سود، عمدتا بر 91-های ایجاد شده حاصل از شیوع کوویدمیزان تأثیر محدودیت 7طبق جدول 

این واحدهاست که  (نفتای)ها بوده است. دلیل این امر نیز خوراک مایع های الفینی کمتر از متانولیشرکت

مرکبیر های الفینی، پتروشیمی اسبب شده تا در شرایط فعلی مزیت رقابتی داشته باشند. در بین پتروشیمی

توان همانطور که از شکل زیر پیداست سهم بیشتری از خوراک خود را به صورت مایع تأمین کرده، لذا می

 ست.های اصلی برخوردار امقایسه با سایر پتروشیمیها در گفت در شرایط فعلی از امتیاز کاهش بیشتر هزینه

 

 هاهای مالی شرکتمنبع: صورت -های اصلیهای خوراک پتروشیمیسهم هر خوراک در مجموع هزینه -13شکل 

شرکت اصلی به نرخ خوراک مایع بیش از گاز است. در  6ای، حساسیت مجموع سود در بین متغیرهای هزینه

ها فوب خلیج فارس( و نرخ باالتر آن در مقایسه با سایر خوراک %14گذاری خوراک مایع )واقع فرمول قیمت

 شرکت افزایش یابد. 6درصد سود مجموع  2.1درصد کاهش نرخ نفتا  9سبب شده تا طبق شکل زیر با 

متانولی )فناوران و  هایهای پتروشیمیونقل با وجود سهم باالی در سبد هزینههای حملچنین هزینههم



  

 

  

های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه
چنین در مقایسه هم درصد خواهند داشت. 2.9شرکت اصلی تأثیری کمتر از  6خارک(، لیکن در مجموع سود 

برابر تأثیر بیشتری در وضعیت سود  6تغییر حجم خوراک، هر یک واحد تغییر در خوراک نفتا و اتان حدود 

 گذاری وزارت رفاه دارد.راک در پورتفوی سرمایهها گذاشته که نشان از اهمیت باالی این خومجموع شرکت

 

 منبع: محاسبات تحقیق-ایدرصد تغییر در متغیرهای هزینه 1شرکت اصلی به  6حساسیت سودمجموع  -18شکل 

های اصلی و ها در میزان فروش و درآمدهای پتروشیمیالفینپلیاز طرفی به دلیل سهم باالی گروه 

قیمت باالی این محصوالت، تأثیر افزایش یا کاهش قیمت این محصوالت بر سودمجموع، قابل توجه بوده به 

)بدون افزایش مقدار فروش(، حدود  الفینپلیدرصد افزایش قیمت فروش  9که مطابق شکل زیر، هر طوری

ها و روندهای آتی آن الفینپلیدهد. مطالعات مربوط به بازار ت رفاه را افزایش میدرصد سود مجموع وزار 9.3

خصوصاً با تغییر تعادل اخیری که در این حوزه به واسطه حضور قدرتمند آمریکا ایجاد شده برای مجموعه 

 وزارت رفاه ضروری است.

 

 منبع: محاسبات تحقیق-درصد تغییر در متغیرهای درآمدی و نرخ ارز 1 شرکت اصلی به 6حساسیت سودمجموع  -16شکل 
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باشد. های پتروشیمی قابل توجه بوده است، نرخ ارز میمتغیر دیگری که تأثیرات آن بر وضعیت سود شرکت

 تواند به از طرق زیر باشد:مکانیزم اثر کرونا بر بازار ارز به صورت کلی می

 فت به دلیل شوک تقاضا، میتواند منجر به محدودیت ارزی شود.کاهش قیمت نفت: کاهش قیمتی ن 

 کاهش درآمد صادرات غیر نفتی به دلیل افت قیمت نفت و افت شاخص بازارهای مالی جهان 

 محدودیت معامالتی با کشورهای همسایه 

 کاهش تقاضا ارز مسافرتی 

 روسیموثر بر آن که از و هایزمیاست تا مکان ازیکرونا بر نرخ ارز، ن روسیجهت برآورد اثرات گسترش و

تقاضا به وجود آمده است،  دیاز کاالها کاهش شد یاریاول در بس یمشخص باشند. در وهله شوندیم یناش

 هایمتیتقاضا ق شوک لیمثال نفت به دل ی. براشودیکشور م یارز یمنجر به کاهش درآمدها امر نیهم

ونا، حجم از انتشار کر یریشگپی جهت مرزها شدنبسته لیبه دل گری. از طرف دکندیمرا تجربه  ینییپا اریبس

تقاضا  دیکاهش شد نیحوزه است. همچن نیدر ا یکرده که خود عامل مهم دایکاهش پ زین یمبادالت ارز

نرخ  افزایش با توجه به عوامل فوق .شودیم ییشناسا عالف هایزمیازمکان یکیبه عنوان  زین یارز مسافرت یبرا

دور از انتظار نخواهد بود. لیکن به دلیل پیچیدگی تفکیک تأثیر شیوع کرونا بر نرخ ارز از سایر  11در سال  ارز

به دلیل اهمیت موضوع، نرخ ارز از  اما از طرفیعوامل مؤثر بر آن، درصد مشخصی در مدل سناریو وارد نشد. 

رصد افزایش نرخ ارز منجر به افزایش د 9مالحظه شد،  94متغیرهای تحقیق حذف نشد. همانطور که در شکل 

 های وزارت رفاه خواهد شد.ع شرکتدرصدی سود مجمو 9.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

های زیرمجموعه وزارت ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای صادراتی و سود عایدی شرکت

 رفاه

 یبندجمع

در این گزارش با بررسی پورتفوی سهامداری وزارت رفاه از طریق دو زیرمجموعه سازمان تأمین 

ر های اصلی با تأثیشرکتهای پتروشیمی، محصوالت و اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت

درصدی بر سود عایدی مجموعه این وزارتخانه انتخاب شده و در مرحله بعد با مرور کلیه برآوردها  02بیش از 

وکار صنعت پتروشیمی، میزان تأثیر بر ابعاد مختلف کسب 91-ها از تأثیر شیوع ویروس کوویدبینیو پیش

 ر نتیجه سود عایدی دو زیرمجموعه اصلی وزارت رفاه، برآورد شد.ها و دشرکت کرونا بر تغییر درآمد و هزینه

ها در این بازار در کنار تأثیر منفی شرایط ایجاد شده در بازار نفت و آینده تیره بهبود قیمت

کننده های مختلف مصرفهای ایجاد شده در نقاط مختلف دنیا بر رشد اقتصاد و تقاضای بخشمحدودیت

ها رشد منفی تقاضا و قیمت محصوالت را در این صنعت بینیشده تا غالب پیش محصوالت پتروشیمی سبب

بینی نمایند. از سوی دیگر همبستگی باالی قیمت خوراک محصوالت پتروشیمی با پیش 0202برای سال 

شده که  0202ماهه اول سال  0خوراک واحدهای پتروشیمی در  قیمت نفت خام، سبب افت شدید قیمت

شود تا انتهای سال در سطوح پایین باقی بماند. این موضوع سبب شده تا کرونا همچون چاقویی میبینی پیش

دهد شیوع کرونا به طور کلی گانه نشان میدولبه در صنعت پتروشیمی عمل نماید. نتایج سناریوهای سه

بر  ا واحدهای مبتنیهای مایع را در سطحی به شدت رقابتی بواحدهای الفینی و مبتنی بر نفتا و سایر خوراک

های که با وجود کاهش تقاضا و قیمت محصوالت این واحدها، کاهش هزینهاتان قرار داده است. به نحوی

 جبران کرده و موجب سودآوری بیشتر واحدهای خوراک مایع شده است.تا حدی افت درآمدها را  ،خوراک

یدی در منطقه اروپا و آسیای شرقی با شدن محصوالت تولتر و با توجه به رقابتیلیکن از دیدی کالن

های لجستیک، ها همچون هزینههای کاهش هزینهمحصوالت ارزان خاورمیانه، در صورت عدم اتخاذ استراتژی

زایش ها را افهای بلندمدت این شرکتتر قرار خواهند گرفت که ریسکهای ایرانی در رقابتی شدیدپتروشیمی

های کرایه حمل و یرانی در دو بازار اصلی چین و ترکیه در حال حاضر نرخهای امزیت پتروشیمی خواهد داد.

 هایتواند منجر به تداوم مزیتمدت میباشد؛ حفظ این مزیت در میاننیز مرز زمینی با کشور ترکیه می

 ها در رقابت با تولیدکنندگان آمریکایی و عربستانی شود.شرکت

بر تغییر نرخ ارز صفر در نظرگرفته شده. علت نیز متأثر بودن در مدل سناریوی این تحقیق تأثیر کرونا 

ی بینی و جداسازی تأثیر این بیمارهای بسیاری دیگر است که عمالً امکان پیشتغییرات قیمت ارز از مکانیزم

بودن غالب سازد. لیکن به دلیل صادرکنندهبر افزایش یا کاهش نرخ ارز یا در مدت محدود غیرممکن می

اً با که صرفها تأثیر ویژه ای دارد. به طوریهای سودوزیان این شرکتنرخ ارز بر صورت ،پتروشیمی هایشرکت

درصدی نرخ تسعیر ارز و بدون تأثیر عوامل دیگر از جمله نرخ خوراک و قیمت محصوالت، سود  92افزایش 

 درصد رشد خواهد کرد. 90ه مجموعا عایدی دو زیرمجموعه وزارت رفا



 


 

 بندیجمع

اضای نفت و به دنبال آن قیمت نفت، موجب کاهش قابل توجه سرمایه گذاری چند کاهش شدید تق

سال آتی در صنعت نفت و گاز دنیا خواهد شد. این مسئله باعث کاهش عرضه آتی و پیک قیمت نفت و گاز 

غم رشود. شدت حلقه های رکود و رونق صنعت نفت تعیین کننده میزان رشد آتی قیمت نفت است. علیمی

 بی نظیر اقبال سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دنیا، دوره شکوفایی بورس ایران آغاز شده است.افت 

مهیا  راطرح ها صنعت پتروشیمی ایران  به منظور اتمام، ظرفیت جذب سرمایه سرمایه های خرد مردمی

ز ا ا برنامه مناسبتواند بمی کشورعمده صنعت پتروشیمی  نداررفاه به عنوان یکی از سهاموزارت. کندمی

مند شود و در بهره این بخشبرای اتمام طرح های نیمه تمام  ،ابزارهای نوین تامین مالی بازار بورس طریق

دوره رونق صنعت نفت عواید قابل توجهی را به دست آورد. استفاده از این فرصت بی بدیل تاریخی، نیازمند 

لوازم پیاده سازی ابزارهای شیمی برای چند سال آتی و مطالعه دقیق روند قیمت نفت، گاز و محصوالت پترو

 به آن پرداخته شود. مجزااست در فرصتی  ضروریه است که تامین مالی از طریق بازار سرمای


