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مدیر پرتفوی هلدینگ شرکت تاپیکو در گفتوگو با هفته نامه بورس:

تاپیکو سرمایهدارترین شرکت بازار سرمایه میشود
در ابتدا یک توضیح کلی درباره فعالیتهای شرکت بدهید.
تاپیکو هلدینگی فعال در حوزه نفت و گاز ،صنعت پتروش��یمی ،صنعت س��لولزی و صنعت الستیک
و پالس��تیک اس��ت .البته وزن دو صنعت نخست بسیار بیشتر از صنعت سلولزی و الستیک و پالستیک
اس��ت .حدود  90تا  95درصد سرمایهگذاریهای شرکت در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است .تاپیكو
سبد متنوعی از سهام شرکتهای تولیدكننده محصوالت شیمیایی مانند الفین ،متانول ،اوره ،پیویسی،
آروماتیك ،روانكار ،قیر و ...دارد.
هلدينگ تاپيكو داراي فروش ساالنه تلفيقی بالغبر هفت هزار ميليارد تومان و داراي بيش از  17هزار
نفر پرس��نل شاغل در گروه است .سهام تاپيكو در تيرماه  1392در بازار دوم بورس با قيمت  350تومان
هر سهم (ارزش بازار  10،325ميليارد تومان) كشف شد و تاكنون حدود شش هزار ميليارد تومان سود
نقدي به سهامداران پرداخت کرده است.
بيش از  90درصد س��هام تاپيكو در اختيار شستا ،مجموعه صندوق عشاير و شركت پرديس رفاه قرار
داشته و حدود هشت درصد ساير سهامداران حقوقي و حدود دو درصد نيز در اختيار سهامداران حقيقي
اس��ت .در حال حاضر بيش از  26،500نفر س��هامدار حقيقي تاپيكو هستند .در سال  1394تاپيكو رتبه
 49را از نظر سود خالص در بين  100شركت برتر پتروشيمي جهان براساس ارزيابي مؤسسه بينالمللي
 ICISبه خود اختصاص داد.
الزم به ذکر است که مديرعامل تاپيكو (محمدحسن پيوندي) يكي از چهرههاي شناخته شده داخلي و
بينالمللي در عرصه پتروشيمي است؛ ايشان دو بار در سالهاي  2015و  2016در بين 30مدير قدرتمند
جهان در حوزه پتروشيمي براساس رتبهبندي مؤسسه بينالمللي  ICISقرار گرفت.
وضعیت بازار تاپیکو چطور است؟
ارزش بازار شرکت در بازار سرمایه بین  8هزار تا  8300میلیارد تومان و سرمایه ثبتی  4350میلیارد
تومان اس��ت .به لحاظ رتبهای ،بزرگترین هلدینگ کش��ور خلیج فارس اس��ت و پس از آن ،شرکتهای
س��رمایهگذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تأمین (تاپیکو) و نفت و گاز پارس��یان در رتبه دوم و سوم قرار
Â¯{Â°ÌaZeÃZ´ËZmش��رکت ( )NAVحدود  12هزار میلیارد تومان است و نسبت قیمت به
دارند .خالص ارزش داراییهای
 NAVتقریبا بین  65تا  70درصد است.

برنامهای برای ورود شرکتهای غیربورسی به بورس دارید؟
قطعا ورود ش��رکتهای غیربورسی به بورس یکی از برنامههای مدنظر است که در حال امکانسنجی
برای تحقق آن هس��تیم .البته برخی اقدامات درخصوص ورود بعضی از ش��رکتها انجام ش��ده اس��ت،
ضمن آنکه هم اکنون در حال انجام کارهای پذیرش هلدینگ سلولزی هستیم .عالوهبر آن ،برنامه ورود
پتروشیمی غدیر به بورس را هم داریم.

مروارید اسالمی ارزش بازار هش�ت هزار تا  8300میلیارد تومان و سرمایه ثبتی 4350
خبرنگار
میلی�ارد توم�ان و  12هزار میلی�ارد تومان خال�ص ارزش داراییهای
ش�رکت ( )NAVبخشی از عملکرد یکی از بزرگترین هلدینگهای کشور؛ تاپیکو است.
هلدینگی فعال در حوزه نفت و گاز ،صنعت پتروش�یمی ،صنعت س�لولزی و الس�تیک و
پالستیک که طرحهای گستردهای در شرکتهای زیرمجموعه خود دنبال میکند .هرچند
گ�ره تحریم روند کار را در برخی از پروژههای این مجموعه و ش�رکتهای تحت مدیریت
با چالش مواجه کرده بود اما گش�ایشهای برجام بس�تر مناس�ب برای حرکت را فراهم
کرد .مدیر پرتفوی ش�رکت س�رمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در گفتوگو با
هفتهنامه بورس بزرگترین پروژه تاپیکو با س�هم  49درصدی را پروژه پاالیش�گاه نفت
ستاره خلیجفارس ،یکی از همان طرحهای ملی ثمربخش به مدد برجام در تولید محصول
بنزین در کش�ور عن�وان میکند که موجب خودکفایی ای�ران در این زمینه خواهد بود به
نحوی که با تکمیل ظرفیت تولید ،روزانه  12میلیون لیتر بنزین تولید خواهد شد .پروژهای
که عالوه بر اشتغالزایی برای بیش از  10هزار نفر در راستای شعار سال جاری یعنی اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اش�تغال اس�ت و البته میتواتد با صادرات بخشی از فروش محصوالت
پاالیش�گاه برای اقتصاد ارزآوری داش�ته باش�د .امیر مهدی صبائی در این گفتوگو به
تش�ریح عملکرد تاپیکو پرداخته و برنامههای آتی را تببین کرد .پاالیش�گاه آناهیتا و
پاالیش�گاه میعانات گازی س�یراف در حوزه نفت و گاز ،طرح پتروالفین فناوران و مطالعه
طرح اوره  2در خراسان در حوزه پتروشیمی ،تشکیل هلدینگ سلولزی و برنامه افزایش
س�رمایه از مبلغ  4350میلیارد تومان به مبل�غ  8150میلیارد تومان برخی از مواردی بود
که وی به آنها پرداخت.

وضعیت صادرات شرکت چطور است؟
تاپیكو یك هلدینگ پتروش��یمی است و طبیعتا شرکتهای زیرمجموعه دارای محصوالت صادراتی و
ارزآوری باال هستند .در صنعت پتروشیمی محصوالتی چون متانول و اوره و در صنعت فرآوردههای نفتی
محصول قیر از جمله محصوالت صادراتی در گروه تاپیكو هس��تند ،ارزش ریالی صادرات در گروه تاپیكو
e ÉZÅÉY~³ÄËZ»¶Zu
¼¸{Â{cÓÂv»ºÆ{°
Â°ÌaZیتوان گفت هلدینگ تاپیکو
مجموع م
هزار میلیارد تومان بوده است .در
در سال مالی گذشته بیش از 2
سهم قابل توجهی را در صادرات و ارزآوری برای صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور دارد.
عملکرد سهم محصوالت در سود حاصل از سرمایهگذاریهای تاپیکو
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جایگاه تاپیکو در کشور  -سهم از ظرفیت تولید در ایران
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جایگاه تاپیکو در جهان  -سهم از ظرفیت تولید در جهان
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در حوزه الس�تیک و پالس�تیک هم فعال هس�تید ،دراین چه بخش چه پروژههایی
»²ÀË|¸Å{Ã||Ì·ÂeÊ¼ÌÁfaÊ¸YcÓÂv»Â¼n
دارید؟
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س��هامدار  51درصدی گروه صنعتی بارز هس��تیم که در این شرکت پروژه الستیک بارز کردستان به
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¼¸Ê¼ÌÁfaz]{YÂy®Ì°¨eÄ]ÊeZÌ¸¼{Â{°بس��یار خوبی روی سهام بارز در
تازگی توس��ط رئیس جمهوری افتتاح ش��د .به دلیل همین پروژه اقبال
]½À
بازار سرمایه از سال گذشته تا كنون وجود داشته و این سهم بازده خوبی را در یك سال گذشته نصیب
PVC
سهامداران کرده است.
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پروژه پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس چطور پیش میرود؟
ب��ا بهرهبرداری کام��ل از این پروژه حوزه نف��ت و گاز ،در تولید محصول بنزین در کش��ور خودکفا
خواهیم ش��د .خوراک ورودی این پاالیش��گاه  360هزار بشکه میعانات گازی است که در سه فاز 120
هزار بش��کهای وارد میش��ود .آنچه در حال حاضر وجود دارد و توس��ط رئی��س جمهوری و همراهان
ایش��ان افتتاح ش��د ،یک فاز یا  120هزار بشکه از  360هزار بش��که است .محصول بنزین هم در حال
حاضر  12میلیون از  36میلیون لیتر یعنی یک س��وم ظرفیت اس��می به بهرهبرداری رسیده است که
بین ش��ش تا هفت میلیون لیتر تولید میش��ود و به زودی و با افزایش تدریجی ظرفیت تولید روزانه
 12میلی��ون لیتر بنزین تولید خواهد ش��د .این بزرگترین پروژه تاپیکو اس��ت که س��هم  49درصدی
در آن دارد.
پروژههای دیگری هم در دست اقدام دارید؟
بله ،پروژههای دیگری نیز مانند پاالیش��گاه آناهیتا و پاالیشگاه میعانات گازی سیراف در حوزه نفت و
گاز در دست بررسی و مطالعه داریم .ظرفیت پاالیشگاه میعانات گازی سیراف  60هزار بشکه در روز است
که پیشنهاد دو برابر شدن این ظرفیت به  120هزاربشكه در روز و بهرهمندی از صرفه مقیاس در دست
بررسی است،در حال حاضر قرار است یک شرکت معتبر بینالمللی در حوزه پتروشیمی مطالعات دقیقی
انجام دهد و ما با اتکا به نتایج گزارش امكان سنجی آن مجموعه تصمیمگیری کنیم.
مورد بعدی پاالیش��گاه آناهیتا در ش��هر کرمانشاه است که مقرر شده  150هزار بشکه نفت سبک و
سنگین به فرآوردههای نفتی تبدیل کند؛ البته چالشهایی پیش روی این پروژه وجود دارد؛ این استراتژی
در تاپیكو دنبال میشود که طرحها در کنار سواحل برده شود تا پتانسیل صادرات داشته باشند .بنابراین
بردن این پروژه به کرمانش��اه مس��تلزم رایزنیهایی با وزارت نفت به منظور ایجاد جذابیتهایی برای ما
مانند لحاظ کردن تخفیفهای بیش��تر اس��ت .همچنین هزینه سرمایهگذاری برای این پروژه باال و بیش
از س��ه میلیارد یورو برآورد شده است كه این رقم حتی برای هلدینگی در مقایس تاپیکو نیز قابل توجه
است و باید پیشبینیهای الزم برای تأمین منابع آن انجام شود .این طرح نیز در حال حاضر در مرحله
مطالعه و بررسی بیشتر قرار دارد.
در حوزه پتروشیمی چطور؟
ن حوزه هم در دس��ت اس��ت .ابتدا طرح پتروالفین فناوران؛ این پروژه گاز
طرحهای مختلفی در ای 
طبیعی را ابتدا به متانول و س��پس متانول را به الفی��ن ،اتیلن ،پروپیلن یا پلیپروپیلن تبدیل میکند.
این پروژه در فرآیند اخذ مجوزهای الزم و گرفتن زمین قرار دارد .شرکت پتروشیمی فناوران به عنوان
مجری این پروژه در حال حاضر ساالنه بین حدود  900هزار تا یک میلیون تن متانول تولید میکند.
طرح دیگر در دس��ت مطالعه طرح اوره  2در خراس��ان است؛ پتروشیمی خراسان مجری این پروژه نیز
ساالنه بین  600تا  700هزار تن اوره تولید میکند.
طرحهای ذكرشده از تمام زوایا از جمله اقتصاد طرح مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه تصمیم در
خصوص ادامه آنها منوط به تصمیمات هیأت مدیره است .از دیگر پروژههای با پیشرفت قابل توجه میتوان
به پتروشیمی مرجان اشاره كرد كه تاپیكو سهامدار  33درصدی آن (به صورت مستقیم و غیرمستقیم)
است .این شركت در سال  97تولیدكننده حدود یك میلیون و  600هزار تن متانول در سال است كه
امیدواریم بهرهبرداری كامل از این طرح باعث رشد سود عملیاتی تاپیكو شود .طرح بعدی پتروشیمی
ایالم است كه تولیدكننده پروپیلن و پلی اتیلن است و در حال حاضر كمتر از ظرفیت اسمی در حال
فعالیت است و در صورت بهره برداری كامل دارای آثار مثبت سود و زیانی بر تاپیكو خواهد بود .سال
گذشته ارزش روز این شركت توسط یكی از شرکتهای تأمین سرمایه به مبلغ حدود  3هزار میلیارد تومان
برآورد شد.
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ب�ه نقطه عطف اقتصاد ایران هم اش�اره کنیم؛ گش�ایشهای برجام ب�رای تاپیکو چه
دستاوردهایی داشت؟
گشایشهای برجام بیشترین تاثیر خود را در طرح پروژه بزرگ ستاره خلیج فارس داشت؛ طرحی که
در دوران اوج تحریمها یعنی بین س��الهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۲تقریبا متوقف ش��د و روند پیش��رفت آن به
دلیل اینکه امکان ورود تجهیزات به کشور وجود نداشت ،با سرعت بسیار پایین انجام میشد .عالوهبر آن،
گش��ایش اعتبار و نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی بخش دیگری از کار بود که به سختی انجام
میش��د .بخش��ی از موضوع هم سیاسی است؛ بهرهبرداری از فاز اول طرح ستاره خلیج فارس و به نوعی،
خودکفایی در صنعت بنزین (هنوز كمی مازاد مصرف بر تولید در کشور وجود دارد) یكی از آثار برجام در
گروه تاپیكو است .در واقع فاصلهای تا خودکفایی در تولید بنزین نمانده و امیدواریم در آینده نزدیك و با
ورود فازهای دوم و سوم ستاره خلیج فارس به مدار تولید به خودکفایی در محصول بنزین برسیم .فارق از
هرگونه رویكرد سیاسی ،یكی از آثار برجام چه با نگاه ملی و چه با نگاه سهامداری ،تسریع در بهرهبرداری
از فاز اول طرح پاالیشگاه  360هزار بشکهای بوده است ،پیشبینی میشود تنها با راهاندازی فاز اول حدود
2میلیارد یورو فروش محصوالت و فرآوردههای این پاالیش��گاه باش��د .پس از اتمام کامل پروژه ،فروش
پاالیشگاه میعانات گازی بین شش تا هفت میلیارد یورو خواهد بود .این پروژه موجب اشتغالزایی برای
بیش از  10هزار نفر میشود که در راستای شعار سال جاری یعنی اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال است.
همچنین ،بخشی از فروش محصوالت پاالیشگاه صادر خواهد شد که برای اقتصاد ارزآوری خواهد داشت.
بهعالوه ،موجب جلوگیری از خامفروشی میعانات گازی نیز خواهد شد كه همگی اهمیت این پروژه را از
نگاه ملی آشكار میکند .همانطور که میدانید میعانات گازی از لحاظ فنی ،ارزش افزوده و حاشیه سود
عملیاتی بیشتری در مقایسه با فرآیند تبدیل نفت به فرآوردههای نفتی دارند.

در حوزههای دیگر چطور؟
عملکرد سود عملیاتی به تفکیک خوراک در بخش پتروشیمی
¯¶½Z»Âe{ZÌ¸Ì» ]¢·Z]Ê¼ÌÁfaz]{Â°ÌaZeÊeZÌ¸¼{Â
دسترس��ی به دانش فنی مورد نیاز ،امكان جذب س��رمایه از خارج كشور ،تسهیل در شرایط حمل و
کل سود عملیاتی تاپیکو در بخش پتروشیمی :بالغ بر  1091میلیارد تومان 1395/02/31 -
نقل و بیمه محصوالت پتروشیمی ،بهبود روند گشایش اعتبارات ارزی و تسهیل مبادالت مالی ،امكان
Ê^Ì¯eYÂy
تأمی��ن قطعات،كاتالیس��ت و  ...همگی از نتایج بالقوه و بالفعل برجام هس��تند .بنابراین تحقق آرام اما
ËZ»YÂy
پیوسته برجام را باید به فال نیک گرفت.
ËZ»ÁZ³





در این زمینهحتما با چالشهایی هم مواج ه هستید .مشکالت مهمی که تاپیکو با آنها
مواجه است ،چیست؟
یكی از چالشهای ما تأمین مالی است .تاپیکو برای پروژههای خود نیاز به جذب سرمایهگذار خارجی و
تأمین مالی ارزی دارد .به تازگی در بورس صحبت از انتشار اوراق بدهی ارزی شده است ،به طور قطع اگر
چنین سازوکاری به وجود بیاید و امكان تأمین مالی ارزی با نرخ مناسبی فراهم شود ،تاپیکو جزو متقاضیان
است .در حال حاضر بهای تمام شده پول یا میانگین موزون هزینه سرمایه بیش از  ۲۷یا  28درصد است و
به همین دلیل تمایل زیادی داریم که پول با بهای تمام شده باال را با تأمین مالی ارزانتر جایگزین کنیم .اگر
بتوانیم میانگین موزون هزینه سرمایه را کاهش دهیم ،ساالنه مبلغ قابل توجهی کاهش هزینههای مالی و
ایجاد ارزش افزوده خواهیم داشت و ارزش بازار تاپیکو و قیمت سهام آن افزایش خواهد یافت.
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صنعت سلولزی چطور؟
در این حوزه یك هلدینگ س��لولزی تشکیل دادیم و شرکتهای فعال در صنعت سلولزی که پیشتر
تاپیکو س��هامدار آنها بوده را به هلدینگ سلولزی منتقل کردیم .مهمترین شرکتهای حاضر در صنعت
Â°ÌaZeÉZÅÉY~³ÄËZ»¶Zu{ÂYËZÀY®ËÅºÆ
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كاسپین هستند.
متعلق به گروه تاپیكو كاغذسازی كاوه ،كارتن سازی ایران و چوب خزر
سلولزی
عملکرد سهم هریک از صنایع از سود حاصل از سرمایهگذاریهای تاپیکو
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چه شرکتهایی را در بورس دارید؟
تاپیكو سهامدار بزرگترین شرکتهای حاضر در صنایع شیمیایی و نفت و گاز از جمله مارون ،جم ،فناوران،
خراسان ،غدیر ،برزویه ،مروارید ،ایرانول ،نفت پاسارگاد و  ...است .ارزش روز پرتفوی بورسی تاپیكو بیش از 9
هزار میلیارد تومان است به طوری که این مجموعه در حال حاضر باالتر از شرکتهایی مانند سرمایهگذاری
غدیر ،گروه مپنا و كشتیرانی ایران هشتمین شركت بزرگ در بازار سرمایه محسوب میشود.

در این بین از تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور هم باخبرید؟
بله؛ سرمایهگذاران خارجی مایل به ورود به این حوزه هستند اما در عین حال بسیار ریسکگریزند و
به دنبال فضای آرام و کمریسک هستند .ایران از لحاظ رتبه اعتباری همچنان در زمره سرمایهگذاریهای
نس��بتا پرریس��ک قرار دارد و هر س��رمایهگذاری حاضر به ورود به آن نیست و حتی س��رمایهگذاران با
ریس��کپذیری باال هم ترجیح میدهند در فضای سیاس��ی آرام وارد اقتصاد کش��ور شوند .امید است با
گش��ایشهای حاصل شده ،به مرور زمان این اتفاق بیفتد و شرکتهای داخلی از جمله تاپیكو بتوانند با
تأمین مالی ارزانتر ،برای سهامداران خود ایجاد ارزش افزوده کنند و ارزش بازار شرکتها و بازار سرمایه
افزایش یابد .در اين ارتباط تاپيكو درصدد انتشار اوراق سلف ارزي به پشتوانه محصوالتي مانند متانول و
اوره اس��ت .البته اجرايي شدن آن ممكن است در كوتاهمدت ميسر نباشد ،اما به دنبال آن هستيم كه از
پتانسيلهاي تاپيكو در حوزه تأمین مالي به بهترین شکل بهرهمند شويم.
در حوزه تأمین مالی داخلی چه اقداماتی انجام گرفته است؟
تاپیكو در س��ال  95برای اولین بار در بازار س��رمایه اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار
فروش تبعی روی سهام پتروشیمی جم به مبلغ بیش از  270میلیارد تومان کرد .همچنین  300میلیارد
تومان تأمین مالی برای س��تاره خلیج فارس از طریق انتش��ار اوراق س��لف موازی بنزین در بورس انرژی
انجام شد .تأمین مالي از طريق انتشار اوراق اختيار فروش تبعي يكي از شيوههاي نوين در بازار سرمايه
بهخصوص براي ش��رکتهاي س��رمايهگذاري و هلدينگ است .در اين شيوه ناش��ر اقدام به انتشار اوراق
اختيار فروش تبعي روي يك سهم کرده ،سپس سهام به انضمام اختيار فروش تبعي را به فروش رسانده
و ميتواند از اين محل تأمین مالي کند .اين شيوه تأمین مالي مورد تاييد كميته فقهي سازمان بورس نيز
قرار گرفته است .ضمن آنکه تاپیكو متقاضی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره سهام نیز هست كه
البته منوط به اخذ مجوز از كمیته فقهی سازمان بورس و تدوین دستورالعملهای مربوط است .یكی از
استراتژیهای تاپیكو استفاده مناسب از ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه است.
برنامه افزایش سرمایه تاپیکو در چه مرحلهای قرار دارد؟
تاپیك��و برنامه افزایش س��رمایه از مبلغ  4350میلیارد تومان به مبل��غ  8150میلیارد تومان را در
دس��تور كار دارد؛ این افزایش س��رمایه به منظور جبران مخارج سرمایهای در سنوات اخیر بوده است؛
˽˼
در صورت اجرایی ش��دن آن تاپیكو به بزرگترین ش��ركت بازار س��رمایه از منظر سرمایه تبدیل خواهد
ش��د؛ همچنین ارزش ب��ازار تاپیكو از حدود  8هزار میلیارد تومان به بی��ش از  12هزار میلیارد تومان
افزایش یافته و در زمره  3ش��ركت بزرگ بورس بر اس��اس ارزش بازار قرار خواهد گرفت که با موافقت
س��هامداران در مجمع فوق العاده،آثار و تعدیالت مثبت ناش��ی از این افزایش س��رمایه به بازار بهنحو
مقتضی اعالم خواهد شد.

