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**الزم به توضیح است گزارشها و تحلیلهای منتشر شده توسط این کارگزاری،

به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمیباشد.

بنیــاد تتــر بــا صــدور بیانی ـهای اعــام کــرد دســتورالعمل
جدیــدی را بــه اجــرا خواهــد گذاشــت تــا جلــوی اســتفاده از
پولشــویی بــا اســتفاده از ایــن رمــزارز بــه ویــژه در پرداختهــای
فرامــرزی گرفتــه شــود.

گلدمــن ســاکس پیشبینــی کــرد بهبــود قــوی تقاضــای
جهانــی میتوانــد قیمــت نفــت برنــت در پایــان امســال را بــه
رقمــی باالتــر از  ۹۰دالر کــه ایــن بانــک پیشبینــی کــرده بــود،
برســاند.

خبــر ورود مســترکارت غــول پرداخــت آمریکایــی بــه بــازار
رمزارزهــا باعــث تقویــت جایــگاه صعودیهــا شــده اســت.
مســترکارد در حــال همــکاری بــا پلتفــرم بکــت اســت تــا امــکان
ارایــه خدمــات مبتنــی بــر رمزارزهــا را بــرای بنگاههــای تجــاری و
بانکهــای کوچــک بــرای مشــتریان خــود فراهــم کنــد.

پدیــده جــوی النینــا کــه معمــوال زمســتان ســردتری را بــه
همــراه مــیآورد ،در راه اســت و انتظــار مــیرود بحــران انــرژی
آســیا را وخیمتــر کنــد .چندیــن کشــور و بــه خصــوص چیــن
کــه مصرفکننــده انــرژی بزرگــی اســت ،بــا افزایــش قیمتهــای
ســوخت ،کمبــود بــرق یــا محدودیــت عرضــه بــرای صنایــع
ســنگین دســت و پنجــه نــرم میکننــد .زمســتان ســردتر بــه
تقاضــا بــرای گرمایــش اضافــه کــرده و باعــث افزایــش بیشــتر
قیمتهــا میشــود.

دادههــای منتشــر شــده از ســوی وزارت بازرگانــی چیــن
نشــان میدهــد کــه ســرمایهگذاری خارجــی مســتقیم در چیــن
در  ۹مــاه امســال بــه  ۸۵۹.۵۱میلیــارد یــوان (  ۱۲۹.۲۶میلیــارد دالر)
رســیده کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه منتهــی بــه
ســال قبــل  ۱۹.۶درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
قیمــت طــا در معامــات روز چهارشــنبه بــازار جهانــی
تحــت تاثیــر قــوی شــدن ارزش دالر و بــازده اوراق قرضــه آمریــکا،
کاهــش یافــت و از مــرز کلیــدی  ۱۸۰۰دالر فاصلــه بیشــتری گرفت.

جــو بایــدن ،رییسجمهــور آمریــکا محــدود نگــه داشــتن
عرضــه از ســوی اوپــک را عامــل قیمتهــای بــاالی نفــت
خوانــد .بایــدن گفــت انتظــار دارد قیمــت بنزیــن در آمریــکا پــس
از ســال جدیــد رو بــه کاهــش بگــذارد .گزینههــای کوتاهمــدت
معــدودی بــرای مالیــم کــردن قیمتهــای بــاالی ســوخت دارد و
عربســتان ســعودی توانایــی آرام کــردن بــازار را دارد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

کارگــروه اقــدام ویــژه مالــی اعــام کرد ایــران را در فهرســت
ســیاه خــود باقــی نگــه مـیدارد .ایــران ســال قبــل بــه فهرســت
ســیاه  FATFاضافــه شــد.
احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در
احکامــی جداگانــه محمدرضــا فرزیــن و آیـتاهلل ابراهیمــی را بــه
مــدت دو ســال بــه ترتیــب بــه عنــوان مدیــران عامــل بانکهــای
ملــی ایــران و ســپه منصــوب کــرد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه مذاکــره بــا
چینیهــا بــرای ســاخت مســکن در ایــران گفــت کــه آنهــا قــرار
اســت تکنولــوژی وارد کننــد نــه اینکــه بســازند.
مرکــز آمــار ایــران تــورم ســاالنه مهــر مــاه  ١٤٠٠بــرای
خانوارهــای کشــور بــه  ٤٥,٤درصــد رســیده که نســبت بــه همین
اطــاع در مــاه قبــل ٠.٤ ،واحــد درصــد کاهــش نشــان میدهــد.
همچنیــن نــرخ تــورم ســاالنه بــرای خانوارهــای شــهری و
روســتایی بــه ترتیــب  ٤٤,٧درصــد و  ٤٩.٦درصــد اســت کــه بــرای
خانوارهــای شــهری  ٠.٤واحــد درصــد کاهــش و بــرای خانوارهای
روســتایی  ٠.١واحــد درصــد کاهــش داشــته اســت.

مهمترین اخبار داخلـی

براســاس گــزارش بانــک مرکــزی تولیــد ناخالــص داخلــی
کشــور بــا نفــت و بــدون نفــت (بــه قیمتهــای پایــه ســال
 )۱۳۹۵در فصــل اول ســال  ۱۴۰۰در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال
قبــل ،بــه ترتیــب  ۶.۲و  ۴.۷درصــد افزایــش یافــت.
تولیــد شــمش آلومینیــوم در مجمــوع شــش ماهــه
نخســت ســال جــاری از  ۲۶۰هــزار تــن شــمش فراتــر رفتــه کــه
نســبت بــه میــزان تولید در مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ۲۳
درصــدی را نشــان میدهــد امــا میــزان تولیــد آلومینــا کاهشــی
ثبــت شــده اســت.
نایــب رئیــس انجمــن صنعت تایــر ایــران گفت :صــادرات
تایــر بــا قیمتهــای پایــه صادراتــی فعلــی (چهــار دالر) عمــا
امکانپذیــر نیســت و بــا توجــه بــه ممنوعیــت صــادرات تایــر از
ســال  ۱۳۹۷تــا کنــون ،ایــن انجمــن خواســتار اصــاح قیمتهای
پایــه صادراتــی از چهــار دالر بــه حــدود  ۲.۵دالر شــده اســت.
وزیــر نفــت از عــزم وزارت نفــت بــرای پرداخــت بدهــی
گازی بــه ترکمنســتان خبــر داد و گفــت :بیــش از  ۲.۸میلیــارد لیتر
ســوخت مایــع در مخــازن نیروگاههــا و صنایــع ذخیــره شــد.

گزارش ارزش معامالت

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  23درصد کاهش دارد.

روند بازار سرمایه

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله قبلی به میزان  6درصد کاهش دارد.

معامالت بورس کاال

صداقــت
کارآمـــد
اســــت

حباب سکه مثبت  250هزار ناموت میباشد.

حباب سکه

مــس

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  6درصد کاهش دارد.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

نرخ سنگ آهنی جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  5درصد کاهش دارد.

اوره

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان 7درصد افزایش دارد.

جــدول فــوق براســاس گــزارش فعالیــت شــهریور 1400و آخریــن قیمــت معاملــه شــده بــروز شــده اســت .کمتریــن
نســبت  p/navمربــوط بــه نمــاد وبانــک و بیشــترین مربــوط بــه نمــاد وپخــش مــی باشــد.

 NAVهفتگی

کطبـس

شــرکت ذغالســنگ نگیــن طبــس در ســال  1378در اصفهــان

تاســیس شــد و بــا در اختیــار گرفتــن بخشــی از معــادن
ذغالســنگ طبــس شــامل معــدن اولیــه شــماره  2پــروده و یــال

شــمالی معــدن شــماره  3پــرورده طبــس فعالیــت خــود را آغــاز

نمــود .در دیمــاه  1382نیــز شــرکت مجــوز ورود بــه بازار ســرمایه
را دریافــت کــرد .ایــن شــرکت در زمــره بزرگتریــن تولیدکننــدگان

ذغالســنگ خــام ککشــو در ایــران اســت.

تحلیـل هفته

سرمایـه شرکت فرآوری ذغالسنگ نگیـن طبس :
تغییرات ســرمایه شرکت به شرح جدول زیر است:

سهامداران

شرکت فرآوری ذغالسنگ نگیـن طبس :

جایگاه شرکت در صنعت :
شــرکت ذغالســنگ نگیــن طبــس تولیدکننــده زغالســنگ خــام اســت و در بیــن شــرکتهای فعــال در ایــن صنعــت در رده
چهــارم قــرار دارد .جــدول زیــر ســهم شــرکت از بــازار داخلــی را نشــان میدهــد.

مقدار تولید و فروش شرکت فرآوری ذغالسنگ نگیـن طبس :
مقــدار ظرفیــت تولیــد اســمی ســاالنه  175هــزار تــن میباشــد و شــرکت بــاالی ظرفیــت اســمی خــود تولیــد میکنــد .نمــودار زیــر تولیــد چنــد
ســال اخیــر شــرکت را نشــان میدهــد:

نرخ فروش شرکت فرآوری ذغالسنگ نگیـن طبس :
نــرخ فــروش محصــوالت شــرکت براســاس درصــدی از نــرخ شــمش میباشــد .نمــودار زیــر نــرخ فــروش یکســال اخیــر را بصــورت ماهانــه نشــان
میدهــد:

بهای تمام شده :
بیش از  40درصد بهای تمام شده شرکت مربوط به حقوق و دستمزد و بیش از  20درصد نیز مربوط به مواد کمکی میباشد.

صورت سود و زیان :

مفروضـات شرکت فرآوری ذغالسنگ نگیـن طبس :
مفروضات سود برآوردی برای نیمه دوم سال  1400و نیز دوره  12ماهه سال  1401به شرح زیر است :

کارآمد؛ تجارت امن برای همه
تهران ،خیابان وحید دستگردی غربی (ظفر) ،حد فاصل بلوار آفریقا و ولیعصر ،پالک 352
91007287
www.irankbc.com
irankbc
karamadbc

