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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.

بــا افزایــش قیمــت اوره در بازارهــای جهانی تا محــدوده ۹۰۰
دالر در هــر تــن و عــدم تامیــن تندر یــک میلیونی اوره هندوســتان،
اوج فصــل زمســتان و نگرانــی از تامیــن گاز ،بــازار اوره همچنــان
بــه افزایــش بیشــتر قیمــت اوره امیــدوار اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه هندوســتان مجــددا  ۲تنــدر جدیــد بــرای تامیــن اوره از
تولیدکننــدگان و تاجــران برگــزار کــرده اســت.
شــاخصهای بورســی آمریــکا تحــت تاثیــر افزایــش
ســوددهی شــرکتهای بــزرگ ایــن کشــور در وضعیــت خوبــی
قــرار دارنــد تــا جایــی کــه بیشــتر شــاخصها اکنــون بــه قلــه خود
از مــاه نوامبــر ســال قبــل تاکنــون رســیدهاند .بــا ایــن حــال نگرانی
از تــورم و اخــال در زنجیــره تامیــن کمــاکان روی رفتــار معاملهگران
ســایه انداختــه اســت.
ســازمان جهانــی غــذا در بیانیــهای اعــام کــرد متوســط
قیمــت اقــام غذایــی در ســطح جهانــی بــه باالتریــن ســطح خــود
در یــک دهــه اخیــر رســیده اســت.
قیمــت نفــت پــس از دو روز رشــد متوالــی کــه تحــت تاثیر
تصویــب الیحــه زیرســاخت آمریــکا و صــادرات چیــن داشــت ،در
معامــات روز ســه شــنبه بــازار جهانــی کاهــش پیــدا کــرد.

بــا افزایــش خرید از ســوی واردکننــدگان در بحبوحه شــرایط
اقلیمــی نامســاعد و صعــود قیمتهــای کــود ،بهــای معامــات
گنــدم در شــیکاگو بــرای نخســتین بار در  ۹ســال گذشــته بــه باالی
هشــت دالر در هــر بوشــل صعــود کــرد.
شــرکت جنــرال الکتریــک کــه زمانــی ارزشــمندترین شــرکت
جهــان بــود ،در یــک انحــال مبهــوت کننــده بــه ســه شــرکت
جداگانــه تجزیــه خواهــد شــد.
در معامــات روز دوشــنبه بازارهــای مالــی آمریــکا ارزش بازار
ارزهــای دیجیتالــی بــرای ســاعاتی به باالی ســه تریلیون دالر رســید
کــه ایــن رقــم رکــورد تاریخــی جدیــدی بــرای رمزارزهــا محســوب
میشــود .همزمــان بیتکویــن رکــورد قیمتــی جدیــد  68هــزار
دالری را ثبــت کــرد.
رئیسجمهــور آمریــکا در بیانیــهای نوشــت :روابــط مــا
بــا ایــران همچنــان عــادی نشــده اســت؛ بنــا بــه همیــن دلیــل
وضعیــت اضطــراری کــه در  14نوامبــر  1979اعــام شــده بــود و
اقدامــات اتخــاذ شــده در آن روز ،بایــد پــس از  14نوامبــر  2021نیــز
ادامــه پیــدا کننــد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

بانــک مرکــزی بــا انتشــار گزیــده آمارهــای اقتصــادی
در پایــان شــهریور  ،۱۴۰۰حجــم نقدینگــی را  ۴۰۶۷هــزار و ۶۰۰
میلیــارد ناموت اعــام کــرد کــه حاکــی از رشــد  ۴۰.۵درصــدی
نقدینگــی نســبت بــه پایــان شــهریور ســال گذشــته اســت .این
شــاخص نســبت بــه اســفندماه ســال گذشــته معــادل  ۱۷درصد
رشــد داشــته اســت.
گمــرک اعــام کــرد :ایــران از ابتــدای ســال  ۱۴۰۰تــا پایان
مهــر ،حــدود  ۹۹میلیــون تــن کاال بــه ارزش تقریبــی  ۵۵میلیــارد
دالر را بــا کشــورهای جهــان تبــادل کــرده اســت .در ایــن مــدت
 ۱۴۲کشــور بــه صورت مســتقیم کاالی ایرانــی را خریــداری کردند
و  ۱۱۰کشــور نیــز فروشــنده کاال بــه ایــران بودنــد.
بــا مصوبــه هیــات مدیــره بــورس ،دکتــر محمود گــودرزی
بــه عنــوان مدیرعامــل و ســکاندار جدیــد بــورس تهــران برگزیــده
شد .
بانــک مرکــزی اعــام کــرد :مرحلــه نوزدهــم حــراج اوراق
مالــی اســامی دولتــی کــه مقــرر بــود  ۱۸آبــان  ۱۴۰۰اجــرا شــود،
ملغــی و تاریــخ جدیــد اطالعرســانی خواهــد شــد.

مهمترین اخبار داخلـی

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایرانخــودرو بــا بیــان اینکــه
طبــق تصمیــم وزارت صمــت ،از هفتــه آینــده تیــراژ تولیــد
روزانــه ایرانخــودرو بــه بیــش از  ۲۵۰۰دســتگاه خواهــد رســید
کــه نســبت بــه برنامــه مصــوب ،روزانــه  ۲۰درصــد تیــراژ تولیــد
افزایــش خواهــد یافــت.
طبــق اعــام مدیرعامــل شــرکت فــوالد خوزســتان ،رکــورد
روزانــه تولیــد شــمش تختــال پــس از پنــج ســال بــا تولیــد ۷
هــزار و  ۳۳۸تــن شکســته شــد.
براســاس مصوبــه کمیتــه خــودرو امــکان فــک رهــن
محصــوالت ایــران خــودرو و ســایپا زودتــر از موعــد فراهــم و
ممنوعیت یکســاله فــروش خودروهای خریــداری شــده از کارخانه
برداشــته شــد .همچنین،بــا مصوبــه شــورای هماهنگــی ســران
قــوا ،قیمتگــذاری دســتوری از صنعــت خــودرو حــذف شــد.
طبــق اعــام معــاون بــورس کاالی ایــران ،خودروهایــی
کــه مشــمول قیمتگــذاری نیســتند منعــی بــرای عرضــه در
بــورس کاال ندارنــد و مذاکراتــی بــرای عرضــه ایــن خودروهــا در
بــورس کاال انجــام شــده اســت.

گزارش ارزش معامالت

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان 45درصد افزایش دارد.

روند بازار سرمایه

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله قبلی به میزان  2درصد افزایش دارد.

معامالت بورس کاال

صداقــت
کارآمـــد
اســــت

حباب سکه مثبت  135هزار ناموت میباشد.

حباب سکه

مــس

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  0.38درصد کاهش پیدا کرد.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

نرخ سنگ آهنی جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  13درصد کاهش دارد.

اوره

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

جــدول فــوق براســاس گــزارش فعالیــت مهــر 1400و آخریــن قیمــت معاملــه شــده بــروز شــده اســت .کمتریــن

نســبت  p/navمربــوط بــه نمــاد وســکرمان و بیشــترین مربــوط بــه نمــاد وهامــون میباشــد.

 NAVهفتگی

شگویـا
مجتمــع پتروشــیمی شــهید تندگویــان بــا نمــاد شــگویا در ســال
 ۱۳۷۷در جهــت تولیــد محصــول  PETو  PTAاحــداث شــد .ایــن

شــرکت بــه عنــوان بزرگتریــن و تنهــا تولیــد کننــده  PET/PTAدر
ســطح کشــور میباشــد.

تحلیـل هفته

معرفی مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان :
مجتمــع پتروشــیمی شــهید تندگویــان در ســال  ۱۳۷۷در ضلــع شــمال غــرب خلیــج فــارس در اســتان خوزســتان ،ســایت
چهارمنطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی بنــدر امــام خمینــی و در زمینــی بــه مســاحت  ۳۴هکتــار جهــت تولیــد محصــول

 PETو  PTAاحــداث شــد .شــرکت پتروشــیمی شــهید تندگویــان بــه عنــوان بزرگتریــن و تنهــا تولیدکننــده PET/
 PTAدر ســطح کشــور میباشــد .پتروشــیمی شــهید تندگویــان بزرگتریــن تولیدکننــده محصــوالت مهــم و اســتراتژیک

پلیاتیلــن ترفتــاالت ( )PETو اســید ترفتالیــک خالــص ( )PTAدر کشــور بــوده کــه ایــن شــرکت از  ۳بخــش تولیــدی
شــامل شــیمیایی ،پلیمــری و نســاجی تشــکیل شــده اســت.

سهامداران مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان :

فرایند تولید مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان :
ابتــدا بــا ترکیــب پارازایلیــن و منواتیلنگلیکــول ،محصــول میانــی  PETســاخته میشــود ،ســپس در مرحلــه بعــدی

محصــول میانــه بــه  PTAتبدیــل میشــود.
جایگاه شگویا در صنعت پتروشیمی :

پتروشــیمی تندگویــان تنهــا شــرکتی اســت کــه در کشــور محصــول مهــم و اســتراتژیک پلیاتیلــن ترفتــاالت گریــد بطــری

را در ایــران تولیــد میکنــد .ایــن محصــول نقــش تعیینکننــد های در بهبــود ســطح رفــاه و بهداشــت عمومــی جامعــه

ایفــا میکنــد .تولیــد محصــوالت متنــوع و بــا کیفیــت در حوز ههــای مختلــف در زمینــه نســاجی نیــز از دیگــر نقــاط

قــوت شــرکت اســت .برخــورداری از تکنولــوژی روز دنیــا ،دسترســی بــه بنــادر صادراتــی ،آزادراه ،خــط آهــن و خطــوط
کشــتیرانی بینالمللــی از جملــه مزیتهــای رقابتــی شــرکت اســت.

آمار تولید و فروش مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان :
تولید :

شــرکت دارای دو خــط تولیــد  ۳۵۰هــزار تنــی  PTAمیباشــد .در مجمــوع ظرفیــت اســمی شــرکت  ۷۰۰هــزار تــن و
ظرفیــت عملــی آن  ۶۴۰هــزار تــن میباشــد .قدیمــی بــودن سیســتم کنترلــی ابــزار دقیــق و نیــاز بــه بروزرســانی آن،
کمبــود برخــی تجهیــزات خــاص و همچنیــن ضعــف در طراحــی از جملــه مهمتریــن دالیــل اختــاف بیــن ظرفیــت اســمی

و عملــی شــرکت بــوده اســت .شــرکت در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری  ۲۸۴هــزار تــن  PTAتولیــد کــرده اســت.
پیشبینــی میشــود حجــم تولیــد  PTAشــرکت در نیمــه دوم ســال بــه  ۳۱۲هــزار تــن افزایــش یابــد.

فروش :

مقــدار فــروش  PTAدر نیمــه اول ســال جــاری  ۲۷۶هــزار تــن بــوده اســت .پیشبینــی میشــود در کل ســال جــاری

مقــدار فــروش  PTAبــه  ۵۶۱هــزار تــن برســد .بــرای ســال  ۱۴۰۱نیــز مقــدار فــروش ۵۷۴ PTAهــزار تــن بــرآورد
میگــردد.

درآمد عملیاتی :

درآمــد عملیاتــی شــرکت در شــش مــاه ابتــدای ســال  ۷۳۵۵میلیــارد ناموت بــوده اســت .پیشبینــی میشــود تــا پایــان

ســال فــروش شــرکت بــه  ۱۶۵۸۰میلیــارد ناموت افزایــش یابــد .الزم بــه ذکــر اســت نــرخ محصــوالت شــرکت همبســتگی

کامــل بــا قیمــت نفــت دارد .از ســوی دیگــر مهمتریــن عامــل نوســانات ســود شــرکت ،مارجیــن و گــپ قیمتــی بیــن
نر خهــای گریــد بطــری و الیــاف بــا نــرخ مــواد اولیــه ( پارازایلیــن و منواتیلــن گالیــکل ) میباشــد .در تحلیــل فــوق

فــرض بــر آن اســت کــه متوســط مارجیــن  ۶مــاه ابتــدای ســال پابرجــا باقــی بمانــد.

بهای تمام شده :

 ۸۱درصــد بهــای تمــام شــده مصرفــی مربــوط بــه مــواد مســتقیم ۱۷ ،درصــد مربــوط بــه ســربار و  ۲درصــد مربــوط بــه
دســتمزد مســتقیم میباشــد .از ســوی دیگــر  ۶۵درصــد مــواد مســتقیم مصرفــی مربــوط بــه پارازیلیــن ۳۱ ،درصــد مربــوط

بــه منواتیلــن گالیکــول و  ۴درصــد مربــوط بــه اســید اســتیک میباشــد .ایــن ســه مــاه اولیــه بــه ترتیــب از پتروشــیمی

نــوری ،پتروشــیمی مــارون و پتروشــیمی ف ـنآوران خریــداری میگــردد .الزم بــه ذکــر اســت بــر خــاف همبســتگی کامــل
نــرخ محصــوالت بــا قیمــت نفــت ،نــرخ مــواد مســتقیم همبســتگی حــدود  ۶۰درصــد بــا تغییــرات قیمــت نفــت دارنــد.

مفروضات :
بــرای تحلیــل ســود شــرکت از دو ســناریو کلــی اســتفاده شــده اســت .در ســناریو بدبینانــه گــپ بیــن نرخهــا در شــش ماهــه دوم
ســال هماننــد شــش ماهــه اول ســال و بــرای ســال  ۱۴۰۱برابــر بــا متوســط تاریخــی لحــاظ شــده اســت.

در این حالت سود هر سهم برای سالهای مالی  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱به ترتیب ۱۵۲ ،و  ۱۰۴ناموت برآورد میگردد.
در ســناریو معقوالنــه گــپ بیــن نرخهــا در شــش ماهــه دوم ســال هماننــد شــش ماهــه اول ســال و بــرای ســال  ۱۴۰۱برابــر بــا نــرخ هــای
نزدیکتــر لحــاظ شــده اســت .در ایــن حالــت ســود هــر ســهم بــرای ســالهای مالــی  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱بــه ترتیــب ۱۵۲ ،و  ۱۴۴ناموت بــرآورد میگــردد.

صورت و سود زیان در حالت سناریو دوم :

***تحلیل حساسیت سود  ۱۴۰۱شرکت با در نظرگرفتن مارجین سناریو دوم و تغییرات احتمالی نفت و دالر

میتوان اظهار داشت در سال  ۱۴۰۱سود این شرکت در بازه  ۱۷۵-۱۴۰ناموت قرار خواهد داشت.
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