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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.

گــزارش آژانــس بیــن المللــی انــرژی اعــام کــرد :تولیــد
روســیه  90هــزار بشــکه در روز ،در مــاه اکتبــر افزایــش یافــت و بــه
 9.91میلیــون بشــکه در روز رســید .پیشبینــی میشــود عرضــه
نفــت بــه جــز اوپــک پــاس در ســال  2022بــه میــزان  1.9میلیــون
بشــکه در روز افزایــش مییابــد.
در دیــدار مجــازی جــو بایــدن ،رئیسجمهــور آمریــکا بــا
شــیجینپینگ ،همتــای چینــی خــود گفتگوهــا درخصــوص
موضوعــات اســتراتژیک و اساســی بــود و صحبتــی از تعرفههــا و
روابــط تجــاری نشــد.
رئیسجمهــور آمریــکا کــه مدعــی اســت کشــورش بــرای
بازگشــت بــه برجــام آمادگــی دارد ،گفــت عرضــه نفــت بــه بــازار
جهانــی بــه انــدازهای کافــی اســت که شــرایط بــرای کاهــش خرید
نفــت و فراوردههــای نفتــی از ایــران فراهــم شــده اســت.
وزارت بازرگانــی چیــن گــزارش داد کــه میزان ســرمایهگذاری
خارجــی مســتقیم در چیــن در  ۱۰مــاه نخســت امســال بــه ۹۴۳.۲
میلیــارد یــوان ( ۱۴۱.۲میلیــارد دالر) رســیده کــه این رقم در مقایســه
بــا مــدت مشــابه منتهــی بــه ســال قبــل  ۲۰.۳درصــد افزایــش
نشــان میدهــد.

سیانبیســی گــزارش داد ،ممکــن اســت ســرانجام
هویــت ساتوشــی ناکاموتــو -خالــق بیتکویــن -کــه همــواره
ناشــناس باقیمانــده اســت ،مشــخص شــود.
در حالــی کــه انتظــار میرفــت بزرگتریــن اپدیــت
بیتکویــن در طــول چهــار ســال اخیــر تاثیــر مثبتــی بــرای بــازار
رمزارزهــا بگــذارد ،قیمــت بیتکویــن بــه محــدوده قیمــت  58هزار
دالر رســید و همزمــان آلتکوینهــا نیــز ریــزش کردنــد.
قیمــت طــا در معامــات هفتــه جــاری بــازار جهانــی تحت
تاثیــر تــداوم چشـمانداز تورمــی ،بــا وجــود افزایــش شــاخص دالر
و نــرخ بهــره اوراق قرضــه ،اندکــی افزایــش پیــدا کــرد .بــا وجــود
اینکــه شــاخص دالر بــه باالتریــن ســطح خــود در  ۱۶مــاه اخیــر
رســیده و نــرخ بهــره اوراق خزانــه  ۱۰ســاله آمریــکا باالتــر رفتــه،
قیمــت طال از زمان انتشــار گــزارش  CPIدر چهارشــنبه گذشــته۱.۸ ،
درصــد افزایــش داشــته اســت.
دبیــرکل اوپــک پیشبینــی کــرد بــازار نفــت از مــاه دســامبر
دچــار مــازاد عرضــه میشــود و ســال آینــده در وضعیــت اشــباع
عرضــه میمانــد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از برنامــه ایــن وزارتخانــه
بــرای افزایــش درآمدهــای دولــت و جبــران کســری بودجــه
بــدون آثــار تورمــی از طریــق فــروش امــوال مــازاد و راکــد
دولــت خبــر داد.
نماینــدگان مجلــس بــا دو فوریــت و یــک فوریــت الیحه
حــذف ارز ترجیحــی مخالفــت کردنــد ایــن الیحــه بــه صــورت
عــادی در دســتور کار مجلــس قــرار گرفــت .نایــب رییــس
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت کــه دولــت بــه
دنبــال حــذف ارز ترجیحــی نیســت بلکــه میخواهــد شــیوه
پرداخــت ایــن یارانــه بــه شــیوه مســتقیم تغییــر کنــد.
حــدود هفــت مــاه اول امســال بیــش از  ۱۱.۵میلیــارد دالر
کاالی اساســی بــه طــور قطعــی ترخیــص و وارد کشــور شــده که
 ۶۳درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد دارد.
جدیدتریــن گــزارش ماهانــه اوپــک نشــان داد کــه
قیمــت نفــت ســنگین ایــران مــاه میــادی گذشــته حــدود ۱۱
درصــد افزایــش داشــت .میانگیــن قیمــت نفــت ســنگین ایــران
از ابتــدای ســال  ۲۰۲۱تاکنــون  ۶۸دالر و  ۱۷ســنت در مقایســه بــا

مهمترین اخبار داخلـی

 ۳۹دالر و  ۷۰ســنت در مــدت مشــابه ســال  ۲۰۲۰بــوده اســت.
حســینی مشــاور کمیســیون برنامــه و بودجــه در خصوص
نــرخ تســعیر ارز در بودجــه شــرکتهای دولتــی ســال 1401گفــت:
ن بشــکهای ،بــا
بــر ایــن اســاس میــزان فــروش نفــت  1.2میلیــو 
قیمــت هــر بشــکه  60دالر و نــرخ دالر 23هــزار تومانــی لحــاظ
شــده اســت.
رئیســی در تمــاس بــا پوتیــن گفــت :ایــران در مذاکــرات
کامــاً جــدی اســت و بــه همیــن میــزان در تامیــن حقــوق
ملتمــان مبنــی بــر لغــو تحریمهــا هــم جدیــت داریــم.
آمادگــی داریــم ســند جامــع همکاریهــای بلندمــدت دو کشــور
را نهایــی کنیــم تــا رونــد ارتقــاء هــر چــه بیشــتر روابــط و
همکاریهــای دو کشــور بــا ســرعت ،اجرایــی شــود.
معــاون پذیــرش فرابــورس گفــت :بــرای شــرکتهای
کســب و کار نوپــا (اســتارتآپها) ضوابــط خــاص پذیــرش
تعییــن شــده و هیــچ مانعــی بــرای ورود آنهــا بــه بــازار ســرمایه
وجــود نــدارد و در پاییــز و زمســتان خبرهــای خوبــی بــرای ورود
اســتارتاپها بــه بــازار ســرمایه اعــام میشــود.

گزارش ارزش معامالت

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  24درصد کاهش داشت.

روند بازار سرمایه

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله قبلی به میزان  4درصد کاهش یافت.

معامالت بورس کاال

صداقــت
کارآمـــد
اســــت

125.690.000

حباب سکه مثبت  306هزار ناموت میباشد.

حباب سکه

مــس

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

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  4درصد کاهش دارد.

اوره

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  8درصد 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 مــی باشــد

 NAVهفتگی

شبصیـر
شــرکت تولیدات پتروشــیمی
قائــد بصیــر در ســال ۱۳۷۶
بــا هــدف تولیــد محصــوالت
شــیمیایی

و

پتروشــیمی

تاســیس شــد .ســهامدار اصلی
ایــن شــرکت ،گــروه توســعه

انــرژی پایــدار میباشــد .در

تحلیــل ایــن شــرکت بــه ســه

ســناریو از مفروضات فــروش در
ســال آتی اشــاره شــده اســت.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر :
شــرکت تولیــدات پتروشــیمی قائــد بصیــر در ســال  ۱۳۷۶بــا هــدف احــداث کارخانــه در زمینــه تولیــد محصــوالت شــیمیایی
و پتروشــیمی بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس و نــزد اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی تهــران بــه

ثبــت رســید .عملیــات اجرایــی طــرح تولیــد مــواد  ABSبــا انعقــاد یــک قــرارداد  EPCبــا شــرکت تایوانــی  CTCIو

دانــش فنــی شــرکت  KUMHOاز کــره جنوبــی ،از اواخــر ســال  ۱۳۷۹آغــاز گردیــد و در بهمــن مــاه ســال  ۱۳۸۲راهانــدازی
شــد و عمــاً از نیمــه دوم ســال  ۱۳۸۳بهرهبــرداری تجــاری از مجتمــع آغــاز گردیــد و پــس از آن پروانــه بهرهبــرداری
تولیــد ســاالنه  ۳۰،۰۰۰تــن مــواد  ABSبــا ســه شــیفت کاری در شــبانه روز از وزارت صنایــع و معــادن اخــذ شــد.

معرفی محصول شرکت :
مــواد  ABSدارای ویژگیهایــی اســت کــه بــا توجــه بــه قیمــت ،کاربــرد آن را در برخــی از صنایــع بــه ویــژه صنایــع لــوازم

خانگــی ،گســترد هتر از ســایر پالســتیكها نمــوده اســت .مقاومــت خیلــی خــوب مــواد پالســتیك  ABSدر برابــر مــواد

شــیمیایی ،حاللهــا و رطوبــت و همچنیــن توانایــی فوقالعــاده آن در شــکلپذیری بــه ویــژه در لبههــا و گوشــههای

تیــز ،موجــب شــده ایــن مــواد باتوجــه بــه ویژگیهــای مذکــور ،در بســیاری مــوارد بــه ویــژه در لــوازم تزیینــی ،لــوازم
خانگــی و اداری و قطعــات خــودرو ،کاربــرد گســتردهای پیــدا کنــد .

نوســان نــرخ ارز بــر شــرکت اثــر قابــل توجهــی دارد .شــرکت ارز مــورد نیــاز خــود را از طریــق ســامانه نیمــا و همچنیــن
صــادرات بــه دســت م ـیآورد .شــرکت بــه علــت کیفیــت محصــوالت ،تقاضــا صادراتــی مطلوبــی دارد امــا تقاضــا داخلــی

بــاال ،نیــاز صنایــع پاییندســتی و ســودآوری باالتــر موجــب میشــود صــادرات تنهــا در ســطح تکالیــف بودجــهای و
حفــظ بازارهــای خارجــی صــورت گیــرد .در صورتــی کــه سیاس ـتهای ارزی کشــور بــر تــوان تولیــد صنایــع پاییندســتی

اثــر منفــی نگــذارد ،تقاضــا بــرای خریــد محصــوالت شــرکت افزایــش خواهــد داشــت.
سهامداران شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر :

ســهامدار اصلی این شرکت ،گروه توســعه انرژی پایدار میباشد.

آمار تولید و فروش شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر :
تولید :

پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال مالــی  140مقــدار تولیــد  ABSبــه  37460تــن برســد .در ســال مالــی  1401نیــز
بــرآورد میشــود تولیــد شــرکت بــه در ســطح  37هــزار تــن باقــی بمانــد.
فروش :

شــرکت در شــش ماهــه اول ســال  1000تــن  ABSموجــودی کــرده بــود .پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال شــرکت

هــر چــه تولیــد کــرده اســت را بفروشــد زیــرا در مهــر مــاه شــرکت تمــام  1000تــن موجــودی شــش ماهــه اول را بــه
فــروش رســانید.

درآمد عملیاتی :

در نیمــه اول ســال شــرکت  1144میلیــارد ناموت فــروش داشــته اســت .تــا پایــان ســال فــروش بــرآوردی شــرکت 2428

میلیــارد ناموت خواهــد بــود .در ســال  1401نیــز بــا توجــه بــه مفروضــات بیــان شــده فــروش شــرکت در یــک ســناریو
احتمالــی  2247میلیــارد ناموت خواهــد بــود.

بهای تمام شده :
 93درصــد بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم مصرفــی،

 6درصــد مربــوط بــه ســربار و یــک درصــد مربــوط بــه دســتمزد

مســتقیم میباشــد .مــواد مســتقیم مــورد نیــاز پتروشــیمی

قائــد بصیــر شــامل ســه مــاده اســتایرن مونومــر ،اکریلونیتریــل

و بوتادیــن اســت .مــاده اســتایرن از پتروشــیمی پــارس کــه تنهــا
منبــع داخلــی اســت و از طریــق بــورس کاال ،خریــد میشــود.
اکریلونیتریــل بــه علــت مصــرف دوگانــه در زمــره مــواد تحریمــی
اســت و تامیــن آن بــه ســختی صــورت میگیــرد کــه کمبــود ایــن

مــاده در جهــان نیــز در دشــواری تامیــن موثــر اســت .بخشــی از
ایــن مــاده نیــز از داخــل کشــور تامیــن میشــود .مــاده بوتادیــن

نیــز از چهــار منبــع پتروشــیمی جــم ،بنــدر امــام ،تبریــز و شــازند
تامیــن میشــود .الزم بــه ذکــر اســت ایــن شــرکت پتروشــیمی
نســبت بــه ســایر شــرکتهای صنعــت ،از پیچیدگــی باالتــری در

تامیــن مــواد اولیــه و هزینــه آن برخــوردار بــوده و نوســان قیمــت
محصــول  ABSو ســه مــاده اولیــه ،مهمتریــن عامــل در محاســبه

ســودآوری شــرکت اســت.

مفروضات :
مفروضــات شــش مــاه پایانــی ســال بــر اســاس متوســط نــرخ  4مــاه اخیــر بــرآورد شــده اســت .امــا بــرای ســال 1401
ســه ســناریو در نظــر گرفتــه شــده اســت.
•

در ســناریو بدبینانــه در ســال  ،1401متوســط قیمــت  ABSو مــواد اولیــه اصلــی بــه میانگیــن تاریخــی خــود و

اســپرد تاریخــی خــود بازخواهنــد گشــت.

در این حالت ســود هر ســهم در سال  1174 ،1401ناموت برآورد میگردد.

•

در ســناریو معقوالنــه در ســال  ،1401متوســط قیمــت  ABSو مــواد اولیــه اصلــی و اســپرد بینشــان باالتــر از

متوســط تاریخــی خــود و پاییــن تــر از پیــک هــای تاریخــی خــود قــرار میگیرنــد.

در این حالت ســود هر ســهم در سال  1366 ،1401ناموت برآورد میگردد.

•

در ســناریو خوشبینانــه در ســال  ،1401متوســط قیمــت  ABSو مــواد اولیــه اصلــی و اســپرد بینشــان مشــابه

ماههــای اخیــر تــداوم خواهــد یافــت.

در این حالت ســود هر ســهم در سال  1600 ،1401ناموت برآورد میگردد.

صورت سود و زیان در حالت معقوالنه :

بــر اســاس ســناریو معقوالنــه در نرخهــای مــواد اولیــه ،تحلیــل حساســیت ســود شــرکت نســبت بــه نــرخ جهانــی  ABSو دالر بــه شــرح زیــر
میباشــد:

کارآمد؛ تجارت امن برای همه
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