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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.

ســرویس ســرمایهگذاران موسســه «مــودی» پیشبینــی
کــرد کــه بــازار جهانــی انــرژی در ســال  ۲۰۲۲شــاهد رشــد باثباتــی
خواهــد بــود زیــرا چشـمانداز کســب درآمــد شــرکتها بــه دلیــل
افزایــش تقاضــای نفــت بهبــود یافتــه اســت.
ســطح ذخایــر نفــت آمریــکا بــه پایینتریــن رقــم از زمــان
نفــت خــام  ۱۰۰دالری رســید .ذخایــر نفــت خــام طــی دو هفتــه
گذشــته بیــشاز  ۴میلیــون بشــکه خالــیشــده و بــه  ۳۱میلیــون
رســیدهاند و انتظــار مــیرود بــه زودی بــه زیــر ســطح عملیاتــی
برســند .ذخایــر نفــت خــام در بزرگتریــن قطــب نفت خــام آمریکا
بهســرعت خالــی میشــوند و آخرینبــار ایــن اتفــاق زمانــی افتــاد
کــه قیمــت نفــت خــام بــه  100دالر در هــر بشــکه رســیده بــود.
ایــران گاز مایــع خــود را بــا برنــج پاکســتان تهاتــر میکنــد.
یــک مقــام دولــت پاکســتان اعــام کرد کــه بر اســاس یــک مبادله
پایاپــای کــه توســط تهــران و اســامآباد تاییــد شــده ،ایــن کشــور
در ازای فــروش برنــج ،گاز مایــع ( )LPGرا از ایــران وارد خواهــد کرد.
ایــران و آذربایجــان قصــد دارنــد بـهزودی چندیــن قــرارداد
انــرژی امضــاء کننــد کــه شــامل توســعه مشــترک یــک
میــدان نفتــی در دریــای خــزر هــم میشــود.

رئیسجمهــور الســالوادور اعــام کــرد کــه ایــن کشــور بــا
بودجـهای یــک میلیــارددالری از طریــق اوراق قرضــه ،اولیــن شــهر
بیتکویــن دنیــا را میســازد .ابوکیلــه دربــاره ایــن شــهر گفــت:
در شــهر بیتکویــن آموزشهــای دیجیتــال و فناورانــه خواهیــم
داشــت .انــرژی کل شــهر از طریــق انــرژی زمینگرمایــی تأمیــن
میشــود و وســایل حملونقــل عمومــی پربــازده و پایــا خواهنــد
بــود.
عربســتان بازهــم بزرگتریــن تامینکننــده نفــت چیــن در
مــاه اکتبــر شــد .آمارهــای گمــرک چیــن نشــان میدهــد کــه
عربســتان ســعودی در مــاه اکتبــر بــرای یازدهمیــن مــاه متوالــی
جایــگاه خــود را بــه عنــوان بزرگتریــن تامینکننــده نفــت خــام
چیــن بــا افزایــش حجــم  ۱۹.۵درصــدی نســبت به ســال گذشــته،
حفــظ کــرده اســت.
ســازمان ملل در مورد فروپاشــی سیســتم بانکی افغانستان
هشــدار داد .ســازمان ملــل اعــام کــرد قطــع ناگهانــی حمایــت
خارجــی از افغانســتان پــساز بــه قدرت رســیدن طالبــان ،اقتصاد
ایــن کشــور را مختــل کــرده و سیســتم بانکــی ایــن کشــور را در
آســتانه ســقوط قــرار داده اســت.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالــی بــورس وام  ۵۰تــا
 ١٠٠میلیــون تومانــی بــه ســهامداران متضــرر را بعیــد دانســت و
گفــت :پیشــنهاد فــروش ســایر امــوال دولــت بــه شــورای عالــی
داده شــد.
رئیــس ســازمان بــورس بــا اشــاره بــه ضــرر  ۳۰درصــدی
خریــداران  ETFپاالیشــی  ،منتقــد دولــت شــد و گفــت :ایــن
نهــاد غیــر دولتــی از دولــت پاســخ مناســبی میخواهــد.
از مــوارد مــورد توجــه در عملکــرد بودجــه ســال  ۱۴۰۰عدم
تحقــق برخــی درآمدهــای مالیاتــی از جملــه خانههــای خالــی و
لوکــس اســت .بــا توجــه بــه اظهــار نظــر مدیــرکل دفتــر طراحی
ســازمان امــور مالیاتــی ،بــه نظــر میرســد ایــن دو پایــه مالیاتی
در ماههــای پایانــی ســال جــاری عملیاتــی خواهــد شــد.
ســال گذشــته ۱۷۱هــزار میلیــارد ناموت انــواع اوراق و
اســناد خزانــه اســامی فروختــه شــد کــه تقریبـ ً
ـا  ۲برابــر
میــزان مصــوب بودجــه ســال  99بــود و شــرکتهای دولتــی
نیــز  3برابــر از ســقف مجــاز میــزان مصــوب همــان ســال واگذار
شــدند.

مهمترین اخبار داخلـی

نفــت ،گاز ،زغالســنگ ،جنــگل و چــوب ،طــا و نقــره،
مــس ،اورانیــوم ،آهــن خــام و فســفات کــه همگــی از منابــع
مهــم جهانــی هســتند ،بهعنــوان شــاخص ثــروت در نظــر گرفتــه
شــدهاند .و ایــران بــا  27 /3تریلیــون دالر از منابــع زیرزمینــی
طبیعــی در رتبــه پنجــم دنیــا قــرار میگیــرد.
در بخــش گاز مصرفــی صنایــع کــه بــه عنــوان خــوراک و
مــاده اولیــه تولیــد متانــول و اوره بــه کار مـیرود شــاهد مصرف
روزانــه حداقــل  ۱۰۰میلیــون متــر مکعــب گاز بــا نــرخ  ۲.۷ســنت
هســتیم .در صورتــی کــه نــرخ گاز بــه  ۱۳ســنت برســد شــاهد
افزایــش درآمــد بــه  ۸۶هــزار میلیــارد ناموت خواهیــم بــود.
معــاون اقتصــادی وزارت کار ،حقــوق  ۲۱۵میلیونتومانــی
شــرکت فرابورســی پتروشــیمی امیرکبیــر را تاییــد و علــت چنیــن
مــواردی را اعــام کــرد.
ســخنگوی گمــرک بــا بیــان اینکــه کشــور در  7مــاه
نخســت ســال ۵۸ ،میلیــون و  ۴۰۷هــزار و  ۷۳۳دالر خــودرو و
لــوازم یدکــی صــادر کــرده گفــت 7 :میلیــون و  ۲۱۷هــزار و ۲۶۵
دالر آن مربــوط بــه صــادرات انــواع خــودرو بــوده اســت.

گزارش ارزش معامالت

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان 2درصد کاهش داشت.

روند بازار سرمایه

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

معامالت بورس کاال

125.930.000

حباب سکه مثبت  40هزار 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  2درصد افزایش دارد.

اوره

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  3درصد افزایش دارد.

پاسـا
شــرکت ســهامی کارخانجات تولیــدی و صنعتی
ایــران یاســا در صنعــت الســتیک و پالســتیک
فعالیــت داشــته و حــدود  65درصــد ســهم نیاز
از بــازار فعلــی داخلــی را تامیــن میکنــد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت ایران یاسـا :
ایــن شــرکت در ســال  1347بــا نــام شــرکت ســهامی کارخانجــات تولیــدی و صنعتــی ایــران یاســا بــه صــورت ســهامی

خــاص تاســیس گردیــد و در اداره شــرکت هــا و مالکیــت صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســید .بــا تصمیــم ســهامداران
شــرکت در ســال  1382نــام شــرکت بــه ایــران یاســا تایــر و رابــر تغییــر کــرد و نــوع شــرکت از ســهامی خــاص بــه ســهامی

عــام تبدیــل گردیــد .شــرکت ایــران یاســا در صنعــت الســتیک و پالســتیک فعالیــت داشــته و موضــوع فعالیــت اصلــی
شــرکت طبــق مــاده  2اساســنامه عبــارت اســت از احــداث ،اداره ،توســعه و تکمیــل کارخانجــات بــه منظــور تهیــه و

تولیــد الســتیک و تیــوب دوچرخــه و موتــور ســیکلت و ماشــینآالت و ادوات کشــاورزی و وســائط نقلیــه و فرآوردههــای

الســتیکی دیگــر در نقــاط مختلــف و فــروش محصــوالت مزبــور در داخــل و خــارج کشــور میباشــد .در مجمــوع شــرکت
ایــران یاســا حــدود  65درصــد ســهم نیــاز از بــازار فعلــی داخلــی را تامیــن میکنــد.
ترکیب سهامداران :

تولید و فروش :
تولیــد  :شــرکت در شــش مــاه ابتــدای ســال  8221تــن تایــر ،تیــوپ و فــرآورده تولیــد کــرده اســت .پیشبینــی میشــود
تــا پایــان ســال مجمــوع تولیــد شــرکت بــه  16703تــن افزایــش یابــد.

فروش :
شــرکت در شــش مــاه ابتــدای ســال مقــدار فــروش شــرکت  9611تــن بــوده اســت .پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال
مقــدار فــروش شــرکت بــه  17882تــن افزایــش یابــد.

مبلغ فروش :

فــروش شــرکت در نیمــه ابتــدای ســال  564میلیــارد ناموت بــوه اســت .پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال درآمــد
عملیاتــی شــرکت بــه  1120میلیــارد ناموت افزایــش یابــد.

ترکیب بهای تمام شده :

 69درصــد بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم مصرفــی 19 ،درصــد مروبــط بــه ســربار و  12درصــد مربــوز بــه
دســتمزد مســتقیم میباشــد .از ســوی دیگــر بــه ترتیــب کائوچــوی مصنوعــی ،کائوچــوی طبیعــی ،دوده و نــخ بیشــترین
وزن را در مــواد مســتقیم مصرفــی تشــکیل میدهنــد .شــرکت بــرای خریــد کائوچــوی طبیعــی تــا فصــل ســوم ســال

 99ارز دولتــی دریافــت میکــرد امــا از زمســتان همــان ســال بــه مــرور نــرخ ارز دریافتــی افزایــش یافــت و هــم اکنــون

نــرخ ارز دریافتــی نزدیــک بــه نــرخ نیمــا میباشــد .از ســوی دیگــر حاشــیه ســود شــرکت از زمــان آزادســازی از حــدود
 40درصــد بــا کاهــش  50درصــد بــه محــدوده  20درصــد و متوســط بلندمــدت خــود رســیده اســت.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

با مفروضات فوق ســود هر ســهم برای ســالهای  1400و  1401به ترتیب 180 ،و  203ناموت برآورد میگردد.

تحلیل حساسیت سود شرکت به نرخ دالری تایر و نرخ دالر :

بــه طــور متوســط نــرخ دالری تایــر شــرکت حــدود  3.3دالر بــوده اســت .در ســا لهایی کــه شــرکت ارز ترجیحــی دریافــت
کــرده امــا نــرخ دالری تایــر نیــز کاهــش یافتــه و بــه ســطح  2.3دالر رســیده بــود .در حــال حاضــر بــا رشــد تدریجــی نــرخ

دالر دریفاتــی شــاهد افزایــش نــرخ دالری تایــر شــرکت هســتیم .در حــال حاضــر ایــن نــرخ در حــدود  2.9میباشــد .امــا
پیشبینــی میشــود بــه متوســط تاریخــی خــود نزدیــک شــود.

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