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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.

دادههــای اداره کل گمــرک چیــن نشــان داد عربســتان در ماه
نوامبــر همچنــان برتریــن صادرکننــده نفــت بــه چیــن بــود ،ایــن
در حالــی اســت کــه صــادرات نفــت ریــاض بــه پکــن در ایــن مــاه
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال  ۱۳درصد کاهــش یافته اســت.
الزم بــه ذکــر اســت دادههــای رســمی چیــن ،از ابتــدای ســال جاری
میــادی ،هیــچ وارداتــی از ایــران یــا ونزوئــا را نشــان نمیدهــد.
همزمــان بــا افزایــش مــوارد ابتــا بــه کوویــد ۱۹-در آمریــکا،
افزایــش قیمــت مصرفکننــده و چالشهــای دولــت آمریــکا در
پیشــبرد طرحهــای قانونــی خــود در کنگــره ،نتایــج نظرســنجی
جدیــد از پاییــن آمــدن بــی ســابقه محبوبیــت جــو بایــدن
رئیسجمهــور آمریــکا حکایــت دارد.
در پــی اعــام برنامــه جدیــد اردوغــان بــرای حفــظ ارزش
پــول ملــی ترکیــه ،لیــر  ۲۵درصــد تقویــت شــد .روز دوشــنبه
رئیسجمهــور ترکیــه اعــام کــرد در صــورت بیشــتر شــدن ریــزش
ارزش لیــر از نــرخ بهــره ایــن کشــور ،دولــت زیــان ســپردهگذاران به
لیــر را جبــران میکنــد.
بررسـیها از نبــض جدیــد مســکن چیــن نشــان میدهــد
نبــرد بــا فعالیــت غیرمولــد ملکــی از طریــق «آغــاز دریافــت مالیات

ســاالنه از امــاک» بــه ســقوط  ۳۰درصــدی حجــم معامــات خرید
ملــک و همچنیــن افــت قیمــت واحدهــای مســکونی نوســاز در
ایــن کشــور منجــر شــده اســت.
علیرغــم هشــدار بانکهــای مرکــزی چیــن در مــورد
متــاورس و توکنهــای  ،NFTبیــش از هــزار شــرکت چینــی بــرای
ثبــت برنــد تجــاری خــود در متــاورس درخواســت دادهانــد.
دفتــر رســانه دبــی اعــام کــرد کــه مرکــز تجــارت جهانــی
دبــی ( )DWTCبــه یــک منطقــه رمــزارزی و رگوالتــور بــرای ارزهای
دیجیتــال و ســایر داراییهــای مجــازی تبدیــل خواهــد شــد.
بــا کاهــش و قطــع گاز ارســالی روســیه بــه اروپــا قیمــت
گاز اروپــا صعــودی شــده و بــه  147دالر در هــر مــگاوات رســید کــه
باالتریــن ســطح تاریــخ اســت.
بنابــر گــزارش بــازار ارائــه شــده توســط Research and
 ،Marketsارزش بــازار فنــاوری نانــو در طــی ســالهای  2021تــا
 2026میــادی ،بــا نــرخ رشــد مرکــب ســالیانه  35.5درصــدی همراه
اســت و بــر همیــن اســاس ارزش بــازار از  5.2میلیــارد در ســال 2021
بــه  23.6میلیــارد دالر در ســال  2026خواهــد رســید.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

ارز  4200تومانــی نهادههــای دامــی رســما حــذف شــد.
انجمــن صنفــی تخصصــی توزیعکننــدگان عمــده نهادههــای
خــوراک دام و طیــور بخشــنامهای صــادر کــرد کــه بنابــر آن از
امــروز اول دی مــاه  1400نــرخ ارز نهادههــای دامــی بــر مبنــای
ارز نیمایــی محاســبه میشــود.
اویــل پرایــس از تغییــر فرمــول قیمتگــذاری نفــت
ایــران خبــر داد .بــر اســاس ایــن گــزارش ،قــرار اســت از ابتــدای
ســال آتــی میــادی شــرکت ملــی نفــت ایــران از شــاخص نفــت
برنــت بــ ه جــای شــاخص  ICE Bwaveبــرای قیمتگــذاری
نفــت خامــی کــه بــه بازارهــای اروپــا و مدیترانــه میفروشــد،
اســتفاده کنــد.
مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران اعــام کــرد؛ بــورس کاال
آمادگــی میزبانــی از کل محصــوالت زنجیــره فــوالد را دارد.
وزیــر صمــت طــی مصاحبــهای اعــام کــرد قرعهکشــی
عرضــه خــودرو از ســال آینــده حــذف میشــود.
طبــق اعــام وزیــر نفــت ،ســوآپ گاز ترکمنســتان بــه
آذربایجــان از  ۱۱دی مــاه آغــاز میشــود و حجــم قــرارداد ســوآپ

مهمترین اخبار داخلـی

ســاالنه  ۱.۵تــا  ۲میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعی اســت .بــا اجرای
ایــن طــرح ۸۰ ،میلیــون بشــکه در ســال ،یــا بهعبارتــی  ۲۰۰هــزار
بشــکه در روز بــه تولیــد نفــت کشــور افــزوده میشــود.
از ابتــدای دی مــاه نــرخ ارز نهادههــای دامــی و گوشــت
مــرغ بــه دالر نیمایــی ( ٢۴هــزار و  ١٩ناموت) تغییــر میکنــد کــه
نــرخ ایــن ارز نیــز بــر اســاس نــرخ ارز آزاد محاســبه میشــود.
معــاون اول رییسجمهــور آییننامــه اجرایــی مربــوط
بــه ســازوکار شــمول مالیاتــی بــرای مالــکان انــواع خودروهــای
ســواری و وانــت دوکابیــن بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد
ناموت را بــا هــدف جلوگیــری از فعالیتهــای ســوداگرانه در بــازار
خــودرو ابــاغ کــرد.
تجــارت ایــران بــا اعضــای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از
ابتــدای ســال تــا پایــان آبــان ،از نظــر وزنــی  ۴۲درصــد و ارزشــی
 ۷۳درصــد رشــد داشــته اســت.
ســخنگوی دولــت گفــت :بــه کســانی کــه خــودرو ندارنــد
یارانــه بنزیــن میدهیــم .ایــن طــرح بــه صــورت آزمایشــی در
قشــم و کیــش در حــال اجراســت.

گزارش ارزش معامالت

28.215

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  9درصد کاهش داشته است.

روند بازار سرمایه

2.271.176

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله قبلی به میزان  0.4درصد مثبت بوده است.

معامالت بورس کاال

132.310.000

حباب سکه  4میلیون و  974هزار و  997ریال میباشد.

حباب سکه

مــس

قیمت مس جهانی نسبت به هفته نزدیک به یک درصد رشد داشته است.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  2درصد کاهش دارد.

اوره

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان یک درصد رشد داشته است.

غبشهر

شــرکت صنعتــی بهشــهر با نماد بورســی غبشــهر
بــا موضــوع فعالیــت تولیــد روغــن خوراکــی،

ظرفیــت تولیــد شــرکت  500هــزار تــن در ســال و

ســهم از بــازار شــرکت حــدود  32درصد در حــال کار
میباشــد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت صنعتی بهشهر :
شــرکت صنعتــی بهشــهر بــا نمــاد بورســی غبشــهر در ســال  1330بــه ثبــت رســید .در حــال حاضــر ایــن شــرکت جــزو

واحدهــای تجــاری شــرکت صافوالشــهر میباشــد .محــل کارخانــه تهــران و کیلومتــر  8بزرگــراه فتــح اســت .موضــوع
فعالیــت شــرکت تولیــد روغــن خوراکــی میباشــد .ظرفیــت تولیــد شــرکت  500هــزار تــن در ســال و ســهم از بــازار

شــرکت حــدود  32درصــد اســت.

ترکیب سهامداران :

آمار تولید :

ســال مالــی شــرکت منتهــی بــه خــرداد مــاه میباشــد .در  9مــاه ابتــدای ســال مالــی شــرکت  343هــزار تــن روغــن خوراکــی
تولیــد کــرده اســت .پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال مالــی مقــدار تولیــد شــرکت بــه  456هــزار تــن برســد.

آمار فروش :

مقــدار فــروش شــرکت در  9مــاه ابتــدای ســال مالــی  355هــزار تــن بــوده اســت .پیشبینــی میشــود  473هــزار تــن روغــن

خوراکــی تــا پایانــی ســال مالــی بــه فــروش برســد.

درآمد عملیاتی :

پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال مقــدار فــروش شــرکت  6154میلیــارد ناموت برســد .در ســال بعــد فــروش شــرکت

بــا فــرض آزادســازی نــرخ روغــن خوراکــی بــه محــدوده  22500میلیــارد ناموت خواهــد رســید.

ترکیب بهای تمام شده :
طبــق نمــودار روبــرو 93 ،درصــد بهــای تمــام شــده مربــوط
بــه مــواد مســتقیم مصرفــی میباشــد.

مطابــق نمــودار ســمت راســت ،ترکیــب

مــواد مســتقیم مصرفــی نیــز بــه شــرح بــاال
میباشــد .بیشــترین بخــش مــواد مســتقیم

مصرفــی مربــوط بــه مصــرف روغــن خــام
داخلــی اســت.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

با مفروضات فوق ســود هر ســهم غبشــهر برای ســال مالی  1400و  1401به ترتیب  27و  61ناموت برآورد میگردد.
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