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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.

بــر اســاس آمــار رســمی گمــرک صــادرات ایــران در هشــت
مــاه گذشــته از نظــر ارزش دالری  40درصــد نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته افزایش یافتــه و عــراق در رتبه دوم فهرســت
کشــورهای واردکننــده کاال از جمهــوری اســامی قــرار گرفتــه اســت.
بــه گفتــه رئیــس کل گمــرک ایــران ،مــواد پتروشــیمی اصلیتریــن
محصــول صادراتــی ایــن کشــور بــوده و  43درصــد از ارزش کل
صــادرات را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
تــورم در منطقــه یــورو  ۴.۹درصــد در مــاه نوامبــر نســب 
ت
بــه ســال قبــل افزایــش یافتــه و از پیشبینــی اقتصاددانهــا در
نظرســنجی بلومبــرگ کــه آن را  ۴٫۵درصــد اعــام کــرده بودنــد،
فراتــر رفتهاســت.
ارزش ارز مجــازی اومیکــرون بــه خاطــر همنامــی بــا نــوع
جدیــد ویــروس کرونــا ،بی ـشاز  ۹۰۰درصــد از روز شــنبه افزایــش
یافتــه و بــه باالتریــن رقــم یعنــی  ۶۸۹دالر رســید ه اســت.
آژانسهــای رتبهبنــدی فیــچ و خدمــات ســرمایهگذاران
مــودی هشــدار دادنــد کــه ســویه جدیــد کرونــا یعنــی اومیکــرون
میتوانــد بــه چشـمانداز رشــد جهانــی آســیب برســاند و در عیــن
حــال قیمتهــا را باالتــر ببــرد.

تحلیلگــران نفتــی عقیــده دارنــد تصمیــم بایــدن بــرای
آزادســازی ذخایــر اســتراتژیک نفتــی نتیجــه مطلــوب را نداشــته و
اوپــک پــاس بــه راحتــی میتوانــد قیمــت نفــت را بــه  ۱۰۰دالر
برســاند.
ارز دیجیتــال شــماره یــک جهــان یعنــی بیــت کویــن ،نســبت بــه
باالتریــن رقــم تاریــخ خــود یعنــی حــدود  ۶۹۰۰۰دالر ،حــدود ۲۰
درصــد کاهــش یافــت چــرا کــه تــرس از نــوع جدید ســویه
کرونــا اومیکــرون ،ســرمایهگذاران جهانــی را بــه وحشــت
انداختــه اســت.
مقامــات افغانســتان اعــام کردند میــزان مرگومیــر کــودکان دچار
ســوء تغذیــه در ایــن کشــور در بحبوحــه کمبــود شــدید تجهیــزات
دارویــی و پزشــکی ،طــی ماههــای اخیــر  50درصــد افزایشیافتــه
ا ست .
برداشــت از ذخایــر اســتراتژیک نفــت آمریــکا طبــق قوانیــن جدید
ایــن کشــور و تصمیــم اخیــر بایــدن بــرای آزادســازی  ۵۰میلیــون
بشــکه از ایــن ذخایــر ،حجــم آن را در ابتــدای ســال مالــی  ۲۰۳۲تــا
حــدود  ۳۱۴میلیــون بشــکه پاییــن مـیآورد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

قائــم مقــام انجمــن صنعــت پتروشــیمی بــا اعــام
چالشهــای شــرکتهای ایــن صنعــت مهــم بــورس از
صــادرات  ۹میلیــارد دالری محصــوالت آن هــم در بدتریــن ســال
از نظــر قیمتــی خبــر داد .

احمــد توکلــی عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
بــا ارســال نامــهای هشــدارآمیز بــه روســای قــوای ســهگانه،
کنــار گذاشــتن ارز  ۴۲۰۰تومانــی را بــا تصمیمــات اتخــاذ شــده
فعلــی بحــرانزا دانســت و بــرای آن تبعاتــی را متصــور شــد.

طبــق گــزارش تســنیم ،مبنی بــر چرایی عــدم برخــورداری
زاینــدهرود از آب ،آمــده اســت کــه تغییــر اقلیــم در حوضــه آبریــز
زاینــدهرود بــا رونــد کاهشــی بارشهــا ،رونــد افزایشــی دمــا
و تغییــر الگــوی بارشهــا از بــرف بــه بــاران قابــل مشــاهده
اســت؛ ایــن در حالــی بــوده کــه بارگــذاری روی ایــن حوضــه
آبریــز بــدون توجــه به افــت ظرفیــت آن ،افزایشــی بوده اســت.

نخســت وزیــر ســوریه و وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت
ایــران دربــاره راههــای تقویــت همکاریهــای اقتصــادی و
صنعتــی ،افزایــش مبــادالت تجــاری و مبادلــه کاالهــا و مــواد
مــورد نیــاز بازارهــای دو کشــور بــا هــم دیــدار و گفتگــو کردنــد.

ســخنگوی کمیســیون مشــترک مجلــس از ارســال طــرح
حمایــت از کاربــران در فضــای مجــازی بــه مرکــز پژوهشهــای
مجلــس و بــرای اعمــال تغییراتــی طــی  ۱۰روز خبــر داد .
رئیــس ســازمان خصوصیســازی از عــدم فــروش حتــی
یــک ریــال از  ۲۵۰هــزار میلیــارد ناموت داراییهــای دولــت در
بــورس و طــی  9مــاه اخیــر خبــر داد .

مهمترین اخبار داخلـی

در بــازه زمانــی  ۱۱روزه از  ۲۷آبــان مــاه تــا  ۸آذر مــاه ۱۶
هــزار و  ۷۵۹نفــر ایرانــی از مرزهــای زمینــی وارد ترکیــه شــدند
کــه در همیــن ایــام  ۱۶هــزار و  ۶۲۹نفــر بــه کشــور برگشــتند.
بــا واردات  ۲.۵میلیــارد دالری گوشــی موبایــل ،رونــد
صدرنشــینی و واردات بیشــتر آن نســبت بــه کاالهــای اساســی
همچنــان حفــظ شــده اســت.
دبیــر انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی ،از کاهــش 50
درصــدی نــرخ بلیــت هواپیمــا در برخــی از مســیرها خبــر داد.

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 یک درصد کاهش یافت.

معامالت بورس کاال

126.450.000

حباب سکه مثبت  173هزار ناموت میباشد.

حباب سکه

مــس

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  2درصد کاهش پیدا کرد.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان یک درصد افزایش دارد.

اوره

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  0.1درصد افزایش دارد.

زگلدشت

شــرکت کشــت و دام گلدشــت نمونــه اصفهان

در ســال  1379تاســیس و در ســال  1395نــزد

فرابــورس ایــران پذیرفتــه شــد و اکنــون جــزء
شــرکتهای فرعــی ســرمایهگذاری شســتا اســت.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان :
شــرکت کشــت و دام گلدشــت نمونــه اصفهــان در ســال  1379بــه صــورت ســهامی خــاص تاســیس و در ســال 1395

نــزد فرابــورس ایــران پذیرفتــه شــد .در حــال حاضــر ایــن شــرکت جــزء شــرکتهای فرعــی ســرمایهگذاری صنایــع
تامیــن و شــرکت نهایــی گــروه تامیــن اجتماعــی (شســتا) میباشــد .محصــوالت تولیــد شــرکت شــیر و گوســاله نــر

اســت .بازارهــای اصلــی مصــرف محصــوالت شــرکت نیــز بــازار داخلــی اســت .در حــال حاضــر ســهم از بــازار شــیر و
گوســاله نــر ایــن شــرکت کمتــر از یــک درصــد کل بــازار میباشــد.
ترکیب سهامداران :

آمار تولید :

در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری مقــدار تولیــد شــیر و گوســاله نــر شــرکت بــه ترتیــب  24هــزار و  643تــن و 876

راس بــوده اســت .پیشبینــی میشــود در پایــان ســال  ،1400مقــدار تولیــد ایــن دو محصــول بــه ترتیــب  49هــزار و
 928تــن و  1874راس باشــد .الزم بــه ذکــر اســت رونــد افزایشــی تولیــد محصــوالت شــرکت بــه وضــوح قابــل رویــت

اســت .در ســال  1401نیــز بــا فــرض پیشــرفت بخــش دیگــری از طر حهــای توســعه شــرکت ،انتظــار افزایــش تولیــد

دور از انتظــار نخواهــد بــود.

فروش :

در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری مقــدار فــروش شــیر و گوســاله نــر شــرکت بــه ترتیــب  24هــزار و  642تــن و 941
راس بــوده اســت .پیشبینــی میشــود در پایــان ســال  ،1400مقــدار فــروش ایــن دو محصــول بــه ترتیــب  49هــزار

و  54تــن و  1865راس باشــد.

نرخ فروش :

نــرخ فــروش شــرکت در مــاه هــای اخیــر رشــده داشــته اســت .پیشبینــی میشــود متوســط نــرخ فــروش شــیر در
شــش مــاه دوم ســال  6500ناموت بــه ازای هــر کیلوگــرم باشــد .بــرای ســال آینــده نیــز بــا فــرض حــذف نــرخ ترجیحــی

در ایــن صنعــت ،نــرخ شــیر بــه  12500ناموت بــه ازای هــر کیلوگــرم افزایــش یابــد.

درآمد عملیاتی :

فــروش شــرکت در نیمــه اول ســال  146میلیــارد ناموت بــوده اســت .پیشبینــی میشــود کل فــروش شــرکت در ســال
 1400بــه رقــم  3171میلیــارد ناموت برســد.

بهای تمام شده :

 82درصــد بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم مصرفــی 11 ،درصــد مربــوط بــه ســربار و  7درصــد مربــوط
بــه دســتمزد مســتقیم میباشــد .بیشــترین ســهم از مــواد مســتقیم مصرفــی مربــوط بــه علــف ذرت ،یونجــه پــرس،

ذرت علوفــهای میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت ارز ترجیحــی دریافتــی شــرکت صــرف واردات ذرت دانــهای ،ســویا و
جــو میشــود.

مفروضات :

بهای تمام شده :

با مفروضات فوق ســود هر ســهم برای ســالهای مالی  1400و  1401به ترتیب 61 ،و  160ناموت برآورد میگردد.

کارآمد؛ تجارت امن برای همه
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