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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.

یــک بررســی جامــع از ســوی اتحادیــه اروپــا نشــان میدهد
بحــران کرونــا آســیبپذیری صنایــع را تشــدید کــرده اســت.
بنابرایــن ضــرورت ارائــه نوآوریهــای انعطافپذیــر و قاطــع بــرای
مقابلــه بــا بحرانهــای آینــده بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــا
توجــه بــه نشــانههای ورود بــه انقــاب پنجــم صنعتــی ،تحقیقات
نشــان میدهــد کــه صنعــت در آینــده تابآورتــر و بــا بهــرهوری
بیشــتر در اســتفاده از منابــع کار خواهــد کــرد.
پــس از ریــزش بیتکویــن در روز دوشــنبه شــاخص تــرس
و طمــع در بــازار رمزارزهــا عــدد  ۱۶را نشــان مــیداد کــه گویــای
حضــور تــرس شــدید در بــازار رمزارزهــا بــود .این عــدد پــس از آرام
گرفتــن قیمــت بیتکویــن در محــدوده معامالتــی  ۴۹تــا  ۵۱هــزار
دالر در روز سهشــنبه کمــی بهبــود یافتــه و تــا  ۲۵رشــد کــرد.
طــا همچنــان در کانــال  1750دالر و 1850دالر قــرار دارد.
در هفتههــای گذشــته پیشبینــی میشــد کــه رونــد قیمتــی
طــا بــا توجــه بــه کشــف ســویه اومیکــرون ویــروس کرونــا و
سیاسـتهای تورمــی فــدرال رزرو ،رو بــه بــاال باشــد ،امــا تحــرکات
اخیــر معاملهگــران بــزرگ بــازار نشــان از آن دارد کــه ظاهــرا شــرایط
آنگونــه کــه پیشبینــی میشــد پیــش نرفــت و بــازار طــا هنــوز
رونــد صعــودی بــه خــود نگرفتــه اســت.

در پــی شــیوع ســویه اومیکــرون کرونــا ،مدیرعامــل صندوق
بینالمللــی پــول گفــت :ســویه جدیــد کرونــا کــه ممکــن اســت
بــه ســرعت گســترش یابــد ،میتوانــد اعتمــاد عمومــی را کاهــش
داده و از ایــن نظــر ،احتمــاال شــاهد کاهــش رتبهبنــدی در
پیشبینیهــای مــاه اکتبــر بــرای رشــد جهانــی خواهیــم بــود.
چیــن بــه لطــف تدویــن برنامههــای سیاســی و اقتصــادی
پویــا و مــدون ،نهتنهــا موفــق بــه احیــای اقتصــاد خــود از رکــود
ناشــی از ویــروس کرونــا شــد ،بلکــه بهواقــع توانســت بــار دیگــر
بــه موتــور محــرک رشــد اقتصــادی جهــان تبدیــل شــود.
شــیوع واریانــت جدیــد ُامیکــرون بازارهای نفــت را ملتهب
کــرد و نفــت برنــت پــس از انتشــار خبــر ایــن ویــروس ،در یــک روز
 ۱۰.۷درصــد ســقوط کــرد کــه بزرگتریــن کاهــش قیمــت روزانــه از
آوریــل ســال گذشــته بــود.
وزیــر نفــت عــراق از تثبیــت نفــت  75دالری در ماههــای
آینــده خبــر داد .وزیــر نفــت عــراق قیمــت فعلــی نفــت را بــرای
تولیدکننــدگان مناســب نمیبینــد و انتظــار تثبیــت نفــت در
قیمتهــای فعلــی را در ابتــدای ســال آینــده میــادی دارد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

مرکــز آمــار اعــام کــرد نــرخ تــورم ســاالنه آبــان مــاه 1400
امــاک مســکونی شــهر تهــران بــه عــدد  51.8درصــد رســیده
اســت کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل 7.5 ، 59.3
واحــد درصــد کاهــش داشــته اســت.
قیمــت خودروهــای تولیــدی شــرکت ســایپا و ایــران
خــودرو  18درصــد افزایــش یافــت .ایــن افزایــش قیمــت ،بــه
معنــای آزادســازی قیمــت نبــوده و صرفـ ً
ـا بــا اتــکا بــه فرمــول
تعییــن شــده توســط مراجــع قبلــی قیمتگــذاری خــودرو،
براســاس محاســبه تــورم صــورت میپذیــرد.
بــه نظــر عــدهای از کارشناســان ،نوســانات شــاخص کل،
تــا پایــان ســال جــاری ،در محــدوده یــک میلیــون و  ۲۸۰هــزار
واحــد تــا یــک میلیــون و ۴۵۰هــزار واحــد ،ادامــه خواهــد
یافــت .بــه نظــر ایــن تحلیلگــران تکنیــکال ،رونــد بــازار الگوی Z
اصالحــی قــرار دارد.
اکونومیســت پیشبینــی میکنــد نــرخ دالر طــی  ۲ســال

مهمترین اخبار داخلـی

آینــده رونــد نزولــی خواهــد داشــت .ایــن مجلــه سرشــناس
اقتصــادی در ارزیابــی شــاخصهای کالن اقتصــادی ایــران بــرای
ســالهای آینــده (تــا ســال  )2026پیشبینــی کــرده اســت کــه
قیمــت دالر آمریــکا در یــک رونــد نزولی بــه  18هــزار و  500ناموت
خواهد رســید.
بــه نقــل از آمارهــای منتشــر شــده حجــم انتشــار اوراق
شــرکتی معــادل  ۲درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــوده
اســت.
بیــش از  ۲میلیــارد دالر کاال از منطقــه آزاد ماکــو صــادر
شــد .مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد اعــام کــرد کــه در نیمــه
اول ســال جــاری از ایــن منطقــه در اســتان آذربایجــان غربــی
کاالهایــی بــه ارزش  2.03میلیــارد دالر صــادر شــد .عبدالرحیمــی
گفــت :صــادرات محصــوالت غیرنفتــی بــه ارزش نزدیــک بــه 2.1
میلیــارد دالر ،صــادرات گاز بــه ارزش  1.1میلیــارد دالر ،واردات کاال
بــه ارزش  620میلیــون دالر و  13.2میلیــارد دالر ترانزیــت از گمرک
بــازرگان در ایــن منطقــه انجــام شــده اســت.

گزارش ارزش معامالت

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  6درصد کاهش داشت.

روند بازار سرمایه

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله قبلی به میزان  2درصد کاهش یافت.

معامالت بورس کاال

132.360.000

حباب سکه مثبت  173هزار ناموت میباشد.

حباب سکه

مــس

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

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  10درصد افزایش دارد.

اوره

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  9درصد کاهش داشت.

کیمیاتک
گــروه صنعتــی آریــان کیمیــا تــک بــا نمــاد

بورســی کیمیاتــک ،مجموعــه بــزرگ تولیــدی و

موفــق ایرانــی اســت کــه بــا بیــش از  18ســال

ســابقه در زمینــه محصــوالت دارویــی ،آرایشــی و
بهداشــتی فعالیــت میکنــد.

تحلیـل هفته

معرفی گروه صنعتی آریان کیمیا تک :
گــروه صنعتــی آریــان کیمیــا تــک بــا نمــاد بورســی کیمیاتــک ،مجموعــه بــزرگ تولیــدی و موفــق ایرانــی اســت کــه بــا

بیــش از  18ســال ســابقه در زمینــه محصــوالت دارویــی ،آرایشــی و بهداشــتی فعالیــت میکنــد .تولیــد محصــوالت

دارویــی ،آرایشــی و مراقبتــی پوســت و مــو در شــرکت آریــان کیمیــا تــک بــر اســاس اســتانداردهای روز دنیــا انجــام
میشــود و عمــده فعالیتهــای ایــن شــرکت را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ایــن مجموعــه در ســال 1381

فعالیــت خــود را بــا تولیــد و عرضــه برنــد مــای بــه بــازار داخــل ایــران آغــاز کــرد .کارخانــه تولیــدی محصــوالت ایــن
مجموعــه در منطقــه ویــژه اقتصــادی ســلفچگان قــرار دارد کــه بــا بیــش از  44هــزار متــر مربــع مســاحت ،بزرگتریــن
کارخانــه تولیــد محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی در ایــران ،محســوب میشــود.

موضوع فعالیت گروه صنعتی آریان کیمیا تک :
موضــوع فعالیــت اصلــی شــرکت بــر اســاس اساســنامه ،تولیــد ،توزیــع ،خریــد ،فــروش ،واردات و صــادرات مــواد و
کلیــه محصــوالت و فرآوردههــای دارویــی ،آرایشــی ،بهداشــتی میباشــد.

ترکیب سهامداران :

آمار تولید :

شــرکت در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری ،حــدود  26میلیــون عــدد محصــوالت دارویــی ،بهداشــتی و آرایشــی تولیــد
کــرده اســت .پیشبینــی میشــود ایــن رونــد در شــش مــاه دوم ســال و بــا نزدیــک شــدن بــه اســفند بهبــود یابــد و در
کل ســال مجممــوع تولیــدات بــه  54میلیــون عــدد برســد.

فروش :

مجمــوع فــروش شــرکت در دو فصــل ابتــدای ســال  1400حــدود  28میلیــون عــدد بــوده اســت کــه پیشبینــی میشــود

در شــش ماهــه دوم نیــز فــروش بــه همیــن میــزان باشــد .در واقــع در شــش مــاه ابتــدای ســال شــرکت بیــش از مقــدار
تولیــد خــود فــروش داشــته امــا در شــش ماهــه دوم فــروش بــه میــزان تولیــدات خواهــد بــود.

درآمد عملیاتی :

فــروش شــرکت در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری  767میلیــارد ناموت بــوده اســت .پیشبینــی میشــود ایــن رقــم
در کل ســال بــه  1700میلیــارد ناموت برســد .الزم بــه ذکــر اســت ،فــروش دالری شــرکت در ســال گذشــته  56میلیــون دالر

بــوده اســت و در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری حــدود  31میلیــون دالر محاســبه گردیــده اســت .پیشبینــی میشــود
فــروش  64میلیــون دالری بــرای امســال و  67میلیــون دالری بــرای ســال بعــد دور از دســترس نباشــد.

بهای تمام شده :

 90درصــد بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم مصرفــی 7 ،درصــد مربــوط بــه ســربار و  3درصــد مربــوط بــه

دســتمزد مســتقیم میباشــد .از ســوی دیگــر حــدود  70درصــد بهــای موادمســتقیم مصرفــی وارداتــی و  30درصــد از

داخــل ایــران تامیــن میگــردد .الزم بــه ذکــر اســت اقــام وارداتــی تمامــا بــا نــرخ ارز بــازار آزاد تامیــن گردیــده و شــرکت

مشــکلی در تامیــن مــواد اولیــه خــود نــدارد.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

بــا مفروضــات فــوق ســود هــر ســهم شــرکت بــرای ســالهای مالــی  1400و  1401بــه ترتیــب  284و  337ناموت بــرآورد
میگــردد.

تحلیل حساسیت :

به نظر میرســد ســود  370 - 330تومانی محدوده منطقی برای ســودآوری شــرکت در سال  1401خواهد بود.

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

