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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.

اوپــک بــا تاکیــد بــر اینکــه ویــروس جدیــد اومیکــرون تاثیر
چندانــی بــر تقاضــای نفت نخواهــد گذاشــت پیشبینی خــود را از
تقاضــا بــرای ســال جــاری و ســال آینــده میــادی تغییــری نــداد .
اورگرنــد یــک شــرکت بــزرگ ساختوســاز در چیــن اســت
کــه اخیــرا بــا بحــران شــدیدی روبــرو شــده و بدهیهــای کالنــی
بــار آورده اســت .بــه گفتــه  CNAاورگرند یــک مهلــت  30روزه برای
بازپرداخــت 5/82میلیــارد دالر داشــت کــه فرصــت پرداخــت بــه
پایــان رســید کــه ارزش شــرکت 12درصــد کاهــش یافــت .اورگرنــد
کــه زمانــی بزرگتریــن شــرکت فــروش امــاک چیــن بــوده; اکنــون
درگیــر  300میلیــارد دالر بدهــی شــده اســت.
نــرخ برابــری لیــر در روز جمعــه بــه  13.88رســید کــه 0.55
درصــد ضعیفتــر از روز پنجشــنبه بــوده اســت; قبــل از مداخلــه
بانــک مرکــزی در معامــات ظهــر تا  13.95تضعیف شــد کــه نزدیک
بــه پایینتریــن حــد خــود یعنــی  14.00در هفتــ ه گذشــتهاش
رســید .لیــر در ســال جــاری  46درصــد از ارزش خــود را در برابــر دالر
از دســت داد.
جــی پــی مــورگان در چشـمانداز اقتصــادی خــود برای ســال
 2022پیشبینــی کــرد کــه اقتصــاد جهانــی در ســال آینــده میــادی

بســیار پویاتــر خواهــد بــود و کرونــا از یــک ویــروس همهگیــر بــه
منطق ـهای بــدل میشــود  .تحلیلگــران ایــن بانــک اعــام کردنــد
اقتصــاد پویــا بــه معنــای تقاضــای بــاالی نفــت اســت .قیمــت
نفــت بــه علــت محدودیــت عرضــه توســط کشــورهای عضــو
اوپــک ،میتوانــد در ســال  ۲۰۲۲بــه  ۱۵۰دالر بــرای هــر بشــکه و در
ســال  ۲۰۲۳نیــز ایــن رونــد تــداوم داشــته باشــد.
ســویه ُامیکــرون کــه طــی دو هفتــه گذشــته بازارهــا را بــه
وحشــت انداخــت ،میتوانــد بــه معنــای پایــان ویــروس همهگیــر
کرونــا باشــد .اگــر شــدت بیماریزایــی و مرگومیــر ناشــی از
ُامیکــرون کمتــر باشــد ،بخشــی از الگــوی تاریخــی تحــول ویــروس
خواهــد بــود .ایــن موضــوع بــرای بازارهــای مالــی ،مثبــت خواهد
بــود زیــرا نشــاندهنده پایــان شــیوع ویــروس کرونــا اســت.
دادههــای اداره ملــی آمــار روز چهارشــنبه نشــان داد چیــن،
بزرگتریــن تولیــد و مصرفکننــده زغالســنگ جهــان ،مــاه گذشــته
 370.84میلیــون تن ســوخت فســیلی تولید کــرد .این در مقایســه
بــا رکــورد قبلــی  357.09میلیــون تنــی ثبــت شــده در اکتبــر اســت
و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  4.6درصــد افزایــش
داشــته اســت.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرد کــه
تخصیــص دالر ۴۲۰۰تومانــی بــه شــیوه کنونــی در ســال آینــده
متوقــف خواهــد شــد .کنــار گذاشــتن ارز ترجیحــی ،پیشــتر نیــز
طــی الیحـهای کــه از ســوی دولــت بــه مجلــس ارســال شــد .از
نــگاه طرفــداران دالر  ، 4200سیاســت حــذف دالر  ۴۲۰۰تومانــی
اثــر تورمــی قابــل توجهــی خواهــد داشــت کــه البتــه اکثــر
اقتصاددانــان ایــن اظهارنظــر را رد میکننــد.
رئیــس انجمــن اقتصــاد ســامت ایــران اظهــار کــرد:
محاســبات اقتصــادی نشــان میدهــد کــه تبدیــل ارز 4200
تومانــی بــه ارز نیمایــی قیمــت داروی تولیــد داخــل را  4برابــر و
قیمــت داروی وارداتــی را بــه  7برابــر میرســاند.
در الیحــه پیشــنهادی دولــت بــرای بودجــه  1401مالیــات
بــر دارنــدگان خودروهــای لوکــس باالتــر از یکمیلیــارد ناموت و
خانــه و ویــا بــا قیمــت بــاالی ۱۰میلیــارد ناموت وضــع خواهــد
شــد .بــه گفتــه برخــی از کارشناســان بــازار ســهام ایــن مســاله
میتوانــد تقاضــا در بــازار ســهام را افزایــش دهــد.

مهمترین اخبار داخلـی

وزارت اقتصــاد تصمیــم گرفــت تــا درآمــد حاصــل از
حقــوق دولتــی معــادن در ســال  ۱۴۰۱را از  ۴۰هــزار میلیــارد ناموت
بــه  ۳۰هــزار میلیــارد ناموت کاهــش دهــد.
دبیــر کانــون بانکهــا و موسســات اعتبــاری خصوصــی
گفــت :نــرخ ســپردهگذاری در بانکهــا و موسســات اعتبــاری
خصوصــی اضافــه بــر نرخهــای مصــوب شــورای پــول و اعتبــار
بــه هیــچ عنــوان افزایــش نخواهــد یافــت .گرچــه برخــی
بانکهــا نرخهــای باالیــی را بــه ســپردهگذاران خــود پرداخــت
میکننــد امــا ایــن اقــدام بــه نفــع آنهــا نخواهــد بــود.
موسســه اعتبارســنجی فیــچ در تازهتریــن گــزارش خــود
پیشبینــی کــرد کــه اقتصــاد ایــران در ســال  ۲۰۲۲از رکــود تورمی
خــارج خواهــد شــد .از نــگاه ایــن موسســه نــرخ تــورم ایــران در
ســال آینــده میــادی بــه ۸درصــد و نــرخ رشــد اقتصــادی بــه
۴ /۴درصــد بالــغ خواهــد شــد .ایــن گــزارش تاکیــد میکنــد
تــا میانــه  ۲۰۲۲رســیدن بــه توافــق و برداشــته شــدن تحریمهــا
قابــل حصــول اســت.

گزارش ارزش معامالت

31.023

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  14درصد افزایش داشت.

روند بازار سرمایه

2.261.477

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

معامالت بورس کاال

134.650.000

حباب سکه یک میلیون و  413هزار ناموت مثبت است.

حباب سکه

مــس

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل کمتر از یک درصد افزایش 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 یک درصد کاهش داشت.

بهپـا ک

شــرکت صنعتــی بهپــاک به عنــوان شــرکت فعال
در روغنکشــی و تولیــد پروتئیــن گیاهــی و کنجاله،

محصــوالت متنوعــی بــا برندهــای ســبحان ،آوین،

بهپــاک ،ســبحان طلبایــی و توتــک بــه بــازار عرضه
میکنــد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت صنعتی بهپاک :
شــرکت صنعتــی بهپــاک در ســال  1347در شهرســتان بهشــهر بــه ثبــت رســید .موضــوع فعالیــت شــرکت روغنکشــی

و تولیــد پروتئیــن گیاهــی و کنجالــه میباشــد .محصــوالت تولیــدی شــرکت شــامل انــواع دانههــای روغنــی ،انــواع
کنجالــه دانههــای روغنــی و انــواع پروتیئــن گیاهــی ســویا بــا ســایزبندیهای متفــاوت و بــا برندهــای ســبحان،
آویــن ،بهپــاک ،ســبحان طلبایــی و توتــک میباشــد.

ترکیب سهامداران :

آمار تولید :

همانطــور کــه مالحظــه میشــود رونــد تولیــدات شــرکت دارای نوســانات زیــادی میباشــد .علــت ایــن امــر نوســانات

مقــدار دریافــت مــواد مصرفــی مربوطــه در ســالهای مختلــف میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت روغــن خــام ســویا ،کنجالــه

ســویا ،پروتئیــن ســویا خانــوار و پروتئیــن ســویا پاکتــی بیشــترین ســهم و تاثیــر را در درآمــد عملیاتــی شــرکت دارنــد.
آمار فروش :

مقدار فروش شــرکت در چند سال گذشــته به شرح فوق میباشد.

درآمد عملیاتی :

شــرکت در نــه مــاه ابتــدای ســال مالــی خــود  477میلیــارد ناموت محصــول فروختــه اســت .پیشبینــی میشــود تــا

پایــان ســال فــروش شــرکت بــه ســطح  680میلیــارد ناموت افزایــش یابــد.

ترکیب بهای تمام شده :

حــدود  %70بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد

مســتقیم مصرفــی میباشــد .مــواد مســتقیم مصرفــی
نیــز عمدتــا شــامل دانــه روغــن ســویا وارداتــی و

داخلــی میباشــد .بایــد توجــه داشــت در ســالهای
پیــشرو بــا آزادی نــرخ دانــه روغنــی ســویا ،ترکیــب
بهــای تمــام شــده تغییــر کــرده و ســهم مــواد مســتقیم
افزایــش چشــمگیری داشــته باشــد.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

بــر اســاس مفروضــات فــوق ســود هــر ســهم بــرای ســالهای مالــی  1400و  1401بــه ترتیــب  58و  106ناموت بــرآورد
میگــردد.

تحلیل حساسیت :

بــا توجــه بــه شــرایط موجــود امــکان تحقــق ســود  120-80تومانــی طــی یــک ســال آتــی از شــرکت دور از انتظــار نخواهــد

بو د .
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