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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.

جــان کیلــداف ،تحلیلگــر بــازار نفــت اعــام کــرد :بــا افزایش
تقاضــا بــرای ســوخت جــت ،انتظــار مـیرود قیمــت نفت در ســال
آینــده بیشــتر افزایــش یابد.
دموســتنس ســاریانیس اســتاد دانشــگاه ارسطوشــهر
ســالونیک یونــان در مصاحبـهای اعــام کــرد مــوج ابتــا بــه ســویه
اومیکــرون ویــروس کرونــا تــا  20فوریــه فروکــش خواهــد کــرد و
ایــن ســویه احتمــاال آخریــن جهــش کوویــد 19-اســت.
روســیه بــا وجــود اینکــه در توافــق اوپــک پــاس از ســهمیه
افزایــش تولیــد نفــت باالتــری برخــوردار اســت ،در دســامبر موفــق
نشــد تولیــدش را افزایــش دهــد.
آژانــس بینالمللــی انــرژی ( )IEAگــزارش داده اســت طــی
مــاه آتــی میــزان ظرفیــت عملیاتــی پاالیشــگاهها در جهــان بــرای
اولیــن بــار پــس از دو ســال بــه  80میلیــون بشــکه در روز خواهــد
رســید و افــت ناشــی از همهگیــری کرونــا را جبــران خواهــد کــرد.
پــس از پایــان تعطیــات در چیــن محصــوالت زنجیــره فوالد
در بــازار فیوچــرز شــروع پــر قــدرت داشــتند .بهــای میلگــرد و ورق گرم
در بــورس شــانگهای بــه ترتیــب  ۹۱و  ۷۵یــوان افزایش داشــته و بهای

ســنگ آهــن افزایــش  ۵/۱۵یوانــی را ثبــت کرده اســت.
تازهتریــن آمارهــای موسســه مدیریــت عرضــه آمریــکا
نشــان میدهــد شــاخص مدیــران خریــد در مــاه دســامبر  2021بــه
پایینتریــن ســطح خــود در  11مــاه گذشــته رســیده اســت.
بــازار امــاک بریتانیــا ســال  ٢٠٢١را بــا رکــورد به پایان رســاند
و میانگیــن قیمــت مســکن بــه  ٢۵۴٨٢٢پونــد رســید کــه از ابتدای
ایــن ســال  ٢۴هــزار پونــد و نســبت بــه دســامبر ســال قبــل از آن
 ١٠.۴درصــد افزایــش داشــت.
هرســال اکونومیســت «کشــور ســال» را انتخــاب میکنــد.
ازبکســتان بــرای لغــو بــردهداری ،کلمبیــا بــرای برقــراری صلــح و
تونــس بــرای در آغــوش گرفتــن دموکراســی ،از برنــدگان گذشــته
بودنــد.
بــا اعــام پوتیــن مبنــی بــر پــر شــدن گاز در خــط لولــه نورد
اســتریم  ،2قیمــت گاز در اروپــا بــا یــک ســقوط جــدی مواجه شــد.
در واقــع بــازار شــاهد اصــاح  50درصــدی هــاب  NBPو اصــاح 40
درصــدی هــاب  TTFبود.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

بعــد از چندیــن هفتــه باالخــره نــرخ ســود تزریــق ایــن
هفتــه بــه کمتــر از  20درصــد افــت کــرد کــه در دومــاه اخیــر
بــی ســابقه بــوده اســت .ایــن کاهــش نــرخ ســود ریپــو ،نویــد
کاهــش نــرخ ســود بیــن بانکــی را میدهــد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرد ســال
آينــده ارز  ۲نرخــي در بــازار وجــود نخواهــد داشــت ،يارانــهاي
كــه از طريــق دو نرخــي كــردن ارز پرداخــت مــي شــد ،در ســفره
مــردم قــرار نگرفتــه اســت.
یــک پایــگاه تخصصــی نفــت و گاز نوشــت ،رکوردشــکنی
قیمــت گاز در جهــان ،ایــران را بــه افزایــش تولیــد ترغیــب کــرده
اســت و ایــن کشــور برنامههــای زیــادی بــرای توســعه میادیــن
گازی عظیــم خــود دارد .اگــر ذخایــر جدیــد کشــف شــده در
میــدان گازی چالــوس بــه ایــن ذخایــر اضافــه شــود ،مجمــوع
ذخایــر گاز طبیعــی ایــران بــه  40.9تریلیــون مترمکعــب (کــه
ایــن رقــم حتــی از ذخایــر گاز طبیعــی روســیه بیشــتر اســت)
خواهــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ،ارزش
محصــوالت نهایــی پتروشــیمی در ســال  ۱۴۰۰را  ۲۱میلیــارد

مهمترین اخبار داخلـی

دالر دانســت و گفــت :هماکنــون میانگیــن ارزش محصــوالت
پتروشــیمی بــه ازای هــر تــن حــدود  ۴۶۰دالر اســت.
خدابخشــی ،نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه
مجلــس اعــام کــرد تبصرههــای ابتدایــی بودجــه  ۱۴۰۱بررســی
شــد و نماینــدگان بــا رفــع محدودیــت بانکهــا بــرای انجــام
ســرمایهگذاری موافقــت کردنــد.
بنابــر اعــام انجمــن صنفــی کارخانههــای قنــد و شــکر
ایــران ،طبــق قانــون جدیــد معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده
شــکر از بخــش معافیتهــای مالیاتــی حــذف شــده اســت.
نابرایــن از تاریــخ  ۱۳دی مــاه  ۱۴۰۰تولیدکننــدگان بایســتی
نســبت بــه وصــول  ۹درصــد بهــای شــکر در هر فــروش اقــدام و
در موعــد مقــرر بــه حســاب ســازمان امــور مالیاتــی واریــز کننــد.
عملیــات ســوآپ ســهجانبه میــان ترکمنســتان ،ایــران و
آذربایجــان کــه هفتــم آذرمــاه در حاشــیه پانزدهمیــن نشســت
ســران ســازمان همــکاری اقتصــادی (اکــو) امضــا شــده بــود،
آغــاز شــد .ایــران بــر اســاس ایــن قــرارداد ســاالنه  ۱.۵تــا ۲
میلیــارد مترمکعــب گاز ترکمنســتان را بــه آذربایجــان تحویــل
میدهــد.

گزارش ارزش معامالت

29.269

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  4درصد افزایش داشت.

روند بازار سرمایه

2.362.804

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

معامالت بورس کاال

128.890.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته یک درصد کاهش یافت.

حباب سکه

مــس

9.757

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل کمتر از  3درصد افزایش پیدا کرد.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

110.53

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  4درصد افزایش دارد.

اوره

846

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  4درصد کاهش داشت.

کـرازی
ت توليــدیشيش ـ ه رازی بــا
شــرکت كارخانجــا 

نمــاد بورســی کــرازی ،تولیدکننــده انــواع شیشــه

دارویــی و غیردارویــی بــا ظرفیــت ســاالنه 60

هــزار تــن بــوده و آخریــن ســرمایه آن ،مبلــغ
16.880میلیــون ریــال میباشــد.

تحلیـل هفته

ت توليدیشيش ه رازی:
معرفی شرکت كارخانجا 
شــرکت كارخانجــا ت توليــدی شيشــه رازی در تاريــخ  16آبــان مــاه  1363تحــت شــماره  54183بــه نــام شــركت

كارخانجــات تولیــدی شيشــه دارويــی رازی در اداره ثبــت شــركتها و مالكيــت صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســيده

اســت و نــوع شــركت در تاريــخ  30شــهريور مــاه  1383از ســهامي خــاص بــه ســهامي عــام تغييــر يافــت.

تاريــخ پذيــرش شــركت در بــورس اوراق بهــادار تهــران نیــز  3دی مــاه  1383بــوده و آخریــن ســرمایه آن ،مبلــغ
 16.880میلیــون ریــال اســت.

ترکیب سهامداران :

آمار تولید و فروش شرکت شیشه رازی:
شــرکت شیشــه رازی هــم بطــری دارویــی و هــم غیردارویــی را تولیــد میکنــد .ظرفیــت اســمی تولیــدات شــرکت مقــدار
 60هــزار تــن در ســال میباشــد .جــدول زیــر مقــدار تولیــد شــرکت در چنــد ســال اخیــر را نشــان میدهــد.

آمار تولید:

حدود  70درصد محصوالت شــرکت در داخل کشــور به فروش میرســد و مابقی صادر میشود.

آمار فروش :
جدول زیر هم مقدار فروش شــرکت به تفکیک فروش داخلی و صادراتی را نشــان میدهد.

نرخ فروش :

ترکیب بهای تمام شده :
حــدود  45درصــد بهــای تمــام شــده محصــوالت را مــواد مصرفــی تشــکیل میدهــد .کربنــات ســدیم ،شیشــه خــرده و

ســیلیس از جملــه مــواد اصلــی مــورد اســتفاده شــرکت اســت کــه همگــی در داخــل کشــور تهیــه میشــود.

صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان :

بــا توجــه بــه جــدول مفروضــات بــاال بــه جهــت بــرآورد مقــدار تولیــد شــرکت از میانگیــن ماهانــه اســتفاده شــده
اســت .همچنیــن تولیــد ســال  1401را در حــدود تولیــد ســال جــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن نــرخ فــروش

محصــوالت صادراتــی بصــورت دالری محاســبه شــده اســت.

مطابــق بــا آنچــه در بــاال گفتــه شــد شــرکت بــرای دوره  12ماهــه منتهــی بــه ســالهای  1400و  1401مبلــغ  185و 209
ریــال بــه ازای هــر ســهم میتوانــد ســود بســازد .بــا در نظــر گرفتــن تقســیم ســود بــه میــزان  30درصــد و قیمــت 1300
ریــال  pe1401ســهم در حــدود  6میباشــد.
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