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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.

چیــن در ســال  2021واردات نفــت خــام خــود از ایــران و
ونزوئــا را بیــش از  50درصــد افزایــش داده اســت .طبــق اعــام
بلومبــرگ و دادههــای شــرکت کپلــر کــه بــر اطالعــات بــازار نفــت
تمرکــز دارد ،دولــت چیــن بیشــترین میــزان واردات نفت را از ســال
 2018از دو کشــور تحــت تحریــم ایــران و ونزوئــا داشــته اســت.

آمریــکا بــه اولیــن صادرکننــده گاز مایــع طبیعــی جهــان
تبدیــل شــد .در ســال  2016ایــاالت متحــده ظرفیت صــادرات LNG
را نداشــت ولــی در ســال  2021ســرمایه گــذاری عظیــم و تقاضــای
فزاینــده اروپــا ،آمریــکا را بــه صادرکننــده پیشــرو در جهــان تبدیــل
کــرد.

در رتبهبنــدی 10شــرکت دولتــی بــزرگ دنیــا و بــر اســاس
دارایــی ،چیــن بــا  5شــرکت بــزرگ ،بیشــترین جایــگاه را دارد امــا
در جایــگاه بعــدی بــر خــاف تصــور رایــج ،نقــش شــرکتهای
آمریکایــی پررنــگ بــوده و  3شــرکت از جملــه  2شــرکت صــدر
لیســت ،متعلــق بــه کشــور آمریــکا اســت.

در مــاه نوامبــر  ۴.۵میلیــون آمریکایــی شــغل خــود را تــرک
کردهانــد کــه ایــن اتفــاق ،رکــورد قبلــی  ۴.۴میلیونــی ثبت شــده در
ســپتامبر را شکســته است.

بــر اســاس آخریــن آمــار شــورای جهانــی طــا ،میــزان
ذخایــر طــای بانکهــای مرکــزی کشــورهای جهــان بــه  36هــزار
تــن رســیده اســت کــه بیشــترین میــزان در طــول  31ســال اخیــر
محســوب میشــود .ایــن درحالیســت کــه بــر اســاس آمارهــا
کشــورها در حــال کاهــش ســهم اوراق قرضــه دالری از ذخایــر
خارجــی خــود هســتند.
نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلی کشــور چیــن به
 323درصد رســیده اســت.

در ســال  1990حــدود  66درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
جهانــی از اقتصادهــای «آزاد» و «بیشــتر آزاد» تامیــن میشــد .تــا
ســال  2020ایــن ســهم بــه  45درصــد کاهــش یافــت و تــا ســال
 2050احتمــاال ً بــه  26درصــد کاهــش خواهــد یافــت.
دولــت چیــن در ســال  2021اقــدام بــه فــروش  1.1تریلیــون
دالر اوراق قرضــه بــه منظــور تامیــن مالــی ،ســرمایهگذاری و مخارج
خــود کــرده اســت .دولــت اعــام کــرده کــه قصــد دارد ایــن رقــم
را در ســال  2022افزایــش داده و همزمــان اقــدام بــه کاهــش نــرخ
بهــره یــوان کنــد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

دولــت بــه طــور رســمی اعــام کــرد ارز ترجیحــی در
بودجــه  1401نداریــم .دولــت تقریبــا  250هــزار میلیــارد ناموت
بــرای پرداخــت یارانــه و بــن کارت در نظــر گرفتــه کــه ســه
مــاه اول بــه شــکل نقــدی و در ماههــای بعــدی یارانــه ناشــی
از حــذف ارز  4200تومانــی بــه شــکل بــن کارت بــه مــردم داده
میشــود.

طبــق دســتورالعمل جدیــد بانــک مرکــزی ،حداقــل و
حداکثــر انتقــال وجــه از طریــق ســامانههای ســاتنا و پایــا
افزایــش یافــت .برایــن اســاس کــف مبلــغ پرداخــت در ســاتنا
از  ۱۵بــه  ۵۰میلیــون ناموت افزایــش یافــت .همچنیــن ســقف
مبلــغ پرداخــت در پایــا از  ۵۰بــه  ۱۰۰میلیــون ناموت افزایــش
یافــت.

رونــد انبســاطی تزریــق پــول در بانــک مرکــزی همچنــان
در حــال رکوردزنــی اســت .مــرور آمارهــا در ایــن حــوزه نشــان
میدهــد نــرخ ســود بــازار بــاز در حالــی کاهــش پیــدا کــرده
کــه بســط نقدینگــی بــرای پنجمیــن هفتــه متوالــی رکــورد زده
اســت .بانــک مرکــزی بــا بســط پــول در بــازار بــاز در هفته ســوم
دی  1400رونــد انبســاطی خــود در ایــن عملیــات را ادامــه داده و
رکوردزنــی خــود در ایــن بــازار را تــداوم بخشــید.

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق اعالم کــرد حداقــل دریافتی
حقــوق کارمنــدان در ســال جدیــد از  ۳میلیــون و  ۵۰۰هزار ناموت
بــه  ۴میلیــون و  ۵۰۰هزار ناموت رســیده اســت.

میــزان نســبت اســکناس و مســکوک بــه نقدینگــی در
دســت اشــخاص در پایــان تابســتان امســال بــا گســترش نفــوذ
ابزارهــای پذیــرش ،کاهــش داشــته باشــد .در پایــان تابســتان
ســال جــاری ،ارزش تراکنــش هــای شــاپرک  ۱۵.۹۱درصــد از کل
نقدینگــی بــوده اســت کــه ایــن شــاخص نســبت بــه ماه مــرداد
 ،۱۴۰۰افزایــش  ۲.۲۲درصــدی داشــته اســت.

مهمترین اخبار داخلـی

نــرخ تــورم در ســال جــاری بــه  ۴۹.۷درصــد رســید کــه
بیشــترین نــرخ تــورم در نیــم قــرن اخیــر اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد موضــوع
اخــذ مالیــات خانههــای خالــی از ابتــدای بهمنمــاه اجرایــی
میشــود .اطالعــات اقامتــی  ۶۰میلیــون نفــر از مــردم کشــور در
ســامانه امــاک و اســکان وجــود دارد.
طــی  ۱۰ســال گذشــته ،میــزان مســتاجران ایرانــی از ۲۷
درصــد بــه بیــش از  ۴۰درصــد رســیده اســت.

گزارش ارزش معامالت

23.127

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  21درصد افت داشت.

روند بازار سرمایه

2.324.758

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله هفته قبل به میزان  1.5درصد افت داشت.

معامالت بورس کاال

122.080.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته  4درصد کاهش یافت.

حباب سکه

مــس

9.667

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

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

112

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

اوره

769

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

حسینـا
شــرکت توســعه خدمــات دریایــی و بنــدری
ســینا بــا نمــاد بورســی حســینا ،اپراتــور تخلیــه

و بارگیــری کانتینــر و کاال در بنــادر شــهید رجایــی،
بوشــهر ،امــام خمینــی (ره) و نوشــهر اســت .

تحلیـل هفته

معرفی شرکت توســعه خدمات دریایی و بندری سینا:
شــرکت توســعه خدمــات دریایــی و بنــدری ســینا بــا نمــاد بورســی حســینا در ســال  ،1366بــه نــام بنیــاد بارانــداز

تاســیس گردیــد .در حــال حاضــر ایــن شــرکت اپراتــور تخلیــه و بارگیــری کانتینــر و کاال در بنــادر شــهید رجایــی ،بوشــهر،
امــام خمینــی (ره) و نوشــهر بــوده و قســمتی از عملیــات مربــوط بــه محمــوالت نفتــی در بنــدر امــام خمینــی (ره) را نیــز
بــر عهــده دارد .همچنیــن قــرارداد  25ســاله پایانــه کانتینــری بنــدر بوشــهر (شــروع قــرارداد از ســال  ،)1390قــرارداد 25
ســاله پایانــه نفتــی بنــدر امــام خمینــی (ره) شــامل دو پســت اســکله بــا ظرفیــت  45هــزار تــن 60 ،هــزار تــن مخــازن

نگهــداری مــواد نفتــی و خطــوط انتقــال مــواد و قــرارداد یکســاله در خصــوص ارائــه خدمــات کانتینــری در ترمینــال
شــماره 2پایانــه کانتینــری بنــدر شــهید رجائــی (بزرگتریــن پایانــه کانتینــری کشــور) کــه از بنــادر مهــم کشــور می¬باشــند

را بــر عهــده دارد .در حــال حاضــر ایــن شــرکت جــزو واحدهــای تجــاری شــرکت پارســیان و واحــد تجــاری نهایــی گــروه
بنیــاد مســتضعفان میباشــد.
ترکیب سهامداران :

آمار فروش شرکت توســعه خدمات دریایی و بندری سینا:

بیشــتر درآمــد عملیاتــی شــرکت مربــوط بــه عملیــات کانتینــر  THCمیباشــد .همانطــور کــه مالحظــه میشــود بــا

شــروع مجــدد تحریــم ایــران در ســال  96شــاهد افــت شــدید حجــم و تجــارت و بالطبــع مقــدار خدمــات ارائــه شــده
توســط شــرکت مــورد برســی شــده ،میباشــیم .پیشبینــی میشــود در ســال  1401نیــز مقــدار حجــم تجــارت و خدمــات

ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت  10درصــد نســبت بــه ســال  99باالتــر باشــد.

درآمد عملیاتی :
مقــدار فــروش شــرکت در نــه مــاه ابتــدای ســال  780میلیــارد ناموت بــوده اســت .پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال
درآمــد عملیاتــی شــرکت بــه  1060میلیــارد ناموت افزایــش یابــد .در ســا ل 1401نیــز فــروش شــرکت  1288میلیــارد ناموت

تخمیــن زده میشــود.

ترکیب بهای تمام شده :
بیشــترین ســهم در بهــای
تمــام

شــده

مربــوط

بــه خدمــات قــراردادی

میباشــد کــه ماهیــت

ریالــی دارد .در واقــع از

یــک ســو بــا درآمدهــای

دالری طــرف هســتیم و از
یــک ســوی بــا بهــای تمام

شــده ریالــی؛ بــه عبــارت

دیگــر افزایــش نــرخ دالر
حاشــیه ســود شــرکت را
بهبــود میبخشــد.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

بر اســاس مفروضات فوق ســود هر ســهم برای سالهای مالی  1400و  1401به ترتیب 615 ،و  670ناموت برآورد میگردد.
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