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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.

والاســتریت ژورنــال ،دلیــل اخــراج ریچــارد نفیــو را کــه بــه
«معمــار تحریمهــای ایــران» مشــهور اســت ،فــاش کــرد .بهنوشــته
ایــن نشــریه آمریکایــی ،نفیــو ،نفــر دوم تیــم مذاکرهکننــده آمریــکا
و دو عضــو دیگــر ایــن تیــم ،بهدلیــل اختــاف بــا رابــرت مالــی،
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران ،بر ســر نحــوه مذاکــرات وین
از ســمت خــود کنــار گذاشــته شــدهاند.
در بازگشــایی بــازار طــا ،ایــن فلــز ارزشــمند تــا قیمــت
۱۸۴۵دالر بــه ازای هــر اونــس رشــد داشــت امــا عصــر دیــروز تــا
ســاعت  ۱۹بــه وقــت تهــران بــه  ۱۸۳۳دالر کاهــش یافــت .بــه نظر
میرســد بحــران جنــگ در اوکرایــن از مهمتریــن عواملــی اســت
کــه در روزهــای اخیــر موجــب نگرانــی معاملهگــران شــده اســت؛
چراکــه میتوانــد در سراســر اروپــا بحــران جــدی انــرژی ایجــاد
کنــد.
آژانــس بینالمللــی انــرژی ( ،)IEAاوپــک و اداره اطالعــات
انــرژی آمریــکا( )EIAدر نخســتین گزارشهــای ماهانــه خــود در
ســال  ۲۰۲۲پیشبینیهــای مثبتــی دربــاره تقاضــا داشــتند و
در بســیاری از مــوارد همنظــر نشــان دادنــد .هــر ســه معتقدنــد
تقاضــای جهانــی نفــت در ســالجاری بــه دوره پیشــاکرونایی
بازخواهــد گشــت.

بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،اقتصــاد جهانــی در ســال ۲۰۲۱
حــدود  ۵/۸درصــد کوچکتــر شــد ،حــال انتظــار مـیرود در ســال
 ،۲۰۲۲اقتصــاد جهانــی  ۴ /۴درصــد بزرگتــر شــود .اقتصاد در ســال
 ۲۰۲۳نیــز احتمــاال بــا رشــد  ۳/۵درصــدی مواجــه خواهد شــد.
ارزش بــازار بیتکویــن از مــاه نوامبــر تــا بــه امــروز 570
میلیــارد دالر از دارایــی ســرمایهگذاران را آتــش زده و در ســطح
کالنتــر افــت ارزش بــازار رمزارزهــا منفــی 1.17تریلیــون دالر بــوده
اســت.
بعــد از آنکــه نــرخ بهــره نزدیــک بــه صفــر درصــد محــرک
رشــد اقتصــادی آمریــکا و اروپــا در  2ســال اخیــر بــود ،حــاال نوبــت
بــه چیــن رســیده تــا از طریــق افــت بهــره بــه دنبــال تحریــک
اقتصــادی خــود باشــد.
قیمــت نفــت در معامــات روز چهارشــنبه بــازار جهانــی کــه
ســرمایه گــذاران در آســتانه اعــام نتیجــه نشســت سیاســت پولی
فــدرال رزرو و انتشــار آمــار هفتگــی ذخایــر نفــت و فرآوردههــای
نفتــی آمریــکا بــه ســودگیری از افزایــش قیمتهــا پرداختنــد ،بــا
کاهــش روبــرو شــد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

بــر اســاس مصوبــه اخیــر ســتاد اقتصــادی دولــت،
شــرکتهای پتروشــیمی و فــوالدی شــاهد کاهــش قابــل
مالحظــه قیمــت گاز در مــاه جــاری خواهنــد بــود .ســقف
قیمــت گاز طبیعــی طبــق مصوبــه قبلــی ســتاد ۵۰۰۰ ،ناموت برای
خــوراک و  ۲۰۰۰ناموت بــرای ســوخت مــورد تاییــد مجــدد قــرار
گرفــت.
براســاس مصوبــه کمیســیون تلفیــق دســتمزدهای تــا ۵
میلیــون و  ۶۰۰هــزار ناموت از مالیــات معــاف شــدند .مالیــات
حقوقهــای بیــن  ۵میلیــون و  ۶۰۰تــا  ۱۵میلیــون ناموت۱۰ ،
درصــد ،از  ۱۵تــا  ۲۵میلیــون ناموت ۱۵ ،درصــد و از  ۲۵تــا ۳۵
میلیــون ناموت ۲۰ ،درصــد تعییــن شــد.
طبــق اعــام عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس ،قیمــت
بنزیــن در الیحــه بودجــه ســال آینــده بــه قیمــت امســال
پیشــنهاد شــده اســت از همیــن رو بنزیــن ســهمیهای یــک هــزار
و  ۵۰۰ناموت و بنزیــن آزاد نیــز  ۳هــزار ناموت خواهــد بــود.
آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت از عمدهتریــن کاالهای
وارداتــی و صادراتــی نشــان میدهــد در ســه فصــل امســال۲۰ ،
قلــم عمــده وارد شــده بــه کشــور در ایــن مــدت توانســته ســهم

مهمترین اخبار داخلـی

۴۱ /۸درصــدی از کل صــادرات را بــه خــود اختصــاص دهــد و
 ۲۰قلــم عمــده صــادر شــده بــه بازارهــای هــدف ســهم ۶۶ /۶
درصــدی دارد.
طبــق اعــام اعضــای کمیســیون تلفیــق مجلــس،
مالیاتســتانی گســترده در بودجــه  ۱۴۰۱بــه محصــوالت
صادراتــی در صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی هــم رســیده؛ امری
ـش شــدید بســیاری از فعــاالن بورســی و کارشناســان
کــه واکنـ 
پتروشــیمی را در پــی داشــت و رئیــس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار را بــه نامهنــگاری بــا نماینــدگان مجلــس واداشــت.
دولــت تصمیــم گرفتــه «بــرای کنتــرل رشــد اجارهبهــای
مســکن در کشــور» ،بســته سیاســتی طراحــی و اجــرا کنــد .نیمه
اول امســال ،تــورم اجــاره مســکن در شــهرها ،بــا  52درصــد
رکــورد تاریخــی بیشــترین نــرخ را بــه ثبــت رســاند.
پــس از برخوردهــای مــداوم نــرخ دالر بــا هســته ســخت
خــود در هفتــه گذشــته قیمت ایــن اســکناس آمریکایــی مجددا
بــه کانــال ۲۸هــزار تومانــی وارد شــد .کارشناســان بــازار ارز بــر
ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه اخبــار مثبــت مذاکــرات ویــن،
ایــن بازگشــت را نمیتــوان خیلــی مطمئــن دانســت.

گزارش ارزش معامالت

27.088

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  5درصد افت داشت.

روند بازار سرمایه

2.415.977

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

معامالت بورس کاال

122.920.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته یک درصد افزایش یافت.

حباب سکه

مــس

9.812

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل کمتر از نیم درصد افزایش یافت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

130

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

اوره

658

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  14درصد کاهش داشت.

کهمـدا
در تحلیــل بنیــادی شــرکت شيشــه همــدان
بــا نمــاد بورســی کهمــدا ،ســود خالــص هــر
ســهم بــرای ســال مالــی  1401و  1402بــه ترتیب،
 147و  207ناموت بــرآورد میگــردد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت شیشه همدان:
شــرکت شيشــه همــدان (ســهامي عــام) در ســال  1354بــا مشــارکت بانــک صنعــت و معــدن (بانــک اعتبــارات صنعتــي

ســابق) بــه صــورت شــرکت ســهامي عــام تحــت شــماره  587مورخــه  1354/2/11در همــدان تأســيس گرديــد و بــا همــت
متخصصــان و مهندســان ايرانــي در ســال  1361بــا ظرفيــت  40هــزار تــن در ســال مــورد بهر هبــرداري قــرار گرفــت .مرکــز
اصلــي شــرکت در شهرســتان همــدان کيلومتــر  6جــاده همــدان  -تهــران واقــع شــده اســت ،همچنيــن دفتــر مرکــزي واقــع

در تهــران خيابــان حافــظ جنوبــي ،خيابــان غزالــي ،نبــش کوچــه براتــي پــاک  2ميباشــد .ســرمايه شــرکت در بــدو
تأســيس مبلــغ  300ميليــون لاير بــوده و طــي ســنوات مختلــف بــه  288ميليــارد لاير منقســم بــه  288ميليــون ســهم بــا

نــام عــادي افزايــش يافتــه اســت .شــرکت در تيرمــاه  1369در ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران پذيرفتــه شــده اســت.
ترکیب سهامداران :

آمار تولید و فروش شرکت شیشه همدان:

پیشبینی میشــود درســال مالی جاری  1401حدود  76هزار تن محصول تولید و به فروش برســد.
درآمد عملیاتی :

پیشبینی میشــود در ســال جاری  1401حدود  758میلیارد ناموت محصول به فروش برســد.

ترکیب بهای تمام شده :
 57درصــد بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم مصرفــی 33 ،درصــد مربــوط بــه ســربار و  10درصــد مربــوط بــه

دســتمزد مســتقیم میباشــد.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

بــا توجــه بــه مفروضــات فــوق ســود خالــص هــر ســهم بــرای ســال مالــی  1401و  1402بــه ترتیــب 147 ،و  207ناموت بــرآورد
میگــردد.
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