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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.

پــس از آن کــه دادههــا نشــان داد تقاضــای قــوی باعــث
کاهــش ذخایــر نفــت خــام آمریــکا شــده قیمــت نفــت در روز
چهارشــنبه تــا باالترین ســطح هفت ســاله هفتــه گذشــته افزایش
یافــت ، ،امــا ســرمایهگذاران در آســتانه نشســت اوپــک پــاس که
قــرار اســت در اواخــر روز برگــزار شــود ،محتاطانــه عمــل کردنــد.
مجرمــان ســایبری  8.6میلیــارد دالر دارایــی رمــزارزی را در
ســال  2021پولشــویی کردنــد.
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا ( )SECبهتازگــی
بــه هفدهمیــن صرافــی بــورس ایــن کشــور مجــوز داد تــا بــرای
اولیــن بــار از فنــاوری بالکچیــن بــرای تســریع فعالیتهای خــود از
جملــه ثبــت معامــات و تراکنشهــا اســتفاده کنــد .ایــن صرافــی
زیرمجموعــه صرافــی  BOXبوســتون خواهــد بــود و از فصــل دوم
 2022شــروع بــه کار میکنــد.
بــه گفتــه رویتــرز ،گاز روســیه مجــدد از طریــق لهســتان و
خــط لولــه ، yamalبــه آلمــان منتقــل خواهــد شــد .این خــط لوله
از دســامبر بســته شــده بــود .ایــن خبــر  ۱۰درصــد  TTFآلمــان را
کاهــش داد.

آژانــس بینالمللــی انــرژی در گزارشــی پيــش بينــى کــرد
کــه رشــد تقاضــا گاز طبیعــی پــس از رشــد  4.7درصــدی در ســال
 2021بــه  0.9درصــد در ســال  2022کاهــش خواهــد یافــت.
زغــال ســنگ حرارتــی آســیا بــه باالترین رکــورد یعنــی 261.4
دالر در هــر تن رســیده اســت.
مشــاهده وضعیــت بــازار فلــزات اساســی نشــان میدهــد
در ســال جــاری عرضــه و تقاضــای جهانــی فــوالد افزایــش خواهــد
یافــت؛ امــا قیمتهــا در مســیر عکــس حرکــت خواهنــد کــرد.
کاهــش قیمــت فــوالد هــم احتمــاال ناشــی از شــدت گرفتــن
واکسیناســیون در جهــان و بازگشــت حیــات بــه همــه بخشهــای
زنجیــره وســیع آهــن اســت .وضعیتــی کــه ثبــات بــازار فــوالد را در
پــی خواهــد داشــت.
جدیدتریــن پیشبینیهــای انجــام شــده توســط موسســه
تحقیقاتــی  IDCدر ایــن زمینــه نشــان میدهــد کــه بــازار جهانــی
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی تــا پایــان ســال جــاری
میــادی رشــد ســاالنه بیــش از  ۱۸درصــدی را تجربــه خواهــد کــرد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

معــاون وزیــر اقتصــاد گفــت تــا انتهــای امســال کارت
اعتبــاری و یارانــهای آمــاده خواهــد شــد و میتــوان از ســال
آینــده ایــن کارتهــای اعتبــاری و یارانــهای را شــارژ کــرد و در
اختیــار مخاطــب هــدف قــرار داد .بــا وجــود کارتهــای اعتبــاری
و یارانـهای معتقدیــم حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه نفــع اقتصــاد
خواهــد بــود.
در حــال حاضــرزیــان انباشــته بانکهــا در ایــران بــه
ارقــام عجیبــی رســیده اســت .طبــق مــاده  ۱۴۱قانــون تجــارت
اگــر زیــان انباشــته شــرکتی بــه  ۵۰درصــد ســرمایه اولیــه آن
برســد ،یــا بایــد ســرمایه را افزایــش دهد یــا اعالم ورشکســتگی
نمایــد ،امــا در بعضــی بانکهــا ایــن رقــم تــا  ۹۶برابــر هــم
افزایــش یافتــه اســت.
بیــش از  ١٧درصــد از ایرانیــان (حــدود  ١٢میلیــون) بهطور
مســتقیم یــا غیرمســتقیم در بــازار رمزارزهــا ســرمایهگذاری
کردهانــد۶۵ .درصــد مــردم ایــران معتقدنــد آینــده متعلــق
بــه رمزارزهاســت۳۳ .درصــد هــم درمــورد سرنوشــت آن شــک
و تردیــد دارنــد و تنهــا ۲درصــد مــردم بــه آینــده آنهــا بدبیــن
هســتند.

مهمترین اخبار داخلـی

وزیــر اقتصــاد در واکنــش بــه اینکــه برخــی از بانکهــا
بــرای پرداخــت وام بــدون ضامــن شــروطی همچــون داشــتن
ســپرده حداقــل نصــف مبلــغ وام موردنظــر در حســاب بانکهــا
را اعــام میکننــد ،گفــت :هرگونــه شــرط اضاف ـهای کــه خــارج
از مصوبــات در ایــن زمینــه باشــد ،تخلــف محســوب میشــود.
بررس ـیها نشــان میدهــد عملکــرد دولــت ســیزدهم در
خصــوص سیاس ـتهای پولــی ،اثــر کاهنــدهای بــر رشــد پایــه
پولــی و نقدینگــی داشــته اســت.
مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمــت بــا اشــاره
بــه حــذف محدودیــت خریــد شــمش فــوالدی ،اظهــار کــرد:
هماهنگــی بــا بــورس کاال جهــت اصــاح قیمــت پایــه شــمش
صــورت پذیرفتــه اســت کــه توســط بــورس کاال اطــاع رســانی
خواهــد شــد.
محدودیتهــای بــرق صنایــع بــزرگ برطــرف شــد .اکنون
بــرق مــورد نیــاز کشــور تامیــن شــده اســت و بــر ایــن اســاس
محدودیتهایــی کــه بــرای برخــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی
لحــاظ شــده بــود برطــرف شــده و مشــکلی وجــود نــدارد.

گزارش ارزش معامالت

34.864

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  26درصد افزایش داشت.

روند بازار سرمایه

2.407.497

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.

معامالت بورس کاال

121.530.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته یک درصد افت یافت.

حباب سکه

مــس

9.812

قیمت مس جهانی نسبت به هفته تغییر محسوسی نداشت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

143

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

اوره

607

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  8درصد کاهش داشت.

پالسـت
شــرکت کارخانجــات تولیــدی پالســتیران با
نمــاد بورســی پالســت در ســال  1347تاســیس
و در ســال  1356در بــازار بــورس و اوراق
بهــادار پذیرفتــه شــد و در زمینــه تولیــد انــواع
مصنوعــات پالســتیکی بــرای امــور صنعتــی،
ســاختمانی و خانگــی فعالیــت دارد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت کارخانجات تولیدی پالستیران:
شــرکت کارخانجــات تولیــدی پالســتیران در ســال  1347تاســیس شــد و در ســال  1356در بــازار بــورس و اوراق بهــادار
پذیرفتــه شــد .شــرکت در زمینــه تولیــد انــواع مصنوعــات پالســتیکی بــرای امــور صنعتــی ،ســاختمانی و خانگــی فعالیــت

دارد .ظرفیــت اســمی و ظرفیــت معمــول شــرکت بــه ترتیــب  14254و  8526تــن میباشــد امــا در ســال هــای اخیــر بــه
دلیــل کمبــود نقدینگــی و تجهیــزات نوســازی نشــده زیــر ظرفیــت معمــول تولیــد کــرده اســت.

ترکیب سهامداران :

آمار تولید و فروش شرکت کارخانجات تولیدی پالستیران:

شــرکت در شــش ماهــه اول ســال  3200تــن محصــول تولیــد کــرده اســت .در شــش ماهــه دوم ســال میــزان تولیــدات
شــرکت  3500تــن بــرآورد میگــردد.

مقدار فروش شــرکت در پایان ســال مالی جاری 6680 ،تن برآورد میگردد.
درآمد عملیاتی :

فروش شــرکت برای ســال مالی  202 ،1400میلیارد ناموت برآورد میگردد.

ترکیب بهای تمام شده :
در ســال  %45 ، 95بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم %38 ،مربــوط بــه دســتمزد مســتقیم و  %17مربــوط بــه
ســربار بــوده اســت .در واقــع یکــی از علــت هــای زیــان ده بــون شــرکت ،تولیــد پاییــن در کنــار ســهم بــاالی هزینــه هــای

ریالــی بــوده اســت .در شــش مــاه ابتــدای ســال مالــی جــاری امــا  %70بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم،

 %21مربــوط بــه ســربار و  %9مربــوط بــه دســتمزد مســتقیم بــوده اســت .در واقــع بــا مدیریــت بهینــه ســهم هزینــه هــای

ریالــی رونــد نزولــی داشــته اســت .الزم بــه ذکــر اســت شــرکت مــواد مســتقیم خــود را تمامــا از داخــل کشــور تامیــن
میکنــد .امــا بخشــی از ایــن مــواد بــا نــرخ دالر همبســتگی دارنــد.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

بر اســاس مفروضات فوق ســود هر ســهم برای سالهای مالی  1400و  1401به ترتیب 86 ،و  103ناموت برآورد میگردد.

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