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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.

قیمــت میلگــرد فــوالدی در بــازار چیــن بــه بیــش از 4800
یــوان رســیده کــه ایــن باالتریــن رکــورد در  15هفتــه اخیــر به شــمار
مـیرود .گمانهزنیهــای مربــوط بــه افزایــش تقاضــا پــس از آنکــه
چیــن اعــام کــرد قصــد دارد تولیــد ســنگ آهــن در معــادن را بــه
میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهــد و اســتفاده از ضایعــات فوالد
را بــاال ببــرد ،تاثیــر زیــادی بــر رشــد فزاینــده قیمــت میلگرد داشــته
اســت.
ایــاالت متحــده در ســال  35.9 ،2021میلیــارد دالر محصوالت
کشــاورزی و مرتبــط بــا آن بــه چیــن صــادر کــرده کــه نســبت بــه
ســال قبــل  25درصــد افزایــش داشــته اســت .ســهم دانه ســویا 39
درصــد و ذرت  14درصــد اســت.
قیمــت آلومینیــوم رکــورد قیمتــی  13ســال گذشــته را زد و
امــروز در محــدوده قیمــت 3100-3200دالر معاملــه شــد ،یکــی از
عمــده دالیــل آن اختــاالت عرضــه از چیــن بــه اروپــا ،قطعــی برق،
تنشهــای امریــکا و روســیه بــود.
ژاپــن همچنــان بــا  257درصــد باالتریــن نســبت بدهــی به
تولیــد ناخالــص داخلــی در جهــان را دارد کــه بــه طور قابــل توجهی
باالتــر از ســایر کشــورهای توســعه یافته اســت.

ســنگآهن ســال خوبــی در پیــش دارد .بررســی وضعیــت
بــازار ســنگآهن جهــان و میــزان اکتشــافات ســاالنه ایــن بخــش
نشــان میدهــد ســال پیـشرو ســال ثبــات قیمــت نســبی آن در
رنجــی باالتــر از میانگیــن تاریخــی یــک دهــه اخیــر اســت.
در ماههــای اخیــر ،نرخهــای تــورم در اقتصادهــای بــزرگ،
بهســرعت افزایــش یافتــه اســت .در آمریــکا طــی مــاه دســامبر،
نــرخ تــورم بــه  ۷درصــد ،یعنــی باالتریــن میــزان در چهــار دهــه
گذشــته رســید .در منطقــه یــورو و انگلســتان نیــز رشــد نــرخ تــورم
چشــمگیر بــوده اســت .بانکهــای مرکــزی تــا چنــدی قبــل ،ایــن
رشــد را جــدی و پایــدار تلقــی نمیکردنــد؛ امــا مدتــی اســت کــه
موضــع آنهــا تغییــر کــرده اســت.
طــای ســیاه بــا ثبــت رشــد ۱۷درصــدی توانســت بهتریــن
عملکــرد ماهانــه از فوریــه ســال گذشــته را رقــم بزنــد .در عیــن حــال
شــاخص جهانی برنــت در آخرین روز نخســتین مــاه ســال ۲۰۲۲باالی
ســطح ۹۱دالر بــر بشــکه بســته شــد کــه بیشــترین بازدهــی نفتــی
ژانویــه در ۳۰ســال گذشــته بــود .احتمــال اختــال عرضــه بــا افزایش
تنشهــای ژئوپلیتیــک در اروپــا و خاورمیانــه و همزمان رشــد فزاینده
تقاضــا موجــب ثبــت چنیــن عملکــردی در بــازار نفت شــد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

مدیــر برنامهریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی از پیشــنهاد این شــرکت دربــاره مالیــات تولیدکنندگان
مــواد نیمــه خــام صنعــت پتروشــیمی خبــر داد .مــوادی کــه بــه
داخــل زنجیرههــا وارد میشــوند و ســرمایهگذاری شــرکتهای
تولیدکننــدهای کــه محصــوالت خودشــان رو بــه داخــل زنجیــره
میدهنــد از معافیــت مالیاتــی بهرهمنــد بشــوند.
رویــه دریافــت وام بانکــی تغییــر کــرد .بــا پیگیریهــای
بانــک مرکــزی و هماهنگیهــای مختلــف بــا دســتگاههای
اقتصــادی ،بــزودی طــرحشــمولیت مالــی (تامیــن مالــی خــرد
خانوارهــا در شــبکه بانکــی) جهــت تســهیل امــور بــرایمــردم،
بصــورت کامــاغیرحضــوری والکترونیکــی در دســتور کار قــرار
میگیــرد.
معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت:
پیشبینــی میکنیــم در ســال زراعــی جــاری ۱۰میلیــون تــن
گنــدم تولیــد و همچنیــن  ۶تــا  ۶.۵میلیــون تــن گنــدم نیــز
خریــداری شــود.
معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه هدفگــذاری رشــد ۱۰۰

مهمترین اخبار داخلـی

درصــدی ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی تا پایــان برنامه
هشــتم توســعه ،گفــت :بــر اســاس پیشبینیهــا صــادرات ایــن
محصــوالت معــادل  ۱۴میلیــارد دالر تــا پایــان ســال خواهــد بود.
دهنــوی نائــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه
ســال  ۱۴۰۱اعــام کــرد :از ابتــدای ســال آینــده ،شــرکتها در
صــورت تخلــف در واریــز ســود مجامــع بــه حســاب ســهامداران
از طریــق ســجام ،بایــد ســود را بــا جریمــه ۲۰درصــدی بــه مــردم
بپردازنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه در  ۱۰مــاه
اخیــر در صــادرات غیرنفتــی  ۳۸درصــد رشــد نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته محقــق شــد ،گفــت :تجــارت خارجــی در
ایــن مــدت بیــش از  ۸۰میلیــارد دالر بــود کــه  ۸.۸درصــد نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد نشــان داد.
عضــو هیــات مدیــره بانــک ملــت در خصــوص مالیــات
بانکهــا گفــت :احتمــاال بانکهــا بــرای عملکــرد ســال مالــی
 1400انتظــار مـیرود از محــل درآمــد تســعیر ارز مشــمول پرداخت
مالیــات نباشــند و ایــن خبــر بســیار مســاعدی بــرای ســهامداران
بانکهــای دارای وضعیــت مثبــت بــاز ارزی اســت.

گزارش ارزش معامالت

34.028

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  2درصد افت داشت.

روند بازار سرمایه

2.369.074

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله هفته  2درصد افت داشت.

معامالت بورس کاال

115.810.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته  4درصد افت داشت.

حباب سکه

مــس

9.844

قیمت مس جهانی نسبت به هفته تغییر محسوسی نداشت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

144

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  9دهم درصد افزایش یافت.

اوره

643

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  6درصد افزایش یافت.

جویـن
شــرکت کشــت و صنعــت جویــن در

قالــب تاســیس کارخانــه قنــد و بهرهبــرداری

از آن و خریــد و فــروش مــواد اولیــه و
تولیــدات کارخانــه و انجــام امــور اعــم از
تجــاری و صنعتــی و کشــاورزی و دامپــروری
و صنایــع تبدیلــی ،فعالیــت میکنــد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت کشت و صنعت جوین:
شــرکت کشــت و صنعــت جویــن در تاریــخ  ۱۴بهمــن  ۱۳۵۴در تهــران بــه ثبــت رســید و موضــوع فعالیــت خــود را در قالــب
تاســیس کارخانــه قنــد و بهرهبــرداری از آن و خریــد و فــروش مــواد اولیــه و تولیــدات کارخانــه و انجــام امــور اعــم از تجــاری و

صنعتــی و کشــاورزی و دامپــروری و صنایــع تبدیلــی تعریــف نمــوده اســت.

شركت كشت و صنعت جوين در حال حاضر در چند محور عمده مشغول به فعاليت بوده كه مهمترين آنها عبارتند از :

• كارخانه قندجوين باظرفيت  ۵۰۰۰تن مصرف چغندرقنددرشبانه روز
• کارخانه اسیدسیتریک جوین با ظرفیت تولید ساالنه  ۲۰هزار تن

• كشــاورزي بخــش مردمــي (بــه منظورتوليــد چغندرقنــد و اســتقرار ايســتگاههاي مكانيزاســيون متعــدد در حوزههــاي مختلــف

جهــت تحویــل چغنــدر قنــد پیمانــکاران

• کاشت چغندر پاییزه در استان گلستان و ارائه خدمات به پیمانکاران

• تولید انواع بذور ذرت،گندم و … با بهترین کیفیت
• سردخانه  ۵۰۰۰تنیدو مداره

مهمترين توليدات اين شركت و واحدهای اقماري آن براي فروش عبارتند از :

شــكر  ۵۰كيلوگرمــی ،اسیدســیتریک در  ۲گریــد منوهیــدرات و آنهیــدروز ،مــاس ،تفالــه ،انــواع نهــال لیبــل دار ،گوشــت ســفيد و

قرمــز ،شــير ،غــات ،ذرت علوف ـهاي ،يونجــه ،صيفيجــات و انــواع بــذور ذرت ،گنــدم ،يونجــه و…

محصوالت باغي از قبيل :

انواع انگور و بادام و ميوههاي هستهدار و دانهاي ،نهال لیبلدار درختان مثمر و غير مثمر ،ادوات كشاورزي و …

ترکیب سهامداران :

آمار تولید شرکت کشت و صنعت جوین:

پیشبینی میشــود در نه ماه پایان ســال مالی  337هزار تن چغندر تولید شــود.

آمار فروش شرکت کشت و صنعت جوین:

درآمد عملیاتی  :مقدار فروش شــرکت در ســال مالی  ،1401بیش از  1800میلیارد ناموت خواهد بود.

مفروضات :

صورت سود و زیان :

با توجه به مفروضات فوق ســود هر ســهم برای ســالهای مالی  1400و  1401به ترتیب 24 ،و  30ناموت برآورد میگردد.
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