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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 نفــت در روز چهارشــنبه پــس از عقبنشــینی بیــش
از  3درصــدی در جلســه قبــل ثابــت مانــد ســرمایهگذاران تأثیــر
کاهــش تنــش در روســیه و اوکرایــن در برابــر عرضــه محــدود
جهانــی و بهبــود تقاضــای ســوخت را ارزیابــی کردنــد.
ایــن هفتــه بلومبــرگ بــا توجــه بــه تخمینهــای انجــام
شــده توســط اقتصاددانــان گــزارش داد کــه چنانچــه قیمتهــای
نفــت بــاال بمانــد ،روســیه میتوانــد  ۶۵میلیــارد دالر اضافــی بــرای
خزانــه دولــت خــود در ســال جــاری دریافــت کنــد.
تشــدید تنشهــا بیــن روســیه و اوکرایــن موجــب شــد
تــا قیمــت جهانــی طــا بــه باالتریــن ســطح خــود در  3مــاه اخیــر
برســد .بــه گــزارش رویتــرز ،قیمــت هــر اونــس طــا در پی تشــدید
تنشهــا در مــرز اوکرایــن بــه بیــش از  1856دالر رســید کــه ایــن
باالتریــن رکــورد در  3مــاه اخیــر بــه شــمار میــرود.
افزایــش تقاضــا بــرای انــرژی خورشــیدی میتوانــد بــه
ایــن معنــی باشــد کــه تــا ســال ،2050بیــش از  40درصــد از تولیــد
آلومینیــوم فعلــی جهــان بــرای ســاخت و نصــب ســازههای پنــل
خورشــیدی مــورد نیــاز خواهــد بــود .ایــن میــزان بیــش از  4/3کل
آلومینیــوم تولیــدی چیــن در ســال  2020اســت.

اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در تازهتریــن گــزارش خــود
پیشبینــی کــرده میانگیــن قیمــت هــر بشــکه نفــت برنــت دریای
شــمال در شــش مــاه نخســت امســال بــه  88دالر خواهــد رســید.
فایننشــال تایمــز اعــام کــرد ذخایــر برخــی از مهمتریــن
کاالهــای اقتصــاد جهانــی در ســطوح پاییــن تاریخــی قــرار دارنــد،
زیــرا افزایــش تقاضــا و کمبــود عرضــه باعــث افزایــش فشــارهای
تورمــی در سراســر جهــان میشــود.
بایننــس ،یکــی از بزرگتریــن صرافیهــای ارز دیجیتــال
در جهــان از ســرمایهگذاری  ۲۰۰میلیــون دالری در نشــریه معتبــر
فوربــس خبــر داد.
تــورم اولیــن مــاه ســال  ۲۰۲۲نشــان میدهــد شــاخص
قیمــت مصرفکننــده در ایــن مــاه بــه رقــم ۷ /۵درصــد رســیده
کــه از فوریــه  ۱۹۸۲تاکنــون بیســابقه بــوده اســت .آمارهــا نشــان
میدهــد افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی بیشــترین تاثیــر
را در رشــد تــورم ژانویــه داشــته اســت .بــه عقیــده کارشناســان،
اصلیتریــن عامــل تــورم ،کمکهــای مالــی دولــت ایــاالت متحــده
در ســال ۲۰۲۱بــوده اســت.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

قــرارداد  ۴.۵میلیــارد دالری در دولــت ســیزدهم بــرای
توســعه  ۷میــدان نفتــی و گازی بــه امضــا رســید.
قیمــت بیلــت صادراتــی ایــران در هفتــه منتهــی بــه 22
بهمــن نســبت بــه هفتــه گذشــته  30دالر افزایــش یافــت و 590
دالر در هــر تــن معاملــه شــد .در ایــن هفتــه بیلــت حــوزه دریــای
ســیاه بــا بیــش از  0.8درصــد افزایــش نســبت به هفته گذشــته،
 670دالر در هــر تــن معاملــه شــد.
رئیــس تعاونــی ســهام عدالــت گفت  :ســود ســهام عدالت
از ابتــدای اســفندماه هماننــد ســال گذشــته از طریــق شــماره
حســابهای اعــام شــده در سیســتم ســهام عدالــت پرداخــت
میشــود .ســود ســهام یــک میلیــون تومانــی ،یکمیلیــون و
۲۰۰هــزار ناموت و ســود ســهام  ۵۳۲هــزار ناموت حــدود  ۶۰۰هــزار
ناموت اســت.
نماینــدگان مجلــس در کمیســیون تلفیــق قیمــت نفــت
مفــروض در ســند مالــی دولــت را از  60دالر بــه  70دالر و میــزان
فــروش نفــت را بــه یــک میلیــون و  400هــزار بشــکه افزایــش
دادنــد.

مهمترین اخبار داخلـی

حاجــی بابایــی ،رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه
گفــت :بودجــه ســال آینــده هــزار و  ۳۷۲هــزار میلیــارد ناموت
تقدیــم مجلــس شــد .دولــت موفــق نشــد بــرای رقــم  ۲۰درصــد
برداشــت از صنــدوق توســعه تاییدیــه بگیــرد.
یارانــه کاالهــای اساســی ،دارو و گنــدم حــدود  ۲۵۰هــزار
میلیــارد ناموت خواهــد بــود .دولت ایــن رقــم را  ۱۷۲هــزار میلیارد
ناموت پیشبینــی کــرده بــود.
آخریــن گــزارش اوپــک نشــان میدهــد تولیــد نفــت
ایــران در ســال  ۲۰۲۱میــادی در مقایســه بــا ســال پیــش از آن
رشــدی  ۲۱درصــدی را تجربــه کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه در ایــن مــدت ایــران همچنــان بــا ســختترین تحریمهــای
اقتصــادی روب ـهرو بــوده اســت.
بــه گفتــه علــی جــدی نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع
و معــادن مجلــس ،اگــر شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران
ســه قــوه بــر ممنوعیــت واردات خــودرو اصــرار نداشــته باشــد ،در
خــرداد مــاه  1401همــراه بــا فرارســیدن تاریــخ انقضــای مصوبــه
ممنوعیــت واردات خــودرو ،واردات آزاد خواهــد بــود.

گزارش ارزش معامالت

37.834

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به میزان  11درصد افزایش داشت.

روند بازار سرمایه

2.372.828

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

معامالت بورس کاال

121.160.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته  3.5درصد افزایش یافت.

حباب سکه

مــس

9.976

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل ،یک درصد افزایش یافت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

134

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.

اوره

578

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  10درصد افت داشت.

شـاروم
شــرکت پتروشــیمی ارومیــه بــا نمــاد بورســی شــاروم ،یــک واحــد تولیــدی اســت کــه

در زمینــه تولیــد انــواع محصــوالت شــیمیایی از قبیــل کریســتال مالمین (ظرفیت ســاالنه

 4هــزار تــن) ،ســولفات پتاســیوم (ظرفیــت ســاالنه  40هــزار تــن) و اســید ســولفوریک
(ظرفیــت ســاالنه  50هــزار تــن) فعالیــت میکنــد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت پتروشیمی ارومیه:
شــرکت پتروشــیمی ارومیــه در تاریــخ  ۱۳۷۷/۱۲/۱۶بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس شــد .در ســال ۱۳۸۷/۰۵/۱۹

از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تبدیــل شــد .در حــال حاضــر ایــن شــرکت جــزء واحدهــای تجــاری فرعــی شــرکت گــروه
پتروشــیمی ســرمایهگذاری ایرانیــان (ســهامی عــام) میباشــد .شــرکت پتروشــیمی ارومیــه یــک واحــد تولیــدی اســت کــه در
زمینــه تولیــد انــواع محصــوالت شــیمیایی از قبیــل کریســتال مالمیــن (ظرفیــت ســاالنه  4هــزار تــن) ،ســولفات پتاســیوم (ظرفیت

ســاالنه  40هــزار تــن) و اســید ســولفوریک (ظرفیــت ســاالنه  50هــزار تــن) فعالیــت میکنــد .پتروشــیمی ارومیــه در جنــوب غربــی

شهرســتان ارومیــه ،کیلومتــر  ۳۰جــاده ارومیــه  -مهابــاد در زمینــی بــه مســاحت  ۱۱۰هکتــار بــا محوطــه صنعتــی بــه وســعت ۵۰

هکتــار و  ۶۰هکتــار فضــای ســبز و اســتخرهای پســاب احــداث شــده اســت .مــواد اولیــه مجتمــع ،اوره آمونیــاک ،گوگــرد اســت
مجتمــع دارای  ۳واحــد فرآینــدی تولیــد کریســتال مالمیــن ،ســولفات آمونیــم و اســید ســولفوریک و نیــز ســرویسهای جانبــی
تأمینکننــده آب ،بخــار ،هــوا ،نیتــروژن ،توزیــع بــرق و مخــازن اســت.
ترکیب سهامداران :

آمار تولید و فروش شرکت پتروشیمی ارومیه:

پیشبینی میشــود مجموع تولید شــرکت در ســال  1400و  130 ، 1401هزار تن باشد.

پیشبینی میشــود مجموع فروش شــرکت در ســال  1400و  ، 1401به ترتیب  54و  72هزار تن باشــد.

درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی ارومیه:

پیشبینی میشــود مجموع فروش شــرکت در ســال  1400و  ، 1401به ترتیب  514و  792میلیارد ناموت باشــد.

ترکیب بهای تمام شده :
 76درصــد بهــای تمــام شــده مربــوط بــه مــواد مســتقیم

مصرفــی 21 ،درصــد مربــوط بــه ســربار و  3درصــد

مربــوط بــه دســتمزد مســتقیم میباشــد.

تحلیل حساسیت (حساسیت سود هر سهم به نرخ دالر) :

مفروضات شرکت پتروشیمی ارومیه :

صورت سود و زیان :

با توجه به مفروضات فوق ســود هر ســهم برای ســالهای مالی  1400و 1401به ترتیب 156 ،و  130ناموت 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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