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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 اوره در هفتــه منتهــی بــه  29بهمــن مــاه نســبت بــه
هفتــه گذشــته  3.6درصــد کاهــش یافــت و بــه محــدوده  531دالر
در هــر تــن رســیده اســت کــه از ســقف  917دالری 42 ،درصــد کمتــر
ا ست .
ارزش بــازار ذخیرهســازی گاز ،توســط اختــاف قیمــت
قراردادهــای زمســتان و تابســتان پی ـشرو تعییــن میشــود .بــا
توجــه بــه ســطح پاییــن ذخیرهســازی فعلــی ،میتــوان انتظــار
مانــدگاری قیمتهــای گاز طبیعــی در باالتــر از قیمتمیانگیــن
ســالهای گذشــته را داشــت .ایــن موضــوع باعــث بــاال بــودن
هزین ـ ه انــرژی بــرای صنایــع نیــز خواهــد شــد.
قیمــت طــا هفتــه گذشــته در آســیا کاهــش یافــت ،امــا
بــه دلیــل افزایــش تنشهــای ژئوپلیتیکــی بــر ســر اوکرایــن ،کــه
ســرمایهگذاران را بــه ســمت داراییهــای امــن ســوق میدهــد،
بــه باالتریــن حــد خــود در بیــش از هشــت مــاه گذشــته نزدیــک
شــد.
وزیــر انــرژی روســیه  55تــا  70دالر در هــر بشــکه را قیمــت
«بهینــه» نفــت ارزیابــی کــرد .وی گفــت :روســیه در حــال افزایــش

تولیــد نفــت خــود در محــدوده توافــق شــده بــه عنــوان بخشــی از
توافــق اوپــک پــاس اســت.
قیمــت نیــکل ســه ماهــه  LMEاز باالتریــن رقــم ژانویــه
یعنــی  24,435دالر در هــر تــن عبــور کــرد و بــه  24,610دالر رســید،
ســطحی کــه آخریــن بــار در ســال  2011معاملــه شــده بــود.
طبــق پیشبینــی شــل ،تقاضــای جهانــی  LNGتــا ســال
 2040تقریبـ ً
ـا دو برابــر خواهــد شــد .پیــش بینی می شــود تقاضای
جهانــی  LNGتــا ســال  2040از  380میلیــون تــن در ســال  2021عبور
کنــد و بــه  700میلیــون تن برســد.
ذخایــر جهانــی کاالهــا در شــش ماهــه اخیــر در حــدود 25
درصــد نســبت بــه اوریــل  2020کاهــش داشــته انــد.
جیپــی مــورگان بــه عنــوان بزرگتریــن بانــک آمریــکا در
گامــی بــزرگ و حائــز اهمیــت وارد دنیــای متــاورس شــد و مرکــزی
را در پلتفــرم  Decentralandافتتــاح کــرد .ایــن شــرکت میگویــد
بــازار متــاورس میتوانــد بــازاری بــا درآمــد ســاالنه  1تریلیــون دالر
با شد .

مهمترین اخبار بازار جهانـی

در ســال جــاری بیــش از نیمــی از محصــوالت پتروشــیمی
بازدهــی مثبتــی داشــتهاند .بیشــترین بازدهی در بیــن محصوالت
پتروشــیمی از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون نفتــا  61درصــد و اوره
 47.1درصــد افزایــش داشــتهاند.
کمیســیون تلفیــق مجــددا با حــذف ارز ترجیحــی مخالفت
کــرد محمدرضــا میرتاجالدینــی ،عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه
 ۱۴۰۱گفــت کــه کمیســیون بــر نظــر قبلــی خــود دربــاره اســتمرار در
پرداخــت ارز ترجیحــی باقــی مانــد و لــذا بنــد الحاقــی یــک تبصره
یــک بودجــه بــه همــان شــکل ســابق در گــزارش تلفیــق باقــی
میمانــد.
دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی بــا بیــان
ی جهــاد خودکفایــی راه انــدازی
اینکــه پتروشــیمیها در بومیســاز 
کردهانــد ،گفــت :امــروز صنعــت پتروشــیمی در راس اقتصاد کشــور
بــا برجامــی کــه ترامــپپــاره کــر د مقابلــه کــرده و بــه صــورت
هفتگــی  ۲۵۰میلیــون دالر ارز نیمایــی بــه کشــور تزریــق میکننــد.
نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه (نســبت بــه مــاه مشــابه
ســال قبــل) در شــهریورماه ســال جــاری بــه عنــوان نخســتین مــاه

مهمترین اخبار داخلـی

فعالیــت رســمی دولــت ســیزدهم  ۴۳.۷درصــد بــود ایــن در بهمن
مــاه امســال بــا کاهــش  ۸.۳درصــدی بــه  ۳۵.۴درصــد رســیده
اســت.
بــا توجــه بــه پیشبینــی بانــک مرکــزی از وضعیــت
نقدینگــی در بــازار بینبانکــی ،موضــع عملیاتــی بانــک مرکــزی در
ایــن هفتــه توافــق بازخریــد بــود .از ایــن رو ،ایــن بانک بــه اجرای
عملیــات بــازار بــاز در قالــب توافــق بازخریــد بــه مبلــغ  837.5هزار
میلیــارد ریــال اقــدام کــرد.
نماینــدگان مجلــس در جریــان بررســی بخــش درآمــدی
الیحــه بودجــه  ،۱۴۰۱بــه دولــت اجــازه دادنــد بخشــی از ســهم
درآمــد عمومــی از منابــع ارزی حاصــل از فــروش نفــت را پــس از
کســر ســهم صنــدوق توســعه ملــی براســاس نــرخ  ETSبــه ریــال
تبدیــل و بالفاصلــه بــه خزانــه واریــز کنــد.
وحیــد روشــنقلب ،سرپرســت مدیریــت بــر نظــارت
بــازار اولیــه ســازمان بــورس :بــا توجــه بــه درخواســت ســازمان
خصوصــی ســازی امــروز باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس بــه
عنــوان ناشــر اوراق بهــادار نــزد ســازمان بــورس بــه ثبت رســیدند.

گزارش ارزش معامالت

37.919

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.

روند بازار سرمایه

2.393.933

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

معامالت بورس کاال

118.270.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته  2.3درصد کاهش یافت.

حباب سکه

مــس

9.948

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل ،تغییر محسوسی نداشت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

134

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

اوره

552

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  4درصد افت داشت.

کـاوه
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در

مهــر مــاه  ۱۳۸۵در اداره ثبــت شــرکتهای

کیــش بــه ثبــت رســید و در شــهریور ۱۳۹۶
نــوع شــرکت از ســهامی خــاص به ســهامی
عــام تغییــر پیــدا کــرد .ایــن شــرکت در مهر

ســال  ۱۳۹۶در بــازار ســرمایه عرضــه شــد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش:
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در مهــر مــاه  ۱۳۸۵در اداره ثبــت شــرکتهای کیــش بــه ثبــت رســید و در شــهریور  ۱۳۹۶نــوع

شــرکت از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تغییــر پیــدا کــرد .ایــن شــرکت در مهــر ســال  ۱۳۹۶در بــازار ســرمایه عرضــه شــد.
محصول تولیدی شرکت :

شــرکت انــواع شــمش و آهــن اســفنجی بــه ترتیــب بــا ظرفیــت ســاالنه  ۱٫۲۰۰هــزار تــن و  ۱٫۸۵۶هــزار تــن تولیــد میکنــد .الزم
بــه ذکــر اســت شــرکت در نیمــه دوم ســال  ۱۳۹۹از فــاز دوم تولیــد شــمش بــا ظزفیــت ســاالنه  ۱٫۲۰۰هــزار تــن در ســال بهرهبــرداری
نمــود .مقــدار تولیــد ایــن فــاز در ســال گذشــته  ۲۴۰هــزار تــن بــوده اســت.
ترکیب سهامداران :

آمار تولید و فروش شرکت فوالد کاوه جنوب کیش:

مقدار فروش شــرکت برای ســال  1400و  1401به ترتیب  1400و  1680تن برآورد میگردد.

درآمد عملیاتی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش:

پیش بینی میشــود درآمد عملیاتی ســال  1400و  1401به ترتیب حدود  19و  24همت باشــد.

مفروضات شرکت فوالد کاوه جنوب کیش :

صورت سود و زیان :

با مفروضات فوق ســود هر ســهم برای ســالهای  1400و  1401به ترتیب 175 ،و  104ناموت برآورد میگردد.

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

