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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.

تولیــد مــس در جهــان در  11مــاه منتهــی بــه نوامبــر 2021بــا
رشــد  2.5درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه بــه 19میلیــون 200
هــزار تــن رســیده اســت.
تــازه تریــن آمارهای رســمی نشــان میدهــد اقتصــاد آمریکا
در ســه مــاه پایانــی  2021بــا رشــد  7درصــدی روبرو شــده اســت.
کمیســیون اروپــا ،فرانســه ،آلمان ،ایتالیــا ،انگلیــس ،کانادا و
آمریــکا اعــام کردنــد که بــا اخــراج بانکهای روســیهای از ســوئیفت
موافقت شــده اســت.
جــی پــی مــورگان پیشبینــی میکنــد بعیــد بــه نظــر
میرســد کــه توافــق ایــران بر روی سوپرســایکل نفتــی تاثیر بگــذارد.
طبــق گــزارش رویتــرز ،بــر اســاس ســناریوی پایــه منتشــر
شــده در گــزارش کمیتــه فنــی مشــترک اوپــک ( )JTCکــه روز
یکشــنبه توســط رویتــرز مشــاهده شــده اســت ،اوپــک پــاس
پیشبینــی خــود بــرای مــازاد عرضــه بــازار نفــت در ســال  2022را
بــا حــدود  200هــزار بشــکه در روز کاهــش ،در حــدود  1.1میلیــون
بشــکه در روز تخمیــن زده اســت.

روســیه و اکرایــن در مجمــوع  ۲۶درصــد گندم دنیــا ۲۰ ،درصد
پاالدیــوم  ۱۵ ،درصــد ذرت  ۱۲.۵ ،درصــد پالتیــن و  ۹درصــد آلومینیوم
جهــان را در اختیــار دارنــد و ایــن مــوارد میتوانــد خــارج از چالــش
انــرژی بــر قیمــت کامودیتیهــا نیــز تاثیــر عجیبی بگــذارد.
قیمتهــای آلومینیــوم تــا پایــان فوریــه بــه یــک ســری
رکوردهــا رســید و بــه نظــر میرســد راه چندانــی بــرای جلوگیــری
از افزایــش بیشــتر قیمتهــا بــه جــز کاهــش در بخــش تقاضــا
وجــود نــدارد.
واردات زغــال ســنگ آســیا در ســال  2022ضعیــف شــده
اســت و در دو مــاه اول آن بــه دلیــل قیمتهــای بــاال ،زمســتان
معتــدل و ممنوعیــت کوتاهمــدت صــادرات اندونــزی ،تقریبـ ً
ـا 20
درصــد کاهــش یافتــه اســت .بحــران اوکرایــن بــه ایــن معنــی
اســت کــه قیمتهــا احتمــاال ً در باالتریــن ســطح فعلــی باقــی
خواهنــد مانــد.
از اول ژانویــه  ،2022ارزش روبــل تــا  47.33درصــد در برابر دالر
آمریــکا کاهــش یافتــه اســت .درگیــری در اوکرایــن باعــث نابــودی
پول روســیه شــده اســت.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

بانکهــا و موسســات اعتبــاری را موظــف شــدند ۲ ،درصــد
از درآمــد حاصــل از تراکنشهــا را در نظــام بانکــداری الکترونیــک
بــه خزانـهداری کل کشــور واریــز کننــد.
بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده از ســوی وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت،
ارزش صــادرات غیرنفتــی از  ۳۵میلیــارد دالر در ســال  ۱۳۹۹بــه ۴۷
میلیــارد دالر در ســال  ۱۴۰۰رســیده اســت.
نیکــزاد ،نائــب رئیسمجلــس گفــت :بــرای همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان لشــکری و کشــوری در الیحــه بودجــه
دولــت ۲۱۹،هــزار میلیــارد ناموت پیشبینــی شــده بــود .مجلــس
 ۱۰۴هــزار میلیــارد ناموت دیگــر تخصیــص داد .در مجمــوع ۳۲۳
هــزار میلیــارد ناموت بــرای ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــد.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی ،در دیمــاه  1400و در ادامــه رونــد
چندمــاه اخیــر ،نــرخ تــورم متوســط دوازدهماهــه ،نقطــه بــه نقطه
و ماهانــه شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی بــا کاهــش
همــراه بودند.

مهمترین اخبار داخلـی

معــاون وزیــر نفــت اعالم کــرد :امــروز معــادل یــک میلیون
و  ۱۰۰هــزار بشــکه نفــت خــام خــوراک مجتمعهــای پتروشــیمی
اســت کــه ایــن رقــم تــا پایــان برنامــه هشــتم توســعه بــه ۲
میلیــون و  ۶۰۰هــزار بشــکه نفــت خــام خواهــد رســید.
از ابتــدای ســال  1400و یکســال گذشــته ارزش دالری بــازار
ســرمایه بــه ترتیــب  9و  4درصــد کاهــش داشــته اســت .نقطــه
اوج ارزش دالری بــازار ســرمایه در مــرداد ســال گذشــته  434میلیارد
دالر بــوده اســت.
رســتمی ،مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن
اجتماعــی گفــت 24 :شــرکت زیــر مجموعــه شســتا ظرف یکــی دو
ســال آینــده در بــازار ســرمایه عرضــه میشــود.
در هفتــه آغازیــن اســفند مــاه ،دولــت مجموعــا  5.6همت
اوراق قرضــه در بــازار ســرمایه بــه فــروش رســاند و مجــددا هیــچ
تقاضایــی از ســمت بانکهــا بــرای خریــد اوراق وجــود نداشــت.
نــرخ بــازده تــا سررســید اوراقهــای مذکــور در محــدوده  21.4الــی
 21.8درصــد قــرار داشــت.

گزارش ارزش معامالت

34.998

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.

روند بازار سرمایه

2.399.259

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

معامالت بورس کاال

120.020.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته  2درصد افزایش یافت.

حباب سکه

مــس

10.286

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل 3 ،درصد افزایش یافت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

134

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل 2.5 ،درصد افزایش یافت.

اوره

614

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  11درصد افزایش یافت.

خراسان
شــرکت پتروشــیمی خراســان بــا نمــاد

بورســی خراســان در ســال  ۱۳۶۹تأســیس و

در حــال حاضــر شــرکت پتروشــیمی خراســان
جــزء واحدهــاي فرعــی شــرکت ســرمایهگذاري
نفــت و گاز و پتروشــیمی تامیــن بــوده و واحــد

تجــاري نهایــی گــروه ،شــرکت ســرمایهگذاري
تامیــن اجتماعــی میباشــد.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت پتروشیمی خراسان:
شــرکت پتروشــیمی خراســان (ســهامی عــام) در ســال  ۱۳۶۹بــه صــورت شــرکت ســهامى خــاص تأســیس شــده و از ســال ۱۳۷۵

شــروع بــه بهرهبــرداري نمــوده اســت .شــرکت در ســال  ۱۳۹۱در بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده اســت .در حــال حاضــر شــرکت
پتروشــیمی خراســان جــزء واحدهــاي فرعــی شــرکت ســرمایهگذاري نفــت و گاز و پتروشــیمی تامیــن بــوده و واحــد تجــاري نهایــی

گــروه ،شــرکت ســرمایهگذاري تامیــن اجتماعــی میباشــد.
ترکیب سهامداران :

روند تولید محصوالت :
بــرای تولیــد محصــوالت ابتــدا از گاز خــوراک و بخــار آب بــه عنــوان مــاده اولیــه ،آمونیــاک تولیــد میشــود .ســپس از ترکیــب
آمونیــاک و دیاکســیدکربن ،اوره تولیــد میشــود .در مرحلــه بعــدی از باقیمانــده آمونیــاک و محلــول اوره ،کریســتال مالمیــن
تولیــد میشــود.

آمار تولید و فروش شرکت پتروشیمی خراسان:

پیشبینی میشــود تولید اوره در ســال آینده به  573هزار تن برسد.

فروش شــرکت برابر با کل تولیدات در نظر گرفته شــده است.

درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی خراسان:

پیشبینی میشــود فروش شــرکت در ســال  1401به بیش از  6300میلیارد ناموت برسد.

مفروضات شرکت پتروشیمی خراسان :

صورت سود و زیان :

بر اســاس مفروضات فوق ســود هر ســهم شرکت در ســالهای  1400و  1401به ترتیب  1820و  2009ناموت برآورد میگردد.

تحلیل حساسیت : P / E

بــا قیمــت  9300ناموت محدوده  P / Eآیند هنگر شــرکت بین  4 - 3.5برآورد میگردد.
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