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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 نفــت کشــورهای عضــو اوپــک در مــاه فوریــه ۲۰۲۲
نســبت بــه مــاه قبــل از آن بــا افزایــش  ۴۴۰هــزار بشــکهای بــه
۲۴میلیــون و  ۴۷۳هــزار بشــکه افزایــش یافــت .در مــاه مذکــور
تولیــد نفــت ایــران بــا افزایــش  ۴۴هــزار بشــکهای بــه میــزان ۲
میلیــون  ۵۴۶هزار بشــکه رســید .بیشــترین افزایش تولیــد در بین
کشــورهای اوپــک بــه ترتیب عربســتان ســعودی و لیبی بــوده اند.
الوروف در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره اینکــه درخواسـتهای
روســیه مانــع بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات میشــود یــا
درخواسـتهای غیرمنطقــی آمریــکا ،گفــت :مــا تضمیــن کتبــی را
دریافــت کردیــم و ایــن را وارد متــن احیــای برجــام خواهنــد کــرد.
میــزان بدهیهــای خارجــی ایــران در پایــان دی مــاه ۱۴۰۰
بــه  ۸میلیــارد و  ۴۷۳میلیــون دالر رســید کــه نســبت بــه پایــان
ســال  ۹۹معــادل  ۷.۳درصــد کاهــش داشــته اســت.
قیمــتاســلب صادراتــی ایــران در هفتــه منتهــی بــه 20
اســفند  100 ،1400دالر افزایــش یافــت و بــه  750دالر در هــر تــن
رســید .در ایــن هفتــه اســلب حــوزه دریــای ســیاه بــا بیــش از
 18درصــد رشــد نســبت بــه هفتــه گذشــته 900 ،دالر در هــر تــن
معاملــه شــد.

طبــق تخمیــن ســازمان غــذا و کشــاورزی ملــل متحــد
احتمــال دارد تــا ســال  ۲۰۲۳شــمار گرســنگان جهــان بــه هشــت
تــا  ۱۳میلیــون نفــر برســد .قیمتهــای مــواد غذایــی نیــز احتمــاال
هشــت تــا  ۲۲درصــد از قیمــت فعلــی خــود باالتــر بــرود.
تــازه تریــن آمارهــای رســمی نشــان مــی دهــد کســری
تجــاری آمریــکا در مــاه ژانویه بــه بیــش از  89.7میلیارد دالر رســیده
اســت.
موسســه  S&P Globalبینــی میکنــد کــه بــه دلیــل
فقــدان پروژههــای اکتشــاف و تولیــد مــس ،عرضــه مــس از اوایــل
ســال  2025عقبتــر از تقاضــا خواهــد بــود و تولیــد جهانــی از 21.5
میلیــون تن در ســال گذشــته بــه حــدود  15.9میلیــون تن در ســال
 2030کاهــش خواهــد یافــت.
بــه گفتــه شــرکت مشــاوره مدیریــت ردســیر (،)RedSeer
اقتصــاد دیجیتــال خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و پاکســتان امســال
از  ۱۰۰میلیــارد دالر فراتــر خواهــد رفــت و درصــورت حمایــت از
ســرمایهگذاری کافــی ،پتانســیل آن را دارد کــه تــا ســال  ۲۰۳۰بــه
 ۷۰۰میلیــارد دالر برســد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی

مدیــر کل پشــتیبانی امــور دام اســتان تهــران در واکنش به
افزایــش قیمــت تخــم مــرغ بــه شــانهای  ۵۵هــزار ناموت گفــت:
براســاس اعــام وزیــر جهــاد کشــاورزی تــا پایــان مــاه مبــارک
رمضــان تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه نهادههــای دامــی ادامــه
دارد و حــذف آن بــه بعــد از مــاه مبــارک موکــول میشــود.
یــک میلیــون و  ۳۲۶هــزار تــن گوشــت طیــور و بیــش
از  ۴۵۴هــزار تــن گوشــت قرمــز ظــرف شــش ماهــه اخیــر در
راســتای تامیــن کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم در کشــور
تولیــد شــده اســت.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
کشــور :نظــام تعرفـهای در بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
( )ictنیــاز بــه بازنگــری جــدی دارد .ســال  ۱۴۰۰بــرای ایــن کار
محدودیــت قانونــی داشــتیم ،امــا در ســال آینــده ،فضــا بــرای
اصــاح تعرفههــا بــه شــکل مناســب فراهــم اســت.
توليــد ناخالــص داخلــی کشــور بــا احتســاب نفــت و
بــدون احتســاب نفــت در نــه ماهــه ســال جــاری بــه قيمتهای
ثابــت ســال  ۱۳۹۵نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل بــه ترتيب

مهمترین اخبار داخلـی

از افزايــش  ۴.۱و  ۳.۴درصــدی برخــوردار بــوده اســت.
پیشبینــی میشــود کــه ارزش تجــارت خارجــی ایــران
تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰بــه  ۱۰۰میلیــارد دالر برســد.
در هفتــه گذشــته ،دولــت توفیق چندانــی در فــروش اوراق
نداشــت و از مجمــوع  7.6همــت اوراق عرضــه شــده در حــراج،
تنهــا  250میلیــارد ناموت اوراق قرضــه در بــازار ســرمایه بــه فروش
رســاند .نــرخ بــازده تــا سررســید اوراقهــای مذکــور در محــدوده
 21.2تــا  22درصــد (سررســیدهای  2تــا  3ســاله) قــرار داشــت .در
آخریــن هفتــه ســال نیــز دولــت قصــد دارد  5.9همــت اوراق را
طــی فرآینــد حــراج بــه فــروش برســاند.
ســازمان بــورس همزمــان بــا اســتفاده از ســامانههای
نظارتــی ،رصــد شــبکههای اجتماعــی را نیــز بــه جهــت تحلیــل
خریــد و فــروش و جلوگیــری از دســتکاری بــازار پیــش میبــرد.
در جدیدتریــن جلســه هیئــت پذیــرش بــورس انــرژی
ایــران بــا پذیــرش گاز طبیعــی موافقــت شــد و بــه زودی شــاهد
معامــات ایــن محصــول در بــازار ایــن رکــن بــازار ســرمایه
خواهیــم بــود.

گزارش ارزش معامالت

43.567

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل 6 ،درصد افزایش یافت.

روند بازار سرمایه

2.421.888

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به هفته قبل ،یک درصد افزایش یافت.

معامالت بورس کاال

124.480.000

قیمت سکه نسبت به هفته گذشته یک درصد افزایش یافت.

حباب سکه

مــس

9.964

قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل 4 ،درصد کاهش یافت.

روند هفتگی نر خهای جهانی

سنگ آهن

159

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل 4 ،درصد افزایش یافت.

اوره

885

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  29درصد افزایش یافت.

شپدیـس
شــرکت پتروشــیمی پردیــس
جــز واحدهــای فرعــی شــرکت

گســترش نفــت و گاز پارســیان و
واحــد تجــاری نهایــی گروه ،شــرکت
ســرمایهگذاری غدیــر میباشــد.

فعالیــت اصلــی شــرکت طــی ســال

مــورد گــزارش تولیــد و فــروش کــود
اوره و آمونیــاک اســت.

تحلیـل هفته

معرفی شرکت پتروشیمی پردیس:
شــرکت پتروشــیمی پردیــس جــز واحدهــای فرعــی شــرکت گســترش نفــت و گاز پارســیان (ســهامی عــام) میباشــد و واحــد
تجــاری نهایــی گــروه ،شــرکت ســرمایهگذاری غدیــر اســت.

فعالیت اصلی عبارت است از:

احــداث راهانــدازی و بهرهبــرداری کارخانجــات صنعتــی بــه منظــور تولیــد ،بازاریابــی ،فــروش ،صــادرات ،تبدیــل کلیــه مــواد

پتروشــیمی ،فرآوردههــای فرعــی ،مشــتقات ذیربــط آنهــا ،انجــام کلیــه فعالیــت هــای تولیــدی ،صنعتــی ،بازرگانــی ،فنــی و
مهندســی کــه بطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم مربــوط بــه عملیــات مذکــور میباشــد بــا رعایــت قوانیــن مقــرارت مربــوط.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش کود اوره و آمونیاک است.
ترکیب سهامداران :

آمار تولید و فروش شرکت پتروشیمی پردیس:

پیشبینی میشــود تولید اوره شــرکت در ســال  1401به رقم  2میلیون و  796هزار تن برســد.

پیشبینی میشــود فروش اوره شــرکت در ســال  1401به رقم  2میلیون و  856هزار تن برسد.

مبلغ فروش شرکت پتروشیمی پردیس:

پیشبینی میشــود مجموع فروش شــرکت در ســال مالی  1401به رقم  32همت برسد.
ترکیب بهای تمام شده :

مفروضات شرکت پتروشیمی پردیس :

صورت سود و زیان :

بر اســاس مفروضات فوق ،ســود هر سهم برای سال مالی جاری 3142 ،ناموت برآورد میگردد.
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