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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.

مهمترین اخبار بازار جهانـی
قیمــت نفــت در معامــات اولیــه آســیایی امروز (چهارشــنبه)
افزایــش یافــت زیــرا تنشهــای ژئوپلیتیکــی بــا هشــدار
روســیه در مــورد کاهــش عرضــه گاز بــه لهســتان و بلغارســتان
افزایــش یافــت .ایــن در حالــی اســت کــه امیــد بــه محرکهــای
اقتصــادی چیــن ،چشــمانداز تقاضــای نفــت را تقویــت کــرد.
چندیــن هفتــه پیــش بــود کــه ایــان ماســک بــا خریــد 9.2
درصــد ســهام توییتــر ،بــه بزرگتریــن ســهامدار ایــن شــبکه
اجتماعــی تبدیــل شــد .مدتــی پــس از آن ،ثروتمندتریــن فــرد
جهــان پیشــنهاد خریــد کامــل توییتــر را مطــرح کــرد و حــاال پــس
از اتفاقــات مختلــف ،باالخــره ماســک و هیاتمدیــره ایــن شــبکه
اجتماعــی بــه توافــق رســیدند.
اندونــزی بزرگتریــن صادرکننــده روغــن پالــم جهــان بــه
منظــور تنظیــم بــازار و کاهــش قیمتهــای داخلــی ،تصمیم
بــه اعمــال محدودیــت صــادرات گرفتــه و ایــن موضــوع عامــل
اوجگیــری قیمــت روغــن پالــم بــه باالتریــن ســطح تاریــخ شــده و
ســایر روغنهــا همچــون ســویا نیــز صعــودی میباشــند.

آمارهــا نشــان میدهــد مــازاد تجــاری کشــورهای عضــو یورو
در فوریــه  2022بــرای چهارمیــن ماه متوالی منفی شــده اســت.
بــر اســاس چشـمانداز بــازار کامودیتی منتشــر شــده توســط
بانــک جهانــی ،پیشبینــی میشــود قیمــت نفــت برنــت
در ســال  2022بــه طــور متوســط  100دالر در هــر بشــکه باشــد کــه
 42درصــد افزایــش نســبت بــه ســال  2021و باالتریــن ســطح آن از
ســال  2013اســت.
تحقیقــات جدیــد بانــک مرکــزی کانــادا نشــان میدهــد که
دارنــدگان بیتکویــن ایــن کشــور ســواد اقتصــادی بســیار
کمــی دارنــد و احتمــال اینکــه بــا خســارات مالــی فراوانــی مواجــه
شــوند بســیار زیــاد اســت.
پهایی بــا
تآ 
در میــان  ۱۰کشــور دارای بیشــترین اســتار 
ارزش بــاالی یــک میلیــارد دالر ،آمریــکا بــا اختــاف در رتبــه
اول قــرار داشــته و چیــن و هنــد کــه توســعه بســیاری در ایــن راه
داشــته در رتبههــای بعــدی قراردارنــد.

مهمترین اخبار داخلـی
مدیــر عامــل بــورس انــرژی ایــران گفــت :اگــر خــوراک
پاالیشــگاهها در بــورس انــرژی عرضه شــود ،شــامل  2درصد
تخفیــف قیمــت هــم خواهــد بــود .بــا ایــن اتفــاق صورتهــای
مالــی  8پاالیشــگاه بورســی کشــور شــفافتر میشــود.
رییــس ســازمان بــورس اعــام کــرد :هــدف مــا ایــن اســت
کــه دامنــه نوســان را تــا پایــان ســال  ۱۴۰۱بــه  ۱۰درصــد
افزایــش دهیــم .همچنیــن در خصوص معاملــه رمزارزهــا ،صندوقی
پیشــنهاد شــده کــه قرار اســت ب ه صــورت آزمایشــی در ســندباکس
اجرایــی شــود ،اکنــون اقدامــات آن انجامشــده و ایــن صندوقهــا
در صــورت تاییــد مســائل فقهــی راهانــدازی خواهنــد شــد.
طبــق اعــام ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی  5 ،میلیــون
جامانــده تــا پایــان امســال ســهام عدالــت میگیرنــد.
بر اســاس اعــام مدیرکل دفترصنایــع معدنــی وزارت صمت،
بــر مبنای جلسـهای کــه در ســتاد تنظیم بازار تشــکیل شــده
بــود ،عــوارض صــادرات نبشــی ،ناودانــی و کالف فــوالدی لغو شــد.

در  ۳ســال گذشــته بیــش از  ۲میلیــون دســتگاه موبایــل باالی
ً
مجموعــا بــه ارزش بیــش از  ۲.۷میلیــارد دالر وارد
 ۶۰۰دالر
کشــور شــده اســت.
تجــارت خارجــی ایــران بــا چیــن در ســه ماهــه پایانــی ســال
 ۱۴۰۰هشــت میلیــون و  ۸۷۸هــزار تــن بــه ارزش  ۸میلیــارد و
 ۴۵۵میلیــون دالر بــوده کــه از لحــاظ وزنــی  ۲۴درصــد و از لحــاظ
ارزش  ۵۵درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه افزایش داشــته اســت.
متوســط قیمــت پیشــنهادی واحدهــای مســکونی کــه در
فروردیــن  1401بــه بــازار معامــات مســکن شــهر تهــران عرضه
شــد در مقایســه بــا اســفند ،1400معــادل  3درصــد رشــد کــرد.
نــرخ تــورم ســاالنه در پایــان فروردیــن  ۱۴۰۱پــس از ۱۲مــاه بــه
زیــر ۴۰درصــد رســید و عــدد  ۳۹.۲درصــد را ثبــت کــرد .ایــن
رقــم نســبت بــه اســفند ســال گذشــته یــک درصــد کاهــش یافتــه
اســت ،امــا نســبت بــه فروردیــن ســال گذشــته  ۳دهــم درصــد
افزایــش را نشــان میدهــد.

گزارش ارزش معامـالت

64.633

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته قبل 9 ،درصد افزایش یافت.

معامـالت بـورس کاال

2.522.827

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به هفته قبل 3 ،درصد افت داشت.

گزارش حبـاب سکـه
131.110.000

قیمت سکه نسبت به هفته قبل ،تغییرچندانی نداشت.

روند قیمت مس جهانـی

9.883

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

روند قیمت سنگ آهن جهانـی

147

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل 3 ،درصد کاهش یافت.

روند قیمت اوره جهانـی

841

اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان  3درصد کاهش یافت.

تحلیـل هفتــه
شرکت پاکدیـس
بــا نمــاد بــورس غدیـــس در ســال 1350
بــه صــورت ســهامی خــاص تاســیس و
بــا تصمیــم ســهامداران در ســال  1394از
ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تبدیــل و
در فهرســت بــازار دوم فرابــورس ایــران بــا
نمــاد مذکــور درج گردیــد.

معرفی شرکت پاکدیــس
شــرکت پاکدیــس در ســال  1350بــه صــورت ســهامی خــاص تاســیس

گردیــد و در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی اســتان تهــران

بــه ثبــت رســید .بــا تصمیــم ســهامداران ،مرکــز اصلی شــرکت در ســال
 1359از تهــران بــه شهرســتان ارومیــه منتقــل گردیــد و ســال 1362در

اداره ثبــت شــرکتهای ارومیــه بــه ثبــت رســید .بعــد از گذشــت 3

ســال مرکــز اصلــی شــرکت مجــداد بــه تهــران منتقــل و ســال  1366بــا

تصمیــم اعضــا ،مرکــز اصلــی شــرکت بــه محــل کارخانــه منتقــل شــد.
شــرکت پاکدیــس بــا تصمیــم ســهامداران در ســال  1394از ســهامی

خــاص بــه ســهامی عــام تبدیــل و در همــان ســال در فهرســت بــازار
دوم فرابــورس ایــران بــا نمــاد غدیــس درج گردیــد .در حــال حاضــر

شــرکت بــا برندهــای مختلفــی محصــوالت خــود را بــه بــازار عرضــه

میکنــد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه برنــد ســاندیس اشــاره

کــرده کــه بیشــتر محصــوالت شــرکت بــا ایــن برنــد شــناخته شــده بــه
بــازار عرضــه میشــود.

ترکیـب سهامـداران

آمـار تولیـد و فـروش

پیشبینی میشــود در ســال مالی  ،1401مقدار تولید شــرکت  120هزار تن باشد.

مقدار فروش شــرکت ،برابر تولید قرار گرفته اســت.

درآمـد عملیاتی و ترکیب بهای تمام شده

فروش شــرکت در ســال آینده  1306میلیارد ناموت برآورد میگردد.
ترکیب بهای تمام شده :
 85درصد بهای تمام شــده مربوط به مواد مســتقیم مصرفی11 ،

درصد مربوط به ســربار و  4درصد مربوط به دســتمزد مستقیم

میباشد.

مفروضات

صورت سود و زیـان

بر اســاس مفروضات فوق ،ســود هر ســهم شرکت برای سالهای مالی  1400و  1401به ترتیب 147 ،و  157ناموت برآورد میگردد.
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