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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
بیتکویــن در پایینتریــن ســطح خــود از جــوالی  2021قــرار
دارد .برخــی از تحلیلگــران ایــن افــت را بــه عــدم اطمینــان
کالن اقتصــادی نســبت میدهنــد .ســرمایهگذاران داراییهــای
پرریســک را میفروشــند ،زیــرا تــورم بــا ســریعترین ســرعت
درطــی  ۴۰ســال گذشــته افزایــش مییابــد.
رابــرت هولزمــن یکــی از سیاســتگذاران اصلــی بانــک
مرکــزی اروپــا در مصاحبـهای تاکیــد کــرد :بانک مرکــزی اروپا
بایــد بــرای مقابلــه بــا تــورم ،نــرخ بهــره را تــا پایــان امســال  2تا 3
بــار افزایــش دهــد.
آمارهــای بانــک مرکــزی چیــن حاکــی از افــت ذخایــر ارزی
خارجــی ایــن کشــور در مــاه آوریــل  2022میــادی اســت.
تازهتریــن آمارهــای رســمی نشــان میدهــد شــاخص
قیمــت مــواد غذایــی فائــو در مــاه آوریــل  2022با افــت اندک
 0.8درصــدی  روبــرو شــده و بــه  158.5واحــد رســیده و همچنــان
نزدیــک بــه رکــورد قبلــی خــود باقــی مانــده اســت .ایــن شــاخص
در مــاه مــارس بــه رکــورد بیســابقه  159.7واحــدی رســیده بــود.

معامــات آتــی ذرت در حــدود  8دالر در هــر بوشــل معاملــه
شــده ،اندکــی پایینتــر از ســقف  10ســاله  8.3دالری کــه در
اواخــر آوریــل بــه ثبــت رســیده بــود.
آمارهــای جدیــد نشــان میدهــد رشــد تولیــد گاز طبیعــی
آمریــکا در شــرایطی بــا کاهــش روبــرو شــده اســت کــه
بســیاری از کشــورها بــه دنبــال یافتــن عرضهکننــدگان جدیــد برای
کاهــش وابســتگی بــه گاز روســیه هســتند.
تازهتریــن نظرســنجی رویتــرز نشــان میدهــد اقتصــاد
جهانــی بــا آهنــگ کندتــری نســبت بــه آنچــه کــه  3مــاه
قبــل انتظــار میرفــت ،رشــد خواهــد کــرد 500 .اقتصــاددان
شــرکتکننده در ایــن نظرســنجی پیشبینــی کردنــد ،افزایــش
قیمــت کامودیتیهــا از یــک ســو و جنــگ اوکراین و روســیه فشــار
زیــادی را بــر رشــد اقتصــادی جهــان وارد خواهــد کــرد.
تعــداد افــرادی کــه در بــازار ارزهــای دیجیتــال مشــغول
هســتند نســبت به ســال گذشــته  37درصــد افزایــش یافته
و از هــر  10کاربــر اینترنــت ،یــک نفــر در  ایــن بــازار فعالیــت میکند

مهمترین اخبار داخلـی
معــاون شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی گفــت :وثیقــه قــرار
دادن دارایــی ســهام افــراد بــرای دریافــت وام بــا همــکاری
دو بانــک ملــی و قرضالحســنه مهــر ایــران عملیاتــی میشــود.
آن چیــزی کــه بــرای شــرکت ســپردهگذاری مهــم اســت احــراز
هویــت ســهامداران اســت کــه بــه صــورت کامــاً الکترونیکــی
انجــام خواهــد شــد.

معاونــت مالــی و اقتصاد شــهری شــهرداری تهــران ،از ایجاد
ســامانه تعییــن کارشناســان رســمی دادگســتری جهــت
قیمتگــذاری امــاک و مســتغالت شــهرداری تهــران خبــر داد.
در ایــن ســامانه صرفــا امالکــی مــورد کارشناســی و ارزیابــی قــرار
یگیرنــد کــه قبــا در ســامانه جامــع امــاک و مســتغالت ثبــت
م 
شــده باشــند.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت :هم اکنــون بیش
از  ۱۰۰میلیــارد دالر یارانــه پنهــان در بحــث انرژی داریــم و در
بخــش نهادههــا و کاالهــای اساســی و دارو بیــش از  ۲۰میلیــارد
دالر یارانــه اختصاصــی مییابــد.

نتایــج یــک پژوهــش نشــان میدهــد در صــورت رفــع
تحریمهــای بانکــی  ۳فرصــت اقتصــادی بالقــوه بــرای
ایجــاد پــل ارتباطــی بیــن ایــران و کرهجنوبــی وجــود دارد .ایــن
فرصتهــا «تقاضــا بــرای خریــد نفــت ایــران»« ،بــازار بــزرگ ایران
بــرای صــادرات مجــدد» و «ســرمایهگذاری شــرکتهای بــزرگ
در بــازار ایــران» هســتند .شــرکتهای پتروشــیمی کرهجنوبــی
خواهــان عرضــه نفــت ایــران بــه بازارهــای بینالمللــی هســتند.

صنــدوق بینالمللــی پــول بــا انتشــار آمــار تولیــد ناخالــص
داخلــی  ۱۹۳کشــور جهــان بــر اســاس شــاخص قــدرت
خریــد در ســال  ۲۰۲۱از رتبــه  ۲۰ایران در میــان بزرگترین اقتصادهای
جهــان بــا وجــود تحریمهــا خبــر داد.
در هفتــه گذشــته ،میانگیــن نــرخ بهــره بین بانکــی مجددا
بــا شــیب مالیمــی افزایــش یافــت و در محــدوده 20.44
درصــد قــرار گرفــت.

بانــک مرکــزی ،در بخشــنام های شــرایط پرداخت تســهیالت
کمــک ودیعــه مســکن در ســال  1401را بــه بانکهــای عامــل
ابــاغ کــرد .بررسـیها نشــان میدهــد ایــن تســهیالت نــه تنهــا
«هزینــه ماهانــه مســتاجرها» را کــم نمیکنــد کــه بــه خاطــر نــوع
تامیــن اعتبــار آن -پولپاشــی -تــورم بیشــتر را دامــن خواهــد زد.

گزارش ارزش معامـالت

59.885

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته آخر فروردین ،یک درصد افزایش یافت.

معامـالت بـورس کاال

2.370.631

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به هفته آخر فروردین ،یک درصد کاهش یافت.

گزارش حبـاب سکـه
135.290.000

قیمت سکه نسبت به هفته آخر فروردین 4 ،درصد افزایش یافت.

روند قیمت مس جهانـی

9.339

قیمت مس جهانی نسبت به هفته آخر فروردین 9 ،درصد کاهش یافت.

روند قیمت سنگ آهن جهانـی

146

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته آخر اسفند 4 ،درصد کاهش یافت.

روند قیمت اوره جهانـی

707

اوره جهانی نسبت به هفته آخر اسفند به میزان  19درصد کاهش یافت.

تحلیـل هفتــه
شرکت سیـمان شمال
بــا نمــاد بــورس سشــمال در اســفند ۱۳۴۷
در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفته شــد
و اکنــون در حــوزه تاســیس کارخانجــات
تولیــد ســیمان و صنایــع جانبــی وابســته
و همچنیــن بهرهبــرداری از کلیــه معــادن
مــورد نیــاز ایــن صنعــت فعالیــت میکنــد.

معرفی شرکت سیـمان شمـال
شــرکت ســیمان شــمال در تاریــخ  ۲۰شــهریور  ۱۳۳۳در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســید و تاســیس
گردیــد و در اســفند  ۱۳۴۷در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــد کــه در حــال حاضــر جــزو واحدهــای تجــاری فرعــی شــرکت

ســرمایهگذاری و توســعه صنایــع ســیمان و واحــد تجــاری نهایــی گــروه شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی میباشــد.
در حــال حاضــر ،شــرکت ســیمان شــمال جــزء واحدهــای تجــاری فرعــی شــرکت ســرمایهگذاری و توســعه صنایــع ســیمان اســت
و واحــد تجــاری نهایــی گــروه ،شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی میباشــد .مرکــز اصلــی شــرکت در شــهر تهــران و

کارخانجــات آن در کیلومتــر  ۳۶جــاده آبعلــی واقــع اســت.
فعالیـت شرکت سیمان شمال:
موضوعات اصلی فعالیت شرکت شامل موارد ذیل میباشد:

 - 1تاســیس کارخانجــات تولیــد ســیمان و صنایــع جانبــی وابســته ،تهیــه و تامیــن کلیــه مــواد و وســایل دســتگاهها و ماشــین
آالت مــورد نیــاز

 - 2اکتشــاف و اســتخراج و بهــره بــرداری از کلیــه معــادن مــورد نیــاز ایــن صنعــت از قبیــل ســنگ آهــک ،خــاک رس ،ســنگ آهــن

و غیــره

ترکیـب سهامـداران

آمـار تولیـد و فـروش

پیشبینی میشــود ســال مالی آینده تولیدات شــرکت به  ۹۲۱هزار تن برسد.

پیشبینی میشــود فروش شــرکت در ســال مالی آینده ،برابر تولید باشد.

درآمـد عملیاتی و ترکیب بهای تمام شده

پیشبینی میشــود درآمد عملیاتی شــرکت در ســال مالی  ،۱۴۰۱به  ۵۰۲میلیارد ناموت برسد.
ترکیب بهای تمام شده :
 ۸۱درصد بهای تمام شــده مربوط به ســربار ۱۴ ،درصد مربوط به

مواد مســتقیم مصرفی و  ۵درصد مربوط به دســتمزد مستقیم
میباشد.

مفروضات

صورت سود و زیـان

بر اســاس مفروضات فوق ،ســود هر ســهم شرکت برای سالهای مالی  ۱۴۰۱و  ۱۴۰۲به ترتیب ۱۴۸ ،و  ۱۶۴ناموت برآورد میگردد.
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