مروری بر بازار
بورس تهران در دومین روزکاری خود نیز همانند روزهای گذشته بی رمق معامله شد و شاخص بورس با افت  50واحدی به عدد
 87.844واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز با افت  19واحدی به عدد  17.512واحد رسید .ارزش کل معامالت روز جاری
بورس و فرابورس معادل  3.385میلیارد ریال بوده که از این حجم معادل  268میلیارد ریال آن مربوط به معامالت بلوکی و معادل
 1.416میلیارد ریال آن مربوط به اوراق بدهی بوده است .خساپا و فملی بیشترین تاثیرات منفی را بر شاخص بورس به جای
گذاشتند.
در گروه پاالیشی اغلب نمادها در محدوده ی منفی معامله شدند و متوجه فشار اندکی از سمت عرضه بودند .تنها نماد شپنا تحت
تاثیر بلوک  15میلیونی در نماد  ،2با رنج مثبت حقیقی و حقوقی در محدوده ی مثبت معامله شد .شبندر و شبریز علیرغم اعمال
افزایش نرخ فرآورده هایشان در بورس کاال امروز اندکی منفی معامله شدند .اما با توجه به چشم انداز رشد قیمت نفت میتوان
همچنان به رشد و سودآوری سهام این گروه امیدوار بود.
در گروه فلزات اساسی امروز شاخص این گروه در وضعیت مساعدتری قرار داشت و اندیکاتور  RSIنسبت به سطح  50واکنش
مثبت نشان داده به طوریکه در نماد فوالد کاوه شاهد برتری قدرت خریدار به فروشنده بودیم .فایرا نیز با بلوک  51میلیونی و انتقال
سهم از حقوقی به حقیقی بیشترین حجم معامالت گروه فلزات را به ثبت رساند.
کانه های فلزی نیز همانند روز گذشته با فشار عرضه همراه بودند .تنها نماد کمنگنز که به دلیل تعدیل مثبت قابل توجه خود که
ناشی افزایش درآمد غیرعملیاتی و کاهش پیش بینی هزینه های مالی بود دیروز با  15درصد مثبت بازگشایی شد امروز نیز با صف
خرید به کار خود خاتمه داد.
در گروه ماشین آالت نیز جو کلی حاکم بر گروه مثبت بود .تایرا امروز در محدودهی مقاومتی خود قرار داشت و نزدیک به 16
میلیون در آستانهی باالی قیمتی معامله شد که حدود  83درصد از عرضه توسط حقوقی صورت گرفت .به نظر میرسد این صعود تا
محدوده ی سقف کانال صعودی و نزدیک به قیمت  2.900ریال ادامه داشته باشد .تکنو نیز با صف خرید به کار خود خاتمه داد.

