مروری بر بازار
بورس تهران در سومین روزکاری خود معامالت نسبتا مطلوب و پرحجم تری نسبت به روز گذشته پشت سر گذاشت و با اقبال بیشتر
سهامداران همراه بود .شاخص بورس با صعود  87واحدی به عدد  87.832واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز با رشد  9واحدی
به عدد  17.521واحد رسید .ارزش کل معامالت روز جاری بورس و فرابورس معادل  4.399میلیارد ریال بوده که از این حجم معادل
 888میلیارد ریال آن مربوط به معامالت بلوکی و معادل  1.756میلیارد ریال آن مربوط به اوراق بدهی بوده است .فوالد و شپنا
بیشترین تاثیرات مثبت را بر شاخص بورس به جای گذاشتند.
گروه پاالیشی نیز همانند روز گذشته در استراحت به سر میبرد و همچنان فروشنده و خریدار جدی وجود نداشت .تنها نماد شپنا
همانند روز گذشته با بلوک در نماد  ،2با رنج مثبت حقیقی و حقوقی در محدوده ی مثبت معامله شد .اما همچنان خوشبینیها به
تمدید توافق اوپک و غیراوپک در نشست  3۰نوامبر وجود دارد ،از این رو اخبار سیاسی باز هم در ادامه مسیر نفت اثر گذار خواهند
بود و امید هست در روزهای نه چندان دور شاهد حرکت و رشد مجدد در سهام گروه پاالیشی باشیم.
شاخص گروه فلزات اساسی نیز امروز نسبت به سطح حمایتی خود واکنش مثبت نشان داده و انتظار بر این است برای یک دوره کوتاه
مدت شاهد جو مثبت در این گروه باشیم .در آستانه شروع محدودیتهای زمستانه کاهش سقف تولید فوالد در شهرهای بزرگ چین
و همچنین تقاضای بسیار قوی به دلیل عدم محدودیت ساخت و ساز در چین شاهد روند رو به رشد قیمت فوالد در بازارهای جهانی
هستیم .همانطور که از نحوه ی معامالت فوالد و فوالد کاوه نیز شاهد برتری قدرت خریدار به فروشنده بودیم.
در گروه خودرو نیز امروز شاهد ار درهای حمایتی سنگین از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی بودیم .به طوریکه در لحظات پایانی
بازار شاهد افزایش تقاضا و رنج های مثبت و همچنین صف خرید در نمادهای خپارس و خکاوه بودیم.

