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مروری بر بازار
بورس تهران در آخرین روزکاری هفته با استقبال بیشتر سهامداران از گروه فلزات و سیمانی و غذایی به کار خود خاتمه داد.
شاخص بورس تهران امروز تحت تاثیر لیدرهای گروه فلزات با صعود  55واحدی به کانال  88000واحد رسید و شاخص کل هم
وزن نیز با رشد  7.5واحدی به عدد  17.547واحد رسید .ارزش کل معامالت روز جاری بورس وفرابورس معادل  2.991میلیارد
ریال بوده که از این حجم معادل  340میلیارد ریال آن مربوط به معامالت بلوکی و معادل  78میلیارد ریال آن مربوط به اوراق
بدهی بوده است .اگرجه ارزش کل معامالت امروز نسبت به دیروز کاهش داشته اما حجم معامالت خرد امروز بیشتر از روز گذشته
بود .فوالد و فملی بیشترین تاثیرات مثبت را بر شاخص بورس به جای گذاشتند.
پاالیشی ها امروز نیز همچنان سست و بی رمق معامله شد و خریدار جدی در این گروه مشاهده نشد .شاید یکی از دالیل تاخیر
در آغاز صعود مجدد قیمت ها و سردی جو معامالت عدم اطمینان از روند رو به جلوی قیمت نفت و دالر باشد .قیمت جهانی
نفت از دیروز شاهد افت قیمت و شکست مرز  62دالر رو به پایین بود .این امر به دلیل گزارش پیش بینی دیروز آژانس بین
المللی انرژی بود که اعالم کرد امسال و سال آینده رشد تقاضای جهانی برای نفت به ترتیب  1.5میلیون بشکه و  1.3میلیون
بشکه در روز خواهد بود که این ارقام نسبت به پیش بینی قبلی آژانس  100هزار بشکه پایین تر بود .از سوی دیگر پیش بینی
شده تولید نفت شیل در آمریکا تا سال آینده میالدی افزایش خواهد یافت .اما همچنان سهامداران و فعاالن بازار نفت منتظر
برگزاری نشست اوپک در پایان ماه جاری میالدی هستند .انتظار می رود در این نشست ،مدت اجرای برنامه کاهش عرضه تا
پایان سال آینده میالدی تمدید شود.
شاخص گروه فلزات اساسی نیز همچنان در واکنش به کف حمایتی روند رو به جلو داشته و امروز پرحجم تر از دیروز معامله شد.
نماد فایرا و فوالد امروز مورد توجه سهامداران بودند و پرتقاضا معامله شدند .در نماد فایرا نیز شاهد جابجایی و بلوک  38میلیونی
از سمت حقوقی به سهامدار حقیقی بودیم .افزایش قیمت جهانی فلزات خود عاملی جهت ترغیب افزایش قیمت فوالد بوده است.
خودرویی ها امروز با فشار عرضه همراه بودند و همگی معامالت منفی را پشت سر گذاشتند .این روزها نمیتوان انتظار حرکت
شارپی در سهام این گروه داشت اما با توجه به وضعیت تک نیکی سهام این گروه نیز تداوم عقب گرد در قیمت سهام این گروه
منطقی نیست .چون اغلب سهام این گروه نزول طوالنی مدت و شدیدی را پشت سر گذاشتند و حداقل برای یک پروسه زمانی
کوتاه مدت میتوان انتظار صعود شاخص این گروه را داشت.
گروه سیمانی امروز نیز در تایید واگرایی م ثبت در نمودار تکنیکی شاخص و همچنین پس از وقوع حادثه ی زلزله در غرب کشور
امروز نیز همچنان پرتقاضا معامله شدند .سقارس و سصوفی با صف خرید بسته شدند.

