روند رو به رشد بانکی و خودرویی
در اولین روز پس از اجرایی شدن دور دوم تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا ،بورس در حرکتی خالف انتظار مسیر صعودی را
طی کرد .این در حالی است که در لیست منتشر شده از سوی آمریکا در خصوص شرکت های تحریم شده ،نام تمام بانک های داخلی
به چشم می خورد .اما نکته جالب توجه بازار امروز بی اعتنایی کامل معامله گران به این بازگشت تحریم هاست .چرا که از ابتدای
.صبح شاهد افزایش تقاضا در نمادهای بانکی بودیم.
اما نکته قابل توجه بازار امروز اوجگیری قیمتی در نمادهای بانکی بود که شب گذشته در لیست تحریم های یکجانبه امریکا قرار
گرفته بودند .از این رو این گروه امروز بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند .در طی دادوستدهای روز
جاری شاهد دست به دست شدن بیش از  474میلیون سهم از این گروه به ارزش  97میلیارد تومان بودیم که بازدهی  2.7درصدی را
.برجاری گذاشت.
از سویی دیگر به دلیل تعطیالت پایان هفته شاهد افت مجدد ارزش معامالت خرد در بورس و فرابورس تا میزان  550میلیارد تومان
.بودیم .به اعتقاد کارشناسان تداوم روند افت ارزش معامالت خرد در روزهای آتی می تواند رشد شاخص را ناهموار کند.
در مجموع امروز از بین  38صنعت حاضر در بورس  27صنعت در محدوده مثبت بازدهی قرار گرفتند .شاخص کل نیز با رشد
 900واحدی به رقم  185هزار و  50واحد افزایش یافت .شاخص هم وزن نیز به دالیل ذکر شده در باال با رشد بیشتری همراه شد و
با افزایش  196واحدی به رقم  28هزار و  446واحد افزایش یافت .در این بین بیش از دو میلیارد و  128میلیون ورقه بهادار به
ارزش  879میلیارد تومان در بورس و فرابورس دادوستد شد که از این میزان  380میلیارد تومان به معامالت خود سهام و حق تقدم
..در این بازار اختصاص یافت.
همچنین امروز شاهد ورود بیش از  35میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط اشخاص حقیقی به بازار بودیم که بیشترین حجم پول به
گروههای بانکی و خدمات فنی مهندسی سرازیر شد .همچنین نکته قابل توجه بازار امروز افت  15درصدی ارزش معامالت خرد تا
سطح  550میلیارد تومان در بورس و فرابورس بود که ادامه این روند ،رشد شاخص در روزهای آتی را ناهموار خواهد کرد .یکی
از اصلی ترین دالیل افت ارزش معامالت عدم اقبال فعاالن بازار به گروه های بزرگ و شاخصسازی همچون فلزی-معدنی و
.پتروپاالیشی بود .همچنین نزدیکی به تعطیالت پایان هفته نیز یکی از دالیل افت ارزش معامالت امروز بود.
همچنین در بین نمادهای با اهمیت بورسی معامالت مثبت نماد «رمپنا»« ،وبملت»« ،شتران» و «وامید» بیشترین نقش را باال
.کشیدن شاخص داشتند.
در فرابورس هم آیفکس به پیروی از سایر شاخصها با رشد قابل مالحظه ای روبرو شد .در این میان شاخص فرابورس پس از
جهش  14.6واحدی به رقم دو هزار و  25واحد رسید .همچنین در این بازار بیش از  768میلیون سهم به ارزش  430میلیارد تومان
.دادوستد شد که از این میزان بالغ بر  170میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و حق تقدم در این بازار اختصاص داشت.

در بین نمادهای با اهمیت فرابورسی نیز ،معامالت مثبت و نسبتا پُرحجم نمادهای «ذوب»« ،میدکو» و «سمگا» بیشترین نقش را در
.رشد شاخص داشتند.
گفتنی است امروز برای اولین بار سهام شرکت پتروشیمی قائد بصیر در نماد «شبصیر» برای اولین بار در فرابورس عرضه خواهد
شد موضوع فعالیت شرکت تولید و فروش انواع محصوالت پلیمری ،شیمیایی و پتروشیمیایی ،ایجاد شعب در داخل و خارج و اخذ
نمایندگیهای مجاز از داخل و خارج و واردات و صادرات هر نوع کاالی مرتبط با موضوع فعالیت و به طور کلی تصدی به عملیات
و معامالت مالی و تجاری مرتبط به تمام یا هر یک از موضوعات فعالیت است .سود هر سهم این شرکت پتروشیمی در سال مالی
منتهی به اسفند گذشته  944لایر بوده که نسبت به سود سال مالی قبل ( 284لایر) رشد  232درصدی داشته است .گفتنی است در این
.عرضه برای اولین بار  262هزار کد معامالتی اقدام به خرید این سهم در سقف قیمت  8500لایر کردند.

