قندیها دوباره در مرکز توجه بازار
معامالت امروز بورس تهران در حالی به پایان رسید که داد و ستدهای امروز بازار سهام در کشور منجر به رشد ناچیز 37
واحدی برای این شاخص ش د .طی این روز فراز و فرود اندک نمادهای موثر بر دماسنج اصلی بازار آنقدر ناچیز و متفاوت
بود که برآیند معامالت در قیمت های مثبت و منفی نقشی تقریبا خنثی و بر حرکت این شاخص گذاشت .امروز نیز نمادهای
دالری به مانند روزهای قبل تاثیری مستقیم بر نوسان شاخص داشتند و موجب شدند تا همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی،
شاخص نیز حرکتی آرام را به ثبت برساند .همین امر سبب شد تا امروز روز تک سهمها و نماهای کوچکی باشد که با
معامالت خود هم توانستند دل معاملهگران کوتاه مدتی را شاد کنند و هم توانستند در غیاب استقبال از نمادهای شاخص ساز،
صف خریدهای روز جاری را شکل دهند.

قندیها محبوب بازار
بیشترین رونق معامالت امروز در گروه قندی دیده شد .به نظر میرسد گروه قندی که در هفته های اخیر رونق خوبی را
تجربه کرده بود امروز در شرایطی که بازار دیگر آنچنان به دنبال سرمایه گذاری در نماهای فلزی – معدنی نیست ،دوباره
با اقبال معامله گران مواجه شدند .همین امر باعث شد تا نمادهای گروه یاد شده اغلب به جز «قشهد» با صف خرید مواجه
شوند .استقبال گسترده از نمادهای قندی که البته بخشی از آن به دلیل کوچک بودن صنعت یاد شده در بورس تهران است،
پس از آن روی میدهد که افزایش قیمت شکر در بازار معامله گران را به افزایش سودآوری این شرکت ها در ماههای آتی
امیدوار کرده است .با این وجود مدیرعامل یکی از شرکتهای بورسی فعال در زمینه تولید قند و شکر اعالم کرده است که
افزایش قیمت یاد شده تاثیر چندانی بر سود آوری سال جاری ندارد .وی طی سخنانی گفت که تولیدکنندگان شکر عمدتا
محصول خود را در ماه های قبل فروخته اند و دیگر موجودی چندانی در انبارها ندارند .وی در ادامه گفته است با اتمام
موجودی انبار کارخانجات ،عرضه شکر کاهش یافته و احتماال یکی از علل افزایش قیمت شکر در بازار همین مورد بوده
است.

رشد قیمت نمادهای گروه انبوه سازی پایدار نماند
از جمله گروه هایی که در داد و ستدهای امروز رنگ قرمز بر معامالتشان خرد نمادهای حاضر در گروه انبوه سازی بودند.
با این حال معامالت گروه یاد شده از یک جهت تفاوتی عمده با سایر گروهها داشت .وجه تفاوت این نمادها با سایر نمادهای
قرمز رنگ بازار در آن بود که در روز گذشته و در شرایطی که اغلب سهمها با کاهش قیمت مواجه شده بودند ،انبوه سازها
در حال تجربه قیمت در سقف مجاز روزانه بودند .اما امروز ورق برای ساختمانیها چرخید و و در شرایطی که بسیاری از
نمادهای کوچکتر بازار توانستند با رشد خود منجر به افزایش  051واحدی شاخص در روز جاری شوند ،این نمادها با افت
قیمت حدودا سه درصدی به داد و ستدهای خود پایان دادند.

حرکت بی رمق بانکیها« /وبصادر» ناتوان از تشکیل صف خرید بیشتر
نمادهای بانکی امروز نیز همچون روز قبل به معامالت خود با نوسان یکی دو درصدی در محدوده صفر تابلو ادامه دادند.
البته آرامش امروز این نمادها با معامالت روز گذشته یک تفاوت داشت .معامالت «وبصادر» که در روز گذشته شگفتی
ساز بازار آرام مخصوصا در میان نماهای بانکی بود ،امروز نه تنها با رشد پایدار قیمت مواجه نشد بلکه با کاهش قیمتی که
در میانه معامالت امروز شاهدش بود ،حتی نتوانست تغییر خاصی در قیمت پایانی سهام خود شاهد باشد .این نماد که در

روز گذشته به سبب داغ شدن خبر افزایش سرمایه  227درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها مورد توجه معامله گران
قرار گرفته بود ،امروز با مسکوت ماندن این خبر ،شاهد افت تقاضا در داد و ستدهای خود بود.

آمار و ارقام بازار
شاخص بورس تهران امروز بر خالف ر.ز گذشته با رشد مواجه شد .این پیشروی در نهایت با افزایش  37واحدی دماسنج
بازار سرمایه انجامید .حرکت امروز شاخص که در نهایت آن را به سطح  046هزار و  667واحد رساند بیش از هر چیز
به واسطه رشد نسبی قیمت در نمادهای شاخص ساز روی داد .گفتنی است ،حجم معامالت امروز بورس تهران دو
میلیارد و  262میلیون سهم و ارزش معامالت آن  453میلیارد تومان بوده است که از این میان  513میلیارد تومان آن
ارزش معامالت خرد بوده است.

ترینهای بورسی
معامالت بورس تهران امروز در حالی پایان یافت که نمادهای بانکی با مجموع ارزش معامالت  57میلیارد تومانی بیشترین
ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند ،گروههای شیمیایی ،فلزات اساسی ،خودرو وقند و شکر نیز به ترتیب
جایگاههای دوم تا پ نجم در این زمینه را به خود اختصاص دادند .در میان نمادها نیز بیشترین تاثیر بر عملکرد شاخص را
نمادهای «فملی»« ،فوالد» و «کچاد» از خود به نمایش گذاشتند.

کوتاه از فرابورس
شاخص آیفکس معامالت روز جاری را در حالی به پایان برد که با افت  03واحدی مواجه شد .گفتنی است ،این شاخص
بیشترین تاثیر منفی را از نمادهای «مارون»« ،میدکو» و «ذوب» و بیشترین تاثیر مثبت را از نمادهای «دماوند»« ،کگهر»
و «بپاس» پذیرفته است .ارزش معامالت فرابورس طی امروز  406میلیارد تومان رسید ،حجم معامالت نیز بالغ 347
میلیون سهم بود.

