
Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

134259%2,420تجهیزات صنعتیکارخانجات تولیدی شهید قندیبکام

25248%1,959سایر محصوالت کانی غیرفلزیفرآورده های  نسوز پارس کفپارس

5154%1,275بانکها و موسسات اعتباریبانک ملتوبملت

811336%1,205نساجیعطرین نخ قمنطرین

612%978خودروایران  خودروخودرو

150642%955خودروزامیادخزامیا

39233736%953انبوه سازی، امالک و مستغالتسرمایه  گذاری  شاهدثشاهد

83537%834خودروپارس  خودروخپارس

259318%781کانی های فلزیباماکاما

28735472%763محصوالت کشاورزی و دامپرورینوش  مازندران غنوش

938717%691سرمایه گذاریسرمایه گذاری  سایپاوساپا

1471439%671سرمایه گذاریگسترش سرمایه گذاری ایران خودروخگستر

87324%665فراورده های نفتیپاالیش نفت اصفهانشپنا

1961386%645قطعات خودرونیرو محرکه خمحرکه

5432%644بانکها و موسسات اعتباریبانک دیدی

22220%632خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوریقاسم ایرانقاسم

565517%611سرمایه گذاریگروه بهمن خبهمن

68%584خودروسایپاخساپا

1306021%561برق-خدمات رفاهینیروگاه زاگرس کوثربزاگرس

453618%553فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادارتامین سرمایه لوتوس پارسیانلوتوس

193929%549سرمایه گذاریقطعات  اتومبیل  ایران ختوقا

3,4833,219476%547سرمایه گذاریهلدینگ )گروه  صنعتی  ملی  وملی

237107%545بانکها و موسسات اعتباریبانک تجارتوتجارت

343115%542فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادارتامین سرمایه امیدامید

999213%534سرمایه گذاریهلدینگ )سرمایه گذاری  رناورنا

21,8241,883171%531کانی های فلزیمعدنی  دماوندکدما

1423828%517قطعات خودروآهنگری  تراکتورسازی  ایران خاهن

20665%505بانکها و موسسات اعتباریبانک صادرات ایرانوبصادر

78421%488فراورده های نفتیپاالیش نفت تهرانشتران

681326%488سیمان، اهک و گچسیمان  صوفیان سصوفی

1628%483متنوع-مواد شیمیاییصنعتی دوده فامشصدف

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 
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1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

771829%464سیمان، اهک و گچسیمان  خزرسخزر

27117%443بانکها و موسسات اعتباریبانک  پاسارگادوپاسار

78323%427فراورده های نفتیپاالیش نفت بندرعباسشبندر

513427114%426تجهیزات مخابراتیپارس  الکتریک لپارس

34720264%412سرمایه گذاریکشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانحکشتی

311111%411اهن و فوالدفوالد مبارکه اصفهانفوالد

291513%407تولید فلزات گرانبهای غیراهنملی  صنایع  مس  ایران فملی

933632%404قطعات خودروایرکا پارت صنعتخکار

436%404بانکها و موسسات اعتباریبانک پارسیان وپارس

454415%398سرمایه گذارینفت و گاز و پتروشیمی تامین. ستاپیکو

341021%397بیمهبیمه پاسارگادبپاس

313412%396سرمایه گذاریسرمایه گذاری بهمن وبهمن

585616%387سرمایه گذاریگسترش نفت و گاز پارسیانپارسان

222220%378سرمایه گذاریسرمایه گذاری توسعه آذربایجان وآذر

282611%374سرمایه گذاریسرمایه گذاری صدرتامینتاصیکو

632753%373کانی های فلزیسنگ آهن گهرزمینکگهر

2,705537%372قطعات خودروالکتریک  خودرو شرق خشرق

48119%370بیمهبیمه آسیاآسیا

381647%355سیمان، اهک و گچسیمان ساوهساوه

1042432%352محصوالت کشاورزی و دامپروریکشت و صنعت دشت خرم درهزدشت

701053%347فراورده های نفتینفت  پارس شنفت

13137%347سرمایه گذاریسرمایه گذاری پردیسپردیس

3302289%335تولید فلزات گرانبهای غیراهنملی  سرب وروی  ایران فسرب

302910%333سرمایه گذاریایرانیان. گروه پتروشیمی سپترول

681018%329متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی تندگویانشگویا

836819%323سایر محصوالت غذاییگروه کارخانجات صنعتی تبرکتبرک

222211%320سرمایه گذاریسرمایه گذاری  سپه وسپه

888216%320انبوه سازی، امالک و مستغالتتوسعه شهری توس گستروتوس

1491638%319شکرقند  نیشابورقنیشا

261422%318متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی فناورانشفن

14,852597%317قطعات خودروکمک فنرایندامین خکمک
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1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

902154%316الستیک و پالستیکدرخشان  تهران پدرخش

833621%316بیمهبیمه میهنمیهن

141247%314لیزینگلیزینگ صنعت ومعدن ولصنم

701925%307متنوع-مواد شیمیاییصنایع شیمیایی سیناشسینا

741750%305داروییداروسازی تولید دارودتولید

22218%300سرمایه گذاریسرمایه گذاری گروه توسعه ملیوبانک

1633718%298انبوه سازی، امالک و مستغالتپ.س.آآ س پ

373717%298سرمایه گذاریصنایع پتروشیمی خلیج فارسفارس

341210%297سیمان، اهک و گچسیمان  داراب ساراب

20%293سخت افزار و تجهیزاتایران ارقام مرقام

4815%288قطعات خودرومهرکام پارس خمهر

887%286سرمایه گذاریسرمایه گذاری توسعه ملی وتوسم

9010546%284سرمایه گذاریپمپ  سازی  ایران تپمپی

262510%282سرمایه گذاریهلدینگ )سرمایه گذاری غدیروغدیر

13010432%278سرمایه گذاریمدیریت انرژی امید  تابان هوروهور

1501432%275متنوع-مواد شیمیاییصنایع  شیمیایی  فارس شفارس

352814%274سرمایه گذاریگروه س توسعه صنعتی ایرانوتوصا

1362454%273محصوالت کشاورزی و دامپروریدامداری تلیسه نمونهتلیسه

767421%272سرمایه گذاریهلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانهمیدکو

282413%271فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادارتامین سرمایه بانک ملتتملت

26712%270اهن و فوالدفوالد آلیاژی ایرانفوالژ

151714%268کانی های فلزیتوسعه معدنی و صنعتی صبانورکنور

21208%268سرمایه گذاریسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی وصندوق

1825%268بیمهبیمه نویننوین

411421%268شیرینیجاتویتاناغویتا

431917%265مخابراتهای وب-داده گسترعصرنوینهای وب

71229%265فراورده های نفتیپاالیش نفت تبریزشبریز

752726%264جنگلداری و ماهیگیریگروه صنایع کاغذ پارسچکاپا

41623%262متنوع-مواد شیمیاییتولیدات پتروشیمی قائد بصیرشبصیر

391533%261سیمان، اهک و گچسیمان آرتا اردبیلساربیل

634611%261سرمایه گذاریسرمایه گذاری خوارزمیوخارزم

Page 3 of 15



Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

15413622%261سرمایه گذاریتوسعه  معادن  روی  ایران کروی

16210%260بیمهبیمه  دیودی

326%259محصوالت لبنیلبنیات  پاک غپاک

292911%258سرمایه گذاریسیمان فارس و خوزستانسفارس

2312837%256قطعات خودرومهندسی نصیرماشین خنصیر

24238%256سرمایه گذاریسرمایه گذاری توسعه گوهران امیدگوهران

811058%255شکرقنداصفهان قصفها

92511%253اهن و فوالدسهامی ذوب آهن  اصفهانذوب

1961627%251داروییداروسازی سبحان انکولوژیدسانکو

75429%250محصوالت کشاورزی و دامپروریمارگارین غمارگ

191012%249تولید کود و ترکیبات نیتروژنپتروشیمی پردیسشپدیس

224%247برق-خدمات رفاهیتولید برق ماهتاب کهنوجبکهنوج

1008822%246سرمایه گذاریگروه دارویی برکتبرکت

885%246سرمایه گذاریسرمایه گذاری بوعلی وبوعلی

89841%243الستیک و پالستیککویر تایرپکویر

28618%243فراورده های نفتینفت  بهران شبهرن

872727%243فعالیت مهندسی(سهامی عام)گروه مپنا رمپنا

30510%241اهن و فوالدفوالد کاوه جنوب کیشکاوه

217235%241فراورده های نفتیپاالیش نفت الوانشاوان

24814%241تولید کود و ترکیبات نیتروژنپتروشیمی شیرازشیراز

353116%240سرمایه گذاریهلدینگ)سرمایه گذاری توکافوالدوتوکا

323210%236سرمایه گذاریتوسعه معادن وفلزات ومعادن

521013%236سیمان، اهک و گچسیمان سپاهان سپاها

28514%235ماشین االتتراکتورسازی ایران تایرا

251118%234کانی های فلزیمعدنی و صنعتی گل گهرکگل

17169%231سرمایه گذاریشرکت سرمایه گذاری اعتالء البرزاعتال

251312%231تولید کود و ترکیبات نیتروژنصنایع پتروشیمی کرمانشاهکرماشا

61713%230بانکها و موسسات اعتباریاعتباری مللوملل

86927%230تولید فلزات گرانبهای غیراهننورد آلومینیوم فنوال

50105%230بانکها و موسسات اعتباریبانک اقتصادنوین ونوین

513518%230سرمایه گذاریگروه مدیریت سرمایه گذاری امیدوامید
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1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

751048%229سایر محصوالت کانی غیرفلزیتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکاکتوکا

871431%229سخت افزار و تجهیزاتداده پردازی ایران مداران

931494%223هتل و رستورانهتل پارسیان کوثر اصفهانگکوثر

171611%223فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادارتامین سرمایه نوینتنوین

27511%222اهن و فوالدفوالد  خوزستانفخوز

471215%222تولید فلزات گرانبهای غیراهنزرین معدن آسیافزرین

39512%222نرم افزار و خدماتتجارت الکترونیک  پارسیانرتاپ

43158%222بانکها و موسسات اعتباریبانک  کارآفرین وکار

11115%221سرمایه گذاریبازنشستگی کارکنان بانکها.ص.سوسکاب

19310318%220انبوه سازی، امالک و مستغالتعمران و توسعه شاهدثعمرا

1828874%219سایر مواد معدنیتامین  ماسه  ریخته گری کماسه

22512%219اهن و فوالدشرکت آهن و فوالد ارفعارفع

481011%217نرم افزار و خدماتکارت اعتباری ایران کیشرکیش

691010%215بانکها و موسسات اعتباریبانک سیناوسینا

774%215سرمایه گذاریسرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارتوصنعت

24119%214کانی های فلزیمعدنی وصنعتی چادرملوکچاد

3724%214بیمهبیمه البرزالبرز

41822%214سیمان، اهک و گچسیمان خوزستانسخوز

518%213قطعات خودروسایپاآذین خاذین

1859%212متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی جمجم

542922%212داروییداروسازی  جابرابن حیان دجابر

25310%211بیمهبیمه  ماما

2368%208اهن و فوالدفوالد هرمزگان جنوبهرمز

216161%206شکرقند ثابت  خراسان قثابت

331412%206لیزینگواسپاری ملتولملت

23535%205تولید فلزات گرانبهای غیراهنمس  شهیدباهنرفباهنر

48513%204بیمهبیمه ملتملت

302014%204تولید فلزات گرانبهای غیراهنکالسیمین فاسمین

361814%204سایر محصوالت غذاییکشت و صنعت شهداب ناب خراسانغشهداب

97889%203سرمایه گذاریسرمایه گذاری نیروونیرو

176116%203فراورده های نفتیپاالیش نفت شیرازشراز

Page 5 of 15



Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

17179%203سرمایه گذاریسرمایه گذاری  ملی ایران ونیکی

59316%203بیمهبیمه پارسیانپارسیان

41357%202سرمایه گذاریسرمایه گذاری  مسکن ثمسکن

562424%201ماشین االت الکتریکیایران  ترانسفوبترانس

201910%201سرمایه گذاریسرمایه  گذاری  آتیه  دماوندواتی

43110%200بیمهبیمه معلمومعلم

22229%199سرمایه گذاریسرمایه گذاری صنایع پتروشیمی وپترو

49730%198محصوالت پاک کنندهصنایع بهداشتی سایناساینا

17917%196انبوه سازی، امالک و مستغالتبین المللی توسعه ساختمانثاخت

16167%196سرمایه گذاریسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمانسیدکو

292838%193سایر محصوالت کانی غیرفلزیصنایع خاک چینی ایران کخاک

32328%191بیمهبیمه اتکایی ایرانیاناتکای

491345%191سایر محصوالت کانی غیرفلزیفراورده  های  نسوزایران کفرا

11108%190سرمایه گذاریگسترش سرمایه گذاری ایرانیانوگستر

15157%190سرمایه گذاریگروه صنایع بهشهرایران وصنا

1729%190متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی نورینوری

13249%188محصوالت فلزیتولیدی چدن سازانچدن

11824473%188سرمایه گذاریتوسعه و عمران استان کرمان. سکرمان

2618%188قطعات خودروصنایع ریخته گری ایران خریخت

464512%187سرمایه گذاریهلدینگ)توسعه  صنایع  بهشهروبشهر

504821%187سرمایه گذاریسرمایه گذاری شفاداروشفا

77321%186فراورده های نفتینفت پاسارگادشپاس

293621%184سرمایه گذاریگروه دارویی سبحاندسبحا

241716%183متنوع-مواد شیمیاییصنایع شیمیایی ایران. سشیران

151512%181سرمایه گذاریسرمایه  گذاری  ساختمان ایران وساخت

741722%181سیمان، اهک و گچسیمان کردستانسکرد

371123%177ماشین االت الکتریکینیروترانس بنیرو

713045%177محصوالت کشاورزی و دامپروریملی کشت و صنعت و دامپروری پارسزپارس

31710%176سیمان، اهک و گچسیمان هگمتان سهگمت

172541%176وسایل خانگیگروه صنعتی بوتان لبوتان

2841931%175شکرقند مرودشت قمرو
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1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

181125%173تولید کود و ترکیبات نیتروژنپتروشیمی خراسانخراسان

16519283%173ماشین االتماشین سازی نیرومحرکه تمحرکه

721930%173داروییالبراتوارداروسازی   دکترعبیدی دعبید

26221%173خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوریفروشگاههای زنجیره ای افق کوروشافق

65528%173شکرفراوردههای غذایی وقند چهارمحالقچار

2,2251420%173قطعات خودروچرخشگرخچرخش

1811%171انبوه سازی، امالک و مستغالتسرمایه گذاری مسکن شمال شرقثشرق

29414%170اهن و فوالدگروه صنعتی سپاهان فسپا

1721040%169پیمانکاری صنعتیمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهنباالس

27628%168مخابراتشرکت ارتباطات سیار ایرانهمراه

85633%168محصوالت کشاورزی و دامپروریصنعتی بهپاکبهپاک

351211%168سیمان، اهک و گچسیمان  شرق سشرق

1,844743%167قطعات خودروتولیدمحورخودروخمحور

190396%166سیمان، اهک و گچسیمان الر سبزوارسبزوا

17109%164خدمات رفاهی متنوعفجر انرژی خلیج فارسبفجر

3391619%163ماشین االتکمباین  سازی  ایران تکمبا

26225%162فراورده های نفتینفت ایرانولشرانل

474418%162سرمایه گذاریسرمایه گذاری کشاورزی کوثرزکوثر

187559%162نوشیدنیبهنوش  ایران غبهنوش

372010%160مخابراتمخابرات ایراناخابر

374%159بانکها و موسسات اعتباریپست بانک ایرانوپست

3246313%159چوبفیبر ایران چفیبر

311220%159متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی مارونمارون

23615%158بنادر و کشتیرانیتوسعه خدمات دریایی وبندری سیناحسینا

26419%157الستیک و پالستیکایران  تایرپتایر

30145%156داروییپخش هجرتهجرت

325667%156برق-خدمات رفاهیتوسعه مولد نیروگاهی جهرمبجهرم

24810%155سیمان، اهک و گچسیمان مازندران سمازن

20623%155متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی زاگرسزاگرس

22410%155فراورده های نفتینفت سپاهانشسپا

18117%153بانکها و موسسات اعتباریبانک خاورمیانهوخاور
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Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

451019%152کاشی و سرامیکتولیدی  کاشی  تکسرام کترام

3792317%151محصوالت فلزیماشین  سازی  اراک فاراک

41516%151وسایل خانگیپارس  خزرلخزر

21311%150متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی شازندشاراک

351529%149الستیک و پالستیکصنایع  الستیکی   سهندپسهند

1301848%149سیمان، اهک و گچسیمان اصفهان سصفها

741126%148محصوالت کشاورزی و دامپروریکشاورزی  ودامپروی  مگسال زمگسا

192014%148داروییپارس  دارودپارس

43923%148محصوالت کشاورزی و دامپروریکشت وصنعت شریف آبادزشریف

20918%146سیمان، اهک و گچسیمان ارومیه ساروم

21289%146سرمایه گذاریهلدینگ )سرمایه  گذاری  البرزوالبر

51926%146حمل و نقل از طریق خطوط راه اهنتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیانحپارسا

1322314%145انبوه سازی، امالک و مستغالتعمران وتوسعه فارس ثفارس

38616%144الستیک و پالستیکایران یاساتایرورابرپاسا

519%144قطعات خودرومحورسازان ایران خودروخوساز

43718%143نرم افزار و خدماتپرداخت الکترونیک سامان کیشسپ

1195115%143برق-خدمات رفاهیتولید برق عسلویه  مپنابمپنا

90520%142سیمان، اهک و گچسیمان  دورودسدور

411211%142سیمان، اهک و گچسیمان  شمال سشمال

2917%142انبوه سازی، امالک و مستغالتشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغربثغرب

422613%142حمل و نقل از طریق خطوط راه اهنریل سیر کوثرحسیر

161612%141سرمایه گذاریسرمایه گذاری دارویی تامینتیپیکو

2639%141تولید فلزات گرانبهای غیراهنآلومینیوم ایران فایرا

491428%140داروییایران دارودیران

3061655%139قطعات خودرورادیاتور ایران ختور

27715%137سیمان، اهک و گچسیمان شاهرودسرود

281216%137داروییداروسازی  اسوه داسوه

416471%136قطعات خودرورینگ سازی مشهدخرینگ

15610%136متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی پارسپارس

786710%135سرمایه گذاریسرمایه  گذاری  صنعت  بیمه وبیمه

111127%134حمل و نقل از طریق خطوط راه اهنریل پردازسیرحریل

Page 8 of 15



Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

1468%134خدمات رفاهی متنوعمبین انرژی خلیج فارسمبین

52224%134خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوریپخش البرزپخش

691330%132اهن و فوالدفوالد خراسانفخاس

56949%132متنوع-مواد شیمیاییکربن  ایران شکربن

3053982%132تولید فلزات گرانبهای غیراهنصنعت روی زنگانزنگان

20107%132حفاریحفاری شمالحفاری

261111%130تولید فلزات گرانبهای غیراهنمعدنی کیمیای زنجان گسترانکیمیا

853213%130انبوه سازی، امالک و مستغالتسرمایه گذاری مسکن الوندثالوند

1798%129داروییداروسازی  کوثردکوثر

27115%129لیزینگلیزینگ رایان  سایپاولساپا

13136%128سرمایه گذاریگروه توسعه مالی مهر آیندگانومهان

51919%127شکرکارخانجات  قند قزوین قزوین

46520%127نرم افزار و خدماتتجارت الکترونیک پارسیان کیشتاپکیش

105119%126بیمهبیمه دانادانا

30714%126کاشی و سرامیکصنایع  کاشی  و سرامیک  سیناکساوه

44925%123محصوالت کشاورزی و دامپروریشیر و گوشت زاگرس شهرکردزشگزا

18535%123متنوع-مواد شیمیاییجم پیلن- پلی پروپیلن جم جم پیلن

21198%122سرمایه گذاریسرمایه گذاری مس سرچشمهسرچشمه

37417%122اهن و فوالدتولیدی فوالد سپید فراب کویرکویر

291948%121متنوع-مواد شیمیاییمعدنی  امالح   ایران شامال

19178%121سرمایه گذاریسرمایه گذاری  صنعت  نفت ونفت

221717%121نرم افزار و خدماتهمکاران سیستمسیستم

2488%121لیزینگشرکت بهمن لیزینگولبهمن

301022%119داروییسبحان دارودسبحان

331217%119زغال سنگذغال سنگ  نگین  ط بس کطبس

756546%119فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادارفرابورس ایرانفرابورس

35912%119محصوالت فلزیصنعتی  آمافاما

31834%119متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی غدیرشغدیر

31%118انبوه سازی، امالک و مستغالتسرمایه گذاری مسکن تهرانثتران

331415%118حمل و نقل از طریق خطوط راه اهنتوکاریلتوریل

331314%118سیمان، اهک و گچسیمان  کرمان سکرما
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Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

822034%117محصوالت کشاورزی و دامپروریکشاورزی و دامپروری بینالودزبینا

701228%117داروییمواد اولیه دارویی البرز بالکدبالک

29%117انبوه سازی، امالک و مستغالتتوریستی ورفاهی آبادگران ایرانثاباد

339%116الستیک و پالستیکپالسکوکارپالسک

33698%116لیزینگلیزینگ خودروغدیرولغدر

32813%116سیمان، اهک و گچسیمان هرمزگان سهرمز

4831459%116شکرشکرشاهرودقشکر

502222%114ماشین االتگسترش صنایع وخدمات کشاورزی تکشا

583110%114انبوه سازی، امالک و مستغالتشهر سازی و خانه سازی باغمیشهثباغ

2201216%114قطعات خودروفنرسازی زرخزر

885%114سرمایه گذاریسرمایه گذاری سبحانوسبحان

2862%113سایر محصوالت غذاییخوراک   دام  پارس غدام

17148%113متنوع-مواد شیمیاییپتروشیمی  خارک شخارک

24717%113سیمان، اهک و گچسیمان غرب سغرب

132526%113محصوالت لبنیپگاه آذربایجان غربی غشاذر

29288%113سرمایه گذاریسرمایه  گذاری  پارس  توشه وتوشه

671037%112کاشی و سرامیککاشی  پارس کپارس

18213%110اهن و فوالدنوردوقطعات  فوالدی فنورد

712334%110مخابراتافرانتافرا

22216%110سرمایه گذاریسرمایه گذاری اعتبار ایرانواعتبار

33413%109الستیک و پالستیکگروه  صنعتی  بارزپکرمان

57446%109محصوالت لبنیشیر پاستوریزه پگاه گلپایگانغگلپا

16179%109داروییدارویی  لقمان دلقما

2098%109خودروبهمن  دیزلخدیزل

361822%109نرم افزار و خدماتخدمات انفورماتیک رانفور

722%106محصوالت فلزیصنایع  آذرآب فاذر

371114%105اهن و فوالدفروسیلیس  ایران فروس

922633%105محصوالت کشاورزی و دامپروریکشاورزی مکانیزه اصفهان کشتزکشت

24296%103بیمهشرکت بیمه اتکایی امیناتکام

443710%102سرمایه گذاریگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگیسمگا

137614%102قطعات خودروموتورسازان تراکتورسازی ایران خموتور
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Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

1328%102سیمان، اهک و گچسیمان  ایالم سیالم

38718%102شکرقندهکمتان قهکمت

192314%101سرمایه گذاریهلدینگ )داروپخش  وپخش

1091540%101کاشی و سرامیککاشی  سعدی کسعدی

115350%101محصوالت لبنیشیر پگاه آذربایجان شرقیغپآذر

24926%100داروییدارویی  رازک درازک

51625%99انبوه سازی، امالک و مستغالتنوسازی وساختمان تهران ثنوسا

702229%98محصوالت فلزیالمیران فالمی

231612%98نرم افزار و خدماتآتیه داده پردازاپرداز

551316%97چاپ و نشرافست چافست

271226%97سیمان، اهک و گچسیمان  قائن سقاین

50151%96داروییتوزیع دارو پخشدتوزیع

34928%96داروییتولید ژالتین کپسول ایراندکپسول

341013%95داروییداروسازی  سینادسینا

1152226%94سیمان، اهک و گچسیمان  تهران ستران

35312%94محصوالت کشاورزی و دامپروریصنعتی  بهشهرغبشهر

441326%93محصوالت کشاورزی و دامپروریکشت و دام قیام اصفهانزقیام

331713%93سایر محصوالت کانی غیرفلزیشیشه  همدان کهمدا

3914%93انبوه سازی، امالک و مستغالتسرمایه گذاری مسکن زاینده رودثرود

21733%92سیمان، اهک و گچسیمان خاش سخاش

323715%90داروییتولید و صادرات ریشمکریشمک

57728%89سخت افزار و تجهیزاتتوسعه فناوری اطالعات خوارزمیمفاخر

33519%89متنوع-مواد شیمیاییدوده  صنعتی  پارس شدوص

281110%88داروییکیمیدارودکیمی

21414%88اهن و فوالدفوالد امیرکبیرکاشانفجر

671830%87محصوالت فلزیجام داروفجام

26916%87داروییتولیدمواداولیه داروپخش دتماد

18613%86ماشین االت الکتریکیموتوژن بموتو

18169%85بنادر و کشتیرانیتایدواترخاورمیانهحتاید

624%83بیمهبیمه سامانبساما

1,043619%82حمل و نقل بار زمینیحمل و نقل بین المللی خلیج فارسحفارس
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Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

731710%81شیرینیجاتپارس  مینوغپینو

24616%81محصوالت پاک کنندهپدیده شیمی قرنقرن

541316%80شکرقند لرستان قلرست

251212%80داروییفرآورده های  تزریقی  ایران دفرا

16821%79سیمان، اهک و گچسیمان  بهبهان سبهان

42917%78زغال سنگفرآوری زغال سنگ پروده طبسکپرور

642010%78انبوه سازی، امالک و مستغالتسامان  گستراصفهان ثامان

544335%78فعالیتهای مرتبط با اوراق بهاداربورس اوراق بهادار تهرانبورس

30621%77سایر محصوالت غذاییکشت  و صنعت  چین  چینغچین

18410%77بیمهبیمه کوثرکوثر

64612%76محصوالت کشاورزی و دامپروریسیمرغسیمرغ

291723%76کانی های فلزیمعادن منگنزایران کمنگنز

35213%76نرم افزار و خدماتآسان پرداخت پرشینآپ

321213%76سایر محصوالت کانی غیرفلزیکارخانجات تولیدی شیشه رازی کرازی

89564%75تولید فلزات گرانبهای غیراهنآلومرادفمراد

21627%75داروییداروسازی کاسپین تامینکاسپین

3693946%75نساجیایران  مرینوس نمرینو

131213%75تولید فلزات گرانبهای غیراهنذوب روی اصفهانفروی

15718%74سیمان، اهک و گچسیمان فارس نوسفانو

2591955%74داروییداروسازی زهراوی دزهراوی

14735%74داروییداروسازی  فارابی دفارا

11,1287533%74ماشین االتتکنوتارتکنو

442218%74سایر محصوالت کانی غیرفلزیسرامیک های صنعتی اردکان کسرا

50211%71قطعات خودروسازه  پویش خپویش

19736%71داروییداروسازی  اکسیردلر

29312%71اهن و فوالدصنایع فوالد آلیاژی یزدفوالی

26928%70محصوالت کشاورزی و دامپروریکشت و دامداری فکازفکا

51418%67محصوالت پاک کنندهبین  المللی  محصوالت   پارس شپارس

1003287%67سیمان، اهک و گچسیمان فارس سفار

21109%65لیزینگلیزینگ ایرانیانوایران

145832%65اهن و فوالدلوله وماشین سازی ایران فلوله
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Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

1781823%65قطعات خودروفنرسازی خاورخفنر

1427%64محصوالت کشاورزی و دامپروریمجتمع تولید گوشت مرغ ماهانزماهان

12117%64سرمایه گذاریتدبیرگران فارس وخوزستان. سسدبیر

901439%64قطعات خودرولنت  ترمزایران خلنت

64615%62شکرشهدقشهد

66624%62ماشین االت الکتریکیالمپ   پارس  شهاب بشهاب

702102,658%62محصوالت کاغذیصنایع کاغذسازی کاوه چکاوه

20724%59سیمان، اهک و گچسیمان  بجنوردسبجنو

38831%59داروییشیمی  داروئی  داروپخش دشیمی

46418%59قطعات خودروریخته گری  تراکتورسازی  ایران ختراک

170733%58شکرقند شیروان قوچان و بجنوردقشیر

983533%58برق-خدمات رفاهیتولید نیروی برق دماونددماوند

21630%58داروییکارخانجات داروپخش دارو

1493%58محصوالت کشاورزی و دامپروریدشت  مرغاب غدشت

1231210%57سایر محصوالت غذاییگلوکوزان غگل

21811%57داروییداروسازی  امین دامین

41518%56شکرفرآورده های غدایی وقندپیرانشهرقپیرا

885%56سرمایه گذاریسرمایه گذاری آوا نوینوآوا

491119%56سخت افزار و تجهیزاتصنایع ماشین های اداری ایرانمادیرا

1331417%55داروییداروسازی  روزدارودروز

39714%55ماشین االتآبسال البسا

149813%55محصوالت لبنیلبنیات  کالبرغالبر

21317%55نرم افزار و خدماتبه پرداخت ملتپرداخت

45178%54لیزینگلیزینگ ایران و شرقولشرق

40621%54کاشی و سرامیککاشی  الوندکلوند

34715%53ماشین االتسرما آفرین لسرما

37317%53اهن و فوالدغلتک سازان سپاهانفسازان

911234%52نرم افزار و خدماتمبین وان کیشاوان

54221%52محصوالت لبنیشیرپاستوریزه پگاه اصفهان غشصفا

481339%51سیمان، اهک و گچسیمان  سفید نی ریزسنیر

361220%50سایر محصوالت کانی غیرفلزیفرآورده های نسوزآذرکاذر
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Pبازدهیگروه صنعتشرکتنماد /E  [TTM ]P /SP /B

1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

282727%49محصوالت پاک کنندهبهشهر.ص.مدیریت صنعت شوینده تشوینده

2,327269%48محصوالت کاغذیکارتن  ایران چکارن

29222%47سایر محصوالت غذاییتولیدی مهرام غمهرا

18612%47شیرینیجاتبیسکویت   گرجی غگرجی

301021%46محصوالت پاک کنندهگروه صنعتی پاکشوپاکشو

719431%46تجهیزات صنعتیکابل  البرزبالبر

14812350%46فعالیتهای مرتبط با اوراق بهاداربورس کاالی ایرانکاال

32%45سایر محصوالت کانی غیرفلزیپارس  سرام کسرام

1021817%45تولید فلزات گرانبهای غیراهنفرآوری موادمعدنی ایران فرآور

812535%44سایر محصوالت کانی غیرفلزیبازرگانی و تولیدی مرجان کارکمرجان

321218%44متنوع-مواد شیمیایینیروکلرشکلر

25918%44داروییالبرزدارودالبر

351014%43بنادر و کشتیرانیکشتیرانی دریای خزرحخزر

922326%43سیمان، اهک و گچصنایع سیمان دشتستانسدشت

611238%42داروییدارویی ره آورد تامیندرهآور

511319%42تجهیزات صنعتیصنایع جوشکاب یزدبکاب

371014%42شیرینیجاتشرکت صنایع غذایی مینو شرقغمینو

33736%41سایر محصوالت کانی غیرفلزیپشم شیشه ایران کپشیر

8,02723%41کانی های فلزیمعادن  بافق کبافق

2284816%39انبوه سازی، امالک و مستغالتسرمایه گذاری مسکن پردیسثپردیس

3731224%38حمل و نقل بار زمینیسهامی عام )حمل و نقل پتروشیمیحپترو

24414%38محصوالت پاک کنندهپاکسان شپاکسا

70618%36حمل و نقل بار زمینیحمل ونقل توکاحتوکا

28825%34محصوالت کشاورزی و دامپروریکشت و دام گلدشت نمونه اصفهانزگلدشت

419%33محصوالت لبنیشیر پاستوریزه پگاه فارسغفارس

50705%32محصوالت کشاورزی و دامپروریشهد ایران  غشهد

483642%28سایر محصوالت کانی غیرفلزیسایپاشیشه کساپا

1,0231641%28متنوع-مواد شیمیاییلعابیران شلعاب

551297%28زغال سنگصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرودکشرق

10%26فعالیت مهندسیکنترل خوردگی تکین کورتکو

361317%26داروییداروسازی زاگرس فارمد پارسددام
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1399ماهه اول سال 4گزارش بازدهی نمادها در 

143209%26شیرینیجاتسالمین غسالم

441116%25محصوالت کشاورزی و دامپروریکشت وصنعت پیاذرغاذر

18513%25محصوالت پاک کنندهگلتاش شگل

40822%22متنوع-مواد شیمیاییتوکا رنگ فوالد سپاهانشتوکا

23311%22داروییشرکت کی بی سیکی بی سی

721623%20سایر محصوالت کانی غیرفلزیشیشه  و گازکگاز

20623%18داروییداروسازی  ابوریحان دابور

381719%17ماشین االت الکتریکیپارس سویچ بسویچ

241417%16متنوع-مواد شیمیاییکلر پارسکلر

1162519%16داروییداروسازی آوه سیناداوه

58220%11سرمایه گذاریسپنتافپنتا

5585%10فعالیت مهندسیجنرال مکانیکرنیک

1241722%7کاشی و سرامیککاشی  وسرامیک  حافظ کحافظ

28417%6نوشیدنیپاکدیسغدیس

111445%6محصوالت لبنیشیر پاستوریزه پگاه گلستانغگلستا

111654%4محصوالت لبنیشیرپاستوریزه پگاه خراسان غشان

96715%1-حمل و نقل از طریق خطوط راه اهنآسیا سیر ارسحآسا

69%13-لیزینگلیزینگ ایران ولیز
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