
99بازده آذرشرکتنمادردیف
ارز بازار

میلیارد تومان

P /E

ttm
P /SP /B روزه90بتا 

%5,33310765565%196بهنوشایرانغبهنوش1

%4,459111274249%102کشتوصنعتدشتخرمدرهزدشت2

%1,65877133457%101کشاورزیودامپرویمگسالزمگسا3

%8,11233281159%97گروهستوسعهصنعتیایرانوتوصا4

%17,8641561044%95بیمهکوثرکوثر5

%3,279176132959%95آسیاسیرارسحآسا6

-1,3153282234%92تهیهتوزیعغذایدناآفرینفدکگدنا7

%2537-4,33455%84نوسازیوساختمانتهرانثنوسا8

%2,629146202724%79فنرسازیزرخزر9

%1,25916151141%76تدبیرگرانفارسوخوزستان.سسدبیر10

%4,352741973%75بیمهدانادانا11

%1,71124101289%74معدنیکیمیایزنجانگسترانکیمیا12

%7,57410343528%69گروهصنعتیبوتانلبوتان13

%6452422537%68سرمایهگذاریاعتبارایرانواعتبار14

%1,7682613710%66لیزینگپارسیانولپارس15

%3,2957283177%65تجارتالکترونیکپارسیانکیشتاپکیش16

-39,085645441%65صنعتیمینوغصینو17

%15,67279692269%64گروهداروییبرکتبرکت18

%16,29629461198%64گروهسرمایهگذاریمیراثفرهنگیسمگا19

%6,2702141087%64بیمهملتملت20

%1,9923432115124%62تولیدوصادراتریشمکریشمک21

-9,803261117%62بیمهتجارتنوبنو22

%1,8618727851%62عمرانوتوسعهفارسثفارس23

%1,66041111560%62شرکتصنایعغذاییمینوشرقغمینو24

%1,525701091830%61لیزینگخودروغدیرولغدر25

%2,29277152438%58پتروشیمیارومیهشاروم26

%965697201%58حملونقلتوکاحتوکا27

%1,2888041846%57شیرپاستوریزهپگاهگلستانغگلستا28

%8803271561%57مواداولیهداروییالبرزبالکدبالک29

%5,967129276918%56سیماناصفهانسصفها30

%1,3283131239%55ریختهگریتراکتورسازیایرانختراک31

%10,2653251366%54پرداختالکترونیکسامانکیشسپ32

%3,7257042361%54مارگارینغمارگ33

%1,180439391%54پشمشیشهایرانکپشیر34

%1,5312632412%54تولیدیمهرامغمهرا35

%2,3772331488%54غلتکسازانسپاهانفسازان36

%6951,25216415%54لعابیرانشلعاب37

%7,6895613861%52پارسمینوغپینو38

%37130-1,155%52پارسسرامکسرام39
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ارز بازار
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ttm
P /SP /B روزه90بتا 

%3,19656233158%51ملیکشتوصنعتودامپروریپارسزپارس40

%4,24569910880%51قنداصفهانقصفها41

%1,6642291428%51کشتوصنعتچینچینغچین42

%1,3841951133%51بیسکویتگرجیغگرجی43

%7126453528%50شهدایرانغشهد44

%2,49834161479%49سرامیکهایصنعتیاردکانکسرا45

%3,3599012680%49سالمینغسالم46

%4862-6,85719,032%49معادنبافقکبافق47

%1,39430141033%48لیزینگایرانیانوایران48

%2,7148436471%48صنایعشیمیاییسیناشسینا49

%3,72812595037%48فراوردههایغذاییوقندچهارمحالقچار50

%37,41521211157%47سرمایهگذاریملیایرانونیکی51

%2,12372152057%47فرآوریموادمعدنیایرانفرآور52

%4,79521826119%47توسعهخدماتدریاییوبندریسیناحسینا53

%5,3283573386%46ایرانتایرپتایر54

%6,76114271078%46تولیدیچدنسازانچدن55

%1,77724811134%45زرینمعدنآسیافزرین56

%1,0062481863%44داروییرهآوردتامیندرهآور57

%1,6622881548%44ایراندارودیران58

%13,84568753194%43بورسکاالیایرانکاال59

%8628483623%43سایپاشیشهکساپا60

%5,0092221031%43قاسمایرانقاسم61

%4,168178195175%42صنایعشیمیاییفارسشفارس62

%104,36670275064%42بیمهپاسارگادبپاس63

%9,30922720114%42پتروشیمیغدیرشغدیر64

-9,7791084424%42برقوانرژیپیوندگسترپارسبپیوند65

%2,236595117%42موتورسازانتراکتورسازیایرانخموتور66

%3,476219117333%42تولیدمحورخودروخمحور67

%2,839294772%42سیمرغسیمرغ68

%8,17123321650%41گروهداروییسبحاندسبحا69

%1,8385264118%41ریلپردازسیرحریل70

%2,3965152177%41صنعتیبهپاکبهپاک71

%1,6822551143%41آبسالالبسا72

%5,25549143438%40فراوردههاینسوزایرانکفرا73

%31551-1,627%40شیرپاستوریزهپگاهفارسغفارس74

%7,41442521260%40بیمهاتکاییایرانیاناتکای75

%1,5723561626%39کشتوصنعتشریفآبادزشریف76

%8,4701811186%39بیمهآسیاآسیا77

%5,58741101033%38کارتاعتباریایرانکیشرکیش78
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ttm
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%2,7226298480%38قطعاتاتومبیلایرانختوقا79

%1,08555493%38سرمایهگذاریآوانوینوآوا80

%5,54930281377%38هلدینگ)سرمایهگذاریتوکافوالدوتوکا81

%2,8891514787%38سرمایهگذاریصنعتنفتونفت82

%1,3382651617%37کاشیالوندکلوند83

%7,0476218672%37گروهصنایعکاغذپارسچکاپا84

%7,41428261584%37سرمایهگذاریکشاورزیکوثرزکوثر85

%25,24428232283%37بورساوراقبهادارتهرانبورس86

%2,041226567%37سیمانشرقسشرق87

%3,6312312548%36پخشهجرتهجرت88

%3,1801731924%36نوردوقطعاتفوالدیفنورد89

%6,0781617775%36سرمایهگذاریبهمنوبهمن90

%1,4491471655%36سیمانبهبهانسبهان91

%8-7,1451,580417427%36معدنیدماوندکدما92

%9722371749%36کشتودامگلدشتنمونهاصفهانزگلدشت93

%5,58639211770%36داروسازیجابرابنحیاندجابر94

%30-2,51493343%36سپنتافپنتا95

%826155325456%35صنایعجوشکابیزدبکاب96

%1,4861,09422135%35الکتریکخودروشرقخشرق97

%13428678-4,498%35قندثابتخراسانقثابت98

%3,0601741048%35گلتاششگل99

%4,4863612495%35پخشالبرزپخش100

%33,16017151175%35صنایعشیمیاییایران.سشیران101

%5,63384668%35بیمهسامانبساما102

%4,397111111132%35ذوبرویاصفهانفروی103

%1,739152341031%35فیبرایرانچفیبر104

%1,43450372635%34تامینماسهریختهگریکماسه105

%12,3421912963%34کالسیمینفاسمین106

%5154315729%34لیزینگایرانوشرقولشرق107

%1,30623121631%34ذغالسنگنگینطبسکطبس108

%8,953311314107%34توکاریلتوریل109

%1,437138748%33داروسازیکوثردکوثر110

%1,4442172520%33سیمانخاشسخاش111

%26,3302451671%33تولیدیفوالدسپیدفرابکویرکویر112

%4,9014261570%33کویرتایرپکویر113

%5,058203780%32تجارتالکترونیکپارسیانرتاپ114

%17,6461649101%32نفتسپاهانشسپا115

%92859131250%32داروسازیآوهسیناداوه116

%1,5372891252%32داروسازیزاگرسفارمدپارسددام117
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%4,83537122140%32صنایعکاشیوسرامیکسیناکساوه118

%2,16978252520%32ایرکاپارتصنعتخکار119

%1,5503931461%32بینالمللیمحصوالتپارسشپارس120

%3-2,553471937%32سیمانفارسسفار121

%29-7-448%31کنترلخوردگیتکینکورتکو122

%11,8842210965%31هایوب-دادهگسترعصرنوینهای وب123

%2,17039102921%31شیمیداروئیداروپخشدشیمی124

%32,69028281680%31گروهبهمنخبهمن125

%9032581959%31تولیدژالتینکپسولایراندکپسول126

%98558694639%31شکرشاهرودقشکر127

%3,67619187100%31سرمایهگذاریصنایعپتروشیمیوپترو128

%2,611181119118%31کلرپارسکلر129

%22,35149170612548%30سایراشخاصبورسانرژی3انرژی130

%5,8164221267%30نفتپاسارگادشپاس131

%92-6,506214%30پستبانکایرانوپست132

%1,11225812470%30کارتنایرانچکارن133

%3,796153558%30بیمهماما134

%8,438103348%30بیمهالبرزالبرز135

%1,911178838%30سیمانکرمانسکرما136

%2,246176763%30داروسازیامیندامین137

%1,00855212531%29المیرانفالمی138

%3,39823101164%29کارخانجاتتولیدیشیشهرازیکرازی139

%3,5662071451%29سبحاندارودسبحان140

%2,39372478%29بیمهنویننوین141

%2,2462161047%29سیمانهرمزگانسهرمز142

%140,7841301273675%29هلدینگصنایعمعدنیخاورمیانهمیدکو143

%8,94628313045%29صنایعخاکچینیایرانکخاک144

%4,36029525128%29تولیداتپتروشیمیقائدبصیرشبصیر145

%13,826163787%28آلومینیومایرانفایرا146

%22020-2,163%28لبنیاتپاکغپاک147

%3,06421558165%28رینگسازیمشهدخرینگ148

%21,57118311119%28پتروشیمیشازندشاراک149

%1,061234970%28شرکتکیبیسیکی بی سی150

%1,6111751024%28سیمانشاهرودسرود151

%1,6223381815%27سیمانخزرسخزر152

%10,7781941576%27تراکتورسازیایرانتایرا153

%1,98527101637%27فرآوردههاینسوزآذرکاذر154

%2,156848491%27لیزینگصنعتومعدنولصنم155

%1,552234743%27پاکدیسغدیس156
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99بازده آذرشرکتنمادردیف
ارز بازار

میلیارد تومان

P /E

ttm
P /SP /B روزه90بتا 

%3,29229142974%27نیروکلرشکلر157

%7195641542%27سیماندورودسدور158

%1,4631351340%26سیمانبجنوردسبجنو159

%4,327355297%26جنرالمکانیکرنیک160

%7,4603021172%26بیمهپارسیانپارسیان161

%1,6912081127%26کیمیدارودکیمی162

-1,291611330%26کشاورزیودامپروریمالردشیرزمالرد163

%2,4841711447%25کشتوصنعتشهدابنابخراسانغشهداب164

%3,70610182664%25داروسازیزهراویدزهراوی165

%40,0101456120%25فوالدهرمزگانجنوبهرمز166

%10,68514178109%25هلدینگ)سرمایهگذاریالبرزوالبر167

%1,391247616%24سیمانشمالسشمال168

%9,617464315112%24توسعهمعادنرویایرانکروی169

%4,41938337674%24بینالمللیتوسعهساختمانثاخت170

%11,38953110128%24پاالیشنفتشیرازشراز171

%8,0732231654%24بهپرداختملتپرداخت172

%7017219293%24کشتوصنعتپیاذرغاذر173

%2,3011,2034214636%24خوراکدامپارسغدام174

%3,6711531167%24گروهصنعتیسپاهانفسپا175

%5,4592091078%23بهمندیزلخدیزل176

%732636641%23سرمایهگذاریمسکنشمالشرقثشرق177

%3,7691671674%23سیمانساوهساوه178

%7304091944%23توکارنگفوالدسپاهانشتوکا179

%4,8771312970%23تایدواترخاورمیانهحتاید180

%4,278904771%23نیرومحرکهخمحرکه181

%53,95315715116%22پتروشیمیزاگرسزاگرس182

%1-3,763716824%22صنایعآذرآبفاذر183

%2,35931821101%22داروسازیتولیددارودتولید184

%125,69820918112%22پتروشیمیمارونمارون185

%3,542134976%22موتوژنبموتو186

%16,510164890%22فوالدآلیاژیایرانفوالژ187

%16,463363425133%22فرابورسایرانفرابورس188

%1,30099527%22شرکتسرمایهگذاریاعتالءالبرزاعتال189

%8143016823%22سرمایهگذاریمسکنالوندثالوند190

%3,810193984%22پاکسانشپاکسا191

%1,780178722%21سیماندارابساراب192

%11,29724211059%21تامینسرمایهبانکملتتملت193

%88981622310%21توریستیورفاهیآبادگرانایرانثاباد194

%3,5953412554%21توزیعداروپخشدتوزیع195
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%2,436208530%21فروسیلیسایرانفروس196

%4,36120171550%21همکارانسیستمسیستم197

%312,800191110102%21ملیصنایعمسایرانفملی198

%9,99873723671%21توسعهوعمراناستانکرمان.سکرمان199

%1,28013417335%21مهندسینصیرماشینخنصیر200

%6,7821514763%21سرمایهگذاریآتیهدماوندواتی201

%1,04352142027%20کشاورزیمکانیزهاصفهانکشتزکشت202

%9,5922771721%20صنعتیزرماکارونغزر203

%2,9502571511%20نیروترانسبنیرو204

%1,9526771567%20داروسازیسبحانانکولوژیدسانکو205

%68,0084414573%20بانکپارسیانوپارس206

%1,2629652332%19لولهوماشینسازیایرانفلوله207

%1,7423261324%19دادهپردازیایرانمداران208

%23,56014451185%19باماکاما209

%6,37762111468%19سیمانتهرانستران210

%17,7831110380%19گسترشسرمایهگذاریایرانخودروخگستر211

%34,1224036129%19سهامیذوبآهناصفهانذوب212

%33052-1,028%19بیمهمیهنمیهن213

%14,44112141087%18توسعهمعدنیوصنعتیصبانورکنور214

%12,133198351%18بانککارآفرینوکار215

%5552421225%18صنایعفوالدآلیاژییزدفوالی216

%13,47588492%18سرمایهگذاریخوارزمیوخارزم217

%119536-1,409%18مهرکامپارسخمهر218

%1,7071261162%18سیمانفارسنوسفانو219

%5-2,898431132%18کشتودامقیاماصفهانزقیام220

%2,5312671119%17داروسازیسینادسینا221

%2,511296748%17سیمانسپاهانسپاها222

%51272-2,642%17ایرانیاساتایرورابرپاسا223

%1,2134952033%17المپپارسشهاببشهاب224

%5,1931662070%17داروسازیاکسیردلر225

%87625532516%17کابلالبرزبالبر226

%1,890155745%17سیمانهگمتانسهگمت227

%18434-4,640%17تولیدبرقماهتابکهنوجبکهنوج228

%1,1409284122%17بیمهزندگیخاورمیانهبخاور229

%4,4441652285%17داروسازیفارابیدفارا230

%3,198101455%17بیمهمعلمومعلم231

%872145665%17شرکتبهمنلیزینگولبهمن232

%2,71688458%17گروهصنایعبهشهرایرانوصنا233

%29,2231391482%17پتروشیمیفناورانشفن234
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%4,3171871754%17داروییرازکدرازک235

%32,704104888%17مبینانرژیخلیجفارسمبین236

%120,87048172483%17سنگآهنگهرزمینکگهر237

%112823-1,149%16مجتمعتولیدگوشتمرغماهانزماهان238

%1,00566545%16گسترشسرمایهگذاریایرانیانوگستر239

%78,6901576105%16بانکپاسارگادوپاسار240

%10,2632261177%16صنایعماشینهایاداریایرانمادیرا241

%2,0521261093%16سیمانارومیهساروم242

%3,5652011877%16شیشههمدانکهمدا243

%1,804195948%16سیمانصوفیانسصوفی244

%84,46814817123%16پلیمرآریاساسولآریا245

%11,02057212125%16آهنگریتراکتورسازیایرانخاهن246

%4,12899482%16سرمایهگذاریتوسعهصنایعسیمانسیدکو247

%17,6756381164%16اعتباریمللوملل248

%24,5671821946%16فروشگاههایزنجیرهایافقکوروشافق249

%14,88623171065%16تامینسرمایهلوتوسپارسیانلوتوس250

%2,219162121331%16کمباینسازیایرانتکمبا251

%6423694244%16صنعتیومعدنیشمالشرقشاهرودکشرق252

%4,7791851954%16کارخانجاتداروپخشدارو253

%1,7353229673%15سرمایهگذاریصنعتبیمهوبیمه254

%1,27855397%15سرمایهگذاریسبحانوسبحان255

%5,522123983%15فوالدامیرکبیرکاشانفجر256

%5,130201793%15آسانپرداختپرشینآپ257

%1,04341121119%15محورسازانایرانخودروخوساز258

%2,32424181847%15معادنمنگنزایرانکمنگنز259

%66,17115412103%15پتروشیمیجمجم260

%1,2666933356%15شیرپگاهآذربایجانشرقیغپآذر261

%1,0414916372%15سیمانسفیدنیریزسنیر262

%19,735154997%15شرکتآهنوفوالدارفعارفع263

%1,2161791519%15سیمانقائنسقاین264

%1-1,07417511%15سیمانغربسغرب265

%5,1442812149%15پارسسویچبسویچ266

%5,5021671161%15البرزدارودالبر267

%2,1221851546%14داروسازیکاسپینتامینکاسپین268

%3919-1,714%14سایپاآذینخاذین269

%28,764121110103%14پتروشیمیخارکشخارک270

%1,346118101418%14داروسازیروزدارودروز271

%1,9881791215%14فرآوردههایتزریقیایراندفرا272

%8,8782441775%14گروهصنعتیبارزپکرمان273
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%1,9304162428%14تولیدیوخدماتصنایعنسوزتوکاکتوکا274

%6,3581951887%14پدیدهشیمیقرنقرن275

%2,0692541445%14قندهکمتانقهکمت276

%6,83617214124%14نفتایرانولشرانل277

%61,632102988%14پتروشیمینورینوری278

%35,8981818898%14سرمایهگذاریصدرتامینتاصیکو279

%6,09017314106%14مسشهیدباهنرفباهنر280

%3,87213822723%13دامداریتلیسهنمونهتلیسه281

%693257184%13سرماآفرینلسرما282

%26-43-514%13لیزینگایرانولیز283

%2,9251528556%13شرکتبیمهاتکاییامیناتکام284

%2,3482491246%13داروسازیاسوهداسوه285

%12,8662711391%13ایرانترانسفوبترانس286

%9522751369%13توسعهحملونقلریلیپارسیانحپارسا287

%82,300194971%12فوالدخوزستانفخوز288

%17,89074483%12بانکاقتصادنوینونوین289

%1,9036793561%12صنایعبهداشتیسایناساینا290

%66526161016%11لبنیاتکالبرغالبر291

%10,8961313993%11سیمانفارسوخوزستانسفارس292

%11,96410511392%11پاالیشنفتالوانشاوان293

%4,240126369%11لیزینگرایانسایپاولساپا294

%34,03521510104%11فوالدکاوهجنوبکیشکاوه295

%7,1134828861%11تولیدبرقعسلویهمپنابمپنا296

%7,589625119%11بیمهدیودی297

%59,910108892%10پتروشیمیپردیسشپدیس298

%959388962%10سرمایهگذاریمسکنتهرانثتران299

%4,42244289%10بازنشستگیکارکنانبانکها.ص.سوسکاب300

%2,5032971535%10فرآوریزغالسنگپرودهطبسکپرور301

%1,5722061771%10کشتودامداریفکازفکا302

%1-4,53122215854%10پارسالکتریکلپارس303

%1,010188817%10قندلرستانقلرست304

%2,6312271142%10صنعتیآمافاما305

%1,792145663%10سیمانمازندرانسمازن306

%14,6891588110%10صنایعپتروشیمیکرمانشاهکرماشا307

%5,04217710977%9ماشینسازیاراکفاراک308

%5,66327182742%9معدنیامالحایرانشامال309

%11,08512117106%9تامینسرمایهنوینتنوین310

%97,0921361786%9پتروشیمیپارسپارس311

%3,4101451095%9سیمانخوزستانسخوز312
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%4,46312104132%9سرمایهگذاریمسسرچشمهسرچشمه313

%12,1321918743%9تامینسرمایهامیدامید314

%78573102829%9لنتترمزایرانخلنت315

%268--1,588%9مجتمعپتروصنعتگامرونشگامرن316

%11,970888489%9بانکسیناوسینا317

%12,72314914112%9پتروشیمیخراسانخراسان318

%90,660351710109%9مخابراتایراناخابر319

%15,61540121867%9البراتوارداروسازیدکترعبیدیدعبید320

%15,315138677%9بانکخاورمیانهوخاور321

%2,257109492%8سرمایهگذاریتوسعهگوهرانامیدگوهران322

%3,383525559%8گلوکوزانغگل323

%14,79226259101%8هلدینگ)توسعهصنایعبهشهروبشهر324

%766287374015%8ایرانمرینوسنمرینو325

%1-7431069%8رایانهمافزارافزا326

%98,17217177125%8گسترشنفتوگازپارسیانپارسان327

%4-1,23481616%8شهدقشهد328

%1,1161946312%8قندشیروانقوچانوبجنوردقشیر329

%36,5572871426%8فوالدخراسانفخاس330

%16,487985158%8گروهتوسعهمالیمهرآیندگانومهان331

%113,6641791095%8معدنیوصنعتیچادرملوکچاد332

%294,6901867116%8فوالدمبارکهاصفهانفوالد333

%9736-714%8صنایعریختهگریایرانخریخت334

%28,06813126121%7سرمایهگذاریگروهتوسعهملیوبانک335

%3,5341514558%7سرمایهگذاریپارستوشهوتوشه336

%56686324245%7بازرگانیوتولیدیمرجانکارکمرجان337

%3-1,75534519%7صنعتیدودهفامشصدف338

%4,1601881873%7تولیدمواداولیهداروپخشدتماد339

%17,5781441894%7جمپیلن-پلیپروپیلنجمجم پیلن340

%3,4712017462%6سرمایهگذاریمسکنثمسکن341

%11,63815193476%6هلدینگ)داروپخشوپخش342

%63791581916%6سهامیعام)حملونقلپتروشیمیحپترو343

%8,5084831178%6صنعتیبهشهرغبشهر344

%517712398%6سامانگستراصفهانثامان345

%3,1993141622%6پارسخزرلخزر346

%9165791133%6عطریننخقمنطرین347

%1,2153691643%6تولیدیکاشیتکسرامکترام348

%7304482446%6توسعهفناوریاطالعاتخوارزمیمفاخر349

%8,07837362478%6سرمایهگذاریشفاداروشفا350

%26,37414142980%5سرمایهگذاریداروییتامینتیپیکو351
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ttm
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%80622062637%5مهندسیساختمانتاسیساتراهآهنباالس352

%91,65618187138%5هلدینگ)سرمایهگذاریغدیروغدیر353

%56-12-1,210%5ایرانارقاممرقام354

%2,6541971237%5کشتیرانیدریایخزرحخزر355

%2951-1,103%5حملونقلبینالمللیخلیجفارسحفارس356

%9,3832928654%5سرمایهگذاریسایپاوساپا357

%2,17844279%5سرمایهگذاریبوعلیوبوعلی358

-911964%5کیاالکترودشرقکیا359

%3,0531661653%5داروسازیابوریحاندابور360

%1,31663477%5شیرپاستوریزهپگاهخراسانغشان361

%2,1813644179%5پمپسازیایرانتپمپی362

%38,71844496%5سرمایهگذاریصباتامینصبا363

%2-1,0542202848%5صنعترویزنگانزنگان364

%13-7833016331%4صنایعکاغذسازیکاوهچکاوه365

%367,36018178106%4صنایعپتروشیمیخلیجفارسفارس366

%1,3024911816%4سازهپویشخپویش367

%81518521527%4پالسکوکارپالسک368

%924553101%4سرمایهگذاریپردیسپردیس369

%4,55053201040%4تولیدنیرویبرقآبادانآبادا370

%3,16417131178%4آتیهدادهپردازاپرداز371

%9,914128304124%4توسعهمولدنیروگاهیجهرمبجهرم372

%1,962439126%4سیمانکردستانسکرد373

%5,72326231231%4گروهکارخانجاتصنعتیتبرکتبرک374

%2,12867153128%4کشاورزیودامپروریبینالودزبینا375

%1,9513911211%3شیشهوگازکگاز376

%9,90912126112%3سرمایهگذاریسپهوسپه377

%77,702356563%3بانکتجارتوتجارت378

%94292121728%3فنرسازیخاورخفنر379

%82,80043131599%3(سهامیعام)گروهمپنارمپنا380

%4,09221201993%3بهشهر.ص.مدیریتصنعتشویندهتشوینده381

%388315322513%3تکنوتارتکنو382

%28,8351661097%3پتروشیمیشیرازشیراز383

%39333-170%3مجتمعتولیدینیلیصنعتکرمانغنیلی384

%7,05557353%2حفاریشمالحفاری385

%2,101716616%2داروییلقماندلقما386

%69-8-18,494%2پارسخودروخپارس387

%42,14714147106%2سرمایهگذاریصندوقبازنشستگیوصندوق388

%7,9451915733%2تامینسرمایهامینامین389

%7,38837152191%2ویتاناغویتا390
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ttm
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%67,60318315108%2شرکتارتباطاتسیارایرانهمراه391

%4,704432103%2سرمایهگذاریتوسعهصنعتوتجارتوصنعت392

%1,0924793530%2شیروگوشتزاگرسشهرکردزشگزا393

%7,0762523561%2هلدینگ)سرمایهگذاریرناورنا394

%33,80027110121%2پاالیشنفتتبریزشبریز395

%2,07843113556%2کاشیپارسکپارس396

%7696065415%1آلومرادفمراد397

%27,6813349133%1پتروشیمیتندگویانشگویا398

%14,4482862076%1نفتپارسشنفت399

%4,47047221927%1صنایعسیماندشتستانسدشت400

%11,28857261717%1توسعهمسیربرقگیالنبگیالن401

%5,765443111%0سرمایهگذاریتوسعهملیوتوسم402

%1,8283551617%0فرآوردههایغداییوقندپیرانشهرقپیرا403

%139,42618810110%0معدنیوصنعتیگلگهرکگل404

%57,112103461863%0کشتیرانیجمهوریاسالمیایرانحکشتی405

%1,273884184%0پگاهآذربایجانغربیغشاذر406

%85,37533110105%0پاالیشنفتبندرعباسشبندر407

-13,631552%0شرکتساستانخراسانجنوبیوسخراج408

%117,9311918975%1-نفتوگازوپتروشیمیتامین.ستاپیکو409

%77,95823231078%1-توسعهمعادنوفلزاتومعادن410

-5,69724103%1-بهسازکاشانهتهرانثبهساز411

%1,10236231112%1-ریلسیرکوثرحسیر412

%2,1854263350%1-کربنایرانشکربن413

%3,8438310435%1-کارخانجاتتولیدیشهیدقندیبکام414

%4,574247206082%1-ملیسربورویایرانفسرب415

%58553-1,710%1-هتلپارسیانکوثراصفهانگکوثر416

%1,153244147%1-دودهصنعتیپارسشدوص417

%14,9921231294%1-نفتبهرانشبهرن418

%1,18585181064%1-پ.س.آآ س پ419

%1,2202,11381818%2-سیمانایالمسیالم420

%6,12418173572%2-پارسدارودپارس421

%7,56115141181%2-سرمایهگذاریساختمانایرانوساخت422

%1,64320101644%2-صنایعالستیکیسهندپسهند423

%10,66671651526%2-سرمایهگذاریشاهدثشاهد424

%4684-50,833%2-سایپاخساپا425

%84-28,103109%2-بانکدیدی426

%18,07797997%3-فجرانرژیخلیجفارسبفجر427

%17,16045412254%3-مدیریتانرژیامیدتابانهوروهور428

%29,16527141569%3-خدماتانفورماتیکرانفور429
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%4,5471312353%3-سرمایهگذارینیروونیرو430

%33,19232134038%3-گروهصنعتیپاکشوپاکشو431

%972287362324%4-ماداکتواستیلکردفماک432

%1,2973532820%4-شیرپاستوریزهپگاهگلپایگانغگلپا433

%2,1753981013%4-افستچافست434

%114,09025191175%4-گروهمدیریتسرمایهگذاریامیدوامید435

%18,64521201255%4-سرمایهگذاریسیمانتامینسیتا436

%1,851150311042%5-سرمایهگذاریمسکنپردیسثپردیس437

%1,3903943913%5-دشتمرغابغدشت438

%105,178133263%5-بانکملتوبملت439

-33,324995%5-سرمایهگذاریمالیسپهرصادراتوسپهر440

-14,867331%5-شرکتساستانگلستانوسگلستا441

%2,7215422121%5-شیرپاستوریزهپگاهاصفهانغشصفا442

-8,363111%5-شرکتساستانلرستانوسلرستا443

%7,511107461733%6-نیروگاهزاگرسکوثربزاگرس444

%56,113113292%6-بانکصادراتایرانوبصادر445

%830219714%6-واسپاریملتولملت446

%18,077702421111%6-تولیدنیرویبرقدماونددماوند447

%4,5362551848%6-مجتمعصنایعالستیکیزدپیزد448

-7,98276292%7-توسعهوعمرانامیدثامید449

%2,047125671343%7-عمرانوتوسعهشاهدثعمرا450

%2-3,3501431031%7-رادیاتورایرانختور451

%89,4753028110%7-پاالیشنفتتهرانشتران452

%2,99160232940%8-افرانتافرا453

%108,224291994%8-پاالیشنفتاصفهانشپنا454

-10,797331%8-سهامعدالتاستانکرمانشاه.سوسکرشا455

%1,5324882322%8-کارخانجاتقندقزوینقزوین456

%21779-107,390%8-ایرانخودروخودرو457

-10,192221%9-شرکتساستانهمدانوسهمدا458

%4-1,9541361634%9-قندنیشابورقنیشا459

%30,400376271%9-ایرانیان.گروهپتروشیمیسپترول460

%7,6941,7261,5692729%10-هلدینگ)گروهصنعتیملیوملی461

%2,0632441110%10-نوردآلومینیومفنوال462

%7,6925221848%10-زامیادخزامیا463

%3,069108551414%10-شهرسازیوخانهسازیباغمیشهثباغ464

%1,0337017426%11-درخشانتهرانپدرخش465

%2,279146103446%11-نوشمازندرانغنوش466

%1,4466,98737410%11-کمکفنرایندامینخکمک467

%1,0887972633%11-مبینوانکیشاوان468
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%4,22297891714%12-توسعهشهریتوسگستروتوس469

%2,4192711217%12-سیمانآرتااردبیلساربیل470

%1,298765231011%12-شرکتسرمایهگذاریمسکنشمالغربثغرب471

%3,31255328%12-سرمایهگذاریپویاوپویا472

%2,0931620433%12-سیمانالرسبزوارسبزوا473

%15-15177-1,309%13-فرآوردههاینسوزپارسکفپارس474

%4-82151820%14-کاشیسعدیکسعدی475

%2,14816161551%15-سرمایهگذاریتوسعهآذربایجانوآذر476

%5692672792%15-سرمایهگذاریمسکنزایندهرودثرود477

-12,410221%15-شرکتساستانگیالنوسگیال478

%1,21131231915%16-گسترشصنایعوخدماتکشاورزیتکشا479

%1,104398148%16-قندمرودشتقمرو480

-12,224221%16-شرکتساستانآذربایجانغربیوساغربی481

-7,115221%16-شرکتساستانکردستانوسکرد482

%7169-1,595%17-چرخشگرخچرخش483

%194,48088656%18-سرمایهگذاریتامیناجتماعیشستا484

%2,68459172163%19-کاشیوسرامیکحافظکحافظ485

-12,499221%19-شرکتساستانسیستانوبلوچستانوسیستا486

%27--22-118%24-گزسکهغگز487
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