
عملکرد بازار سرمایه 

بر اساس بازده سال 

1399



2,936,195,5798,044,371,449,54314,713,332,846محصوالت شیمیایی1

3,437,649,6369,418,218,180,74710,828,126,716فلزات اساسی2

920,327,1462,521,444,235,6326,142,946,419استخراج كانه های فلزی3

1,908,364,5525,228,396,032,4585,531,372,812سرمایه گذاریها4

3,300,546,3589,042,592,760,3905,029,428,122بانك ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی5

1,464,360,5674,011,946,758,5594,286,599,417شركتهای چند رشته ای صنعتی6

2,304,333,9866,313,243,796,5183,840,738,033فرآورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای7

2,819,529,2727,724,737,730,2522,299,945,983خودرو و ساخت قطعات8

702,989,5931,925,998,885,9811,634,765,228بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی9

1,033,551,2862,831,647,359,3931,572,902,354مواد و محصوالت دارویی10

1,322,891,3013,624,359,727,7201,281,521,144محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شكر11

402,949,1451,103,970,260,4691,254,441,800مخابرات12

904,094,0032,476,969,869,9791,241,999,048سیمان، آهك و گچ13

706,447,5961,935,472,867,0641,208,339,945عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم14

612,949,8531,679,314,666,773949,865,200فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی15

630,977,7101,728,706,054,817749,991,070حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات16

1,283,377,2023,516,101,922,992746,226,299انبوه سازی امالك و مستغالت17

206,785,196566,534,782,545734,623,891خدمات فنی و مهندسی18

417,935,4191,145,028,545,959723,603,330رایانه و فعالیتهای وابسته به آن19

273,472,762749,240,443,993427,904,218ماشین آالت و تجهیزات20

صنعت رده
ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

ارزش بازار

میلیون ریال

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱



صنعت رده
ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

ارزش بازار

میلیون ریال

147,514,053404,148,090,226380,789,139خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر كاالهای شخصی و خانگی21

549,751,0551,506,167,273,539366,296,871كشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن22

402,265,3891,102,096,956,341363,423,387سایر محصوالت كانی غیر فلزی23

265,531,818727,484,432,130316,449,194ماشین آالت و دستگاه های برقی24

224,261,880614,416,109,858302,936,083الستیك و پالستیك25

343,310,645940,577,108,539291,231,840قند و شكر26

314,861,615862,634,561,886209,342,073هتل و رستوران27

148,928,635408,023,656,616161,034,093استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اكتشاف28

305,334,918836,534,021,255154,586,402ساخت محصوالت فلزی29

222,283,015608,994,562,943129,258,783كاشی و سرامیك30

358,148,035981,227,493,088126,027,669سایر واسطه گری های مالی31

68,173,836186,777,633,595118,280,970استخراج ذغال سنگ32

92,121,572252,387,867,31793,407,210پیمانكاری صنعتی33

114,264,868313,054,434,24471,495,800تولید ماشین آالت اداری، حسابداری و محاسباتی34

213,884,990585,986,273,09371,069,226محصوالت كاغذی35

96,650,557264,796,046,38959,019,910ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی36

72,088,377197,502,403,90544,156,258دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش37

31,705,40586,864,122,28236,831,000محصوالت چوبی38

27,273,35974,721,532,28527,768,797منسوجات39

16,401,59944,935,888,52316,443,900انتشار، چاپ و تكثیر40

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۲



صنعت رده
ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

ارزش بازار

میلیون ریال

19,969,31054,710,438,50810,620,928عمده فروشی و حق العمل كاری تجاری به استثنای وسایل نقلیه موتوری41

48,805,780133,714,466,2619,563,400استخراج سایر معادن42

23,116,72363,333,487,5338,912,925فعالیت های رفاهی، فرهنگی و ورزشی43

13,072,86735,816,073,4665,533,550سایر فعالیتهای تجاری44

31,709,448,46268,573,153,283جمع كل

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۳



ارزش بازاربازار

52,203,138,064بورس

12,306,922,053فرابورس

4,063,093,166پایه

بورس

76%

فرابورس

18%

پایه

6%

ارزش بازار

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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محصوالت شیمیایی
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محصوالت شیمیاییصنعت

4,116,52711,278,156,04387,47021,867,500%505.71پایهشکفکف1

22,549,97361,780,746,803136,76021,001,207%503.18بورسشسیناصنایع شیمیایی سینا2

1,169,5463,204,235,99829,12320,386,100%384.17فرابورسشصدفصنعتی دوده فام3

33,793,02992,583,642,2992,79733,394,355%381.41بورسشفارسصنایع شیمیایی فارس4

78,730,219215,699,230,460104,440626,640,000%279.09بورسشپدیسپتروشیمی پردیس5

240,132,724657,897,874,76211,000275,000,000%255.53بورسپترولگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان6

91,193,004249,843,845,364227,662546,388,800%245.11فرابورسزاگرسپتروشیمی زاگرس7

101,503,228278,091,036,48064,800583,200,000%240.55بورسنوری(برزویه)پتروشیمی نوری 8

14,106,97738,649,252,339158,89915,889,900%229.22فرابورسسایناصنایع بهداشتی ساینا9

34,641,66394,908,664,547327,430311,058,500%226.13بورسشفنپتروشیمی فن آوران10

130,235,225356,808,836,09521,740880,470,000%216.54بورسپارسانگسترش نفت و گاز پارسیان11

40,918,021112,104,165,87837,860681,480,000%213.83بورسجمپتروشیمی جم12

34,287,18193,937,481,92318,86813,207,600%211.87فرابورسشارومپتروشیمی ارومیه13

124,902,731342,199,263,53389,926824,412,791%203.13فرابورسآریاپلیمر آریا ساسول14

7,609,22720,847,198,604137,78541,335,500%202.88پایهشصفهاپتروشیمی اصفهان15

26,534,93572,698,450,98258,340297,534,000%194.17بورسشیرازمجتمع پتروشیمی شیراز16

34,812,52195,376,768,77975,59537,797,500%191.84فرابورسشبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر17

3,999,52110,957,592,651229,87610,804,172%179.26پایهشرنگیصنعتی و شیمیایی رنگین18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۶



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

36,362,30199,622,743,24839,610139,791,612%179.22بورسکرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه19

233,317,568639,226,214,70510,7403,082,380,000%176.66بورسفارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس20

190,081,236520,770,508,29513,0301,061,945,000%173.80بورستاپیکوسرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین21

21,203,70158,092,330,439162,6061,300,848,000%172.26فرابورسمارونپتروشیمی مارون22

68,052,004186,443,846,30770,99292,289,600%171.82فرابورسشغدیرپتروشیمی غدیر23

2,707,6347,418,174,54233,2688,317,000%163.95پایهشتولیتولی پرس24

18,025,57949,385,148,43978,490140,490,192%156.31بورسخراسانپتروشیمی خراسان25

18,119,02849,641,172,0079,43733,029,500%156.09پایهزنجان(پتروشیمی زنجان)صنایع کشاورزی و کود آندیا 26

15,111,27841,400,761,95492,810334,116,000%148.73پایهشکبیرپتروشیمی امیر کبیر27

48,914,976134,013,633,132161,650969,900,000%148.28بورسپارسپتروشیمی پارس28

29,697,44381,362,858,67382,810165,620,000%146.58بورسجم پیلنپلی پروپیلن جم29

145,295,399398,069,585,47828,920278,793,889%136.18بورسشیرانسرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران30

55,781,413152,825,788,60025,770207,809,280%126.81بورسشاراکپتروشیمی شازند31

26,563,54472,776,831,54023,56014,136,000%116.54بورسشلعابلعابیران32

45,911,946125,786,154,7816,842328,440,000%107.40بورسپاکشوگروه صنعتی پاکشو33

16,506,72445,223,902,47329,09013,803,844%106.25بورسشدوصدوده صنعتی پارس34

24,773,14667,871,632,84146,370278,220,000%98.54بورسشخارکپتروشیمی خارک35

34,725,24995,137,667,35091,59022,897,500%89.55بورسشکربنکربن ایران36

242,767,698665,116,981,8189,919237,636,089%87.36فرابورسشگویاپتروشیمی شهید تندگویان37

58,569,999160,465,750,8117,77169,939,000%84.67پایهشلردکود شیمیائی اوره لردگان38

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۷



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

564,6921,547,102,49689,249892,490%75.08پایهشسمتولید سموم علف کش39

50,943,670139,571,699,623124,57440,797,985%61.57فرابورسکلرکلر پارس40

17,619,50048,272,603,57421,91016,991,205%61.38بورسشپارسبین المللی محصوالت پارس41

23,244,54863,683,692,33454,2918,143,650%57.61فرابورسشتوکاتوکا رنگ فوالد سپاهان42

82,653,690226,448,464,82367,60067,600,000%55.86بورسقرنپدیده شیمی قرن43

13,295,56736,426,211,94151,45043,218,000%52.31بورسشامالمعدنی امالح ایران44

20,635,65656,536,042,72410,44167,866,500%52.16پایهشجمپتروشیمی تخت جمشید45

72,738,149199,282,599,90350,67025,335,000%45.37بورسشکلرنیرو کلر46

25,545,05869,986,459,96914,57026,517,400%41.18بورسوپتروسرمایه گذاری صنایع پتروشیمی47

27,073,41174,173,729,1975,82032,126,400%30.73پایهشپتروپتروشیمی آبادان48

1,622,7334,445,842,9454,1891,981,397%29.85پایهشستانپتروشیمی گلستان49

2,762,3687,568,131,2938,52011,842,800%23.37پایهممسنیپتروشیمی ممسنی50

7,622,71920,884,160,63561,2948,794,953%22.62پایهشموادتولید مواد اولیه الیاف مصنوعی51

3,014,6998,259,448,8637,6109,360,300%17.38پایهکازروپتروشیمی کازرون52

3,844,47110,532,796,9868,52713,211,989%13.24پایهدهدشتپتروشیمی دهدشت53

60,644,464166,149,216,74545,930160,755,000%10.86بورسبوعلیپتروشیمی بوعلی سینا54

29,639,59781,204,375,1209,88535,299,127%4.05پایهشپلیپلی اکریل ایران55

6,247,41517,116,206,8372,4538,359,824%0.57-پایهدارابپتروشیمی داراب56

28,521,76078,141,808,69810,50027,300,000%8.34-بورسشگلگلتاش57

43,092,299118,061,093,15829,11031,438,800%11.85-بورسشپاکساپاکسان58

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

9,459,49325,916,419,6774,01710,566,569%15.20-پایهشفاراپتروشیمی فارابی59

35,126,77096,237,725,14630,02030,020,000%19.18-بورسشویندهمدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر60

5,716,70915,662,215,5661,8426,421,212%28.22-پایهفساپتروشیمی فسا61

6,842,02418,745,270,3191,8786,221,814%36.79-پایهجهرمپتروشیمی جهرم62

2,936,195,57914,713,332,846 صنعت محصوالت شیمیایی

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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فلزات اساسی
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فلزات اساسیصنعت

54,041,320148,058,410,61731,1111,406,217,200%546.93فرابورسمیدکومادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه1

62,682,848171,733,829,07528,13730,387,960%341.78فرابورسفزرینزرین معدن آسیا2

14,823,11340,611,269,77339,20029,400,000%319.03پایهفالومآلومتک3

724,273,7731,984,311,707,25913,6102,722,000,000%300.41بورسفملیملی صنایع مس ایران4

16,260,13044,548,301,239189,98027,357,120%290.53بورسفنوردنورد و تولید قطعات فوالدی5

133,117,366364,705,113,14622,180332,700,000%273.78بورسکاوهفوالد کاوه جنوب کیش6

832,101,0502,279,728,904,29914,1702,961,530,000%224.70بورسفوالدفوالد مبارکه اصفهان7

24,005,68465,768,997,40319,470194,700,000%221.71بورسفوالژفوالد آلیاژی ایران8

234,689,254642,984,258,77915,600780,000,000%216.88بورسفخوزفوالد خوزستان9

64,945,815177,933,739,61714,660366,500,000%198.09فرابورسهرمزفوالد هرمزگان جنوب10

59,415,983162,783,514,22615,651187,812,000%187.91فرابورسارفعآهن و فوالد ارفع11

70,006,997191,799,992,34618,460110,760,000%179.74بورسفاسمینکالسیمین12

1,442,2603,951,398,461116,04411,349,103%174.37پایهفسدیدلوله و تجهیزات سدید13

67,241,875184,224,314,11022,560243,648,000%163.12بورسکویرتولیدی فوالد سپید فراب کویر14

41,319,880113,205,149,79518,52419,450,200%163.09فرابورسکیمیاصنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران15

32,203,24688,228,072,08824,05063,131,250%154.85بورسفباهنرمس شهید باهنر16

23,138,74963,393,831,87214,574140,341,426%151.58بورسفایراآلومینیوم ایران17

16,356,80044,813,149,56116,46092,982,540%149.73پایهفاهوازنورد و لوله اهواز18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۲



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

42,058,822115,229,650,26312,40049,972,000%147.21بورسوتوکاسرمایه گذاری توکا فوالد19

21,019,76657,588,398,72051,2036,861,202%136.49فرابورسفوالیصنایع فوالد آلیاژی یزد20

6,387,53817,500,104,31133,51414,746,160%129.55پایهفنفتصنایع تجهیزات نفت21

46,821,231128,277,344,38012,19572,861,779%127.77پایهفوکافوالد کاویان22

18,966,23651,962,289,643144,2307,144,504%110.17بورسفمرادآلومراد23

23,948,91065,613,451,39826,62018,057,597%107.29بورسفنوالکارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم24

49,062,389134,417,502,99862,62053,727,960%105.89بورسفجرفوالد امیر کبیر کاشان25

30,203,27482,748,696,26835,99023,753,400%103.21بورسفرآورفرآوری مواد معدنی ایران26

38,627,689105,829,285,81981,22026,152,840%95.17بورسفسربملی سرب و روی ایران27

8,851,08824,249,557,011410,75022,251,477%89.26بورسفپنتاصنعتی سپنتا28

90,442,857247,788,649,48664,66138,796,600%82.33فرابورسفرویذوب روی اصفهان29

48,300,739132,330,792,06839,05025,382,500%66.87بورسفسپاگروه صنعتی سپاهان30

19,186,52152,565,810,360105,27010,527,000%63.21فرابورسزنگانصنعت روی زنگان31

57,177,761156,651,399,90536,50021,900,000%60.92بورسفسازانغلتک سازان سپاهان32

322,482,823883,514,583,8784,108252,656,536%58.43فرابورسذوبذوب آهن اصفهان33

17,420,73847,728,048,72328,610340,459,000%49.78بورسفخاسمجتمع فوالد خراسان34

5,917,83716,213,251,82653,1824,786,380%42.84پایهفافزافوالد افزا سپاهان35

61,810,049169,342,600,5642,93788,092,982%39.46پایهوسدیدگروه صنعتی سدید36

23,240,24963,671,915,4254,79019,160,000%27.87بورسفروسفروسیلیس ایران37

33,656,97692,210,894,03521,14010,570,000%0.21-بورسفلولهلوله و ماشین سازی ایران38

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۳



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

3,437,649,63610,828,126,716 صنعت فلزات اساسی

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۴
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استخراج كانه های فلزی

1399/12/30



استخراج كانه های فلزیصنعت

13,653,66637,407,304,737240,01060,002,500%2055.26بورسکدمامعدنی دماوند1

171,177,678468,979,939,72313,420134,200,000%403.19بورسکاماباما2

27,944,79976,561,093,05449,100144,178,320%259.00بورسکنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور3

59,869,757164,026,731,19411,990371,690,000%256.32بورستاصیکوسرمایه گذاری صدر تامین4

99,741,816273,265,249,75424,1801,341,990,000%253.10بورسکچادمعدنی و صنعتی چادرملو5

27,380,68875,015,582,88547,1051,177,625,000%226.05فرابورسکگهرسنگ آهن گهر زمین6

4,758,35113,036,577,798131,2087,872,480%225.47پایهتکنارمس تکنار7

107,774,338295,272,157,84020,0701,493,208,000%212.18بورسکگلمعدنی و صنعتی گل گهر8

181,958,176498,515,551,26713,740754,326,000%151.28بورسومعادنسرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات9

64,709,327177,285,828,37830,49073,601,335%105.36بورسکرویتوسعه معادن روی ایران10

52,150,169142,877,175,230145,887145,887,000%74.30پایهواحیامجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان11

17,890,85749,016,045,95584,91017,185,784%71.81بورسکمنگنزمعادن منگنز ایران12

40,181,413110,086,062,16852,00063,180,000%70.08بورسکبافقمعادن بافق13

51,136,112140,098,935,64817,900358,000,000%44.12بورساپالفرآوری معدنی اپال كانی پارس14

920,327,1466,142,946,419 صنعت استخراج كانه های فلزی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۸



سرمایه گذاریها

1399/12/30



سرمایه گذاریهاصنعت

11,102,55930,417,968,59179,75728,101,307%739.02پایهوبرقسرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین1

18,163,23249,762,279,52789,83622,459,000%555.21فرابورسسدبیرسرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان2

4,324,96511,849,219,99372,94515,405,984%239.26پایهواحصااحیاء صنایع خراسان3

3,876,50210,620,552,24510,13810,138,000%213.87پایهسنوینسرمایه گذاری اقتصاد نوین4

45,846,578125,607,063,2377,23086,760,000%202.89بورسوسپهسرمایه گذاری سپه5

129,646,416355,195,659,97412,053238,858,820%198.93پایهآریانسرمایه گذاری پارس آریان6

3,570,1439,781,214,33144,8882,693,280%188.87پایهوآتوستوسعه سرمایه گذاری آرین توسکا7

51,541,684141,210,092,08711,99047,960,000%172.31بورسوتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران8

42,662,620116,883,890,59915,95043,862,500%169.56بورسوبهمنسرمایه گذاری بهمن9

49,606,361135,907,839,48211,180195,650,000%164.12بورسونیکیسرمایه گذاری ملی ایران10

32,074,94987,876,573,9599,70043,650,000%156.21بورسوتوسمسرمایه گذاری توسعه ملی11

30,271,21182,934,823,7176,09018,270,000%140.33بورسوبوعلیسرمایه گذاری بوعلی12

9,612,76126,336,332,63921,1875,296,750%139.00پایهوثوقسرمایه گذاری وثوق امین13

46,899,678128,492,268,0865,59033,540,000%131.37بورسوسکابسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها14

10,223,49028,009,561,6066,1659,247,500%130.73پایهوثنوسرمایه گذاری ساختمان نوین15

189,699,091519,723,535,7108,282372,690,000%125.48فرابورسصباسرمایه گذاری صبا تامین16

6,728,01218,432,909,27615,4884,646,400%125.21پایهوجامیسرمایه گذاری جامی17

20,235,25455,439,052,8549,4307,544,000%116.28بورسواعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۲۰



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

16,400,97244,934,169,1977,44017,856,000%112.69فرابورسگوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید19

5,334,41614,614,837,11053,2763,453,943%111.24پایهنیرونیروسرمایه20

133,694,098366,285,201,1206,01064,156,750%109.41بورسوساپاگروه سرمایه گذاری سایپا21

23,346,75463,963,709,2185,5006,875,000%105.92بورسپردیسسرمایه گذاری پردیس22

38,877,072106,512,525,63611,98053,910,000%104.96بورسواتیگروه سرمایه گذاری آتیه دماوند23

11,007,75530,158,234,0998,4369,701,400%102.93فرابورساعتالسرمایه گذاری اعتالء البرز24

28,023,06276,775,511,42219,3567,742,400%102.41فرابورسوگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان25

4,586,17912,564,874,78574,1831,483,660%97.13پایهومشانسرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر26

6,367,49717,445,197,78212,26010,788,800%87.43پایهوایراسرمایه گذاری صنایع ایران27

233,352,886639,322,974,9575,702105,125,000%75.28بورسوخارزمسرمایه گذاری خوارزمی28

26,739,34173,258,469,5568,90411,753,280%70.51فرابورسوآوا(سرمایه گذاری عمران سبحان)سرمایه گذاری آوا نوین 29

10,776,20429,523,847,4164,0709,686,600%67.08پایهوآرینتوسعه اقتصادی آرین30

40,617,413111,280,583,0743,25112,678,900%63.53فرابورسوسبحانسرمایه گذاری سبحان31

31,172,93485,405,298,1916,68026,720,000%62.93فرابورسوپویاسرمایه گذاری پویا32

21,191,20158,058,085,64720,02615,966,329%60.93پایهوکادوتکادو33

23,004,73263,026,663,2385,72015,444,000%60.85بورسوصناسرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران34

69,758,969191,120,462,9206,74040,440,000%55.23بورسوصنعت(سرمایه گذاری صنعت و معدن)سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت 35

83,283,219228,173,201,91114,383143,830,000%42.93فرابورسومهانگروه توسعه مالی مهر آیندگان36

9,645,81126,426,878,96315,4897,744,500%39.48پایهوارسسرمایه گذاری ارس صبا37

2,659,7687,287,034,51445,2222,261,100%32.79پایهمعیارمعیار صنعت پارس38

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۲۱



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

681,9351,868,314,3202,220136,305,380%32.14بورسوسخراجسرمایه گذاری استان خراسان جنوبی39

20,216,30555,387,136,9762,88014,400,000%29.09بورسوبیمهسرمایه گذاری صنعت بیمه40

5,472,70814,993,719,6004,4564,456,000%17.05پایهوملتسرمایه گذاری ملت41

35,961,19298,523,814,8987,03135,858,100%14.66فرابورسسرچشمهسرمایه گذاری مس سرچشمه42

11,162,34130,581,755,42715,5836,069,033%10.13پایهفالتگروه سرمایه گذاری فالت ایرانیان43

161,454442,340,6701,070247,437,949%8.08بورسوسصفاسرمایه گذاری استان اصفهان44

235,136,442644,209,430,54010,640319,200,000%5.74فرابورسوسپهرسرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات45

129,850355,754,5001,41073,766,250%4.44بورسوسقمسرمایه گذاری استان قم46

209,284573,381,3721,030181,733,744%4.04بورسوسکرمانسرمایه گذاری استان کرمان47

51,128140,075,4161,24036,321,644%1.64بورسوسیالمسرمایه گذاری استان ایالم48

134,251367,811,5251,37093,961,380%1.48بورسوسخراشسرمایه گذاری استان خراسان شمالی49

35,14596,286,9451,28076,177,459%0.79بورسوسیزدسرمایه گذاری استان یزد50

11,84532,452,4511,13044,164,785%0.00بورسوسکهبوسرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویر احمد51

24,34866,708,0721,240148,665,248%0.00بورسوسگلستاسرمایه گذاری استان گلستان52

274,065750,862,44290083,627,723%0.00بورسوسلرستاسرمایه گذاری استان لرستان53

26,36972,244,6461,26060,763,508%0.00بورسوسبوشهرسرمایه گذاری استان بوشهر54

21,99060,245,4631,400109,160,160%0.00بورسوسمرکزسرمایه گذاری استان مرکزی55

90,097246,839,9341,030360,518,367%0.00بورسوسرضویسرمایه گذاری استان خراسان رضوی56

76,653210,008,3951,030271,674,729%0.00بورسوسفارسسرمایه گذاری استان فارس57

15,00841,119,0471,42066,814,821%0.70-بورسوسزنجانسرمایه گذاری استان زنجان58

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۲۲



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

25,84670,809,8931,28080,905,990%0.78-بورسوساربیلسرمایه گذاری استان اردبیل59

90,178247,062,442970249,154,272%1.02-بورسوسخوزسرمایه گذاری استان خوزستان60

34,12293,484,931970182,914,473%1.02-بورسوسمازنسرمایه گذاری عدالت استان مازندران61

76,532209,677,117890101,921,349%1.11-بورسوسهمداسرمایه گذاری استان همدان62

70,077191,991,858970198,343,529%2.02-بورسوساشرقیسرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی63

35,14896,294,9101,260107,967,725%3.08-بورسوسکرشاسرمایه گذاری استان کرمانشاه64

1,836,150,1015,046,674,821 صنعت سرمایه گذاریها

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۲۳
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سرمایه گذاریها

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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بانك ها، موسسات 

اعتباری و سایر نهادهای 

پولی
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بانك ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولیصنعت

70,770,811193,892,633,35817,528262,920,000%905.62پایهوگردشبانك گردشگری1

127,256,615348,648,259,76318,890302,240,000%483.75پایهوآیندبانك آینده2

29,833,50881,735,638,99113,74854,992,000%402.49پایهوزمینبانك ایران زمین3

164,360,890450,303,808,53212,930847,173,600%367.46بورسوپاساربانك پاسارگاد4

607,616,7911,664,703,538,2532,900649,385,768%300.00بورسوتجارتبانك تجارت5

457,708,6651,253,996,342,7022,680469,948,644%256.86بورسوبصادربانك صادرات ایران6

359,923,461986,091,673,875924124,710,400%252.67فرابورسدیبانك دی7

56,915,418155,932,651,07820,26065,509,717%183.59بورسوپستپست بانك ایران8

11,812,22432,362,258,7976,33325,332,000%181.34پایهسمایهبانك سرمایه9

128,269,491351,423,263,98313,897138,970,000%175.73فرابورسومللاعتباری ملل10

41,749,831114,383,097,3006,610102,936,476%172.24پایهوشهربانك شهر11

157,863,370432,502,383,1424,800146,043,523%167.71بورسونوینبانك اقتصاد نوین12

317,603,580870,146,795,4483,130489,344,200%145.49بورسوپارسبانك پارسیان13

106,350,780291,372,000,72310,634122,291,000%134.75پایهسامانبانك سامان14

507,142,6821,389,432,006,2304,310892,354,735%108.82بورسوبملتبانك ملت15

18,456,62650,566,098,3102,580101,910,000%103.95بورسوکاربانك کارآفرین16

43,390,955118,879,328,2869,400141,000,000%99.79بورسوخاوربانك خاورمیانه17

93,276,413255,551,816,7123,34084,782,059%78.90بورسوسینابانك سینا18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یك ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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ارزش بازار
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ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

212,219581,422,8161,1082,150,000%6.64پایهوسالتبانك قرض الحسنه رسالت19

32,02687,742,0902,7175,434,000%5.73-پایهتوسعهاعتباری توسعه20

3,300,546,3585,029,428,122 صنعت بانك ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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بانك ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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شركتهای چند رشته ای 

صنعتی
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شركتهای چند رشته ای صنعتیصنعت

53,230,095145,835,876,18713,1101,271,404,417%275.43بورسوامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید1

312,731,434856,798,448,46211,730844,560,000%210.48بورسوغدیرسرمایه گذاری غدیر2

63,155,148173,027,803,06715,250411,750,000%188.83بورسوصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری3

869,869,3342,383,203,654,96310,6481,512,000,000%127.08بورسشستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی4

165,374,556453,080,975,8809,060246,885,000%121.08بورسوبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی5

1,464,360,5674,286,599,417 صنعت شركتهای چند رشته ای صنعتی

ارزش بازار
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عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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شركتهای چند رشته ای صنعتی

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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فرآورده های نفتی، كك و 

سوخت هسته ای
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فرآورده های نفتی، كك و سوخت هسته ایصنعت

3,897,02110,676,769,891235,4056,591,340%344.90پایهشزنگتجهیز نیروی زنگان1

853,912,0112,339,484,961,35914,6701,114,920,000%318.78بورسشپناپاالیش نفت اصفهان2

575,857,5701,577,691,971,33929,100834,820,800%217.48بورسشبندرپاالیش نفت بندرعباس3

25,447,78669,719,961,73139,88879,776,000%173.52فرابورسشرانلنفت ایرانول4

23,101,63063,292,137,85950,140125,350,000%142.18بورسشنفتنفت پارس5

41,895,213114,781,406,28113,405160,186,000%140.10بورسشبهرننفت بهران6

427,383,0501,170,912,465,7999,730729,750,000%138.54بورسشترانپاالیش نفت تهران7

16,003,56543,845,382,317116,652119,865,599%138.39فرابورسشرازپاالیش نفت شیراز8

165,785,908454,207,966,14233,000330,000,000%120.12بورسشبریزپاالیش نفت تبریز9

60,634,749166,122,601,12915,750149,625,000%118.81بورسشسپانفت سپاهان10

54,856,647150,292,184,08217,44028,776,000%102.60بورسونفتسرمایه گذاری صنعت نفت11

39,835,578109,138,570,20693,405106,801,294%93.05فرابورسشاوانپاالیش نفت الوان12

15,723,25843,077,418,38522,61554,276,000%44.23فرابورسشپاسنفت پاسارگاد13

2,304,333,9863,840,738,033 صنعت فرآورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یك ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 
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خودرو و ساخت قطعات
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خودرو و ساخت قطعاتصنعت

29,429,06980,627,586,080110,04022,796,592%571.92بورسخنصیرمهندسی نصیر ماشین1

33,708,46592,351,958,17047,74038,191,860%526.10بورسخزرفنرسازی زر2

187,997,653515,062,062,0581,442194,100,000%420.58بورسخبهمنگروه بهمن3

65,899,475180,546,506,30211,299102,857,112%398.41بورسخاهنآهنگری تراکتورسازی ایران4

13,170,27736,082,951,35269,40029,199,425%363.28بورسخمحورتولید محور خودرو5

9,363,57125,653,619,67751,4325,143,200%255.88پایهخفناورمهندسی و صنعتی روان فن آور6

17,374,03447,600,092,22321,99015,744,840%202.98بورسخکارایر کاپارت صنعت7

27,648,37475,748,971,0125,85329,200,962%162.35پایهخاورایران خودرو دیزل8

4,002,08010,964,602,90460,47019,599,536%156.64بورسخپویشسازه پویش9

123,386,954338,046,449,5707,90043,686,146%135.33بورسخزامیازامیاد10

19,735,41154,069,620,19818,29017,413,812%129.72بورسخچرخشچرخشگر11

146,908,061402,487,837,3565,600127,233,562%129.60بورسخپارسپارس خودرو12

37,676,128103,222,269,84645,54020,265,300%121.42بورسخرینگرینگ سازی مشهد13

656,612,0981,798,937,255,1172,540766,206,412%116.35بورسخودروایران خودرو14

36,537,879100,103,778,84627,8808,945,501%115.76بورسخکمککارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا15

16,454,45845,080,708,03915,08021,546,907%99.18بورسخموتورموتورسازان تراکتورسازی ایران16

450,906,0381,235,359,007,4912,360461,404,898%86.27بورسخساپا(سایپا)ایرانی تولید اتومبیل 17

64,933,335177,899,547,0125,57044,337,200%82.92بورسورناسرمایه گذاری گروه صنعتی رنا18
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بازارنمادشرکترده
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بازده
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ارزش معامالت
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متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

241,915662,782,11022,5411,803,280%78.33پایهخعمراتوسعه و عمران شهرستان نائین19

24,075,29265,959,703,29340,42440,424,000%77.25فرابورسخدیزلبهمن دیزل20

25,709,64870,437,392,66115,8609,991,800%69.16بورسخشرقالکتریک خودرو شرق21

74,571,780204,306,247,8042,65016,433,476%46.81بورسختوقاگروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران22

86,281,190236,386,822,8204,68026,835,536%41.43بورسخمحرکهصنعتی نیرو محرکه23

23,221,00363,619,185,0148,74010,137,007%37.23بورسخفنرفنرسازی خاور24

34,814,11695,381,139,3312,51011,916,773%35.60بورسخمهرمهرکام پارس25

15,521,16042,523,725,56416,02014,626,260%34.54بورسختراکریخته گری تراکتورسازی ایران26

7,251,48919,867,092,76493,6908,244,720%33.72بورسخلنتتولیدی لنت ترمز ایران27

60,263,106165,104,400,8624,06120,305,000%28.43پایهخکرمانگروه اقتصادی کرمان خودرو28

24,421,84166,909,152,4038,0208,981,407%14.59بورسخوسازصنعتی محورسازان ایران خودرو29

25,180,82068,988,546,7533,4189,008,866%12.66پایهخکاوهسایپا دیزل30

351,784,012963,791,814,0622,900114,854,897%6.30بورسخگسترگسترش سرمایه گذاری ایران خودرو31

40,653,384111,379,134,0354,77012,619,954%5.37بورسخاذینطراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین32

01,228238349,697%0.00پایهخلیبلمالیبل سایپا33

37,573,385102,940,780,1483,4105,327,045%0.47-بورسخریختصنایع ریخته گری ایران34

46,221,770126,634,986,14823,78020,213,000%15.57-بورسختوررادیاتور ایران35

2,819,529,2722,299,945,983 صنعت خودرو و ساخت قطعات

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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خودرو و ساخت قطعات

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعیصنعت

30,523,71283,626,609,52532,05196,153,000%1260.40فرابورسبنوبیمه تجارت نو1

46,457,003127,279,461,44477,392789,862,752%1080.66فرابورسبپاسبیمه پاسارگاد2

5,058,83413,859,818,9698,65721,642,500%493.35پایهآرمانبیمه آرمان3

14,631,79140,087,098,72917,04168,164,000%372.05فرابورساتکایبیمه اتکایی ایرانیان4

16,764,87845,931,172,87123,33647,955,923%286.55فرابورسبسامابیمه سامان5

6,423,26817,597,994,4843,36631,986,500%249.53پایهوآفریبیمه کارآفرین6

20,040,27554,904,862,4227,52030,080,000%227.81بورسمابیمه ما7

36,620,759100,330,845,4976,08915,977,536%199.95فرابورسنوینبیمه نوین8

68,930,820188,851,562,80323,26758,167,500%189.00فرابورسودیبیمه دی9

53,451,403146,442,199,7702,31055,744,467%188.03بورسآسیابیمه آسیا10

9,233,92125,298,413,7198,64325,929,000%187.91پایهورازیبیمه رازی11

65,096,937178,347,772,2203,94056,832,246%157.18بورسالبرزبیمه البرز12

19,308,24652,899,302,9924,77020,008,823%125.11فرابورسومعلمبیمه معلم13

12,022,95132,939,591,38967,8168,273,552%124.38پایهوحافظبیمه حافظ14

56,725,972155,413,621,09416,72047,652,000%121.19بورسملتبیمه ملت15

28,598,48278,352,005,06614,44421,666,000%120.38پایهوسینبیمه سینا16

23,160,32963,452,955,17410,90054,500,000%91.09بورسپارسیانبیمه پارسیان17

14,903,06140,830,304,6866,9468,335,200%59.31فرابورسبخاوربیمه زندگی خاورمیانه18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۰



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

23,186,93463,525,846,5714,9167,374,000%57.51فرابورسمیهنبیمه میهن19

48,234,751132,150,004,08714,35493,086,129%56.82فرابورسکوثربیمه کوثر20

48,735,816133,522,784,6236,49025,960,000%39.99بورسدانابیمه دانا21

21,674,17859,381,310,5204,91419,164,600%38.50فرابورساتکامبیمه اتکائی امین22

7,814,97221,410,882,8065,9118,866,500%28.44پایهوتعاونبیمه تعاون23

14,014,74438,396,559,5053,7525,628,000%7.77-پایهوحکمتبیمه حکمت صبا24

11,375,55531,165,905,0146,30215,755,000%9.43-پایهوسرمدبیمه سرمد25

702,989,5931,634,765,228 صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۱
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بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۲



مواد و محصوالت دارویی

1399/12/30



مواد و محصوالت داروییصنعت

258,468,619708,133,202,00033,970197,026,000%272.31بورسبرکتگروه دارویی برکت1

18,529,44150,765,590,78620,28045,995,040%137.67بورسدجابرداروسازی جابر ابن حیان2

5,905,80716,180,291,99332,27022,583,836%107.68بورسدروزداروسازی روزدارو3

3,788,22210,378,691,460216,52710,826,350%94.65پایهدشیریشیرین دارو4

18,882,55051,733,013,34447,55033,998,250%88.51بورسدتمادتولید مواد اولیه داروپخش5

12,138,43033,255,971,53437,40028,050,000%82.85بورسداسوهداروسازی اسوه6

12,574,90434,451,791,39431,4329,429,600%76.24فرابورسدکپسولتولید ژالتین کپسول ایران7

40,278,109110,350,983,09451,58115,474,300%73.52فرابورسریشمکتولید و صادرات ریشمک8

9,377,83925,692,709,00124,07016,247,250%69.94بورسدلقمادارویی و بهداشتی لقمان9

44,534,927122,013,498,83227,12016,367,600%67.74بورسدیرانایران دارو10

20,924,84657,328,344,68446,51054,855,289%66.97بورسشفاسرمایه گذاری شفا دارو11

11,005,83830,152,982,10534,61051,915,000%63.94بورسداروکارخانجات داروپخش12

11,036,29930,236,434,31319,39062,842,990%59.01بورسدسبحاگروه دارویی سبحان13

25,860,00170,849,318,30831,24014,214,200%58.68بورسدشیمیشیمی دارویی داروپخش14

11,958,49432,762,996,36783,89044,042,250%58.44بورسدپارسپارس دارو15

35,128,68496,242,970,89043,470189,094,500%52.00بورستیپیکوسرمایه گذاری داروئی تامین16

20,596,52656,428,839,10814,77914,202,619%48.67فرابورسدسانکوداروسازی سبحان آنکولوژی17

59,475,649162,946,984,46927,27316,363,800%48.49فرابورسدتولیدداروسازی تولید دارو18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۴



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

9,351,65125,620,962,62128,09016,179,840%43.47بورسدکیمیصنعتی کیمیدارو19

25,964,83171,136,523,50321,6127,996,440%41.89فرابورسدبالکتولید مواد اولیه دارویی البرز بالک20

12,332,73033,788,301,12621,53028,634,900%41.66بورسدسبحانسبحان دارو21

59,319,942162,520,388,91616,96081,409,696%40.88بورسوالبرگروه سرمایه گذاری البرز22

5,155,70414,125,217,24526,03018,221,000%37.62بورسدفرافراورده های تزریقی و دارویی ایران23

16,363,05744,830,294,39634,30030,509,850%34.38بورسدرازکالبراتوارهای رازک24

15,219,01641,695,933,47724,920112,140,000%30.66بورسدعبیدداروسازی دکتر عبیدی25

10,238,11728,049,634,453102,10085,764,000%29.80بورسوپخشداروپخش26

4,653,44012,749,149,88312,23413,212,720%29.78پایهدحاویداروسازی الحاوی27

11,707,96432,076,613,87436,52041,085,000%25.27بورسدلرداروسازی اکسیر28

19,478,51453,365,791,05953,31010,662,000%24.08فرابورسدرهآوردارویی ره آورد تامین29

18,402,03850,416,543,15320,82011,242,800%22.69بورسدکوثرداروسازی کوثر30

3,032,7988,309,034,86343,93237,342,200%19.07پایهدقاضیداروسازی شهید قاضی31

10,570,86728,961,280,71624,67817,274,600%18.88فرابورسکاسپینداروسازی کاسپین تامین32

29,694,23781,354,073,77366,32039,792,000%16.41بورسدفاراداروسازی فارابی33

20,922,45157,321,784,10522,36020,576,186%15.53بورسددامداروسازی زاگرس فارمد پارس34

10,581,01428,989,080,70825,29020,232,000%8.23بورسدسیناالبراتوارهای سینا دارو35

14,191,89638,881,906,14339,48023,688,000%2.08بورسدابورداروسازی ابوریحان36

4,07111,153,9507,7073,433,468%1.18پایهشتهرانداروسازی تهران شیمی37

15,162,85741,542,073,21528,0448,132,760%6.17-فرابورسکی بی سیکی بی سی38

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۵



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

15,166,43141,551,866,23315,31047,154,800%7.79-بورسدالبرالبرز دارو39

17,779,71148,711,537,10813,89018,751,500%11.23-بورسدامینداروسازی امین40

23,392,81564,089,905,14220,2029,696,960%30.83-فرابورسداوهداروسازی آوه سینا41

44,399,949121,643,696,0518,19026,240,760%50.81-بورسدزهراویداروسازی زهراوی42

1,033,551,2861,572,902,354 صنعت مواد و محصوالت دارویی

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۶
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مواد و محصوالت دارویی

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۷



محصوالت غذایی و 

آشامیدنی بجز قند و شكر

1399/12/30



محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شكرصنعت

20,428,50355,968,500,533400,55024,033,000%582.48بورسغدامخوراک دام پارس1

51,438,579140,927,613,14168,149294,318,425%530.02فرابورسغصینوصنعتی مینو2

80,349,041220,134,358,37757,46020,111,000%410.89بورسغنوشنوش مازندران3

26,236,19771,879,991,35027,55038,170,348%285.05بورسغپاکلبنیات پاستوریزه پاک4

45,417,835124,432,423,50518,27863,973,000%264.61فرابورسغویتاویتانا5

7,759,55621,259,057,146122,10024,915,481%208.40بورسغمهراگروه تولیدی مهرام6

19,698,77553,969,246,57056,0108,905,590%183.22بورسغاذرکشت و صنعت پیاذر7

13,374,46336,642,364,373290,43015,524,354%129.44بورسغدشتدشت مرغاب8

47,847,759131,089,751,20032,09026,955,600%111.69بورسغمارگمارگارین9

46,381,648127,073,007,66017,20338,388,566%91.55فرابورستبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک10

30,182,94782,693,005,47244,99822,499,000%87.09فرابورسبهپاکصنعتی بهپاک11

1,081,0882,961,886,06322,7024,540,400%86.17فرابورسغگیالشیر پاستوریزه پگاه گیالن12

18,505,27750,699,388,44434,35513,331,096%85.15پایهغبهارکشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان13

31,919,36987,450,324,69072,60026,136,000%83.13بورسغبهنوشبهنوش ایران14

3,736,95710,238,237,66739,9755,796,375%81.49پایهغشوکوشوکوپارس15

23,236,33063,661,178,96820,23016,993,200%79.26بورسغچینکشت و صنعت چین چین16

50,976,463139,661,542,02323,344102,713,600%77.41پایهخودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان17

13,854,27337,956,912,64974,72612,628,694%69.50فرابورسغگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۴۹



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

16,666,51845,661,693,62165,92513,185,000%66.92فرابورسغپآذرشیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی19

18,895,43551,768,314,89628,63715,156,074%62.66فرابورسغگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان20

48,406,339132,620,107,12712,480102,960,000%46.46بورسوبشهرتوسعه صنایع بهشهر21

11,931,46832,688,952,47128,17023,545,065%43.45بورسغشصفاشیر پاستوریزه پگاه اصفهان22

47,183,722129,270,471,31427,25087,200,000%37.71بورسغزرصنعتی زر ماکارون23

16,375,98244,865,703,99617,2507,969,500%36.08بورسغالبرلبنیات کالبر24

30,169,27882,655,557,51318,96014,220,000%35.21بورسغگرجیبیسكویت گرجی25

15,282,32441,869,382,00410,00012,324,226%34.92بورسغشاذرشیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی26

75,471,715206,771,822,3924,00718,482,401%25.57فرابورسغشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان27

36,345,85699,577,689,00420,37061,110,000%20.13بورسغبشهرصنعتی بهشهر28

27,510,58075,371,452,67713,47215,756,027%17.87فرابورسغدیسپاکدیس29

28,259,79577,424,094,93611,81411,814,000%16.53فرابورسغمینوصنایع غذایی مینو شرق30

10,656,79629,196,701,98518,98512,171,587%3.94پایهغپونهنوش پونه مشهد31

6,31317,296,79315,350253,275%1.62پایهغیوانکیوان32

17,008,65646,599,057,13117,55520,360,375%0.39فرابورسغفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس33

69,301,043189,865,871,0676,74044,635,023%0.25-بورسغپینوصنعتی پارس مینو34

22,751,81662,333,741,2687,4106,070,089%24.87-بورسغشهدشهد ایران35

20,734,94856,808,077,9567,73012,167,367%27.41-بورسغشانشیر پاستوریزه پگاه خراسان36

174,004,415476,724,423,8813,60021,984,566%46.90-بورسغگلگلوکوزان37

103,503,242283,570,525,8544,51020,222,840%51.54-بورسغسالمسالمین38

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۵۰



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

1,322,891,3011,281,521,144 صنعت محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شكر

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۵۱
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محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شكر

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۵۲



مخابرات
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مخابراتصنعت

129,736,635355,442,836,94910,55087,987,000%106.50بورسهای وبداده گستر عصر نوین1

63,207,208173,170,433,91727,010518,592,000%50.71بورسهمراهارتباطات سیار ایران2

143,469,634393,067,489,93010,270616,200,000%49.93بورساخابرمخابرات ایران3

34,009,85193,177,674,66820,69420,694,000%25.26فرابورساپردازآتیه داده پرداز4

32,525,81689,111,825,00554,84410,968,800%7.94فرابورساوانمبین وان کیش5

402,949,1451,254,441,800 صنعت مخابرات

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۵۴
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مخابرات

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۵۵



سیمان، آهك و گچ

1399/12/30



سیمان، آهك و گچصنعت

15,664,54442,916,558,221178,08337,189,666%474.09پایهسکارونسیمان کارون1

17,154,09446,997,517,211251,61025,161,000%449.22بورسسنیرسیمان سفید نی ریز2

21,506,46558,921,822,809128,22064,110,000%444.41بورسسصفهاسیمان اصفهان3

4,866,93413,334,065,27360,04614,098,831%309.79پایهسالرسیمان الرستان4

15,135,44941,466,982,60458,23027,950,400%299.60بورسساربیلسیمان آرتا اردبیل5

17,688,55848,461,803,164142,43028,486,000%276.50بورسسبهانسیمان بهبهان6

9,339,10425,586,586,9705,17427,338,608%244.47پایهسجاممجتمع سیمان غرب آسیا7

22,211,13160,852,413,18319,43012,468,178%222.17بورسسدورسیمان دورود8

13,142,46536,006,753,400156,88019,610,000%221.81بورسسخاشسیمان خاش9

10,946,06129,989,207,35817,18021,646,800%189.52بورسسارابسیمان داراب10

13,843,63837,927,776,25737,50018,750,000%186.96بورسسغربسیمان غرب11

25,185,81769,002,237,60819,55021,505,000%185.03بورسسصوفیسیمان صوفیان12

8,644,39623,683,277,60817,1179,076,850%182.18پایهسخوافسیمان مجد خواف13

18,836,91651,607,989,48930,85015,425,000%182.10بورسسخزرسیمان خزر14

26,245,32171,904,989,96641,50029,050,000%167.74بورسسارومسیمان ارومیه15

30,524,96683,630,042,72661,36539,887,250%155.91فرابورسساوهسیمان ساوه16

23,910,94065,509,424,09222,94032,116,000%155.80بورسسخوزسیمان خوزستان17

10,366,27828,400,761,70574,98018,745,000%148.54بورسسقاینسیمان قاین18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یك ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۵۷



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یك ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

12,339,08433,805,710,84325,55018,620,558%135.29بورسسهگمتسیمان هگمتان19

4,327,01511,854,835,84319,59827,869,320%134.45پایهساروجبین المللی ساروج بوشهر20

71,910,693197,015,597,66319,980112,387,500%127.67بورسسفارسسیمان فارس و خوزستان21

8,256,55222,620,690,93159,66023,386,720%114.89بورسسبجنوسیمان بجنورد22

7,791,58421,346,806,76924,96027,056,640%114.82بورسسهرمزسیمان هرمزگان23

12,976,45035,551,916,79218,98611,391,600%113.13پایهسباقرسیمان باقران24

2,615,3987,165,473,54356,63066,823,400%109.21بورسسدشتصنایع سیمان دشتستان25

33,523,85291,846,169,12512,50020,550,000%98.79بورسسمازنسیمان مازندران26

14,329,93939,260,107,06241,45020,725,000%98.70بورسسفانوسیمان فارس نو27

14,322,08239,238,581,66619,71015,965,100%95.48بورسسرودسیمان شاهرود28

20,726,07356,783,762,4316,69040,140,000%88.03بورسسیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان29

12,102,83233,158,442,931155,04036,124,320%77.06بورسسفارسیمان فارس30

18,673,68751,160,785,57010,10022,220,000%76.76بورسسکردسیمان کردستان31

12,194,46033,409,480,57511,91015,906,753%65.03بورسسشمالسیمان شمال32

26,309,08572,079,686,0068,80021,560,000%58.19بورسسپاهاسیمان سپاهان33

11,074,06630,339,905,76816,42017,370,028%53.36بورسسکرماگروه صنایع سیمان کرمان34

12,242,95933,542,352,37611,42013,704,000%40.92بورسسیالمسیمان ایالم35

4,559,79312,492,582,66820,26620,266,000%37.15پایهسمتازسیمان ممتازان کرمان36

47,076,370128,976,356,9717,26019,264,845%25.06بورسسشرقسیمان شرق37

53,947,653147,801,789,0513,55013,340,181%4.44فرابورسسبزواسیمان الر سبزوار38

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۵۸



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یك ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

146,624,506401,710,976,17115,480170,280,000%1.88بورسسیتاسرمایه گذاری سیمان تامین39

50,956,792139,607,649,57925,39044,432,500%32.31-بورسسترانسیمان تهران40

904,094,0031,241,999,048 صنعت سیمان، آهك و گچ

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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سیمان، آهك و گچ

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۶۰



عرضه برق، گاز، بخار و آب 

گرم

1399/12/30



عرضه برق، گاز، بخار و آب گرمصنعت

57,880,825158,577,602,8482,233147,771,639%215.84فرابورسوهورمدیریت انرژی امید تابان هور1

48,417,449132,650,544,44017,280349,709,875%91.38بورسمبینمبین انرژی خلیج فارس2

12,694,18534,778,588,44715,35653,110,369%91.28پایهوسناسنا- سرمایه گذاری نیروگاهی ایران 3

32,764,99289,767,101,02823,770154,505,000%82.80بورسبفجرفجر انرژی خلیج فارس4

42,193,200115,597,807,7981,74628,024,165%73.21فرابورسبکهنوجتولید برق ماه تاب کهنوج5

33,811,30692,633,715,3887,19443,164,000%56.73فرابورسبزاگرستولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر6

14,590,53539,974,069,10573,47253,487,616%8.35فرابورسبمپناتولید برق عسلویه مپنا7

174,621,682478,415,566,76649,040135,350,400%3.82-فرابورسدماوندتولید نیروی برق دماوند8

29,980,90882,139,475,19614,61036,525,000%5.74-بورسآباداتولید نیروی برق آبادان9

31,090,39785,179,169,42921,75093,525,000%7.95-فرابورسبگیالنتوسعه مسیر برق گیالن10

144,150,409394,932,627,1362,89669,924,881%13.71-فرابورسبجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم11

84,251,709230,826,599,48314,41443,242,000%22.09-فرابورسبپیوندبرق و انرژی پیوندگستر پارس12

706,447,5961,208,339,945 صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۶۲



۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۵۰%)

۰%

۵۰%

۱۰۰%

۱۵۰%

۲۰۰%

۲۵۰%

وهور مبین وسنا بفجر بکهنوج بزاگرس بمپنا دماوند آبادا بگیالن بجهرم بپیوند

ال
ری

ن 
یو

یل
م

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۶۳



فعالیت های جنبی مرتبط 

با واسطه گری مالی

1399/12/30



فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالیصنعت

25,943,48671,078,044,36010,70096,300,000%250.93بورسلوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان1

34,021,15893,208,652,1177,86080,370,000%181.12بورسامیدتامین سرمایه امید2

69,632,581190,774,193,212271,070162,642,000%156.33بورسانرژیبورس انرژی3

60,654,140166,175,724,7947,820117,300,000%146.07بورستنوینتأمین سرمایه نوین4

81,373,965222,942,369,8146,09066,990,000%110.44بورستملتتامین سرمایه بانک ملت5

47,472,297130,061,087,7386,98872,870,000%6.20بورسامینتأمین سرمایه امین6

71,434,901195,712,056,38236,760147,040,000%4.41بورسبورسبورس اوراق بهادار تهران7

28,742,26678,745,935,61415,89131,782,000%3.79پایهتماوندتأمین سرمایه دماوند8

117,823,382322,803,787,30632,57991,221,200%0.09فرابورسفرابورسفرابورس9

75,851,678207,812,815,43533,34083,350,000%25.88-بورسکاالبورس کاال10

612,949,853949,865,200 صنعت فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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حمل و نقل، انبارداری و 

ارتباطات

1399/12/30



حمل و نقل، انبارداری و ارتباطاتصنعت

10,327,21028,293,726,91128,9817,824,870%296.19پایهحاریاکشتیرانی آریا1

41,012,491112,362,989,10271,91135,955,500%182.78فرابورسحسیناتوسعه خدمات دریایی و بندری سینا2

2,735,0787,493,365,16765,258978,870%139.06پایهحرهشارهشاد سپاهان3

37,702,914103,295,654,07745,15136,120,800%123.25فرابورسحآساآسیا سیر ارس4

24,074,03965,956,270,90417,41210,498,518%113.43فرابورسحسیرریل سیر کوثر5

48,773,732133,626,663,72226,57051,811,500%98.21بورسحتایدتایدواتر خاورمیانه6

47,342,816129,706,343,97525,32581,040,000%87.51فرابورستوریلتوکا ریل7

49,987,518136,952,103,3225,58020,825,397%79.25فرابورسحریلریل پرداز سیر8

7,043,51019,297,288,67054,28010,856,000%79.00بورسحپترومهندسی حمل و نقل پتروشیمی9

29,453,90080,695,616,33730,88010,190,400%63.57بورسحتوکاحمل و نقل توکا10

224,063,042613,871,348,17219,360417,401,600%54.82بورسحکشتیکشتیرانی جمهوری اسالمی ایران11

25,251,09269,181,074,08835,3208,830,000%37.45فرابورسحپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان12

15,150,97541,509,519,31029,28431,626,720%31.93فرابورسحخزرکشتیرانی دریای خزر13

12,659,86934,684,572,59935,2195,580,010%9.29پایهحبندرخدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر14

11,594,06031,764,547,58719,9518,336,146%4.00پایهآیندهبازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس15

43,805,464120,014,970,8744,80012,114,739%5.60-بورسحفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس16

630,977,710749,991,070 صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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انبوه سازی امالك و 

مستغالت

1399/12/30



انبوه سازی امالك و مستغالتصنعت

11,526,25431,578,777,32488,69610,812,042%395.76پایهوشمالتوسعه چشم انداز شمال1

124,736,957341,745,088,50518,93075,845,543%327.02بورسثشاهدشاهد2

12,633,02834,611,034,97255,07013,216,800%294.60بورسثابادمجتمع  های توریستی و رفاهی آبادگران ایران3

19,432,11953,238,682,32132,90316,451,500%266.69فرابورسثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند4

5,022,00713,758,924,03466,4654,386,690%249.37پایهثزاگرسسرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس5

15,005,13641,109,961,65916,14916,149,000%240.48فرابورسآ س پپ.س.آ6

7,749,48521,231,466,14167,7424,791,627%182.80پایهثعتماسرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر7

41,173,455112,803,987,18614,05022,480,000%177.17بورسوتوسسرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر8

21,119,77657,862,400,3259,49511,398,614%173.79پایهثنورسرمایه گذاری کوه نور9

13,554,89637,136,701,98916,7278,363,500%163.21پایهثنامسرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی10

40,524,268111,025,391,29985,93017,186,000%155.58بورسوآذرسرمایه گذاری توسعه آذربایجان11

16,185,23244,343,101,92918,5239,261,500%153.39فرابورسثرودسرمایه گذاری مسکن زاینده رود12

20,624,17756,504,594,92031,9026,380,400%149.41پایهثقزویعمران و سازندگی استان قزوین13

8,630,17423,644,310,96671,0094,970,630%143.25پایهوثخوزسرمایه گذاری و توسعه خوزستان14

35,969,07198,545,399,29614,70074,088,000%141.26پایهکیسونکیسون15

63,808,362174,817,430,07847,55051,843,574%138.26بورسوساختسرمایه گذاری ساختمان ایران16

5,979,24316,381,486,90427,8204,451,520%137.82پایهثاصفاساختمان اصفهان17

62,891,377172,305,142,23913,09034,426,700%111.44بورسثنوسانوسازی و ساختمان تهران18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۷۱



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

31,156,09485,359,161,07814,98919,785,480%106.74فرابورسثباغشهرسازی و خانه سازی باغمیشه19

36,675,564100,480,995,94613,07717,000,100%103.00فرابورسثعمراعمران و توسعه شاهد20

10,489,36728,737,990,83540,3443,873,024%90.45پایهثتوساسرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل21

20,162,96355,240,995,2306,9107,601,000%85.90بورسثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق22

152,438,924417,640,887,16851,20156,848,470%62.43فرابورسکرمانسرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان23

5,726,53315,689,132,74910,0474,018,800%61.87پایهثاژنسخت آژند24

12,396,91733,964,156,84023,0305,111,304%59.75بورسثامانسامان گستر اصفهان25

19,140,42752,439,526,3097,9739,567,600%52.01فرابورسثغربسرمایه گذاری مسکن شمال غرب26

11,663,69631,955,331,35911,26228,746,401%41.11پایهثجوانتامین مسکن جوانان27

42,686,760116,950,026,5895,61030,855,000%35.34بورسثمسکنگروه سرمایه گذاری مسکن28

105,288,075288,460,479,60610,10018,180,000%30.00بورسثفارسعمران و توسعه فارس29

9,926,14327,194,911,61847,8793,568,439%12.15پایهثنظامسرمایه گذاری نظام مهندسی ایران30

71,071,881194,717,481,6812,34047,106,041%6.36بورسثبهسازبهساز کاشانه تهران31

27,802,81576,172,094,6925,0769,136,800%2.44-فرابورسثترانسرمایه گذاری مسکن تهران32

112,134,785307,218,590,0962,78025,020,000%7.79-بورسثاختبین المللی توسعه ساختمان33

58,099,544159,176,833,5421,60056,507,200%8.57-بورسثامیدتوسعه و عمران امید34

29,951,69882,059,445,56510,18016,797,000%27.48-فرابورسثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس35

1,283,377,202746,226,299 صنعت انبوه سازی امالك و مستغالت

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۷۲
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انبوه سازی امالك و مستغالت

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۷۳



خدمات فنی و مهندسی

1399/12/30



خدمات فنی و مهندسیصنعت

7,304,60620,012,619,96536,6104,611,761%321.05پایهتپوالمهندسی مرآت پوالد1

2,156,8045,909,052,14133,6125,041,800%191.75پایهخبازرسبازرسی مهندسی و صنعتی ایران2

8,181,29322,414,500,37756,4653,500,830%73.16پایهتاباتابان نیرو سپاهان3

127,877,608350,349,609,73417,120684,800,000%66.67بورسرمپناگروه مپنا4

18,713,30351,269,323,34618,7603,752,000%21.65-بورسرتکوبازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو5

42,551,582116,579,676,98221,94532,917,500%28.61-فرابورسرنیکجنرال مکانیک6

206,785,196734,623,891 صنعت خدمات فنی و مهندسی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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تپوال خبازرس تابا رمپنا رتکو رنیک
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یو
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م

خدمات فنی و مهندسی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۷۶



رایانه و فعالیتهای وابسته 

به آن

1399/12/30



رایانه و فعالیتهای وابسته به آنصنعت

4,427,43412,129,955,94392,27318,454,600%269.09فرابورسرافزارایان هم افزا1

28,132,74477,076,010,34924,64064,064,000%234.46بورسرکیشکارت اعتباری ایران کیش2

18,822,98151,569,811,36366,78611,353,620%213.02فرابورسمفاخرتوسعه فناوری اطالعات خوارزمی3

27,508,31775,365,250,99218,91522,974,000%175.89فرابورستاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش4

14,776,42340,483,351,72026,94045,798,000%169.40بورسسیستمهمکاران سیستم5

13,100,04635,890,538,18635,420106,260,000%165.28بورسپرداختبه پرداخت ملت6

4,623,89812,668,214,30518,49216,272,960%88.69پایهفن آواگروه فن آوا7

18,228,99049,942,437,12735,40222,126,250%68.08فرابورسافراافرانت8

8,185,28422,425,435,93866,88713,377,400%68.06فرابورسسپیدارسپیدار سیستم آسیا9

30,462,33983,458,464,38318,12090,600,000%61.90بورسسپپرداخت الکترونیک سامان کیش10

14,677,80940,213,174,13525,53016,594,500%56.65بورسمدارانداده پردازی ایران11

30,215,58582,782,423,6547,29043,740,000%48.20بورسرتاپتجارت الکترونیک پارسیان12

48,797,151133,690,825,22317,5708,785,000%17.47بورسمرقامایران ارقام13

114,403,371313,433,892,28423,230195,132,000%10.17بورسرانفورخدمات انفورماتیک14

41,573,048113,898,760,35718,14048,071,000%14.73-بورسآپآسان پرداخت پرشین15

417,935,419723,603,330 صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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ماشین آالت و تجهیزات

1399/12/30



ماشین آالت و تجهیزاتصنعت

30,496,55983,552,215,85429,01092,832,000%158.97بورستایراتراکتورسازی ایران1

26,640,69172,988,194,32647,1509,430,000%125.74بورستکشاگسترش صنایع و خدمات کشاورزی2

9,659,70026,464,930,999187,41028,336,392%119.87بورسلخزرصنعتی پارس خزر3

5,131,87314,059,927,12334,7907,566,825%93.45پایهالزماکارخانه های صنعتی آزمایش4

12,211,25333,455,486,60923,1105,674,637%91.94بورستکنومهندسی تکنوتار5

4,019,65611,012,756,50815,71714,188,035%86.33پایهتشتادصنایع تولیدی اشتاد ایران6

6,835,30518,726,861,79123,7602,894,989%85.54بورستمحرکهماشین سازی نیرو محرکه7

45,088,646123,530,537,4425,473115,600,125%73.53پایهتپکوهپکو- تولید تجهیزات سنگین 8

4,071,95111,156,031,12929,47926,531,100%50.32پایهلخانهکارخانجات لوازم خانگی پارس9

12,151,37033,291,424,42461,38043,055,150%44.28بورسلبوتانگروه صنعتی بوتان10

17,305,88147,413,372,13622,05033,075,000%40.94بورسوتوشهسرمایه گذاری پارس توشه11

14,957,80240,980,280,78048,67017,521,200%39.72بورسالبساآبسال12

35,636,88197,635,291,5837,62013,129,469%23.90بورستکمباکمباین سازی ایران13

30,766,01684,290,453,66819,49012,278,700%18.63بورستپمپیصنایع پمپ سازی ایران14

18,497,43450,677,901,24025,5105,561,180%18.33بورسلسرماصنایع سرما آفرین ایران15

1,7444,778,38119,118229,416%0.43پایهتفیرومهندسی فیروزا16

273,472,762427,904,218 صنعت ماشین آالت و تجهیزات

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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خرده فروشی به استثنای 

وسایل نقلیه موتوری؛ 

تعمیر كاالهای شخصی و 

خانگی

1399/12/30



خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر كاالهای شخصی و خانگیصنعت

51,765,455141,823,163,33574,160222,480,000%123.55بورسافقفروشگاه های زنجیره ای افق كوروش1

25,596,84570,128,343,73148,70158,441,200%111.70فرابورسدتوزیعتوزیع داروپخش2

17,857,94148,925,866,33528,38928,389,000%59.13فرابورسهجرتپخش هجرت3

20,246,38755,469,554,47333,20931,548,550%43.99فرابورسپخشپخش البرز4

32,047,42487,801,162,35213,65139,930,389%25.55فرابورسقاسمقاسم ایران5

147,514,053380,789,139 صنعت خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر كاالهای شخصی و خانگی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۸۴



۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۰%

۲۰%

۴۰%

۶۰%

۸۰%

۱۰۰%

۱۲۰%

۱۴۰%

افق دتوزیع هجرت پخش قاسم

ال
ری

ن 
یو

یل
م

خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر كاالهای شخصی و خانگی

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۸۵



كشاورزی، دامپروری و 

خدمات وابسته به آن

1399/12/30



كشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آنصنعت

17,967,73349,226,664,626167,37054,452,155%240.82بورسزپارسملی كشت و صنعت و دامپروری پارس1

13,432,30036,800,822,65520,77023,470,100%176.71فرابورسزماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان2

60,197,493164,924,639,4014,33421,643,735%123.17فرابورستلیسهدامداری تلیسه نمونه3

80,548,701220,681,371,26128,03319,342,770%102.36فرابورسزدشتمجتمع كشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره4

1,864,7385,108,869,9515,76642,986,913%93.36پایهجوینكشت و صنعت جوین5

21,476,44358,839,568,61413,28419,926,000%78.84فرابورسزفکاكشت و دامداری فکا6

35,746,61897,935,939,0557,7577,446,720%77.83فرابورسزشگزاشیر و گوشت زاگرس شهركرد7

22,280,98561,043,793,52435,52710,658,100%69.18فرابورسزمالردكشاورزی و دامپروری مالرد شیر8

31,612,24386,608,883,77732,7509,825,000%60.85بورسزمگساكشاورزی و دامپروری مگسال9

15,318,20441,967,682,1415,13712,353,390%42.38فرابورسزشریفكشت و صنعت شریف آباد10

32,305,41488,507,984,72430,47321,331,100%37.96فرابورسزقیامكشت و دام قیام اصفهان11

12,797,45635,061,524,48140,41712,125,100%31.59فرابورسزکشتكشاورزی مکانیزه اصفهان كشت12

81,800,122224,109,924,40521,81059,977,500%29.51بورسزکوثرسرمایه گذاری كشاورزی كوثر13

20,045,65954,919,612,63313,2648,824,800%16.99فرابورسزگلدشتكشت و دام گلدشت نمونه اصفهان14

42,702,790116,993,945,2033,53312,860,229%0.71فرابورسزبیناكشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور15

49,115,670134,563,478,96916,50021,450,000%10.43-بورسسیمرغسیمرغ16

10,538,48728,872,568,1194,2297,623,259%28.97-پایهآبینكشت و صنعت آبشیرین17

549,751,055366,296,871 صنعت كشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۸۷
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۷۰,۰۰۰,۰۰۰

(۵۰%)

۰%

۵۰%

۱۰۰%

۱۵۰%

۲۰۰%

۲۵۰%

۳۰۰%

ال
ری

ن 
یو

یل
م

كشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۸۸



سایر محصوالت كانی غیر 

فلزی

1399/12/30



سایر محصوالت كانی غیر فلزیصنعت

88,462242,360,8828,6071,886,608%286800.00پایهکبادهتهیه وتولید خاک نسوز استقالل آباده1

15,103,67041,379,916,822147,03210,292,240%327.53فرابورسکمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان كار2

9,599,82526,300,889,52740,43020,215,000%262.76بورسکپشیرپشم شیشه ایران3

14,944,14740,942,868,36439,11130,115,470%207.28فرابورسکتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توكا4

10,428,69228,571,759,52243,17064,755,000%198.34بورسکخاکصنایع خاک چینی ایران5

20,973,05457,460,423,19414,4569,540,960%173.53پایهسفاسیفارسیت اهواز6

3,279,6698,985,395,14618,3562,220,341%166.65پایهسفارودكارخانه فارسیت دورود7

12,405,10233,986,580,60225,0214,503,780%127.38پایهکفرآورفرآورده های سیمان شرق8

11,415,45731,275,224,35147,51038,008,000%118.90بورسکفرافرآورده های نسوز ایران9

32,943,12890,255,145,58433,45026,893,800%115.06بورسکاذرفرآورده های نسوز آذر10

14,318,98439,230,092,51339,2609,029,800%95.90بورسکساپاسایپا شیشه11

1,734,0624,750,855,75446,0162,098,329%79.46پایهسایراایرانیت12

11,318,77831,010,351,78710,26214,654,136%70.04پایهکقزویشیشه قزوین13

42,950,541117,672,714,63821,43027,408,970%65.30بورسکسراسرامیک های صنعتی اردكان14

200,598549,584,8025,110479,829%55.65پایهکابگنگروه تولیدی و صنعتی آبگینه15

58,438,398160,105,200,92823,95028,740,000%52.02بورسکرازیكارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی16

646,3291,770,765,4495,8401,331,520%31.03پایهساذریآذریت17

26,860,67973,590,902,2738,3608,203,242%28.02بورسکسرامپارس سرام18

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۹۰



ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

33,623,45492,119,052,06910,04028,915,200%19.71بورسکهمداشیشه همدان19

171,501469,866,2759,2891,857,800%16.61پایهکایتاایتالران20

119,278326,787,8968,761308,387%13.37پایهسپرمیپرمیت21

5521,512,96635,162703,240%0.00پایهکورزورزیران22

18,543,89350,805,187,49323,3848,371,472%1.62-پایهکمیناشیشه سازی مینا23

24,379,35866,792,760,58418,07015,359,500%39.47-بورسکگازشیشه و گاز24

37,777,776103,500,756,9214,6507,530,763%45.52-بورسکفپارسفرآورده های نسوز پارس25

402,265,389363,423,387 صنعت سایر محصوالت كانی غیر فلزی

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۹۱
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م

سایر محصوالت كانی غیر فلزی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۹۲



ماشین آالت و دستگاه 

های برقی

1399/12/30



ماشین آالت و دستگاه های برقیصنعت

13,750,00537,671,245,638360,9708,699,377%369.70بورسبکابصنایع جوشکاب یزد1

8,390,03422,986,394,743149,66024,244,920%220.92بورسبشهابالمپ پارس شهاب2

13,844,66637,930,591,36859,87018,974,000%155.98بورسبالبرکابل البرز3

6,880,62118,851,017,14615,22022,830,000%60.99بورسبنیرونیرو ترانس4

27,918,99876,490,404,99457,14038,878,056%51.73بورسبموتوموتوژن5

12,142,91833,268,268,57542,59321,498,145%23.72پایهبایکاکارخانجات کابلسازی ایران6

112,378,855307,887,274,3722,760100,471,606%22.99بورسبترانسایران ترانسفو7

6,99519,163,96333,859304,733%2.02پایهبتککارخانجات کابلسازی تک8

8,084,40122,149,044,55252,81052,810,000%6.11-بورسبسویچپارس سویچ9

62,134,325170,231,026,7793,45027,738,357%32.25-بورسبکامکارخانجات تولیدی شهید قندی10

265,531,818316,449,194 صنعت ماشین آالت و دستگاه های برقی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۹۴
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بکاب بشهاب بالبر بنیرو بموتو بایکا بترانس بتک بسویچ بکام

ال
ری

ن 
یو

یل
م

ماشین آالت و دستگاه های برقی

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۹۵



الستیك و پالستیك

1399/12/30



الستیك و پالستیكصنعت

54,412,815149,076,204,6713,98039,333,264%310.73بورسپتایرایران تایر1

17,814,48048,806,795,44942,9006,563,700%196.09بورسپدرخشتولیدی و صنعتی درخشان تهران2

21,337,35358,458,500,23426,72024,048,000%140.81بورسپاساایران یاسا تایر و رابر3

3,424,5199,382,244,42872,0944,152,614%135.30پایهپالستکارخانجات تولیدی پالستیران4

1,518,2544,159,598,76419,9814,495,725%96.62پایهپلولهتولیدی گازلوله5

37,208,305101,940,562,00628,35071,626,275%80.39بورسپکرمانگروه صنعتی بارز6

22,045,14360,397,652,72767,00134,170,510%71.47فرابورسپیزدمجتمع صنایع الستیك یزد7

23,468,22364,296,501,31112,90028,122,000%65.64بورسپکویرکویر تایر8

15,053,49741,242,457,26342,81014,983,500%56.91بورسپسهندصنایع الستیکی سهند9

10,075,74927,604,792,33156,51567,931,030%50.57پایهپارتامجتمع صنعتی آرتا ویل تایر10

17,902,43749,047,773,2567,7307,064,745%7.84بورسپالسککارخانجات پالسکوکار سایپا11

1,1053,027,4187,376444,720%0.19پایهپشاهنتولیدی پالستیك شاهین12

224,261,880302,936,083 صنعت الستیك و پالستیك

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یك ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۹۷
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پتایر پدرخش پاسا پالست پلوله پکرمان پیزد پکویر پسهند پارتا پالسک پشاهن

ال
ری
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یو

یل
م

الستیك و پالستیك

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۹۸



قند و شكر

1399/12/30



قند و شكرصنعت

17,457,79347,829,568,79290,80050,848,000%713.62فرابورسقچارفرآورده های غذایی و قند چهارمحال1

51,721,145141,701,767,03061,52016,610,400%252.11بورسقنیشاقند نیشابور2

12,526,18734,318,319,94016,49110,719,150%173.44پایهقجامقند تربت جام3

37,776,302103,496,717,569161,08031,410,600%165.12بورسقصفهاقند اصفهان4

4,837,60713,253,718,32137,01014,804,000%127.99بورسقمروقند مرودشت5

17,706,83948,511,887,3023,8509,471,358%91.54بورسقشکرشكر6

9,335,47325,576,637,64135,89014,356,000%86.85بورسقلرستقند لرستان7

14,806,77640,566,508,96239,63013,085,697%85.72بورسقزوینکارخانجات قند قزوین8

4,796,31913,140,599,110102,10020,420,000%81.58بورسقپیرافرآورده های غذایی و قند پیرانشهر9

6,262,71817,158,131,83020,47014,223,211%74.33بورسقشهدشهد10

84,531,923231,594,310,00868,74035,057,400%74.20بورسقثابتتولیدی و صنعتی ثابت خراسان11

9,158,33025,091,314,78546,23018,972,792%71.35بورسقهکمتقند هكمتان12

140,063383,734,91815,5687,472,640%1.75پایهقیستوقند بیستون13

6,049,85116,574,933,92371,4939,937,527%1.10پایهقنقشقند نقش جهان14

1334,6571,662456,799%0.00پایهقارومقند ارومیه15

35,802,62198,089,372,55125,8608,533,800%8.13-فرابورسقشیرتولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد16

30,400,68683,289,551,20215,39014,852,466%8.81-پایهقشرینصنعتی و کشاورزی شیرین خراسان17

343,310,645291,231,840 صنعت قند و شكر

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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قند و شكر

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۰۱



هتل و رستوران

1399/12/30



هتل و رستورانصنعت

3,345,1409,164,766,98952,94010,842,112%480.55پایهگکیشمجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش1

10,846,63629,716,810,70934,04810,214,400%468.89فرابورسگدناتهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک2

3,353,3669,187,304,602208,7673,195,597%316.77پایهگپارسمجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس3

186,031,588509,675,584,60628,038126,171,000%189.65فرابورسسمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران4

64,657,358177,143,446,1992,4459,362,703%93.28فرابورسگکوثرهتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان5

46,627,527127,746,648,78133,35949,556,261%31.78-پایهگشانتوسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز6

314,861,615209,342,073 صنعت هتل و رستوران

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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هتل و رستوران

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۰۴



استخراج نفت، گاز و 

خدمات جنبی به جز 

اكتشاف

1399/12/30



استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اكتشافصنعت

122,243,867334,914,703,7337,58068,220,000%63.50بورسحفاریحفاری شمال1

26,684,76873,108,952,88336,84592,814,093%36.46پایهشساختمهندسی و ساختمان صنایع نفت2

148,928,635161,034,093 صنعت استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اكتشاف

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹
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استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اكتشاف

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۰۷



ساخت محصوالت فلزی

1399/12/30



ساخت محصوالت فلزیصنعت

22,039,50560,382,204,53620,15030,225,000%139.06بورسفاماصنعتی آما1

9,445,20125,877,262,05645,0109,002,000%105.92بورسفالمیالمیران2

24,32966,655,173793224,190%104.91پایهفبستمصنایع بسته بندی مشهد3

46,152,914126,446,339,58824,22041,174,000%99.01بورسچدنتولیدی چدن سازان4

548,5191,502,793,02226,5712,657,100%57.75پایهفسلیرسولیران5

2,852,8617,816,056,39319,7503,222,410%53.49پایهفنرژیگسترش صنایع انرژی آذر آب6

13,054,69535,766,288,32010,3706,844,200%42.60بورسفجامجام دارو7

69,818,110191,282,494,06424,42024,420,000%30.03بورسفاذرصنایع آذر آب8

923,4891,53115,845%0.00پایهفجوشجوش و اکسیژن ایران9

129,782,218355,567,720,1311,81931,244,143%19.73-بورسفاراکماشین سازی اراک10

11,616,55731,826,184,4833,1355,557,514%23.59-پایهفبیراصنایع بسته بندی ایران11

305,334,918154,586,402 صنعت ساخت محصوالت فلزی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۰۹



۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

(۴۰%)

(۲۰%)

۰%

۲۰%

۴۰%

۶۰%

۸۰%

۱۰۰%

۱۲۰%

۱۴۰%

۱۶۰%

فاما فالمی فبستم چدن فسلیر فنرژی فجام فاذر فجوش فاراک فبیرا

ال
ری

ن 
یو

یل
م

ساخت محصوالت فلزی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۱۰



كاشی و سرامیك

1399/12/30



كاشی و سرامیكصنعت

3,350,9319,180,631,592114,1278,559,525%316.19پایهکهرامتولیدی گرانیت بهسرام1

32,042,79687,788,482,22872,45038,365,897%288.51بورسکساوهصنایع كاشی و سرامیك سینا2

42,382,132116,115,430,75748,76014,383,273%233.38بورسکترامتولیدی كاشی تکسرام3

34,526,29194,592,578,828145,68018,152,456%182.91بورسکپارسكاشی پارس4

1,369,7733,752,803,64325,5473,065,640%139.68پایهکصدفكاشی صدف سرام استقالل آباده5

29,610,81581,125,521,69246,56018,624,000%129.61بورسکلوندصنایع كاشی و سرامیك الوند6

37,401,919102,471,010,08521,52010,760,000%77.12بورسکسعدیكاشی و سرامیك سعدی7

41,598,358113,968,104,11711,81017,347,992%15.08-بورسکحافظكارخانجات كاشی  و سرامیك  حافظ 8

222,283,015129,258,783 صنعت كاشی و سرامیك

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یك ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۱۲



۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

(۵۰%)

۰%

۵۰%

۱۰۰%

۱۵۰%

۲۰۰%

۲۵۰%

۳۰۰%

۳۵۰%

کهرام کساوه کترام کپارس کصدف کلوند کسعدی کحافظ

ال
ری

ن 
یو

یل
م

كاشی و سرامیك

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۱۳



سایر واسطه گری های مالی

1399/12/30



سایر واسطه گری های مالیصنعت

27,452,14875,211,363,89622,19011,760,700%261.87بورسولغدرلیزینگ خودرو غدیر1

4,523,54812,393,283,02056,1293,423,869%141.10پایهولرازلیزینگ رازی2

33,158,99790,846,566,85811,10022,200,000%140.00بورسولصنملیزینگ صنعت و معدن3

14,512,36939,759,914,86638,6173,861,700%80.36پایهوالنالیزینگ آریا دانا4

21,608,88459,202,423,2364,9309,860,000%63.95بورسولپارسلیزینگ پارسیان5

45,667,086125,115,303,52012,58012,580,000%56.57بورسوایرانلیزینگ ایرانیان6

13,975,93538,290,231,8388,1806,544,000%48.75بورسولملتواسپاری ملت7

23,015,57063,056,355,4358,7285,236,800%48.16فرابورسولشرقلیزینگ ایران و شرق8

22,564,47161,820,469,4758,3816,704,800%45.45فرابورسولبهمنبهمن لیزینگ9

8,675,46823,768,405,5428,4095,045,400%15.49پایهولتجارواسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان10

101,683,644278,585,325,7453,66033,086,400%8.71-بورسولساپالیزینگ رایان سایپا11

41,309,915113,177,849,6549,5405,724,000%59.75-بورسولیزلیزینگ ایران12

358,148,035126,027,669 صنعت سایر واسطه گری های مالی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۱۵



۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(۱۰۰%)

(۵۰%)

۰%

۵۰%

۱۰۰%

۱۵۰%

۲۰۰%

۲۵۰%

۳۰۰%

ولغدر ولراز ولصنم والنا ولپارس وایران ولملت ولشرق ولبهمن ولتجار ولساپا ولیز

ال
ری

ن 
یو

یل
م

سایر واسطه گری های مالی

ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۱۶



استخراج ذغال سنگ

1399/12/30



استخراج ذغال سنگصنعت

19,704,04153,983,674,10582,63015,286,550%181.14بورسکطبسذغالسنگ نگین طبس1

18,107,36449,609,215,12837,18774,374,000%81.60فرابورسکزغالزغال سنگ پروده طبس2

16,164,06244,285,101,66394,9557,976,220%51.78فرابورسکشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود3

14,198,37038,899,642,69938,23020,644,200%36.83فرابورسکپرورفرآوری ذغال سنگ پروده طبس4

68,173,836118,280,970 صنعت استخراج ذغال سنگ

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۱۸



۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۰%

۲۰%

۴۰%

۶۰%

۸۰%

۱۰۰%

۱۲۰%

۱۴۰%

۱۶۰%

۱۸۰%

۲۰۰%

کطبس کزغال کشرق کپرور

ال
ری

ن 
یو

یل
م

استخراج ذغال سنگ

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۱۹



پیمانكاری صنعتی

1399/12/30



پیمانكاری صنعتیصنعت

20,338,05155,720,688,72159,7898,968,350%79.51فرابورسباالسخدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن1

62,953,319172,474,846,2512,93376,906,360%23.91پایهخصدراصنعتی دریایی ایران2

8,830,20124,192,332,3443,0137,532,500%21.92-پایهوپساسرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس3

        

92,121,57293,407,210 صنعت پیمانكاری صنعتی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۲۱



۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

(۴۰%)

(۲۰%)

۰%

۲۰%

۴۰%

۶۰%

۸۰%

۱۰۰%

باالس خصدرا وپسا

ال
ری

ن 
یو

یل
م

پیمانكاری صنعتی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۲۲



تولید ماشین آالت اداری، 

حسابداری و محاسباتی

1399/12/30



تولید ماشین آالت اداری، حسابداری و محاسباتیصنعت

114,264,868313,054,434,2448,71971,495,800%22.36-فرابورسمادیراصنایع ماشین های اداری ایران1

114,264,86871,495,800 صنعت تولید ماشین آالت اداری، حسابداری و محاسباتی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۲۴



محصوالت كاغذی

1399/12/30



محصوالت كاغذیصنعت

18,283,22850,091,036,21718,58013,006,000%56.45بورسچکاوهصنایع كاغذسازی كاوه1

141,932,222388,855,402,5755,34049,972,067%53.98بورسچکاپاگروه صنایع كاغذ پارس2

53,669,540147,039,834,3013,4208,091,159%48.92-بورسچکارنكارتن ایران3

213,884,99071,069,226 صنعت محصوالت كاغذی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۲۶



۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

(۶۰%)

(۴۰%)

(۲۰%)

۰%

۲۰%

۴۰%

۶۰%

۸۰%

چکاوه چکاپا چکارن

ال
ری

ن 
یو

یل
م

محصوالت كاغذی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۲۷



ساخت رادیو، تلویزیون و 

دستگاهها و وسایل 

ارتباطی

1399/12/30



ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطیصنعت

8,738,58023,941,315,66055,2549,945,720%191.32پایهلپیامگسترش صنایع پیام1

41,706,954114,265,628,65595,94028,782,000%54.08بورسلپارسکارخانجات پارس الکتریک2

46,205,022126,589,102,0746,27220,292,190%1.13-پایهلکماکارخانجات مخابراتی ایران3

96,650,55759,019,910 صنعت ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۲۹



۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(۵۰%)

۰%

۵۰%

۱۰۰%

۱۵۰%

۲۰۰%

۲۵۰%

لپیام لپارس لکما

ال
ری

ن 
یو

یل
م

ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۳۰



دباغی، پرداخت چرم و 

ساخت انواع پاپوش

1399/12/30



دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوشصنعت

72,088,377197,502,403,905178,51044,156,258%105.12بورسوملیسرمایه گذاری گروه صنعتی ملی1

72,088,37744,156,258 صنعت دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۳۲



محصوالت چوبی

1399/12/30



محصوالت چوبیصنعت

19,850,57754,385,141,83213,92025,056,000%191.70بورسچفیبرفیبر ایران1

11,854,82832,478,980,45058,87511,775,000%135.50فرابورسچخزرصنایع چوب خزر کاسپین2

31,705,40536,831,000 صنعت محصوالت چوبی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۳۴



۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰
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۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۰%

۵۰%

۱۰۰%

۱۵۰%

۲۰۰%

۲۵۰%

چفیبر چخزر

ال
ری

ن 
یو

یل
م

محصوالت چوبی

ارزش بازار بازده يک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۳۵



منسوجات

1399/12/30



منسوجاتصنعت

3,854,46110,560,167,98892,55011,753,850%151.09بورسنمرینوکارخانجات ایران مرینوس1

4,016,26011,003,452,65321,9726,083,914%90.20پایهنتوسپشم بافی توس2

19,402,35853,157,144,15311,6849,055,100%64.40فرابورسنطرینعطرین نخ قم3

280767,4915,810875,933%0.07بورسنبروجکارخانجات نساجی بروجرد4

27,273,35927,768,797 صنعت منسوجات

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۳۷
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ارزش بازار بازده یک ساله

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۳۸



انتشار، چاپ و تكثیر

1399/12/30



انتشار، چاپ و تكثیرصنعت

16,401,59944,935,888,52316,61016,443,900%0.32-بورسچافستافست1

16,401,59916,443,900 صنعت انتشار، چاپ و تكثیر

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۴۰



عمده فروشی و حق العمل 

كاری تجاری به استثنای 

وسایل نقلیه موتوری

1399/12/30



عمده فروشی و حق العمل كاری تجاری به استثنای وسایل نقلیه موتوریصنعت

19,969,31054,710,438,50816,71410,620,928%165.93پایهبمیالتوسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد1

19,969,31010,620,928 صنعت عمده فروشی و حق العمل كاری تجاری به استثنای وسایل نقلیه موتوری

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشركترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۴۲



استخراج سایر معادن

1399/12/30



استخراج سایر معادنصنعت

48,805,780133,714,466,26143,4709,563,400%5.15بورسکماسهتأمین ماسه ریخته گری1

48,805,7809,563,400 صنعت استخراج سایر معادن

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۴۴



فعالیت های رفاهی، 

فرهنگی و ورزشی

1399/12/30



فعالیت های رفاهی، فرهنگی و ورزشیصنعت

23,116,72363,333,487,5338,9698,912,925%70.97پایهوهنرگروه توسعه هنر ایران1

23,116,7238,912,925 صنعت فعالیت های رفاهی، فرهنگی و ورزشی

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۴۶



سایر فعالیتهای تجاری

1399/12/30



سایر فعالیتهای تجاریصنعت

13,072,86735,816,073,46650,3055,533,550%285.66پایهخفوالخدمات فنی فوالد یزد1

13,072,8675,533,550 صنعت سایر فعالیتهای تجاری

ارزش بازار

میلیون ریال
بازارنمادشرکترده

قیمت پایانی

ریال

بازده

یک ساله

ارزش معامالت

میلیون ریال

متوسط روزانه ارزش 

ریال- معامالت 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۴۸



بازارنمادشرکت

بورسآکنتورکنتورسازي ايران

بورسوانصاربانک انصار

فرابورسحکمتبانک حکمت ايرانيان

فرابورسوکوثراعتباري کوثر مرکزي

پایهقيستوقند بيستون

پایهچبسپابسته بندي پارس

پایهچکارمکارتن مشهد

پایهشوشهنکل پاک وش

پایهدتهرانداروسازي تهران دارو

پایهکایگچايران گچ

پایهتراکماشين آالت صنعتي تراکتورسازي ايران

پایهومهربانک مهر اقتصاد

پایهوقوامبانک قوامين

پایهرفاهفروشگاه هاي زنجيره اي رفاه

پایهچنوپا بهمن۲۲نئوپان 

پایهوداناسرمايه گذاري دانايان پارس

پایهبدکوفروشگاههاي زنجيره اي دياکو ايرانيان

پایهسپردهسپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

پایهوآداکصنعت و تجارت آداک

. در گزارش در نظر گرفته نشده اند1399نمادهای زیر به دليل عدم انجام معامله در سال *: 

عملکرد بازار سرمایه بر اساس بازده سال 1۳۹۹

۱۴۹
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