
خالصبهاي تمام شدهخالصافزايش(كاهش)ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالكيتتعداد سهام

سرمايه گذاري هاى جاري سريع المعامله  در 
بازار ( پذيرفته شده  در بورس  و  فرابورس):

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

سهام  شركت  ها:
86,500,0000.173637،4611،393،5592،031،020425،069621،452بانك ملت

117,500,0000.116523،0052،016،1702،539،175523،005833،075ملي صنايع مس ايران
90,600,0000.043370،472740،2841،110،756200،368323،540فوالد مباركه اصفهان

37,000,0000.137311،040264،680575،72086،504109،611سر. صندوق بازنشستگي
22,100,0000.115288،356490،559778،915288،356406،485ارتباطات سيار

7,300,0000.122261،945341،838603،783124،900150،060پتروشيمي پرديس
4,000,0000.167257،613393،471651،084257،613296،500پتروشيمي زاگرس

24,000,0000/126236،175505،665741،840285،378387،353فوالد خوزستان
37,840,9090.068203،975422،662626،636138،250213،210چادرملو

28،29344،317چادرملو-حق تقدم
75,100,0000.149199،856723،123922،979156،239245،622بانك پاسارگاد

10,500,0000.013189،66610،569200،235سر. تامين اجتماعي
49,400,0000.528184،232307،397491،629158،054164،137كاغذ پارس

23,000,0000.045146،883310،127457،010103،914110،420پااليش نفت اصفهان
7,600,0000.175139،561363،787503،348111،884220،980سر. دارويي تامين
2,526,4830.042138،289228،253366،542178،986231،055پتروشيمي پارس

31,170,2230.057126،410283،167409،57778،299134،165سر. توسعه معادن و فلزات
29,300,0000.049124،774399،110523،884140،857233،444مخابرات ايران

13,801,3950.046121،783313،513435،29675،105144،504سر. اميد
14,325,7320.214117،94889،775207،7239،86814،028سر. سپه

17,000,0000.105109،532244،068353،60069،870102،915سر. گروه توسعه ملي
21,000,0000.028104،982227،868332،850151،172218،694گل گهر

11,550,00046،190104،999151،190گل گهر-حق تقدم
158,045,2890.07199،473290،899390،37253،44778،480بانك تجارت

4,000,0000.04897،81891،022188،84053،70364،563خدمات انفورماتيك
10,000,0000.0791،748207،852299،60091،748141،160مبين انرژي خليج فارس

1398/12/29 1399/03/31



خالصبهاي تمام شدهخالصافزايش(كاهش)ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالكيتتعداد سهام

سرمايه گذاري هاى جاري سريع المعامله  در 
بازار ( پذيرفته شده  در بورس  و  فرابورس):

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

1398/12/29 1399/03/31

4,100,0000.06891،52291،051182،57391،522105،706پتروشيمي خارك
129,400,0000.07483،210226،056309،26651،70770،658بانك صادرات ايران
5,370,0000.05482،92180،434163،35554،98868،967پااليش نفت تبريز

20,000,0000.573،166240،634313،80091،457134،525بيمه البرز
6,000,0000.02472،145114،677186،822140،442178،866سنگ آهن گهر زمين

6,195,12168،296118،406186،702سنگ آهن گهر زمين-حق تقدم
16,000,0000.10771،999210،881282،88071،999100،432فوالد كاوه جنوب كيش
8,000,0000.02870،145137،215207،36070،14577،264پااليش نفت بندر عباس

16,400,0000.0269،377126،275195،65256،33064،455سر. نفت و گاز تامين
1,500,0000.2565،11793،853158،97045،96869،776دارو فارابي
10,000,0000.14359،687183،013242،70059،687109،020سر. ملي

6,000,1740.00459،18344،320103،5038،4578،260صنايع پتروشيمي خليج فارس
850,0000.08958،764148،823207،58758،76485،776پتروشيمي فن آوران

2,000,0000.158،65792،443151،10058،65777،276پلي پروپيلن جم
10,000,0000.02358،361117،839176،20058،36172،870پااليش نفت تهران

3,500,0000.07358،15345،307103،46000سر. البرز
4,800,0000.01250،47657،140107،6169،35811،198گسترش نفت و گاز پارسيان

4,500,0000.08850،365141،020191،38550،36585،379پتروشيمي شيراز
1,120,0000.0349،6858،46558،15000ايران ترانسفو

1,000,0000.08742،20078،345120،54542،20051،525پااليش نفت الوان
7,000,0000.0135،12251،95887،08078،11289،600سر. غدير

750,0000.334،26521،42455،689توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
4,000,0000.0531،73688،424120،16031،73649،460پتروشيمي شازند

5,000,0000.06130،750120،500151،25030،75041،165توسعه صنايع بهشهر
900,0000.1230،49934،30164،80011،82221،250كارخانجات داروپخش

3,000,0000.22628،52750،19378،72035،96258،293سبحان دارو
873,7867،43512،24319،678سبحان دارو-حق تقدم



خالصبهاي تمام شدهخالصافزايش(كاهش)ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالكيتتعداد سهام

سرمايه گذاري هاى جاري سريع المعامله  در 
بازار ( پذيرفته شده  در بورس  و  فرابورس):

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

1398/12/29 1399/03/31

12,000,0001.528،371194،709223،08097،645231،445واسپاري ملت
1,150,0000.00826،6752،44629،120سر. صبا تامين

2,000,0000.05725،78231،57057،35225،78234،286بيمه كوثر
6,000,0000.16524،38773،77398،16032،51654،632تجارت الكترونيك پارسيان

200,0000.02422،9458،68531،630داروپخش
7,000,0000.11720،37934،08154،460س.ص. بازنشستگي كاركنان بانكها

1,500,0000.01119،12440،50159،62519،12425،445پتروشيمي جم
30,000,0000.01916،67766،12382،80018،29031،617بانك پارسيان

3,000,0000.0513،90845،91259،82013،90815،294تامين سرمايه لوتوس پارسيان
4,491,9780.04312،01724،68236،69911،52513،932سر. نيرو

1,000,0000.0378،57623،51432،0908،57614،309دارو سبحان
10,0113،88710،46303،8875،036تامين سرمايه نوين
10,0312،9218،72702،9214،581بيمه اتكائي ايرانيان

20,3812،283002،28325،866نهادهاي مالي بورس انرژي
00,0091،5924،94606،3666،530بيمه آسيا

10,0381،5334،94903،0656،015سر. سبحان
014،62719،313صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها

059،23064،442مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226
03،4683،243سر. مس سرچشمه

0816888تسهيالت مسكن دي98
015،24630،026سر. توسعه معادن و فلزات-حق تقدم جمع سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله در

6،852،00714،074،73820،885،4445،338،9487،708،390بازا


