
نام شرکتنماد شرکتردیف
سهام شناور تا احتساب 

درصد- ضریة شناوری 

91.28ػیواى الس ػبضٍاسػبضٍا1

78.79ػشهایِ گزاسی تَػعِ ٍ عوشاى اػتاى کشهاىکشهاى2

78.24ػشهایِ گزاسی تذبیشگشاى فاسع ٍ خَصػتاىػذبیش3

70.57هَاد ٍیظُ لیاؿلیا4

65.30صٌایع فَالد آلیاطی یضدفَالی5

62.06صٌعتی هعذًی ؿوالـشق ؿاّشٍدکـشق6

60.04باًک دیدی7

53.45باًک حکوت ایشاًیاىحکوت8

47.28تَلیذی قٌذ ؿیشٍاى، قَچاى ٍ بجٌَسدقـیش9

46.90باًک گشدؿگشیٍگشدؽ10

43.72خذهات فٌی ٍ هٌْذػی سٍاى في آٍسخفٌاٍس11

41.95بیوِ ػاهاىبؼاها12

40.30بیوِ اتکایی ایشاًیاىاتکای13

39.01اعتباسی کَثش هشکضیٍکَثش14

36.26فشآٍسدُ ّای غزائی ٍ قٌذ چْاس هحالقچاس15

32.15گشٍُ ػشهایِ گزاسی هیشاث فشٌّگیػوگا16

30.56تَکا سًگ فَالد ػپاّاىؿتَکا17

30.24ػشهایِ گزاسی هؼکي تْشاىثتشاى18

25.95 صٌعت سٍی صًگاىصًگاى19

23.48بیوِ پاػاسگادبپاع20

21.92داسٍػاصی تَلیذ داسٍدتَلیذ21

21.27هٌْذػی ػاختواى ٍ تأػیؼات ساُ آّيباالع22

21.24 ػشهایِ گزاسی هؼکي ؿوالغشبثغشب23

19.97گؼتشؽ ػشهایِ گزاسی ایشاًیاىٍگؼتش24

19.87تَکاسیلتَسیل25

18.84تَلیذی ٍ خذهات صٌایع ًؼَص تَکاکتَکا26

18.18ؿْش ػاصی ٍ خاًِ ػاصی باغویـِثباغ27

17.34باًک ػشهایِػوای28ِ

15.62آ ع پآ ع پ29

15.31گشٍُ پتشٍؿیوی ػشهایِ گزاسی ایشاًیاىپتشٍل30

15.19ػشهایِ گزاسی اعتال البشصاعتال31

94/12/29ػْام ؿٌاٍس آصاد دس تاسیخ 

1

کانال تلگرامی کدال codal_ir@

http://abcbourse.ir/


نام شرکتنماد شرکتردیف
سهام شناور تا احتساب 

درصد- ضریة شناوری 

14.85ّوکاساى ػیؼتنػیؼتن32

14.51ػْاهی رٍب آّي اصفْاىرٍب33

14.47صٌعتی ٍ هعذًی کیویای صًجاى گؼتشاىکیویا34

14.35تَػعِ فٌاٍسی اطالعات خَاسصهیهفاخش35

14.07ػشهایِ گزاسی هؼکي صایٌذُ سٍدثشٍد36

14.00داسٍػاصی کاػپیي تاهیيکاػپیي37

13.97تَػعِ خذهات دسیایی ٍ بٌذسی ػیٌاحؼیٌا38

13.50 صسیي هعذى آػیافضسیي39

13.35پخؾ البشصپخؾ40

13.15 باصسگاًی ٍ تَلیذی هشجاى کاسکوشجاى41

13.01تَلیذ بشق عؼلَیِ هپٌابوپٌا42

12.87صٌایع غزایی هیٌَ ؿشقغوی43ٌَ

12.03تَلیذهَاداٍلیِ داسٍیی البشصبالکدبالک44

11.80سیل پشداص ػیشحشیل45

11.71بیوِ هیْيهیْي46

11.20کی بی ػیکی بی ػی47

11.17ػشهایِ گزاسی هؼکي پشدیغثپشدیغ48

11.04بْوي دیضلخذیضل49

10.95بیوِ اتکایی اهیياتکام50

10.60هَاد بْذاؿتی ػایٌاػایٌا51

10.12قاػن ایشاىقاػن52

10.07داسٍػاصی ػبحاى اًکَلَطیدػاًک53َ

9.45ؿیش پاػتَسیضُ پگاُ فاسعغفاسع54

9.24بیوِ دیٍدی55

9.15ػشهایِ گزاسی ػبحاىٍػبحاى56

9.07پاالیؾ ًفت تْشاىؿتشاى57

8.83بیوِ کَثشکَثش58

8.52فشآٍسی رغالؼٌگ پشٍدُ طبغکپشٍس59

8.44عوشاى ٍ تَػعِ ؿاّذثعوشا60

8.07ًفت ایشاًَلؿشاًل61

7.86پاالیؾ ًفت الٍاىؿاٍاى62

7.25بْوي لیضیٌگٍلبْوي63
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نام شرکتنماد شرکتردیف
سهام شناور تا احتساب 

درصد- ضریة شناوری 

6.85تَلیذ ًیشٍی بشق دهاًٍذدهاًٍذ64

6.69پتشٍؿیوی خشاػاىخشاػاى65

6.53افشا ًتافشا66

6.13 آّي ٍ فَالد اسفعاسفع67

5.66کـتیشاًی دسیای خضسحخضس68

4.76 ّلذیٌگ تَػعِ هعادى ٍ صٌایع هعذًی خاٍسهیاًِهیذک69َ

4.55باًک ایشاى صهیيٍصهیي70

4.02پاالیؾ ًفت ؿیشاصؿشاص71

3.77 فَالد ّشهضگاى جٌَبّشهض72

2.06پتشٍؿیوی صاگشعصاگشع73

1.00ًفت پاػاسگادؿپاع74

0.28پتشٍؿیوی هاسٍىهاسٍى75
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