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ΟΟΣΑ: Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8% φέτος και 5% το
2022
Aνάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 3,8% φέτος και 5% το 2022 προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας, με αιχμή την αύξηση του τουρισμού και το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης που θα ενισχύσει τις επενδύσεις. Ο ΟΟΣΑ
αναμένει ότι θα κινηθούν, επίσης, ανοδικά και οι εξαγωγές αγαθών και ναυτιλιακών υπηρεσιών. Οι παραπάνω εξελίξεις προβλέπεται να
ενισχύσουν την απασχόληση και τα εισοδήματα των νοικοκυριών και να στηρίξουν - σε συνδυασμό με μία περιορισμένη χρήση των
αυξημένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποταμιεύσεων - την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ο Οργανισμός εκτιμά στο 7% του
ΑΕΠ τις επιπλέον - σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης της προηγούμενης πενταετίας - καταθέσεις των νοικοκυριών στη διάρκεια του 2020.
Για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προβλέπει αύξηση 11,5% φέτος και 20% το 2022, για τις εξαγωγές (αγαθών και υπηρεσιών) αύξηση
4,9% και 13,3% και για την ιδιωτική κατανάλωση αύξηση1,6% και 3%, αντίστοιχα. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί από το
16,3% πέρυσι στο 15,9% φέτος και το 15,6% το 2022. Οι επιχειρήσεις, σημειώνει ο ΟΟΣΑ, προσλάμβαναν εργαζόμενους τους πρώτους
μήνες του 2021 αν και είχαν θέσει σε αναστολή συμβάσεις 260 χιλιάδων εργαζομένων. Ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή) θα κινηθεί οριακά σε θετικό έδαφος φέτος (0,2%) για να αυξηθεί στο 1,2% το 2022. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης
θα αυξηθεί από 9,7% του ΑΕΠ το 2020 στο 10,1% του ΑΕΠ φέτος για να μειωθεί σημαντικά στο 3,7% το 2022, ενώ το χρέος της γενικής
κυβέρνησης (με βάση τον ορισμό του Μάαστριχτ) προβλέπεται να μειωθεί από 205,6% του ΑΕΠ στο 201,1% και το 191,6%, αντίστοιχα.
Όσον αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δεν αναμένεται να σημειώσει σημαντική μεταβολή φέτος (6,5% του
ΑΕΠ) και το 2022 (5,2%) σε σχέση με το 2020 (6,7%).
Τα τουριστικά έσοδα αναμένεται να ανακτήσουν σχεδόν τις μισές απώλειες του 2020. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η ανάκαμψη θα περιοριστεί
περισσότερο από ότι στις περισσότερες άλλες χώρες, αν τα προγράμματα εμβολιασμών είναι λιγότερο αποτελεσματικά του αναμενόμενου
όσον αφορά στη δυνατότητα που θα δώσουν για την ανάκαμψη των ταξιδιών και του τουρισμού. Για τα ποσοστά εμβολιασμών στην
Ελλάδα, αναφέρει ότι είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Σημειώνει, επίσης, ότι αν οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν λιγότερο
του αναμενόμενου στη βελτίωση των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα, η ενίσχυση της εγχώριας δραστηριότητας, της απασχόλησης
και των μακροπρόθεσμων προοπτικών θα είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη.
Όσον αφορά τις τράπεζες, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι ο πιθανός αντίκτυπος στην ποιότητα του ενεργητικού τους από την αύξηση των
χρεοκοπιών τονίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των αναβαλλόμενων φορολογικών
πιστώσεων τους, ενώ σημειώνει ότι θα χρειασθούν επιπλέον δράσεις, πέραν της πρόσφατης παράτασης του σχεδίου «Ηρακλής».
«Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει πολλά μέτρα που μπορούν να προωθήσουν την παραγωγικότητα και
τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα και θα απαιτήσουν γρήγορη και συνεχή υλοποίηση. Τα μέτρα του σχεδίου για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μπορούν να συμβάλλουν πολύ στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος», σημειώνει η έκθεση. Συνιστά, επίσης, τα μέτρα εισοδηματικής στήριξης να εστιάζουν σε ενεργητικά προγράμματα στην
αγορά εργασία και την εκπαίδευση των εργαζομένων που θα συμβάλλουν να μην αυξηθεί η φτώχεια και η μακροπρόθεσμη ανεργία.
Αύξηση 5,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ φέτος
Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας είναι θετικές, αλλά τονίζει ότι δεν πρόκειται «για μία συνήθη
ανάκαμψη». «Βλέπουμε με κάποια ανακούφιση τις οικονομικές προοπτικές να βελτιώνονται, αλλά με κάποια δυσφορία ότι αυτό γίνεται
με έναν πολύ άνισο τρόπο», σημειώνει.
Ο Οργανισμός προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί 5,8% φέτος και 4,4% το 2022, μία εντυπωσιακή άνοδος από τη συρρίκνωση
3,5% που σημειώθηκε πέρυσι. «Αν και η ανάκαμψη θα οδηγήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου στα προ της πανδημίας επίπεδα στα
τέλη του 2022, αυτό κάθε άλλο παρά είναι αρκετό. Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να κινείται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την
πορεία που διαγραφόταν πριν από την πανδημία και σε πάρα πολλές χώρες του ΟΟΣΑ τα βιοτικά επίπεδα στο τέλος του 2022 δεν θα είναι
στα επίπεδα που προβλέπονταν πριν από την πανδημία», σημειώνει.
Την ταχύτερη ανάπτυξη από τις μεγάλες οικονομίες θα έχουν η Κίνα (8,5% φέτος και 5,8% το 2022) και οι ΗΠΑ (6,9% και 3,6%), ενώ
για την Ευρωζώνη προβλέπεται ανάπτυξη 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα. Πολύ υψηλό προβλέπεται ότι θα είναι και φέτος το δημοσιονομικό
έλλειμμα στις χώρες του ΟΟΣΑ (10,1% του ΑΕΠ έναντι 10,8% το 2020, ενώ για το 2022 προβλέπεται μείωση στο 6%). Η ανεργία στις
χώρες του ΟΟΣΑ αναμένεται να μειωθεί από το 7,1% πέρυσι στο 6,5% φέτος και στο 6% το 2022. Στην ανάκαμψη της παγκόσμιας
οικονομίας συμβάλλει το παγκόσμιο εμπόριο, ο όγκος του οποίου αναμένεται να αυξηθεί 8,2% φέτος και 5,8% το 2022.
Συνέχεια…
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Πολλές χώρες, σημειώνει ο Οργανισμός, αντιμετωπίζουν καλύτερα τις νέες εξάρσεις του κορονοϊού, καθώς
συνολικά έχουν δοθεί σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων και έχει βελτιωθεί γρήγορα η παγκόσμια
ικανότητα /να κάνουν τεστ, να παράγουν και να διαχειρίζονται τα εμβόλια. Ωστόσο, σημειώνει ότι είναι πολύ
ενοχλητικό πως δεν φτάνουν αρκετά εμβόλια στις αναδυόμενες οικονομίες και τις οικονομίες χαμηλού
εισοδήματος. «Μία ένα εξασθένιση της ανάπτυξης λόγω του ιού θα είναι δυσκολότερο να απορροφηθεί,
οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση της ακραίας φτώχειας και πιθανόν σε θέματα κρατικής χρηματοδότησης, αν
οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανησυχήσουν», αναφέρει, προσθέτοντας ότι το παγκόσμιο οικονομικό και
κοινωνικό κόστος από τη διατήρηση κλειστών των συνόρων είναι μεγαλύτερο από το κόστος της ευρύτερης
διάθεσης των εμβολίων όπως και των τεστ και ιατρικού υλικού στις χώρες αυτές. «Γενικότερα, ενόσω δεν θα
έχει εμβολιαστεί η μεγάλη πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού, όλοι μας παραμένουμε ευάλωτοι στην
εμφάνιση νέων μεταλλάξεων», προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deutsche Bank: Στο 6,1% η ανάπτυξη στην Ελλάδα
Ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας «βλέπει» η Deutsche Bank, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις
της, μετά από μία ύφεση 3,2% το 2020, ο κόσμος θα σημειώσει συνδυασμένη αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,3% το
2021.
Η Κίνα η οποία ήταν η μόνη μεγάλη οικονομία που σημείωσε ανάπτυξη 2,3% την χρονιά την πανδημίας (2020),
θα σημειώσει την μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ, στο 9,5% το 2021.
Η ανάκαμψη (μετά από μία ύφεση 3,5% πέρυσι) αναμένεται να είναι ισχυρή εφέτος και στις ΗΠΑ φθάνοντας
στο 7%, έναντι 4,6% στην ευρωζώνη, 2,3% στην Ιαπωνία και 6,7% στη Βρετανία.
Από τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης, η Γερμανία αναμένεται να σημειώσει αύξηση του ΑΕΠ της κατά
4% το 2021 (από -4,9% το 2020), έναντι 6,2% (από -8,2%) της Γαλλίας, 4,9% (από -8,9%) της Ιταλίας και 6,3%
(από -10,8%) της Ισπανίας.
Όσον αφορά τη χώρα μας, για την Ελλάδα δεν άλλαξε τις προβλέψεις της, αφού αναμένει ρυθμό αύξησης του
6,1% το 2022 ύστερα από μία ισχνή ανάπτυξη στην περιοχή του 2% εφέτος, η οποία ωστόσο υπολείπεται πλέον
της εκτίμησης των οικονομολόγων άλλων διεθνών τραπεζών και ξένων οίκων που κάνουν λόγω για ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ στην περιοχή του 3,5%-5% εφέτος για την ελληνική οικονομία, καθώς οι προσδοκίες
σχετικά με το άνοιγμα των ευρωπαϊκών οικονομίων από την πανδημία έχουν βελτιωθεί.
Η γερμανική τράπεζα «βλέπει» δύο κινδύνους που μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα: ο πρώτος έχει να κάνει
με την πανδημία σε περίπτωση που μια νέα μετάλλαξη δεν μπορεί να ελεγχθεί ή υπάρξουν προβλήματα με τη
διάθεση των εμβολίων, ενώ ο δεύτερος με την περίπτωση που η άνοδος του πληθωρισμού ξεφύγει
αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε απότομη νομισματική σύσφιγξη.
Εκτιμά δε, πως η ΕΚΤ θα είναι προσεκτική όσον αφορά τη μεταβολή της νομισματικής της πολιτικής, με μια
ομαλή έξοδο από το έκτακτο πρόγραμμα πανδημίας (PEPP) να αναμένεται για το 2022, ενώ προβλέπει πως η
Fed θα ανακοινώσει μείωση των αγορών ομολόγων τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Τέλος, οι αναλυτές της Deutsche Bank προβλέπουνε πως στο τέλος του 2021, οι αποδόσεις των 10ετών
αμερικανικών ομολόγων θα κυμανθούν στο 2,25% (έναντι στην περιοχή του μηδέν στην ευρωζώνη), η ισοτιμία
ευρώ / δολαρίου θα φθάσει επίσης στο τέλος του έτους στο 1,30, το πετρέλαιο τύπου μπρεντ στα 70
δολάρια/βαρέλι, με τον χρυσό να υποχωρεί στα 1.500-1.700 δολάρια/ουγκιά. Κάποια στιγμή επίσης ως το τέλος
του έτους αναμένεται και μια διόρθωση 6%-10% του δείκτη S&P 500 των ΗΠΑ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τέσσερα νέα funds «φλερτάρουν» με την ΑΜΚ της Alpha Bank
Με εντατικό ρυθμό προχωρούν οι επαφές της διοικητικής ομάδας της Alpha Bank με ξένα funds και εταιρείες
επενδύσεων και το κλίμα που μεταφέρεται από την πλευρά των επενδυτών ενόψει της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ, είναι ιδιαίτερα θετικό. Όπως γράφει η Αναστασία
Παπαϊωάννου, ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι πλην των επενδυτών που έχουν ήδη
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, θερμό ενδιαφέρον για να μπουν στην αύξηση έχουν εκδηλώσει
οι εξής ξένοι επενδυτές και funds:
To γνωστό για τις επενδύσεις του στην ελληνική αγορά Oaktree Capital,
Το Tosca fund Asset Management με έδρα το Λονδίνο,
Η First Millennium Partners με έδρα τη Νέα Υόρκη,
Το βρετανικό VR Capital που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές και μια σειρά από άλλα
funds που έως σήμερα δεν ήταν μέτοχοι της Alpha Βank,
Η αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας έχει μπει και στο ραντάρ 3-4 επενδυτικών κεφαλαίων από τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα. Εξάλλου, η Αlpha Bank διατηρούσε παραδοσιακά μετοχική σχέση με επενδυτές της
περιοχής.
Βασικό όπλο στη φαρέτρα των επιχειρημάτων της τράπεζας αποτελεί ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της αύξησης
κεφαλαίου, ενόψει και της διαχείρισης των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που θα προκύψουν από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
Ο Πόλσον και οι άλλοι
Κι ενώ η θετική προδιάθεση από την πλευρά των νέων επενδυτών εδραιώνεται όσο προχωρούν οι επαφές
ενόψει της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Αlpha Bank στις 15 Ιουνίου, σφραγίζεται και η εμπιστοσύνη
από τους υφιστάμενους ξένους μετόχους.
Ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, που κατέχει το 6,50% των μετοχών της τράπεζας, σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες, είναι ιδιαίτερα θετικός στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρόθεση που δεν θα μπορούσε να
είναι διαφορετικής προσέγγισης, δεδομένου ότι μόλις πριν από ένα μήνα έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη του
στις επενδύσεις που έχει κάνει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω της υψηλής συμμετοχής του στην
αύξηση κεφαλαίου της Tράπεζας Πειραιώς, στην οποία είναι πλέον μεγαλομέτοχος με ποσοστό που υπερβαίνει
οριακά το 18%.
Τη στήριξή τους δίνουν και οι υπόλοιποι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας όπως η BlackRock, η Fidelity, το
Capital και οι Νορβηγοί της Norges Bank.
Το ΤΧΣ
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση διαδραματίζει εκ της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Βank,
με ποσοστό περίπου 11%, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ΤΧΣ, μέσω διαρροών, έχει
ξεκαθαρίσει ότι «στηρίζει πλήρως την αναθεώρηση του 3ετούς στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας και την
άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδίου».
Οι συζητήσεις της τράπεζας με το Ταμείο αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τη γενική
συνέλευση των μετόχων. Με δεδομένο ότι υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση μείωσης της παρουσίας του
ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, οι πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι το Ταμείο
επιδιώκει μεν να διατηρήσει το ποσοστό του στην Αlpha Bank, ωστόσο υπάρχει και το σενάριο οριακής
μείωσης σε μονοψήφιο ποσοστό, το οποίο, όμως, προς το παρόν δεν έχει τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τα έργα που αναβαθμίζουν τα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης
Η προώθηση έργων, με έμφαση στις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές υποδομές, είναι ένα από τα "κλειδιά"
για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο (logistics hub) της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αυτό επισημαίνει στο Capital.gr ο Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL), Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης.
"Η περαιτέρω ανάπτυξη της διασύνδεσης των κύριων λιμένων (Πειραιά και Θεσσαλονίκης) με το σιδηρόδρομο
είναι επιτακτική, ώστε να προσελκυσθούν διεθνή φορτία τα οποία και θα ταξιδεύουν μέσω της Ελλάδας στην
Ν.Α. Ευρώπη" σημειώνει.
Ο ρόλος των dry ports και το Θριάσιο
Σύμφωνα με τον Δρ. Ζεϊμπέκη, βασικό συστατικό για την ορθή λειτουργία των λιμένων είναι τα λεγόμενα dry
ports, τερματικοί σταθμοί στην ενδοχώρα, οι οποίοι συνδέονται με τα λιμάνια - οδικά, σιδηροδρομικά - και

προσφέρουν εξειδικευμένες
υπηρεσίες.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2020 ο ΟΛΘ εγκαινίασε dry port στη Σόφια, το οποίο συνδέεται σιδηροδρομικά με
το λιμάνι, ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους. Μάλιστα, η διοίκηση του ΟΛΘ προετοιμάζει αντίστοιχες
υποδομές σε Σερβία και Ρουμανία, ενώ υπό εξέταση είναι και η Βόρεια Μακεδονία.
Στην περίπτωση του Πειραιά ως dry port αναμένεται να αξιοποιηθεί το επιχειρηματικό πάρκο εφοδιαστικής
εθνικής εμβέλειας στο Θριάσιο, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς υλοποίηση.
"Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο διαφαίνεται να επανεκκινεί αποτελεί σημαντικό νέο, αφού στόχος για την
Ελλάδα θα πρέπει να είναι όχι μόνο η προσέλκυση φορτίου transit, αλλά και η δημιουργία υποδομών (dry
ports), όπου τα εμπορευματοκιβώτια θα ανοίγονται και θα παρέχονται υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως
για παράδειγμα ελαφρά μεταποίηση στα εμπορεύματα που διακινούνται" σχολιάζει σχετικά ο Δρ. Ζεϊμπέκης.
Πλεονεκτήματα και προοπτικές
Το λιμάνι του Πειραιά σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, εξυπηρετώντας πλοία κάθε μεγέθους,
γεγονός που αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Την ίδια, ώρα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο σύνδεσης με τα κορυφαία terminals παγκοσμίως, όπως αυτά
στη Σιγκαπούρη, τη Σαουδική Αραβία και την Ολλανδία.
Μάλιστα, αυτές τις ημέρες ταξιδεύουν προς τον Πειραιά σύγχρονες γερανογέφυρες, οι οποίες θα ενισχύσουν έτι
περισσότερο το μεταφορικό έργο του λιμένα.
Ωστόσο, ένα διαχρονικό αίτημα της διοίκησης του λιμανιού είναι η ανάπτυξη του τέταρτου προβλήτα, ο οποίος
εκτιμάται ότι θα προσδώσει δυνατότητα διακίνησης 11,5 εκατ. containers ετησίως.
Από την άλλη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο μικρότερα πλοία (feeders), αλλά
προσδοκάται πως η ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων θα σημάνει τη βελτίωση της συνδεσιμότητάς
του.
"Αιχμή του δόρατος" είναι η επέκταση του έκτου προβλήτα, project για το οποίο αναμένονται νέα μέσα στο
επόμενο διάστημα, καθώς βρισκόμαστε στη φάση αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών.
Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ έχει προαναγγείλει τη δημοπράτηση εντός καλοκαιριού του έργου της σύνδεσης του
\
έκτου προβλήτα
με το εθνικό δίκτυο, αλλά και τη σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη.
Σημειώνεται, τέλος, ότι μέσα στο έτος αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα σύνδεσης του λιμένα με τους
μεγάλους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία.
Πηγή: capital.gr
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Μετοχή
ΒΙΟ
TITC
ΕΕΕ
ΟΤΕ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΔΜΗΕ
ΣΑΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΦΡΛΚ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΜΥΤΙΛ
ΛΑΜΔΑ
ΑΛΦΑ
ΜΠΕΛΑ
ΕΤΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΕΛΠΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΧΑΕ
ΟΠΑΠ
ΜΟΗ
ΔΕΗ
ΟΛΠ

Απόδοση Μαίου
-8,71%
3,63%
2,72%
4,96%
6,97%
-6,24%
0,00%
-1,12%
5,56%
-4,56%
-3,39%
-0,71%
-2,82%
-16,67%
2,89%
-0,04%
-29,59%
-2,32%
8,65%
3,17%
2,19%
1,18%
5,53%
-3,77%
-0,72%

Απόδοση από 01/01/21
23,26%
28,97%
12,79%
12,37%
10,29%
-11,21%
1,51%
-5,67%
-17,39%
10,00%
23,10%
29,24%
1,83%
15,30%
12,60%
14,29%
-92,88%
32,57%
16,30%
27,80%
7,83%
17,81%
14,92%
21,94%
5,38%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-1,70%
-2,06%
-10,16%

10,61%
11,90%
6,40%
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