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Χαλαρώνουν τα capital controls – Όλο το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
Τον οδικό χάρτη που θα σημάνει την έξοδο από μια μακρά περίοδο μνημονίων παρουσίασε ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος στους ομολόγους του στο άτυπο Eurogroup της Σόφιας, και το οποίο αναμένει την έγκριση των
δανειστών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χαλάρωση των capital controls, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει σαφής δέσμευση για τον χρόνο, η μείωση των κόκκινων δανείων στα 38,2 δισ. έως τα τέλη του 2019 και
η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών.
Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες στο σχέδιο, το οποίο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια δεν αναφέρονται οι
περικοπές στις συντάξεις και το αφορολόγητο που έχουν ψηφιστεί να ενεργοποιηθούν στη διετία 2019 – 2020.
Το σχέδιο των 75 σελίδων αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο Εurogroup του Λουξεμβούργου στις 21 Ιουνίου.
Προέχει η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης.
Τα πέντε κεφάλαια του σχεδίου αφορούν τις εξής ενότητες:
1. Δημοσιονομικά. Περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι δεσμεύσεις για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% έως και το 2022 αλλά και η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,1% κατά μέσο όρο την περίοδο 2020-2022.
Λείπουν οι αναφορές για τις περικοπές στις συντάξεις και το αφορολόγητο που θεωρούνται κεφαλαιώδης
σημασίας για τους στόχους των πλεονασμάτων.
2. Ανάπτυξη: Περιγράφονται οι προοπτικές που θα την καταστήσουν την ανάπτυξη βιώσιμη τα επόμενα χρόνια.
Ενσωματώνονται ενότητες που αφορούν τον κατώτατο μισθό, τα εργασιακά, την καταπολέμηση της ανεργίας, τη
δημόσια διοίκηση, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των μικρομεσαίων αλλά
και το καθεστώς των πτωχεύσεων. Στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχουν αναφορές για την επαναφορά των συλλογικών
διαπραγματεύσεων το Σεπτέμβριο του 2018, τη διαιτησία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και μέτρα
ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.
3. Ιδιωτικοποιήσεις: Περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ με εκτενή αναφορά στις ενεργειακές
αποκρατικοποιήσεων και κυρίως την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
4. Εκπαίδευση – Υγεία. Αναφέρονται μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση και την υγεία αλλά και
την αύξηση παραγωγικότητας. Προβλέπονται κίνητρα για εργασία σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
στο εσωτερικό της χώρας.
5. Χρηματοδότηση της στρατηγικής. Στο κεφάλαιο αυτό ξεχωρίζουν οι δεσμεύσεις της Αθήνας για την μείωση
των «κόκκινων δανείων» καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των capital controls, χωρίς όμως να δίνεται
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
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Η φοροκαταιγίδα των τελευταίων 8 χρόνων και τα πενιχρά αποτελέσματα
Τη φοροκαταιγίδα που έφερε η οκταετής κρίσης αλλά και τα πενιχρά αποτελέσματα που έδωσαν οι εξουθενωτικοί φόροι στα δημόσια έσοδα αναλύει η
τελευταία έρευνα της ΔιαΝΕΟσις και του ΙΟΒΕ. Στην έρευνα που χαρτογραφούνται τα προβλήματα του ελληνικού φορολογικού συστήματος
επισημαίνεται από το 2008-2016 οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%, τα έσοδα από φόρους στην περιουσία επταπλασιάστηκαν ενώ οι στην
παραγωγή το 2015 έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ από 12,7%.
Επιπλέον είναι τρίτη στη λίστα με τα κράτη - μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους
φορολογικούς συντελεστές.
Το σύστημα διευκολύνει τη φοροδιαφυγή
Το σύστημα φορολογίας εισοδήματος της Ελλάδας είναι άδικο και αναποτελεσματικό, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα και
αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις φορολογικές ανισότητες. Παράλληλα είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο
που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή. Το διάστημα 2008 - 2016, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 27%, ενώ τα φορολογικά έσοδα του κράτους μειώθηκαν
μόνο κατά 7%. Ο λόγος είναι απλός: Η φορολογία αυξήθηκε δραματικά υποστηρίζουν οι ερευνητές.
Η εικόνα σήμερα
Οι επιχειρήσεις φορολογούνται με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή 29%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ το 2016 ήταν 22,6%. Ο συνολικός φορολογικός
συντελεστής για τις επιχειρήσεις (με τις ασφαλιστικές εισφορές) δε, είναι υψηλότερος για το 2017 από τον αντίστοιχο της Σουηδίας (50,7% έναντι 49%).
Το 2015 το 88,2% των φορολογούμενων, που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοιπο 11,8%
πλήρωνε το 67,3% των φόρων.
Το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 93% των αγροτών δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με την έρευνα:
Οι φόροι εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές.
Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%) και
Το 2015 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα με το 5,4% του ΑΕΠ - σχεδόν μισό από ό,τι στις άλλες χώρες ης ΕΕ.
Τελευταία στην εισπραξιμότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών
Η Ελλάδα είναι η τελευταία ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην εισπαραξιμότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών και 335 εκατ. ευρώ δηλαδή το 12,6%
των εσόδων του κράτους από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, υπολογίστηκε ότι είναι το έμμεσο κόστος συμμόρφωσης για τις
επιχειρήσεις το 2013.
Σημαντικά υψηλότερη η μέση επιβάρυνση από φόρους και εισφορές
Το 2016 η καθαρή μέση επιβάρυνση από φόρους εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα κυμάνθηκε από 19,4% μέχρι 32,4% και
ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (από 15,2% μέχρι 30,8%) στις περισσότερες κατηγορίες νοικοκυριών.
Ταυτόχρονα, ο ανώτερος συντελεστής στην Ελλάδα (48%) ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (42%) και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (39%).
Στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων, η Ελλάδα με 50,7% συνολικό φορολογικό συντελεστή (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) ξεπερνάει σημαντικά τον μέσο όρο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ (40,9%), καθώς και χώρες με υψηλότερο κατά
κεφαλήν εισόδημα και υψηλότερη φορολογία εταιρικών κερδών όπως η Γερμανία (48,9%).
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Το 20% των φορολογούμενων πλήρωσε το 80% των συνολικών φόρων
Επιπλέον, το σύστημα φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικό στη μείωση των ανισοτήτων. Το 2015 περίπου το 20% των
φορολογούμενων δήλωσε το 53% του συνολικού εισοδήματος και πλήρωσε το 80% των συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι το 71% των ελευθέρων επαγγελματιών και το σύνολο σχεδόν των αγροτών δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από 9.000 ευρώ.
Οι προτάσεις
Οι προτάσεις πολιτικής στις οποίες καταλήγει η μελέτη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
Τη μείωση του ύψους (σε 20% - 25%) και του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Τη δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων το πολύ σε 20%.
Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επανεξετάση επιχειρηματικών δαπανών που εκπίπτουν.
Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Τη μη επιβολή έκτακτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα εισοδήματα
Την περαιτέρω διάδοση της χρήσης του πλαστικού χρήματος και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για τη μη επιβολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών.
Την αξιολόγηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
Τη διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών με την ενίσχυση του αριθμού των εργαζόμενων στον φορολογικό έλεγχο και
Τη δημιουργία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης.
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Αυξημένες κατά 1,14 δισ. ευρώ οι τραπεζικές καταθέσεις τον Μάρτιο
Αυξήθηκαν κατά 1,143 δισ. ευρώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Μάρτιο του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 8,7% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία
καθαρή ροή ήταν θετική κατά 786 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 528 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2018.
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -2,0% από -1,8% τον προηγούμενο μήνα και η
μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 850 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.141 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις
Μείωση κατά 357 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2018, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 469 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 35,3% από 30,3% τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Αύξηση κατά 1.143 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2018, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 59 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,3% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2018, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 447 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε 7,4% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 654 εκατ.
ευρώ, έναντι μείωσης κατά 609 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν
κατά 502 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2018, έναντι αύξησης κατά 162 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Αύξηση κατά 992 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2018, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 505 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,1% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2018, ήταν αρνητική κατά 1.069 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 759 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -8,5% από -7,0% τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
Τον Μάρτιο του 2018, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -1,0% από -0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή
ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 219 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 382 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2018, ήταν θετική κατά 389 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 172 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 0,1% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -0,2% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 225 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 215 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 4,6% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 164 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 43 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Τον Μάρτιο του 2018, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 12 εκατ. ευρώ, έναντι
αρνητικής καθαρής ροής 36 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -0,8% από -0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 157 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάρτιο του 2018, έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 173 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,2% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.
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Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν ή όχι δασμούς στην ΕΕ;
Θα επιβάλει ή όχι δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ ο Ντόναλντ Τραμπ; Είχε ανακοινώσει
μια περίοδο χάριτος μέχρι την 1η Μαΐου. Θα την παρατείνει ή θα θεσπίσει τελικά μια διαρκή εξαίρεση για την
ΕΕ;
Για την ΕΕ η επιβολή δασμών 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, κυρίως
 Γερμανία. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή του πλανήτη σε προϊόντα χάλυβα. 177
μάλιστα για την
εκατομμύρια τόνους χάλυβα παράγει τον χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί στο 11% της παγκόσμιας παραγωγής. Η
Γερμανία είναι η κύρια εξαγωγός χώρα στις ΗΠΑ, κάτι που δεν παρέλειψε να τονίσει στην πρόσφατη επίσκεψή
της στο Λευκό Οίκο η Γερμανίδα Καγκελάριος.
«Για τις επιχειρήσεις μας οι ΗΠΑ είναι ένας ενδιαφέρον τόπος παραγωγής. Και μπορούμε να πούμε με
περηφάνια ότι δεν εξάγουμε μόνο χιλιάδες αυτοκίνητα προς τις ΗΠΑ αλλά χιλιάδες αυτοκίνητα εξάγονται από
τις ΗΠΑ προς ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Άγκελα Μέρκελ χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ το 2017 πουλήθηκαν στις ΗΠΑ προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου συνολικής αξίας
14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επιβολή αμερικανικών δασμών δεν θα αφορούσε όμως συνολικά όλα τα προϊόντα
αλλά μόνο προϊόντα χάλυβα αξίας 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και αλουμινίου 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Μεγάλα αμερικανικά ελλείμματα
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί την επιβολή των δασμών επικαλούμενος το γερμανικό
πλεόνασμα. Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εξαγωγικός εταίρος της Γερμανίας, ωστόσο από την άλλη πλευρά
δεν εισάγονται τόσα πολλά αμερικανικά προϊόντα στην ΕΕ.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μάλιστα σχετικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με την
Γερμανίδα Καγκελάριο: «Έχουμε ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ – δύσκολο να
το πιστέψει κανείς – της τάξεως των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένων και 50
δισεκατομμυρίων για αυτοκίνητα και ανταλλακτικά».
Τα γερμανικά αυτοκίνητα είναι περιζήτητα στις ΗΠΑ. 480.000 οχήματα πουλιούνται εκεί κατά μέσο όρο τον
χρόνο. Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες παράγουν ωστόσο και στις ΗΠΑ και ο αριθμός των οχημάτων
έφθασε πέρυσι τις 493.000. Στην πλειονότητά τους εξήχθησαν προς την Κίνα. Με τον τρόπο αυτό οι γερμανικές
επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, οι οποίες τώρα μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο.
Η Γερμανία όμως έχει στο πλευρό της τόσο την Γαλλία όσο και την Μ. Βρετανίαμ, ενώ η ΕΕ έχει καταρτίσει
αντίστοιχη λίστα με αμερικανικά προϊόντα στα οποία θα επιβληθούν δασμοί όπως το ουίσκι, οι μηχανές Harley
Davidson και τα τζιν. Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πάντως πως ακόμα και εάν επιβληθούν οι δασμοί δεν θα
\
έρθει το τέλος
του ελεύθερου εμπορίου. Λίγες ώρες πάντως απομένουν μέχρι να μάθουμε τις προθέσεις του
Αμερικανού Προέδρου σχετικά με την επιβολή δασμών στο χάλυβα και το αλουμίνιο.
Deutsche Welle

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

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Απρίλιο

Απρίλιος 2018
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΦΓΚΡΠ

Τιμή μετοχής
30/04/2018 ευρώ
1,85
2,19
9,35
3,68
5,05
9,12
2,73
27,90
5,95
8,45
0,346
1,049
5,20
6,69
19,78
15,16
10,00
16,38
9,93
12,05
3,512
14,25
21,85
5,12
15,70

Απόδοση Απριλίου
5,11%
26,59%
4,70%
8,24%
3,27%
3,05%
5,72%
-6,66%
-0,17%
7,64%
32,47%
36,68%
11,83%
4,69%
8,21%
4,55%
14,94%
0,74%
6,89%
9,74%
36,65%
-0,35%
8,44%
2,81%
-0,88%

Απόδοση από 01/01
-4,44%
22,55%
13,33%
13,76%
14,00%
-0,87%
40,21%
2,39%
-4,95%
11,04%
8,46%
23,41%
-1,14%
-3,04%
5,32%
1,74%
9,41%
5,68%
-5,43%
4,78%
14,40%
12,65%
-4,59%
16,10%
-17,37%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

858,22
2213,55
1031,07

9,96%
9,59%
31,35%

6,96%
5,89%
17,68%
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