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Τι περιμένουν οι επενδυτές από την επόμενη κυβέρνηση
Φιλικές προς τις επενδύσεις πολιτικές, μειώσεις φόρων, δημιουργία θέσεων εργασίας, διατήρηση της δημοσιονομικής πορείας μακριά
από επικίνδυνους για την οικονομία εκτροχιασμούς, τέλος στην ακριβή παροχολογία, ανεξάρτητη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη. Αυτά
θέλουν οι επενδυτές για να επιστρέψουν στην Ελλάδα και αυτά εκτιμούν ότι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία εάν αναλάβει την εξουσία,
«εξηγώντας» έτσι την εντυπωσιακή αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της κάλπης της περασμένης Κυριακής και την προκήρυξη
πρόωρων εκλογών.
Εδώ και καιρό, οι διεθνείς οίκοι τόνιζαν πως οι γενικές εκλογές είναι θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, βλέποντας πως η έλευση
της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία και η φιλική προς την αγορά και τις μεταρρυθμίσεις ατζέντα της θα προωθήσουν την ανάπτυξη, που
είναι το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα. Η επίσπευση των εκλογών και οι ισχυρές πιθανότητες για αυτοδυναμία που δείχνουν τα
αποτελέσματα της κάλπης της 26ης Μαΐου προκάλεσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, «ενθουσιασμό» στην επενδυτική κοινότητα, η
εμπιστοσύνη της οποίας είχε διαταραχθεί από την προεκλογική παροχολογία. Οπως σημειώνει και ο Βολφάνγκο Πικολί, συμπρόεδρος
της εταιρείας ανάλυσης πολιτικού ρίσκου της Teneo Intelligence, το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής είναι θετικό για τις αγορές
για διάφορους λόγους. Πρώτον, προκρίνει τη Νέα Δημοκρατία σε ισχυρή θέση για να κερδίσει καθαρή πλειοψηφία στις γενικές εκλογές,
κάτι που έως πρόσφατα δεν ήταν ξεκάθαρο. Δεύτερον, μειώνει τη διάρκεια ζωής της κυβέρνησης Τσίπρα, του οποίου η αποκλειστική
εστίαση τους τελευταίους μήνες ήταν η ενίσχυση της δημοτικότητας του κόμματός του μέσω των παροχών. Τρίτον, οι περισσότεροι
Ελληνες ψηφοφόροι έστειλαν μήνυμα ότι είναι κατά της πολωτικής και λαϊκιστικής πολιτικής που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, όπως
επισημαίνει στην «Κ» ο κ. Πίκολι, ένα από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ν.Δ. όταν έλθει στην εξουσία είναι το να
αποφευχθεί ο εκτροχιασμός και να διατηρηθεί η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά τις παροχές στις οποίες προχώρησε η
προηγούμενη κυβέρνηση.
Η μείωση της φορολογίας θεωρείται από τους αναλυτές η μεγαλύτερη προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που αποτελεί πολύ
καλό σήμα για τις αγορές. «Οι προεκλογικές παροχές της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν έντονες ανησυχίες στους επενδυτές,
οι οποίοι δεν είναι πλέον βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παραμείνει στην πορεία της σύνεσης και των μεταρρυθμίσεων. Πολλοί εγχώριοι
και διεθνείς επενδυτές έχουν πιθανώς μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει στην «Κ» ο
επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Χόλγκερ Σμίντινγκ. Οπως εκτιμά, η Νέα Δημοκρατία θα επικεντρωθεί περισσότερο στις
αλλαγές της φορολογίας που θα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό θα είναι θετικό για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την
απασχόληση στην Ελλάδα.
Οι πρόωρες εκλογές μειώνουν επίσης τους κινδύνους στον προϋπολογισμό του 2020, καθώς και την πιθανότητα εντάσεων με τους θεσμούς
γύρω από αυτόν. Οπως σχολιάζει στην «Κ» ο Τζιανλούκα Ζίγκλιο, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της αγοράς σταθερού εισοδήματος
στην Continuum Economics, η Ν.Δ. δεν αναμένεται να πάρει πίσω τα μέτρα στα οποία προχώρησε πρόσφατα και προεκλογικά ο Αλέξης
Τσίπρας. Επίσης, όπως τονίζει, το ότι οι εκλογές γίνονται αρχές Ιουλίου και όχι Οκτώβριο είναι θετικό, καθώς δίνεται περισσότερο
χρόνος στη νέα κυβέρνηση να προετοιμάσει τον δικό της προϋπολογισμό για το 2020 που θα κατατεθεί το φθινόπωρο.
Ετσι, θα μειωθεί σημαντικά η αβεβαιότητα σχετικά με τα δημοσιονομικά της χώρας μετά τις ανησυχίες που προκάλεσαν οι πρόσφατες
κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανάγκη η αποτελεσματική και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη
Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, ένα σημαντικό στοιχείο για τους επενδυτές είναι η αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης. Αυτό το
ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο την περασμένη εβδομάδα, μετά και την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει εν μέσω
προεκλογικής περιόδου την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Οπως σημειώνει στην «Κ» ο Μάικλ Χιούσον, επικεφαλής
αναλυτής της CMC Markets, η Νέα Δημοκρατία θεωρείται από τους επενδυτές μία πιο φιλική προς τις επενδύσεις κυβέρνηση, και το
σημαντικό είναι πως θεωρείται ότι δεν θα παρεμβαίνει σε θέματα της Δικαιοσύνης, όπως έτεινε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτό είναι θετικό
από τους επενδυτές σε ό,τι αφορά το επενδυτικό κλίμα απέναντι στη χώρα», τονίζει.
Οπως σημειώνει στην «Κ» η οικονομολόγος της Wood & Co. Ραφαέλα Τενκόνι, αυτό που πρέπει να εξεταστεί πιο προσεκτικά μετά τις
εκλογές από τη νέα κυβέρνηση είναι να υπάρξει βελτίωση στη Δικαιοσύνη και στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος,
καθώς και να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Σε αυτά τα μέτωπα δεν έχει
υπάρξει σημαντική πρόοδος, κάτι που σύμφωνα με την άποψη της κ. Τενκόνι είναι απογοητευτικό.
Πηγή: Καθημερινή
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Στρατηγική συνεργασία Τρ.Πειραιώς - Intrum για "κόκκινα δάνεια" και ακίνητα
Την κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού στην Ελλάδα, αποτιμώμενη στα 410 εκατ. ευρώ
δημιουργούν η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum, μέσω της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί.
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώσε ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets
("REOs"), μέσω της ίδρυσης της κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την ελληνική αγορά (η
«Συναλλαγή»).
Τα βασικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής είναι:
- Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,
? Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων ΜΕΑ της
Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της
σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα
λάβει
άδεια
και
θα
εποπτεύεται
από
την
Τράπεζα
της
Ελλάδος,
? Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας 1
δισ.
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επίσης
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από
τρίτες
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?
O Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.
Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ, To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum
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328
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Η
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και
η
Intrum
στοχεύουν
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Η στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς.
Τα
οφέλη
Τα
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οφέλη
για
την
Τράπεζα
είναι:
?Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από
την
Τράπεζα
για
μείωση
των
ΜΕΑ,
?Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από
δάνεια
και
πιστώσεις
σε
πολλές
ευρωπαϊκές
χώρες,
?Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ,
?H
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Τράπεζας,
?Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα
αποτελέσματα στον Όμιλο.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Η συναίνεση του ΤΧΣ προϋποθέτει την επισκόπηση της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού νόμου του ΤΧΣ και των όρων της
Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας / Relationship Framework Agreement (RFA) που υφίσταται μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΤΧΣ.
Δηλώσεις Χρήστου Μεγάλου
"Η Στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική της για τη μείωση των κινδύνων
του ισολογισμού. Βρήκαμε στην Intrum τον κατάλληλο μακροχρόνιο εταίρο για τη σύναψη της κοινοπραξίας αυτής. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας
βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα
Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη Συναλλαγή, θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός. Θα εστιάζει στις βασικές
τραπεζικές δραστηριότητες και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας, των μετόχων μας και όλων των εταίρων μας", ανέφερε ο
Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου.
Οι UBS Europe S.E. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή,
ενώ η Milbank LLP είναι ο διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Καρατζάς και Συνεργάτες ο νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στην
Ελλάδα. Η Octane λειτουργεί ως σύμβουλος αδειοδότησης για τη νέα εταιρεία διαχείρισης.
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Μυτιληναίος: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 97,87% της ΕΠΑΛΜΕ
Την επίσημη ολοκλήρωση της εξαγοράς του 97,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑΛΜΕ με έναρξη ισχύος
στις 30 Μαΐου 2019 ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.
Όπως αναφέρεται στην αρχική ανακοίνωση της 23.10.2018, η ΕΠΑΛΜΕ δραστηριοποιείται στη βιομηχανική
παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Μυτιληναίος για δίκαιες ανταγωνιστικές πρακτικές, ισχύουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) να μην εξαρτάται η παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου στους πελάτες της
ΕΠΑΛΜΕ από τον όρο της προμήθειας των εν λόγω πελατών με πρωτόχυτο αλουμίνιο της Μυτιληναίος
(πρώην ΑτΕ),
(β) να μην εξαρτάται η προμήθεια πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της Μυτιληναίος από τον όρο παροχής
υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου από την ΕΠΑΛΜΕ,
(γ) να διατηρήσουν την παροχή των υπηρεσιών αναχύτευσης στους υφιστάμενους και φερέγγυους πελάτες της
ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους συμφωνίες, και
(δ) να μην δεσμεύουν τους πελάτες τους με οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με προμήθεια
δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης, σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που
συνάπτουν.
Η διάρκεια των ανωτέρω δεσμεύσεων ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την έκδοση της σχετικής υπΆαριθμ.
682/03.04.2019 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής των ανταγωνιστικών
συνθηκών στις σχετικές αγορές η Μυτιληναίος δύναται να αιτηθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την
επανεξέταση των δεσμεύσεων πριν τη λήξη της τριετίας.
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MG: Ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να φέρει παγκόσμια ύφεση σε ένα χρόνο
Οι επενδυτές μπορεί να εξακολουθούν να υποτιμούν το πλήρες ρίσκο του εμπορικού πολέμου για την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιεί
η Morgan Stanley. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι αγορές μετοχών έζησαν το χειρότερο μήνα του έτους. Σύμφωνα με τους αναλυτές
της Morgan Stanley, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη την απειλή για δασμούς 25% και στις υπόλοιπες κινεζικές εισαγωγές αξίας 300
δισ. δολαρίων, η Κίνα οπωσδήποτε θα απαντήσει με αντίποινα και τότε η ύφεση δεν θα αργήσει. Θα μπορούσε να έρθει σε εννέα μήνες ή
ένα χρόνο.
«Οι πρόσφατες συζητήσεις με επενδυτές ενισχύουν την αίσθηση ότι υποτιμούν τον αντίκτυπο των εμπορικών εντάσεων. Οι επενδυτές
γενικά είναι της άποψης ότι οι εμπορικές αντιπαραθέσεις θα είναι παρατατέμενες, αλλά δεν υπολογίζουν τις μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις τους στο παγκόσμιο ΑΕΠ» αναφέρει σε σημείωμά της.
Πρόσφατα και η Goldman Sachs προειδοποίησε για δραματικές συνέπειες, καθώς εκτιμά ότι οι ΗΠΑτελικά θα επιβάλλουν δασμούς
10% στο υπόλοιπο των κινεζικών εισαγωγών αξίας 300 δισ. δολαρίων, αλλά και στις εισαγωγές από το Μεξικό. Για το δεύτερο εξάμηνο
του 2019 η Goldman αναθεώρησε την πρόβλεψη για τους ρυθμούς ανάπτυξης κατά μισή μονάδα στο 2%.

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

Γερμανικός Τύπος: Πρόωρες εκλογές το χειμώνα στη Γερμανία;
Η αιφνιδιαστική παραίτηση της Νάλες από την προεδρία του SPD αλλά και την ηγεσία της Κ.Ο. μονοπωλεί τα σχόλια των γερμανικών
εφημερίδων. Κυρίαρχο ερώτημα, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον μεγάλο συνασπισμό;
Κυρίαρχο θέμα στα σχόλια των γερμανικών εφημερίδων η αιφνιδιαστική παραίτηση της Αντρέα Νάλες από την προεδρία του SPD αλλά
και την ηγεσία της Κ.Ο.
Το σχόλιο της Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Ουσιαστικά όλο το κόμμα υπέβαλε την παραίτησή του. Και έτσι έγινε απλά αυτό που
περίμεναν όλοι. Όταν η Νάλες ανέλαβε την προεδρία του SPD πριν από έναν χρόνο, ήταν σαφές ότι ήταν η τελευταία ευκαιρία των
Σοσιαλδημοκρατών να ανακάμψουν. Ωστόσο δεν αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία και όλα δείχνουν ότι ο διάδοχος δεν θα έχει καλύτερη
τύχη. Διότι από την εποχή του Γκέρχαρντ Σρέντερ ο πρόεδρος ήταν πάντοτε ο αποδιοπομπαίος τράγος για το γεγονός ότι το κόμμα
υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία των γερμανικών κομμάτων. Και εκεί θα παραμείνει καταρχήν», προβλέπει η FAZ.
Η Rheinische Post: «Το πρόβλημα του SPD είναι ότι ούτε το ίδιο γνωρίζει γιατί πρέπει να υπάρχει. Αντί να ασχολείται με τα μεγάλα
κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας, όπως τα ακριβά ενοίκια, αναλώνεται σε μια κοστοβόρα και άστοχη συζήτηση για τη
συνταξιοδοτική πολιτική. Αντί να οργανώνουν μια φιλική προς τον εργαζόμενο μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο εργασίας, οι
Σοσιαλδημοκράτες επιμένουν σε παρωχημένες εργασιακές ρυθμίσεις. Αντί να επιβάλουν στις Βρυξέλλες τη φορολόγηση μεγάλων
διαδικτυακών κολοσσών, ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικώς τις αποτρέπει. Με λίγα λόγια: οι Σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν
το θάρρος, τη δύναμη και τις ιδέες για να αντιδράσουν στη μετάλλαξη της κοινωνίας και του εργασιακού περιβάλλοντος».
Αβέβαιη όσο ποτέ η συνέχιση του κυβερνητικού συνασπισμού
Η Süddeutsche Zeitung: «Ο μεγάλος συνασπισμός θα συνεχίσει να τρικλίζει και αυτό το καλοκαίρι, και μετά θα 'ρθεί το τέλος.
Πιθανότατα τον ερχόμενο χειμώνα θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Οι Χριστιανοδημοκράτες πρέπει να βρουν τάχιστα έναν υποψήφιο
καγκελάριο. \Οι δε Σοσιαλδημοκράτες πρέπει να βρουν έναν πρόεδρο, έναν επικεφαλής Κ.Ο. και, κυρίως, τον εαυτό τους. Στο τελευταίο
θα αποτύχουν. Όσον αφορά το ερώτημα πιθανού υποψηφίου για την καγκελαρία, στους Σοσιαλδημοκράτες αυτό είναι ούτως ή άλλως
αδιάφορο καθώς στις επόμενες εκλογές η καγκελαρία θα κριθεί μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και Πρασίνων».
Η οικονομική Handelsblatt: «Τα μέλη του SPD έχουν χάσει προ πολλού την εμπιστοσύνη τους στην υπόσχεση της κομματικής ηγεσίας
ότι αυτή τη φορά θα ωφεληθεί και το δικό τους κόμμα από το κυβερνητικό έργο. […] Η δυσαρέσκεια και απογοήτευση είναι και πάλι
μεγάλη. Η επικεφαλής του κόμματος και της Κ.Ο. Αντρέα Νάλες είχε δώσει μάχες για τη συγκρότηση της κυβερνητικής συμμαχίας.
Τους τελευταίους μήνες κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για τη διατήρησή της […]. Η αποχώρησή της ρίχνει νερό στο μύλο των
αντιπάλων της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου η συνέχιση του συνασπισμού είναι σήμερα πιο αβέβαιη από ποτέ».
Κώστας Συμεωνίδης
Deurtsche Welle
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Με το κλείσιμο του Μαΐου, πρώτο στον κόσμο το Χ.Α.
Δείκτης
X.A.
SZSE
Component
China A50
RTSI
DJ Shanghai
Shanghai
DJ New
Zealand
S&P/ASX 200
SMI
MOEX
Nasdaq
S&P/TSX
DAX
AEX
Bovespa
OMXC25
BSE Sensex
CAC 40
S&P 500
Nifty 50
Euro Stoxx 50
Tadawul All
Share
SmallCap 2000
FTSE MIB
Taiwan
Weighted
OMXS30
PSEi
Composite
PSI 20
FTSE 100
Dow 30
BEL 20
ATX
IBEX 35
Budapest SE
TA 35
Hang Seng
SET
Nikkei 225
S&P/BMV IPC
HNX 30
STI Index
BIST 100
WIG20
Karachi 100
CSE All-Share

Απόδοση %
35,37%
23.25%
22.48%
20.43%
19.14%
16.23%
14.99%
13.29%
12.99%
12.49%
12.33%
11.97%
11.06%
10.78%
10.40%
10.27%
10.11%
10.08%
9.78%
9.76%
9.30%
8.81%
8.73%
8.07%
7.93%
7.22%
6.75%
6.61%
6.44%
6.38%
5.66%
5.52%
5.44%
4.51%
4.11%
4.08%
3.60%
2.93%
2.66%
2.39%
1.60%
-0.75%
-1.64%
-2.95%
-12.25%
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