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Επενδύσεις άνω των 3,5 δισ. σχεδιάζουν έως το 2021 δέκα εισηγμένες εταιρείες
Είναι το πρώτο καλοκαίρι μετά τα όσα ακραία και πρωτοφανή συνέβησαν στη χώρα το καλοκαίρι του 2015 (capital
controls, δημοψήφισμα, 17ωρη διαπραγμάτευση του πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών) όπου στις
γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων ανακοινώθηκαν επενδυτικά σχέδια για την επόμενη πενταετία μέχρι το
2021. Υστερα από μια πικρή και άνυδρη διετία, οι επιχειρήσεις ανασυντάσσονται αφήνοντας πίσω το Grexit και την
πολιτική αστάθεια.
Σύμφωνα με την έρευνα της «Κ», ομάδα 10 εισηγμένων σχεδιάζει και ήδη υλοποιεί παραγωγικές επενδύσεις άνω των 3,5
δισ. ευρώ μέχρι και το 2021. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι, για να ωριμάσει μια επένδυση, χρειάζεται τουλάχιστον 12-18
μήνες, αφού, για παράδειγμα, η παραγγελία γραμμών παραγωγής χρειάζεται ακόμη και ένα χρόνο, ενώ η έναρξη της
παραγωγής μπορεί να απαιτήσει από 4 έως 8 μήνες.
Τι ξεκινά
Από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα των επομένων ετών θα υλοποιήσει η ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με έκθεση της Alpha
Finance, στο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εκπονήσει η εισηγμένη το επενδυτικό πλάνο έχει προϋπολογιστεί στα
967 εκατ. ευρώ, ποσό, όμως, το οποίο αναμένεται να περιοριστεί γύρω στα 620 εκατ. μετά τις εκπτώσεις που θα
προσφερθούν κατά τη διαδικασία των προσφορών-πλειστηριασμών. Οι επενδύσεις θα αφορούν κατά κύριο λόγο έργα
κανονιστικής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης (ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής). Εκτίμηση
της διοίκησης της εισηγμένης είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά
χρηματοδοτικά προγράμματα. Επίσης, ένα άλλο τμήμα των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στο μέτωπο της αντιμετώπισης της
σπατάλης του νερού. Το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα μεταξύ των εισηγμένων υλοποιεί ήδη ο όμιλος ΟΤΕ. Παρά τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο όμιλος ΟΤΕ αυξάνει σε 1,5 δισ. ευρώ τις επενδύσεις του για την ανάπτυξη δικτύων νέας
γενιάς σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία την τετραετία 2017-2020. Μέσα στο 2017 ο ίδιος όμιλος σκοπεύει να αναπτύξει
περαιτέρω τα δίκτυα νέας γενιάς, αυξάνοντας την πληθυσμιακή κάλυψη, ενισχύοντας τις ταχύτητες mobile Internet και
προσφέροντας νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. Στη σταθερή, ο όμιλος ΟΤΕ περνάει οπτικές ίνες για να διαθέσει μέσα στη
χρονιά υπερυψηλές ταχύτητες στο σταθερό Internet μέσω της τεχνολογίας Vectoring, μόλις αυτό επιτραπεί από τη
ρυθμιστική αρχή. Ηδη, παρέχει πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 Mbps στο 46% του πληθυσμού, με την κάλυψη
του δικτύου VDSL Cosmote να αυξάνεται συνεχώς. Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του
ομίλου ΟΤΕ είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber to the Home).
Στο λιμάνι
Το τρίτο μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα αφορά τον ΟΛΠ. Με στόχο να προσελκύσει μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας στο
λιμάνι του Πειραιά και να το καθιερώσει ως κεντρικό λιμάνι κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο ΟΛΠ προχωρά σε
επενδύσεις ύψους 294 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια προκειμένου να αναβαθμίσει την υφιστάμενη υποδομή του
λιμανιού. Σημαντικό μέρος αυτής της επένδυσης θα περιλαμβάνει την επέκταση του νότιου λιμένα με χωρητικότητα για
τέσσερις νέες θέσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, άνω των 400 μέτρων, που προορίζονται για πλοία νέας γενιάς. Τα
σχέδια περιλαμβάνουν, επίσης, την ανέγερση ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, εστιατορίων και κτιρίων για άλλες
βοηθητικές υπηρεσίες. Σήμερα ο Πειραιάς διαθέτει προβλήτες συνολικού μήκους 2,8 χιλιομέτρων με βύθισμα 11 μέτρων
και 9-11 θέσεις ταυτόχρονης πρόσδεσης. Τα σχέδια επέκτασης θα προσθέσουν επιπλέον 1,65 χλμ. μήκους προβλητών,
ενισχύοντας περαιτέρω τη χωρητικότητα του λιμένα κατά περίπου 50%.
Συνέχεια..
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Νέες θέσεις \/
Η δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία είναι ένα
από τα μεγάλα οφέλη της νέας επένδυσης του ομίλου Μυτιληναίου ύψους 400 εκατ. ευρώ στα Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας. Η
επένδυση αφορά την κατασκευή δεύτερης μονάδας παραγωγής αλουμίνας, η οποία θα προσθέσει επιπλέον 1 εκατ. τόνους
στους 820.000 που παράγονται ήδη.
Σύμφωνα με πηγές του ομίλου, απομένουν μόνο μερικές διαδικαστικές λεπτομέρειες για να προχωρήσει η επένδυση. Η
μονάδα προβλέπεται να είναι έτοιμη σε 18 μήνες. Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται και μία επένδυση ύψους 100 εκατ.
ευρώ, και πάλι στα Ασπρα Σπίτια, για την αναβάθμιση της παραγωγής αλουμινίου. Στόχος είναι η ετήσια δυναμικότητα να
αυξηθεί στους 250.000 τόνους, από 190.000 που είναι σήμερα.
Πηγή: Καθημερινή

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

ΣΕΒ: Θετικός ο αντίκτυπος της συμφωνίας, «καμπανάκι» για αβεβαιότητα
Ισχυροποιούνται οι προοπτικές για την εδραίωση της ανάκαμψης μετά τη συμφωνία για την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο οικονομικό δελτίο, καλώντας ταυτόχρονα την Πολιτεία
«να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία που διαμορφώνεται, τηρώντας δημοσιονομική πειθαρχία και
ταυτόχρονα αντιμετωπίζοντας πιο αποτελεσματικά τις υφεσιακές πιέσεις που δημιουργούνται από την
υπερφορολόγηση και τις περικοπές των συντάξεων».
«Η ευκαιρία εδραίωσης μιας νέας αναπτυξιακής πορείας, όπως ξαναπαρουσιάζεται μετά από τρία χρόνια, θα
επιτρέψει την έξοδο από την επιτροπεία και την επιστροφή στην κανονικότητα των διεθνών αγορών»,
σημειώνει μεταξύ άλλων ο ΣΕΒ. Αναφερόμενος στη συμφωνία για την αξιολόγηση, τονίζει ότι επηρέασε θετικά
το οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο του 2017, γεγονός το οποίο δημιουργεί ισχυρότερες προοπτικές για ανάκαμψη
και προσθέτει:
«Ο δυναμισμός που επιδεικνύουν οι εξαγωγές, η βιομηχανική παραγωγή, οι λιανικές πωλήσεις και ο τουρισμός,
αναμένεται να επηρεάσουν θετικά και τους υπόλοιπους τομείς, ενώ εκτιμάται ότι έχουν συσσωρευθεί πολλές
επενδυτικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση από ιδιωτικά κεφάλαια. Συνεπώς, εάν δεν διαταραχθεί η ομαλότητα
στην οποία έχει εισέλθει η οικονομία, οι προβλέψεις για ανάπτυξη πάνω από 1,5% το 2017 πιθανότατα θα
επιβεβαιωθούν».
Στις θετικές εξελίξεις ο ΣΕΒ περιλαμβάνει τη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, την άνοδο της
παραγωγής στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών (+3,3 % στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαίου), τη θεαματική
άνοδο των εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή το Μάιο του 2017 (+19,8%, έναντι υποχώρησης -5,8% τον Μάιο του
2016), τη θετική πορεία του όγκου λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων (+2,6 % τον Απρίλιο), την ανοδική
πορεία των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων τον Απρίλιο, τη μείωση της ανεργίας στο 21,7 %. Ωστόσο
επισημαίνει ότι η γενικότερη αβεβαιότητα και η δημοσιονομική συμπίεση των εισοδημάτων εξακολουθεί να
έχει αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στην αύξηση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, στο υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων («κόκκινα
δάνεια») και στη συνεχιζόμενη μείωση των καταθέσεων των νοικοκυριών με τη σωρευτική εκροή από τον
Ιούλιο του 2015, όταν επιβλήθηκαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, να διαμορφώνεται στα -1,2 δισ.
ευρώ.
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Κρίσιμη νέα ανάλυση χρέους ετοιμάζει το ΔΝΤ
Την ώρα που ο υπουργός Οικονομικών και οι συνεργάτες του έκαναν τις τελευταίες διορθώσεις στην επιστολή
με την οποία ζητούν τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, το Ταμείο εξακολουθούσε να προβάλλει
απαιτήσεις που προκαλούν εκνευρισμό όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς
άπτονται και του ευαίσθητου θέματος των τραπεζών.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το θέμα της συμμετοχής του ΔΝΤ παραμένει ο κυριότερος παράγοντας
αβεβαιότητας για τις μελλοντικές εξελίξεις, καθώς είναι άγνωστο το τι θα γίνει το φθινόπωρο, μετά τις
γερμανικές εκλογές, αν επιμείνει στις απαισιόδοξες εκτιμήσεις και στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του για την
ελάφρυνση του χρέους. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να προκαλέσει από μεγάλη καθυστέρηση στην
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης (που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο) έως και την πλήρη
αποχώρηση του Ταμείου. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλο το πρόγραμμα θα είναι στο αέρα, ενώ οι δυνατότητες
επιστροφής στις αγορές και «εξόδου από τα μνημόνια» θα περιοριστούν δραματικά.
Στην Αθήνα, η κυρίαρχη άποψη είναι πως το ΔΝΤ δεν θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα, τουλάχιστον με τους
όρους των Ευρωπαίων. Η απόφαση για επί της αρχής συμμετοχή με κεφάλαια 2 δισ., τα οποία όμως θα
εκταμιευτούν εάν και εφόσον αποσαφηνιστούν τα μέτρα για το χρέος, διευκολύνει μόνον την καγκελάριο
Μέρκελ ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Κατά τ’ άλλα, το Ταμείο δεν έχει υποχωρήσει ούτε κατ’
ελάχιστον και ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος Πόουλ Τόμσεν συνεχίζει να επιμένει όχι μόνο στις
εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, αλλά και για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Το
ΔΝΤ είχε υποστηρίξει τον Μάιο του 2016, στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, πως οι ισολογισμοί των
τραπεζών είναι ευάλωτοι, εξαιτίας του όγκου των «κόκκινων» δανείων, αλλά και του γεγονότος πως σημαντικό
μέρος της κεφαλαιακής τους επάρκειας οφείλεται στην αναβαλλόμενο φόρο. Ζητούσε –και συνυπολόγιζε στο
χρέος– να σχηματισθεί ένα «μαξιλάρι» 10 δισ. ευρώ για δυνητικές κεφαλαιακές ανάγκες στο μέλλον. Επανήλθε
στο θέμα με νέα έκθεσή του, τον Ιανουάριο του 2017. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις του Ταμείου
απορρίφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμοδίους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό (SSM), o κ. Τόμσεν επιμένει με προφανή στόχο να εμφανίζεται διογκωμένο το χρέος και κατά
συνέπεια να απαιτούνται πιο γενναία μέτρα ελάφρυνσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή έφτασε στο
σημείο να ζητήσει να γίνει εκ νέου αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, αίτημα το οποίο
απορρίφθηκε από την ΕΚΤ. Ωστόσο, είναι άγνωστο τι θα περιλάβει στη νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους
που θα συνοδεύει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου για συμμετοχή στο ελληνικό
πρόγραμμα. Η διοίκηση του ΔΝΤ πρόκειται να συζητήσει το θέμα στις 27 Ιουλίου. Ενόψει αυτής της
συνεδρίασης, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει συντάξει την επιστολή με την οποία η Ελλάδα αιτείται τη
συνδρομή του Ταμείου και την οποία υπογράφουν, εκτός από τον ίδιο, ο πρωθυπουργός και ο διοικητής της
ΤτΕ. Στην οκτασέλιδη επιστολή γίνεται αναφορά στα δημοσιονομικά μέτρα της διετίας 2019 - 2020 (περικοπές
συντάξεων και μείωση αφορολογήτου ορίου), στα εργασιακά και στα μέτρα που αφορούν στη σταθερότητα του
τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει επίσης κεφάλαιο για τους δημοσιονομικούς στόχους στη διάρκεια και μετά
το πρόγραμμα, οι οποίοι είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο με την Ευρωζώνη. Σε ό,τι αφορά το
δημόσιο χρέος, αναφέρεται ότι για τη βιωσιμότητά του έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα, αλλά χρειάζεται να
γίνουν κι άλλα, παραπέμποντας στις αποφάσεις που έχει λάβει το Eurogroup. Η επιστολή εστάλη την
Παρασκευή.
Η αβεβαιότητα για τη στάση του ΔΝΤ βαραίνει και στις αποφάσεις για την έξοδο στις αγορές. Κάποιοι στην
κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνει κάποια κίνηση άμεσα, πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Ταμείου στις 27 Ιουλίου και τη δημοσιοποίηση της ανάλυσης βιωσιμότητας που θα συνοδεύει την απόφασή
του. Αλλοι υποστηρίζουν ότι ενέχει κινδύνους μια έξοδος στις αγορές πριν ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το χρέος,
τη συμμετοχή του ΔΝΤ και το QE.
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Ο Trump και η φούσκα της αμερικανικής ανάπτυξης
Κάνοντας χρήση της ελληνικής παροιμίας … «λαγούς με πετραχήλια» έταζε για την ανάπτυξη της
αμερικανικής οικονομίας. Οι εβδομάδες ή καλύτερα οι μήνες περνάνε και φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα ότι τα
πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα από ότι πίστευαν όλοι, ακόμη και ο ίδιος ο D. Trump. Είναι χαρακτηριστικό
ότι όπως έγραφαν οι New York Times, η υπόσχεση για πιο γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης της αμερικανικής
οικονομίας αποτελεί ενδεικτική περίπτωση του πώς η ελπίδα και η προσδοκία υπερισχύουν της εμπειρίας και
του βιώματος.Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ δείχνουν ότι
οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα συνεχίζονται με υγιή ρυθμό. Σε άλλα πεδία, όπως η ιδιωτική κατανάλωση
και οι πωλήσεις αυτοκινήτων και η κατασκευαστική δραστηριότητα, τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως
καλύτερα, αλλά σε καμία περίπτωση δε μιλάμε για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα των
παραπάνω, οι αναλυτές σπεύδουν να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της
αμερικανικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, που έληξε την προηγούμενη Παρασκευή 30 Ιουνίου.
Ανάλογα είχαν κινηθεί και για το πρώτο τρίμηνο. Οπότε, τώρα πλέον, αρχίζει να γίνεται ορατή η πιθανότητα η
ανάπτυξη της οικονομίας για το σύνολο του 2017 να μην ξεπεράσει κατά πολύ το 2%. Ο ρυθμός αυτός
ισοδυναμεί με τον μέσο όρο ανάπτυξης αυτήν την περίοδο ανάκαμψης, η οποία συμπληρώνει ήδη τον όγδοο
χρόνο της. Πάντως, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, δεν έχει συντελεστεί μία εκρηκτική ανάπτυξη, όπως
πολλοί ανέμεναν ότι θα συμβεί, χάρις στη βελτίωση του κλίματος για καταναλωτές και επιχειρήσεις μετά την
εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, αμέσως μόλις ανέλαβε
καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου, ότι οι πολιτικές του θα οδηγήσουν σε ζωηρή ανάπτυξη της τάξεως του 4% σε
ετήσια βάση. Πριν από λίγες μέρες μέσω Twitter επανέλαβε ότι «τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται». Ωστόσο,
το παράρτημα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ατλάντα (Federal Reserve Atlanta) εκτιμά ότι η αύξηση του
ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο ενδεχομένως να πλησιάσει το 3%, δηλαδή χαμηλότερο κατά μία ολόκληρη
ποσοστιαία μονάδα από την αντίστοιχη πρόβλεψη του Μαΐου. Η πρόβλεψη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στη
Νέα Υόρκη είναι ακόμα πιο συγκρατημένη και κάνει λόγο για ρυθμό 1,9% το δεύτερο τρίμηνο και για 1,6% το
τρίτο. «Δεν κατορθώσαμε ποτέ να εμφανίσουμε τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που οι άνθρωποι
περίμεναν», αναφέρει η οικονομολόγος Στέφανι Πόμπο, η οποία είχε εξαρχής εκφράσει τις επιφυλάξεις της για
τις αρχικά αισιόδοξες προβλέψεις αρκετών συναδέλφων της κατά τα τελευταία τρίμηνα. Η παρούσα
κατάσταση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης είναι ένας εντελώς
ανέφικτος στόχος.
Μία ανάπτυξη με ρυθμό της τάξεως του 2% δεν είναι φρικτή, ειδικά εάν σκεφθεί κανείς ότι η περίοδος
ανάκαμψης είναι η τρίτη πιο μακρά στην ιστορία, ενώ η ανεργία διαμορφώνεται στο 4,3%. Πρόκειται για τα
χαμηλότερα
\ επίπεδα των τελευταίων 16 ετών. Παρά ταύτα, απέχει πολύ από την ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό 3%
και άνω πριν από δέκα χρόνια ή από τον ρυθμό του 4% στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Συν τοις άλλοις, το
2% δεν είναι επαρκές για να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών, τα οποία επί
δεκαετίες ολόκληρες είναι στάσιμα. Η στασιμότητα, πάντως, δεν αφορά το πλουσιότερο τμήμα του πληθυσμού
στις ΗΠΑ. Κατά τον Σκοτ Αντερσον, τέλος, ανώτατο οικονομολόγο της Bank of West στο Σαν Φρανσίσκο, «αν
και οι οικονομολόγοι θίγουν τα ζητήματα αυτά επί χρόνια, η Ουάσιγκτον κωφεύει και αποδεικνύεται δύσκολο
να υπάρξει η πολιτική βούληση για την αντιμετώπισή τους».
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01 και σε επίπεδο 52
εβδομάδων..
Εταιρείες - Μετοχές του FTSE 25
Alpha Bank
Aegean Airlines
Γεκτερνα
Grivalia
ΔΕΗ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
Σαράντης
Eurobank
EXAE
Τράπεζα Αττικής
Βιοχάλκο
Motor Oil
Jumbo
Μυτιληναίος
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
Πειραιώς Τράπεζα
Τέρνα Ενεργειακή
Τιτάν
Folli - Follie
Coca Cola
Lamda Development

Απόδοση από 01/01
15.79%
35.70%
76.75%
25.33%
-19.72%
62.39%
84.62%
45.17%
14.41%
56.59%
21.80%
324.14%
138.40%
45.27%
3.59%
35.94%
21.43%
21.43%
17.47%
9.57%
46.77%
14.30%
12.17%
20.88%
45.42%

Απόδοση 52
Εβδομάδων
35.80%
29.95%
120.22%
30.62%
-6.07%
31.11%
124.18%
92.51%
62.82%
92.38%
42.93%
59.74%
148.33%
102.02%
45.12%
117.71%
29.72%
58.14%
29.03%
56.85%
63.66%
45.66%
22.56%
39.10%
65.40%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

31.10%
25.36%
29.50%

57.11%
na
62.08%
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