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ΔΝΤ: Παρά την αναβάθμιση των στόχων αρνητική απόκλιση 0,9% του ΑΕΠ για το πλεόνασμα
του 2018
Την επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ ή 0,9% του ΑΕΠ για το 2018 ζητά
εμμέσως πλην σαφώς από την κυβέρνηση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Στην έκθεση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές (World Economic Outlook) υπάρχει νέα
πρόβλεψη από το Ταμείο για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018.
Η πρόβλεψη αυτή είναι προς το καλύτερο, σε σύγκριση με προηγούμενες του Ταμείου, καθώς προβλέπει
πρωτογενές αποτέλεσμα 2,6% του ΑΕΠ το 2018, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,2% του ΑΕΠ. Ωστόσο
και πάλι υπάρχει ακόμη σημαντική απόκλιση από τον στόχο του 3,5% που προβλέπει το ελληνικό πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής.
Η διαφορά του 0,9% του ΑΕΠ μεταξύ των εκτιμήσεων του ΔΝΤ και του ελληνικού προγράμματος αναμένεται να
δημιουργήσει νέες εντάσεις και τριβές μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των ελεγκτών του ΔΝΤ κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την 3η αξιολόγηση που θα ξεκινήσουν στις 23 Οκτωβρίου.
Την ίδια ώρα, η ετήσια σύνοδος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον. Εκεί θα
παρευρεθεί και αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θα πάρει μια πρώτη γεύση για την στάση την
οποία θα κρατήσει το ΔΝΤ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την 3η αξιολόγηση. Πάντως, σε
περίπτωση που απαιτηθούν τελικά πρόσθετα μέτρα, το πιο πιθανό είναι να επισπευστεί κατά 1 έτος, από την 1η1-2019, αντί από την 1η-1-2020 που προβλέπεται κανονικά, η μείωση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ
στα 1.250-1450 ευρώ για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες.
Το οικονομικό επιτελείο από την πλευρά του θα επιμείνει πάντως ότι το 2018 δεν πρόκειται να παρουσιαστεί
κάποιο δημοσιονομικών και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα από την 1η-1-2019. Σύμφωνα δε με
την μέχρις αυτής της στιγμής διατυπωμένη ελληνική θέση η κάλυψη των στόχων θα επιτευχθεί από το καλύτερο
αποτέλεσμα κατά 1,3 δισ. ευρώ του ΕΦΚΑ αλλά και από τις ακόμα μεγαλύτερες περικοπές δαπανών που
προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2018.
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Εθνική Τράπεζα: Στο 2,9% το επιτόκιο και στα περίπου 700εκ ευρώ το ποσό της άντλησης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της Εθνικής, με τις πληροφορίες
να μιλάνε για υπερκάλυψη κατά 4 φορές του αρχικού ποσού που φέρονταν να ζητούσε η τράπεζα (προσφέρθηκαν 2δις
έναντι 500εκ ευρώ που ζητούσε αρχικά). Και σύμφωνα με βάση τις πληροφορίες η ΕΤΕ θα αποδεχθεί προσφορές αξίας
περίπου 750εκ ευρώ.
Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες η έκδοση εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις και αναμένεται να
διαμορφωθεί στο 2,9%, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 2,75%.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το collateral αφορά ενήμερα στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν το ξέσπασμα της
κρίσης. Το ύψος αυτών των δανείων ξεπερνά κατά 25% την αξία του ομολογιακού.
Τέλος θυμίζουμε πως ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι UBS, HSBC, Goldman Sachs, Merrill Lynch, RBS, Deutsche Bank,
Νatwest Μarkets.
Με την κίνηση αυτή, η τράπεζα θα ενισχύσει έτι περαιτέρω τη ρευστότητά της, με στόχο έως το τέλος του έτους να
αποπληρώσει τα 2,6 δισ. ευρώ που έχουν απομείνει από τον δανεισμό, τον οποίο έχει λάβει από τον Έκτακτο Μηχανισμό
Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η Εθνική θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα
απεγκλωβιστεί από τον ακριβό (σ.σ. επιτόκιο 1,55%) δανεισμό του ELA.
Όπως προκύπτει από την παρουσίαση της Εθνικής για την έκδοση των καλυμμένων ομολογιών από τη μεταβίβαση του
75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αναμένεται να κλείσει ως το τέλος του έτους, η τράπεζα θα δει τη ρευστότητά
της να ενισχύεται κατά 770 εκατ. ευρώ. Άλλο 1 δισ. ευρώ θα έρθει από την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των Banca
Romaneasca (650 εκατ.), Vojvodanska (280 εκατ.) και της νοτιοαφρικανικής SABA.
Αν προστεθεί και η ρευστότητα από την έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, η Εθνική θα εξαλείψει
ως το τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του 2018 την εξάρτησή της από τον ELA.

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

Κέρδη 7,8 δισ. για την ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα την περίοδο 2012-2016
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκόμισε κέρδη 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα
οποία αγόρασε στο πλαίσιο του παλιού προγράμματος αγοράς ομολόγων SNP, σύμφωνα με τον πρόεδρο της, Μάριο
Ντράγκι.
Σε απαντητική επιστολή προς τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή, ο οποίος υπέβαλε σχετικό ερώτημα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ
ανέφερε ότι τα κέρδη αυτά εισπράχθηκαν την περίοδο 2012-2016 και στη συνέχεια διανεμήθηκαν μεταξύ των κεντρικών
τραπεζών των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης ανάλογα με το μέγεθος της κάθε εθνικής οικονομίας, όπως προβλέπει ο
κανονισμός της Ευρωτράπεζας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κρίσιμο Eurogroup του περσινού Μαΐου οι εταίροι συζήτησαν τη χρήση των κερδών από τα
ελληνικά ομόλογα του SNP ως μεσοπρόθεσμο μέτρο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Ωστόσο, η απάντηση του Μάριο Ντράγκι δεν περιλαμβάνει στοιχεία για μία άλλη κατηγορία κερδών του ευρωσυστήματος
από ελληνικά ομόλογα, το ANFA, για την οποία είχε επίσης πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Eurogroup του περσινού
Μαΐου. Ο κεντρικός τραπεζίτης παραπέμπει στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του το θέμα δεν
εμπίπτει «στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ».

Συνέχεια…
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Το πρόγραμμα SNP, το οποίο είναι ξεχωριστό από την τρέχουσα ποσοτική χαλάρωση, τέθηκε σε ισχύ στα πρώτα στάδια της οικονομική
κρίσης το 2010 και ενισχύθηκε το 2011, προκειμένου να βοηθήσει στη μείωση του κόστους δανεισμού της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Ουσιαστικά, το πρόγραμμα αντικαταστάθηκε από το σαφώς μεγαλύτερο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που άρχισε το 2015, και το
οποίο έως τώρα δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα λόγω των ανησυχιών για το κατά πόσο είναι βιώσιμο το δημόσιο χρέος της.

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

“Δώστε οριστική λύση στα κόκκινα δάνεια”
Κάλεσμα προς τους επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών να αναλάβουν επιθετική δράση για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους
ισολογισμούς τους, απευθύνει, μέσω της «Κ», ο Λορένζο Μπίνι Σμάγκι, πρόεδρος του Δ.Σ. της γαλλικής τράπεζας Société Générale και τέως μέλος (20052011) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. O κ. Μπίνι Σμάγκι, που επισκέφθηκε την Αθήνα για να συμμετάσχει σε
εκδήλωση του Harvard Business School Club of Greece, τονίζει για τις τράπεζες: «Είναι καλύτερο να δεχθούν μεγάλο “κούρεμα” στις απαιτήσεις τους,
αρκεί να πειστούν οι μέτοχοί τους ότι αυτός είναι ο τελευταίος γύρος, από το να παρατείνεται η αγωνία. Αυτό προϋποθέτει μεγάλη αλλαγή στις
καθιερωμένες πρακτικές και στην κουλτούρα της τράπεζας. Συνήθως χρειάζονται έναν νέο διευθύνοντα σύμβουλο που θα ρίξει τις ευθύνες στην
προηγούμενη διοίκηση αλλά και αποφασισμένους μετόχους και δυναμικά μέλη του Δ.Σ.».
Για το ευρύτερο ευρωπαϊκό τραπεζικό πεδίο, ο 60χρονος τραπεζίτης δηλώνει: «Πρέπει να δημιουργήσουμε πανευρωπαϊκές τράπεζες που να μπορούν να
κάνουν καλύτερη διασπορά κινδύνων και να σπάσει η τόσο στενή διασύνδεση μεταξύ των κινδύνων για το τραπεζικό σύστημα και του δημόσιου χρέους.
Αυτό είναι κάτι που το έχουν καταλάβει οι επόπτες».
Στο πολιτικό μέτωπο, ο κ. Μπίνι Σμάγκι διαφωνεί με την επικρατούσα ερμηνεία για το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών.
«Δεν συμφωνώ ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Ευρώπη», λέει. Πιστεύει ότι η Αγκελα Μέρκελ, «όπως έκανε και με το μεταναστευτικό», θα
αντιδράσει «κινούμενη στην κατεύθυνση που θεωρεί ότι είναι η σωστή», αντί να αναζητήσει συμβιβασμούς στη βάση του ελάχιστου κοινού
παρονομαστή. Oπως και στη συνεργασία της με το SPD, ο Ιταλός τραπεζίτης εκτιμά ότι η καγκελάριος θα «προσπαθήσει να δώσει στο FDP χώρο για να
διαμορφώσει την πολιτική στο εσωτερικό, ιδιαίτερα στα φορολογικά», ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση ελιγμών στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αναγνωρίζει,
ωστόσο, ότι «μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο» να υλοποιήσει ξανά αυτή τη στρατηγική και παρατηρεί ότι, ούτως ή άλλως, «η Ευρώπη προχωρά
μπροστά βήμα βήμα, όχι με άλματα».
Για τη χώρα του –όπου οι τράπεζες παραμένουν αδύναμες και το αντιευρωπαϊκό Κίνημα των Πέντε Αστέρων είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τις επόμενες
εκλογές– πόσο ανησυχεί; Ο συνομιλητής της «Κ» σημειώνει ότι «μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, τα λαϊκιστικά κινήματα έχουν αποστρέψει την
προσοχή τους από το ευρώ», ενώ δεν παίρνει στα σοβαρά τις πρόσφατες αναφορές του Σίλβιο Μπερλουσκόνι περί υιοθέτησης παράλληλου νομίσματος.
Ωστόσο, παραδέχεται ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη σύνθεση του νέου κυβερνητικού συνασπισμού και λέει ότι είναι πολύ πιθανό να
είναι μια «αδύναμη κυβέρνηση». «Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες όπου η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην Ευρώπη έχει επιδεινωθεί δραματικά
τα τελευταία 20 χρόνια» τονίζει. «Αυτό οφείλεται εν μέρει στην οικονομία και εν μέρει στο μεταναστευτικό. Το ΑΕΠ της χώρας είναι σήμερα ακόμα 67% κάτω από τα προ κρίσης υψηλά – η δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά την Ελλάδα. Και αν λάβουμε υπ’ όψιν την περίοδο από το 1999, η Ιταλία τα έχει
πάει χειρότερα από την Ελλάδα».
Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο κ. Μπίνι Σμάγκι διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την αναδιάρθρωση των κρατικών χρεών. Η συμφωνία τής Ντοβίλ του
Οκτωβρίου του 2010, που άνοιγε τον δρόμο για την αναδιάρθρωση χρεών των υπερχρεωμένων κρατών, ήταν για τον κ. Μπίνι Σμάγκι ένα από τα
κεφαλαιώδη λάθη που έγιναν στην περίοδο της κρίσης. «Τώρα κάποιοι Γερμανοί οικονομολόγοι το θέτουν ξανά στο τραπέζι. Είναι πολύ επικίνδυνο
ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει ένας μεγάλος κοινός προϋπολογισμός μα μέτρα που αμβλύνουν την ύφεση» προειδοποιεί.
Τα λάθη
Ποια άλλα θεωρεί ότι ήταν κρίσιμα λάθη στη διαχείριση της κρίσης στην Ευρωζώνη; Επρεπε η ΕΚΤ να ήταν τόσο κάθετα εχθρική προς οποιαδήποτε
ιδέα αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών; «Δεν είχαμε καμία εμπειρία αναδιάρθρωσης σε ανεπτυγμένη χώρα – κανείς δεν ήξερε πώς να το κάνει. Ο
Παπανδρέου έλεγε έως τα τέλη Μαρτίου [του 2010] ότι η χώρα δεν χρειάζεται πρόγραμμα διάσωσης. Μετά, όταν έγινε σαφές ότι θα ήταν απαραίτητο,
δεν υπήρχε κάποιος ευρωπαϊκός μηχανισμός για να το διαχειριστεί. Οι δε μακροοικονομικές προβλέψεις εστίαζαν στη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά
δεν ελήφθη επαρκώς υπ’ όψιν η δραματική επιδείνωση των συνθηκών τραπεζικής χρηματοδότησης. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής περιστολής και
κατάρρευσης του τραπεζικού δανεισμού οδήγησε στον εκτροχιασμό του προγράμματος».
Η ΕΚΤ, ωστόσο, ήταν η πιο αρνητική από όλους τους θεσμούς απέναντι στο ενδεχόμενο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους – ακόμα και χωρίς
«κούρεμα». Γιατί; Η αίσθηση στην Φρανκφούρτη την άνοιξη του 2011, εξηγεί ο κ. Μπίνι Σμάγκι, ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση «έβλεπε την
αναδιάρθρωση ως κάτι που θα αντικαθιστούσε τη δημοσιονομική προσαρμογή και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Αυτή ήταν η εντύπωση που μου
έδινε ο Παπακωνσταντίνου».
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος της Société Générale παραδέχεται ότι «έπρεπε να είχαμε εφαρμόσει νωρίτερα το OMT (το πρόγραμμα αγοράς
κρατικών ομολόγων άνευ ορίων που ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 2012 ο Μάριο Ντράγκι)». Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι βασικός όρος για την
ενεργοποίηση του OMT (που έχει μείνει ανενεργό ώς σήμερα) είναι «η υπαγωγή της χώρας υπό συζήτηση σε πρόγραμμα». Και προσθέτει ότι οι
καθυστερήσεις οφείλονταν επίσης στην απροθυμία των κρατών-μελών –όπως την έβλεπε η ΕΚΤ– να επωμιστούν τα βάρη που τους αναλογούσαν για τη
διαχείριση της κρίσης.
Για τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης Παπανδρέου, ο κ. Μπίνι Σμάγκι υπενθυμίζει ότι, παρά την ανακοίνωση του κατά πολύ υψηλότερου
ελλείμματος, υπήρξε αδράνεια – «ο Παπανδρέου δεν ήθελε να παρεκκλίνει από το προεκλογικό του πρόγραμμα και οι άλλοι υπουργοί Οικονομικών
άργησαν πολύ να αντιδράσουν. Η ΕΚΤ ήταν μάλλον η πρώτη που ανησύχησε πολύ». Η παραμονή της Ελλάδας σε καθεστώς μνημονίου ακόμα και
σήμερα, όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν επιστρέψει στις αγορές, οφείλεται κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τον κ. Μπίνι Σμάγκι, στην «έλλειψη
αξιοπιστίας» του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Πηγή: Καθημερινή
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8 νομπελίστες ζητούν αποκλιμάκωση της κρίσης στην Καταλονία
Μία ομάδα από οκτώ τιμηθέντες με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δημοσίευσαν χθες ανοικτή επιστολή, με την
οποία τάσσονται υπέρ της διαμεσολάβησης και του διαλόγου, προκειμένου να επιλυθεί ειρηνικά η πολιτική
διένεξη ανάμεσα στην Καταλονία και την Ισπανία.
Η επιστολή, που απευθύνεται «στις ηγεσίες της Ισπανίας και της Καταλονίας» και διακοινώθηκε επίσης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτρέπει τις δύο πλευρές να διαπραγματευθούν άμεσα μία λύση, καθότι , όπως
επισημαίνει,«υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, αλλά λιγοστός χρόνος».

Η επιστολή δόθηκε στη δημοσιότητα μία ημέρα αφότου η ΜΚΟ The Elders, της οποίας προΐσταται ο πρώην
ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Άναν, εξέπεμψε επίσης έκκληση για διάλογο και μία ειρηνική διευθέτηση του Καταλανικού,
εν αναμονή της σημερινής συνεδρίασης της ολομέλειας του Καταλανικού Κοινοβουλίου, κατά την οποία κατά
πάσα πιθανότητα ο πρόεδρος της Τζενεραλιτάτ Κάρλες Πουτζντεμόν θα ανακηρύξει την ανεξαρτησία της
περιοχής, έπειτα από την ανασκόπηση της πολιτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά το δημοψήφισμα
για την ανεξαρτησία, την 1η Οκτωβρίου.
Οι υπογράφοντες την ανοικτή επιστολή, μεταξύ αυτών οι Τζόντι Ουΐλιαμς, Μάιριντ Μαγκουάιρ και
Ριγκομπέρτα Μεντσού, δηλώνουν πως παρακολούθησαν με περισσή ανησυχία την «αύξουσα ένταση ανάμεσα
στη Μαδρίτη και την Καταλωνία» πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και πιστεύουν πως «ουδείς είναι
άμοιρος λαθών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τούτης, η οποία δεν ξεκίνησε με το παρόν δημοψήφισμα,
αλλά πριν επτά χρόνια με την ακύρωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο του Καθεστώτος (Estatut) για την
Αυτονομία του 2010, που είχε επικυρωθεί από τη Γερουσία».
Στην ίδια επιστολή, οι βραβευμένοι με Νόμπελ επικρίνουν τις «σκηνές αστυνομικής ωμότητας, βίας και τη
χρήση πλαστικών σφαιρών ενάντια στον καταλανικό λαό», που έκαναν τον γύρο του κόσμου την 1η Οκτωβρίου
και ενώνουν τις φωνές τους «με τους ηγέτες απ’ όλον τον κόσμο στην καταδίκη της χρήσης βίας στην
Καταλονία». «Μολαταύτα, θεωρούμε πως η συγγνώμη που ζήτησε η ισπανική κυβέρνηση αποτελεί ένα βήμα
προς την ορθή κατεύθυνση», προσθέτουν στο ίδιο κείμενο.
Οι υπογράφοντες την επιστολή υπογραμμίζουν πως δεν είναι δικό τους καθήκον να εκφράζονται πάνω σε
συνταγματικά ζητήματα, αλλά επισημαίνουν επίσης πως πιστεύουν «ότι οι ώριμες δημοκρατίες δύνανται να
βρουν διεξόδους για να επιτραπεί η ελεύθερη έκφραση». «Άλλα έθνη ήδη το έχουν πράξει με αποσχιστικά
δημοψηφίσματα που είχαν επιτυχή έκβαση, όπως η Σκωτία και το Κεμπέκ», υπενθυμίζουν οι βραβευμένοι με
Νόμπελ και επισημαίνουν πως «η βίαια απάντηση από την πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης στους πόθους για
ελευθερία της έκφρασης ενός κοινωνικού συνόλου το μόνο που καταφέρνουν είναι να αυξήσουν περισσότερο
την έχθρα και δημιουργούν δυσπιστία εκεί που προηγουμένως δεν υπήρχε».
Η επιστολή καταλήγει με μία αναντίρρητη έκκληση: «στηρίζουμε τις φωνές για διαμεσολάβηση και διάλογο
\
για μία ειρηνική επίλυση της παρούσας διένεξης ανάμεσα στην ισπανική κυβέρνηση και την Καταλονία.
Ένας λαός που αισθάνεται καταπιεσμένος σπάνια φεύγει σιωπηλά και μέσα στη νύκτα».
Μεταξύ άλλων, την επιστολή υπογράφουν και οι Μπέτι Ουΐλιαμς, Αδόλφο Πέρεθ Εσκίβελ, Χοσέ Ράμος Όρτα,
Σιρίν Εμπαντί και Ταουακόλ Κάρμαν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Εl Periodico
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01 (upd)
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΑΤΤ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΦΡΛΚ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση %
-10,38%
-16,32%
31,12%
86,21%
148.80%
73.25%
16.19%
-33,91%
39,10%
43,12%
61,54%
14,11%
13,95%
3,33%
39,38%
48,09%
-2,72%
38,22%
18,05%
7,26%
15,12%
-41,87%
9,82%
-2,78%
37,69%
-5,98%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

16,55%
13,13%
-8,70%
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