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Πώς προετοιμάζεται η έξοδος στις αγορές
Πολιτικοοικονομικά αλλά και τεχνικά χαρακτηριστικά έχει η προσπάθεια εξόδου της Ελλάδος στις αγορές και για τον λόγο αυτό η
προετοιμασία είναι πολυεπίπεδη. Όπως γράφει το CNN Greece, το «πολιτικό» σκέλος της προσπάθειας το έχει επωμιστεί ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος από σήμερα έως και την Παρασκευή θα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους
επενδυτικών οίκων με στόχο την ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος προσαρμογής και τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας. Ο ίδιος διαβουλεύεται για το θέμα με τους θεσμούς, αλλά και με τους εμπειρογνώμονες της ευρωζώνης.
Το τεχνικό σκέλος το έχει επωμιστεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους υπό τον Στέλιο Παπαδόπουλο, που σε συνεργασία με
τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο του Δημοσίου Rothschild & Cie τρέχουν τις συνεννοήσεις και τα σενάρια για την επίτευξη του
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξετάζει την έκδοση πενταετούς ομολόγου, λήξης 2022, ύψους έως 3,5 δισ. ευρώ. Ο αρχικός
στόχος για το επιτόκιο της έκδοσης τοποθετείται στο 4,75% - 4,85%, όταν το τελευταίο πενταετές ομόλογο που είχε εκδώσει η Ελλάδα το
2014 έφερε επιτόκιο 4,95%. Μεγάλο μέρος του υπό έκδοση χρεογράφου θα δοθεί σε κατόχους του πενταετούς ομολόγου του 2014 που
κανονικά ωριμάζει τον Απρίλιο του 2019. Αυτό το ομόλογο έχει σήμερα απόδοση 3,7% και οι κάτοχοι του θα το ανταλλάξουν με
χρεόγραφο που θα δίνει υψηλότερη απόδοση κατά 1%!
Πιο απλά το Δημόσιο δεν θα πάρει ζεστό χρήμα, αλλά θα ανταλλάξει τα παλαιά ομόλογα με νέα, κάτι που αναμένεται να επιδιωχθεί ως
συναλλαγή ειδικά με τις ελληνικές τράπεζες που κατέχουν το 30% του ομολόγου του 2014. Με τον «υβριδικό» αυτό σχεδιασμό το
υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως θα μπορεί να καλύψει με ασφάλεια έως και το 70% της νέας έκδοσης με το επιτόκιο να κινείται στο
εύρος που εκείνο επιθυμεί.
Να σημειωθεί πως με την έκδοση αυτή η Ελλάδα δεν αποσκοπεί στο να μαζέψει χρήματα, αλλά βασικά στο να φτιάξει μια καμπύλη
επιτοκίων, καθώς η έξοδος στις αγορές θα επηρεάσει όλο το χρέος, από τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια έως το δεκαετές ομόλογο και
ακόμη παραπέρα. Βασικός δε στόχος είναι να δοθεί στους υποψήφιους επενδυτές η αφορμή να ασχοληθούν ξανά με την ελληνική
οικονομία και να επενδύσουν σε ένα μακροχρόνιο ελληνικό κρατικό asset μετά από τρία και πλέον χρόνια.
Σε αυτή άλλωστε την πτυχή αναφέρθηκε και χθες από την Κροατία και ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου Πόουλ Τόμσεν. «Αυτό γίνεται για να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η Ελλάδα να σταθεί μόνη της, χωρίς να χρειάζεται το
ΔΝΤ και τον ESM και να έχει ξανά πρόσβαση στις αγορές. Αυτό επιδιώκουμε να πετύχουμε. Εάν η Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει να βγαίνει
στις αγορές αυτό θα είναι βεβαίως καλοδεχούμενο», ανέφερε σχετικά.
Η συμβολή της Rothschild
Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση έχει δώσει κίνητροστον χρηματοοικονομικό της σύμβουλο Rothschild & Cie, ώστε να στεφθεί με
επιτυχία η διαδικασία. Η γαλλική φίρμα έχει αναλάβει την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών, καθώς και την πραγματοποίηση των
απαραίτητων επαφών με διάφορους βασικούς φορείς όπως διεθνείς επενδυτές, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναφορικά με την
προετοιμασία για την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και
προτάσεων σε θέματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
Η Rothschild έχει λάβει ως προκαταβολή από το Δημόσιο ποσό 99.000 ευρώ, ωστόσο θα ανταμειφθεί με 3 εκατ. ευρώ (success fee) μόνον
υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου της εξόδου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω έκδοσης κρατικών ομολόγων ωρίμανσης
κατ’ ελάχιστο24 μηνών. Ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ θα δοθεί μετά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης και ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ μετά
την υλοποίηση της δεύτερης συνεχόμενης έκδοσης.
Αυτό το χαρακτηριστικό της συμφωνίας δείχνει πως αμέσως μετά την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ο οίκος θα τρέξει τις
προετοιμασίες για την επόμενη έκδοση που θα του υποδείξει ο ΟΔΔΗΧ!
Πηγή: CNN Greece
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Μοσκοβισί: Το επόμενο βήμα η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
Ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις, επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, χαιρέτισε σήμερα, με δηλώσεις του προς
τους εκπροσώπους του Τύπου, την έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία ελέγχου την οποία επιβάλλουν οι
Βρυξέλλες στις χώρες που εμφανίζουν υπερβολικά επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος.,.
«Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του προγράμματος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο επίτροπος
Μοσκοβισί, τονίζοντας ότι η αποκλιμάκωση του ελλείμματος στην Ελλάδα από το 2009 έως σήμερα υπήρξε
εντυπωσιακή. «Είναι μια απόφαση συμβολική, καθώς είμαστε σε μία στιγμή που η Ελλάδα δρέπει τους
καρπούς των πολύ σκληρών θυσιών της» ανέφερε, προσθέτοντας ότι χώρες με υγιή δημοσιονομική παράδοση
είναι σε χειρότερη δημοσιονομική θέση από την Ελλάδα.
Ο επίτροπος ανέφερε επίσης, ότι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και η έξοδος από την διαδικασία περί
υπερβολικού ελλείμματος, αποκαθιστούν τη διεθνή εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα και ανοίγουν τον δρόμο για
την ανάπτυξη. «Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές είναι το βήμα που όλοι περιμένουν. Η πεποίθησή μου είναι
ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να γυρίσει τη σελίδα από τη λιτότητα και να ανοίξει το κεφάλαιο της ανάπτυξης και
της απασχόλησης» υπογράμμισε ο επίτροπος. «Εδώ φτάσαμε μέσα από την εφαρμογή ενός πακέτου
μεταρρυθμίσεων χωρίς προηγούμενο» σημείωσε, τονίζοντας πως υλοποιήθηκαν περισσότερες από 140
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.
«Η Ελλάδα μπαίνει τώρα στον τελευταίο χρόνο του προγράμματος και πρέπει να δώσει έμφαση στη βιώσιμη
και ισχυρή ανάπτυξη. Στην επιστροφή των επενδύσεων, τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,
την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων και στην επιτυχημένη έξοδο από το πρόγραμμα» επισήμανε ο
επίτροπος Μοσκοβισί, συμπληρώνοντας πως η Επιτροπή θα παραμείνει «στο πλευρό του ελληνικού λαού».
Ο Γάλλος επίτροπος ανέφερε, ότι μετά την αυριανή επίσκεψη του προέδρου της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ στη Θεσσαλονίκη και ο ίδιος θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 25 Ιουλίου, όπου θα συζητήσει τα θέματα
της ελληνικής οικονομίας και το τέλος του προγράμματος με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό
Οικονομίας Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Ο Μοσκοβισί σημείωσε επίσης, ότι μετά την έξοδο της Ελλάδας από την διαδικασία περί υπερβολικού
ελλείμματος παραμένουν στην διαδικασία αυτή η Γαλλία και Ισπανία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν
ανήκει στην Ευρωζώνη.
Ερωτηθείς αν η Ελλάδα μπορεί να βγει για δανεισμό στις διεθνείς αγορές, ο Γάλλος επίτροπος είπε, ότι δεν θα
προβεί σε εκτιμήσεις. Σημείωσε όμως, ότι αυτό είναι το «επόμενο βήμα» και οι αγορές και οι επενδυτές έλαβαν
τις τελευταίες μέρες δύο πολύ «ισχυρά» θετικά μηνύματα, με την έξοδο της Ελλάδας από την διαδικασία του
ελλείμματος και το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.
Ο επίτροπος ανέφερε επίσης την ανάγκη προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα,
επισημαίνοντας εκ παραλλήλου, ότι η Ελλάδα είναι πλέον μία αξιόπιστη χώρα, που έχει εκπληρώσει τις
δεσμεύσεις της απέναντι στην ΕΕ και την ευρωζώνη. «Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων είναι σε εξέλιξη, τα
δημόσια οικονομικά της Ελλάδας είναι πλέον υγιή και υπό έλεγχο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και μια διαδικασία
μεταρρυθμίσεων που είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη» είπε ο επίτροπος, επισημαίνοντας ότι με μία λέξη αυτό
σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα «όλο και περισσότερο αξιόπιστη» με έναν πληθυσμό που είναι
«δημιουργικός, καινοτόμος, ταλαντούχος και με σημαντικές ικανότητες».
«Μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτή τη χώρα» είναι το σήμα που πρέπει να λάβουν οι επενδυτές, τόνισε ο
επίτροπος Μοσκοβισί, υπογραμμίζοντας ότι «αν δεν είναι αυτά καλά νέα τότε ποια είναι».
ΑΠΕ
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Στις 20 Ιουλίου η συζήτηση στο ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος
O επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμματος του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν, τόνισε ότι η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (DSA)
έχει ήδη αποσταλεί στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ. Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε συνέντευξή του στην Κροατία, όπου
βρίσκεται, ο κ. Τόμσεν επεσήμανε ότι η ανάλυση θα συζητηθεί στις 20 Ιουλίου. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία μίας
κατάστασης στην Ελλάδα, ώστε η χώρα να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της από μόνη της, έχοντας πρόσβαση στις αγορές,
δίχως τη στήριξη του ΔΝΤ ή του ESM. Εάν η Ελλάδα βγει στις αγορές, θα είναι σίγουρα κάτι ευπρόσδεκτο, υπογράμμισε. Η ανάλυση
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από το ΔΝΤ αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αντίστοιχη DSA από την ΕΚΤ, η οποία με τη
σειρά της κρίνει την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). ΔΝΤ και ΕΚΤ ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια ως
προς τις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος, χαρακτηρίζοντας σε αυτό το επίπεδο ανεπαρκή τη συμφωνία του Eurogroup
της 15ης Ιουνίου.
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Politico: Ο Τραμπ αναμένεται να αντικαταστήσει τη Γέλεν στην προεδρία της Fed
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται απίθανο να προτείνει μιά δεύτερη θητεία για την πρόεδρο της
κεντρικής τράπεζας Τζάνετ Γιέλεν, ενώ ο νυν διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικών Γκάρι Κόουν φαίνεται ως φαβορί να
την διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ειδησειογραφικό ιστότοπο Politicο χθες, ο οποίος επικαλείται τέσσερα ξεχωριστά άτομα ως πηγές εν
γνώσει της διαδικασίας.
Οι πηγές του Politicο στον Λευκό Οίκο, το υπουργείο Οικονομικών, και το Καπιτώλιο είπαν ότι αν ο Κόουν αποφασίσει ότι θέλει τη
θέση
αυτή,
οι
πιθανότητες
είναι
ότι
θα
την
πάρει.
"Ανήκει στον Γκάρι αν τη θέλει, και νομίζω ότι τη θέλει", είπε ένας Ρεπουμπλικανός, μία από τις πηγές του Politicο.
Σύμφωνα πάλι με στέλεχος των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, ακόμα και αν μερικοί γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
εκφράσουν ενδοιασμούς για τον Κόουν, στο τέλος μάλλον θα τύχει ευρείας αποδοχής.
Σε ερώτηση του πρακτορείου Reuters για το θέμα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Νάταλι Στρομ είπε, "Ο Γκάρι είναι εστιασμένος
στις ευθύνες του στο Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικών".
Ο Κόουν, Δημοκρατικός και πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs, δεν συνεργάστηκε με την προεκλογική ομάδα του Τραμπ αλλά τον
γνώρισε μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
Η Γέλεν ανέλαβε επικεφαλής της Fed, όπως είναι γνωστό το σύστημα της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, όταν διαδέχθηκε τον
Μπεν Μπερνάνκι τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ η οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 δεν είχε
σταθεροποιηθεί. Η ίδια δεν κρύβει πως οι προτεραιότητές της παραμένουν η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών καθώς και
μια ευρεία ανάκαμψη πλούτου των αμερικανικών νοικοκυριών.
Η Γέλεν σήμερα ξεκινά μία διήμερη ακροαματική διαδικασία στο Κογκρέσο για την παρουσίαση της εξαμηνιαίας έκθεσης της Fed
πάνω στην πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ.
Κατά την προεκλογική περίοδο πέρυσι, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τη Γέλεν ότι υπέκυψε σε πίεση από τον τότε πρόεδρο Μπαράκ
Ομπάμα και κράτησε τα επιτόκια χαμηλά για πολιτικούς λόγους, και τόνισε ότι θα την αντικαταστήσει ως πρόεδρο της κεντρικής
τράπεζας γιατί δεν είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Σε συνέντευξή του όμως στην εφημερίδα Wall Street Journal τον Απρίλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η θέση της "δεν κινδυνεύει" και ότι τη
σέβεται.
Πηγή: Politico
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Goldman Sachs: Κάτω από τα 40 δολ. το πετρέλαιο
Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να υποχωρήσει κάτω από τα 40 δολάρια το βαρέλι, αν ο ΟΠΕΚ δεν καταφέρει να
προκαλέσει «σοκ και δέος» στην αγορά, μέσω μιας μεγάλης και απροειδοποίητης μείωσης της παραγωγής, προειδοποίησε
χθες η Goldman Sachs. Σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι αναλυτές της Goldman Sachs, η πετρελαϊκή βιομηχανία, αν και
σαφώς δεν αδιαφορεί για την τρέχουσα τιμή του πετρελαίου, προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ακόμα σοβαρότερο
πρόβλημα: πότε θα κορυφωθεί η ζήτηση για πετρέλαιο. Η πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη είναι ότι η ζήτηση θα κορυφωθεί σε
μόλις 15 χρόνια, χρονικό διάστημα πολύ μικρό για μια βιομηχανία που πρέπει να εντοπίσει και να αναπτύξει νέα
κοιτάσματα. Σημάδι των τεκτονικών αλλαγών που συντελούνται στη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας είναι ότι το 2016 η
χρηματοδότηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν υψηλότερη, για πρώτη φορά, από τη χρηματοδότηση για

παραγωγή ενέργειας
από ορυκτά καύσιμα.
Ο ΟΠΕΚ πρέπει να πάρει την απόφαση να μειώσει ακόμα περισσότερο την παραγωγή του και μάλιστα να το κάνει χωρίς
να προετοιμάσει την αγορά, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs. Αν δεν καταφέρει να προκαλέσει «σοκ και δέος»
στους επενδυτές και αν δεν μειωθεί το ύψος των αποθεμάτων, τότε είναι πιθανόν η τιμή του πετρελαίου να υποχωρήσει
κάτω από τα 40 δολάρια το βαρέλι, προειδοποιούν οι αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας. Τον Μάιο, ο
ΟΠΕΚ είχε αποφασίσει να επεκτείνει τη συμφωνία μείωσης της παραγωγής κατά εννέα μήνες έως τον Μάρτιο του 2018.
Ωστόσο, η απόφαση είχε προεξοφληθεί από την αγορά, με αποτέλεσμα να μη σταθεί ικανή να ανατρέψει την πτώση των
τιμών του πετρελαίου. Χθες η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) και του Brent ήταν σχεδόν αμετάβλητη στα 44,39
δολάρια το βαρέλι και στα 46,86 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα. Από την αρχή του 2017, η τιμή του WTI έχει υποχωρήσει
κατά σχεδόν 15%.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, η πετρελαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει μερικές ίσως μεγαλύτερες
απειλές από την πτώση του πετρελαίου κάτω από τα 40 δολάρια το βαρέλι. Η ταχεία εξάπλωση των ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων, ο περιορισμός της ζήτησης πετρελαίου από την Κίνα και η προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής
αλλαγής είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε κορύφωση της ζήτησης για πετρέλαιο πολύ πιο σύντομα απ’ όσο προβλέπουν οι
αναλυτές. Τον περασμένο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της BP Μπομπ Ντάντλεϊ είχε δηλώσει ότι η κορύφωση της
ζήτησης θα έρθει σε 25 χρόνια από σήμερα.
Με την πρόβλεψη συμφωνεί και ο ομόλογός του της Total Πατρίκ Πουάν, που προβλέπει κορύφωση της ζήτησης κάποια
στιγμή στη δεκαετία του 2040. Ωστόσο, ο Μπεν βαν Μπέρντεν, διευθύνων σύμβουλος της Shell, προειδοποιεί ότι η ζήτηση
θα μπορούσε να φτάσει στο ζενίθ πολύ νωρίτερα, σε μόλις 15 χρόνια, αν αποδειχθούν δημοφιλή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
«Σύμφωνα με το πλέον επιθετικό σενάριο, η ζήτηση για πετρέλαιο θα κορυφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 2020 ή στις
αρχές της επόμενης δεκαετίας», δήλωσε ο επικεφαλής της Shell. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρό για μια
βιομηχανία όπου έργα πολλών δισ. δολαρίων αρχίζουν να αποδίδουν έπειτα από μία δεκαετία. Αν επαληθευθούν παρόμοιες
προβλέψεις, τότε είναι πολύ πιθανόν οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Επίσης αυξάνεται η πιθανότητα ορισμένα δύσκολα προσβάσιμα κοιτάσματα, π.χ. στην Αρκτική, να
παραμείνουν ανεκμετάλλευτα, ενώ σήμερα θεωρούνται πολύτιμα. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε πρόβλημα για τις
πετρελαϊκές εταιρείες, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να το παρακάμψουν, στρεφόμενες στην παραγωγή πετροχημικών,
στην παραγωγή φυσικού αερίου και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σημάδι των αλλαγών που συντελούνται στην παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής ενέργειας είναι ότι το 2016 η
\
χρηματοδότηση, παγκοσμίως, για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για την ανάπτυξη του δικτύου ήταν
υψηλότερη από αυτήν για παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, για πρώτη φορά στην Ιστορία. Σύμφωνα με έκθεση
της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το ηλεκτρικό δίκτυο προσείλκυσαν
επενδύσεις ύψους 718 δισ. δολαρίων, ή το 42% του συνόλου, ενώ τα ορυκτά καύσιμα 708 δισ. δολάρια. Το 80% της
χρηματοδότησης για ηλεκτρική ενέργεια κατευθύνθηκε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην επέκταση του
ηλεκτρικού δικτύου.
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Οι πρώτες 5 σε κεφαλαιοποίηση εταιρείας στο Χ.Α.
Coca Cola: 9,23δις ευρώ
OTE: 5,11δις ευρώ
Alpha Bank: 3,46δις ευρώ
Εθνική Τράπεζα: 3,37δις ευρώ
ΟΠΑΠ: 3,21δις ευρώ
ΓΔ (Η πορεία του από την 01/01 – Κέρδη 31%)
Directnl Movement ADX (35.0000), Directnl Movement +DI (34.0000), Directnl Movement -DI (13.0000)
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