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Bloomberg: Νέο ιστορικό χαμηλό για τα ελληνικά ομόλογα
Τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα διευρύνουν τα κέρδη τους καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή μετά την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
Τα ελληνικά ομόλογα ξεπέρασαν σε απόδοση τα υπόλοιπα περιφερειακά ομόλογα, εν μέσω θετικού κλίματος
μετά την ανακοίνωση του Μάριο Ντράγκι για διοχέτευση περισσότερων κινήτρων στην οικονομία.
Η απόδοση του δεκαετούς κατρακύλησε στο 2,598%, σημειώνοντας νέο ιστορικό χαμηλό.

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

HSBC: Γιατί οι εκλογές αποτελούν θετική εξέλιξη για τις ελληνικές τράπεζες
Οι θετικές εξελίξεις γύρω από την Ελλάδα και η αισιοδοξία σχετικά με τη μείωση των NPEs είναι οι λόγοι πίσω από το ράλι των
ελληνικών τραπεζών το τελευταίο διάστημα, όπως σημειώνει η HSBC σε νέα έκθεσή της με τίτλο "Ελληνικές Τράπεζες: Ίκαρος ή
Δαίδαλος". Έτσι, λόγω και των αναθεωρημένων εκτιμήσεών της για τα μεγέθη του κλάδου, προχωρά στην αύξηση των τιμών-στόχων
που διατηρούσε και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, επισημαίνοντας πως οι κίνδυνοι έχουν πλέον περιοριστεί.
Εκτόξευση της κεφαλαιοποίησης κατά 122%
Σε ό,τι αφορά στο ράλι, η HSBC σημειώνει πως η αγορά έχει αποκτήσει τελευταίο μία πιο θετική στάση για τον ελληνικό τραπεζικό
κλάδο με τις τράπεζες, όπως και ο Δαίδαλος, να βρίσκουν τελικά τρόπο να ξεφύγουν από τον λαβύρινθο των χαμηλών επιπέδων που
άγγιξαν στα μέσα Ιανουαρίου, με την συνολική τους κεφαλαιοποίηση να εκτοξεύεται κατά 122%. Αν και δεν έχουν αλλάξει πολλά από την
προηγουμένη έκθεσή της βρετανικής τράπεζας στα μέσα Μαΐου, με τα Business plans των διοικήσεων να αφαιρούν στις πιέσεις στην
κερδοφορία και η ομαλοποίηση των ισολογισμών να συνεχίζεται, ωστόσο σε ότι αφορά τα έσοδα ήρθε η ώρα να τηρηθεί μία πιο θετική
στάση.
Οι νέες-τιμές στόχοι
Αν και προχώρησε στην αύξηση όλων των τιμών-στόχων ωστόσο, λόγω του πρόσφατου ισχυρού re-rating, η HSBC αποφάσισε να
υποβαθμίσει τις συστάσεις για τις περισσότερες τράπεζες καθώς τα περιθώρια ανόδου μοιάζουν πλέον περιορισμένα. Έτσι, υποβαθμίζει
σε hold από buy την σύσταση για Πειραιώς, Εθνική και Eurobank και κρατά την Alpha Bank ως τη μόνη τράπεζα με σύσταση buy.
Όπως σημειώνει, τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης και κερδοφορίας της Alpha Bank δεν δικαιολογούν το γεγονός ότι η μετοχή της – από
[πλευρά αποδόσεων - έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες και θεωρεί ότι και αυτή θα παρουσιάσει το δικό της business
plan αργότερα μέσα στο έτος.

Συνέχεια…
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/ εκτιμήσεις της, η Alpha Bank θα βρεθεί σε "μοναδική θέση" το 2022 και θα μπορέσει να επιταχύνει την ομαλοποίηση του
Σύμφωνα με τις
ισολογισμού της εκμεταλλευόμενη την ανώτερη κεφαλαιακή της θέση.
Σε ό,τι αφορά στις τιμές-στόχους, για την Alpha την αυξάνει στα 2,47 ευρώ από 1,93 ευρώ πριν, για την Eurobank την αυξάνει στο 0,94 ευρώ
από 0,80 ευρώ πριν, για την Εθνική στα 2,80 ευρώ από 2,29 πριν και για την Πειραιώς στα 3 ευρώ από 1,91 ευρώ πριν. Έτσι, τα περιθώρια
ανόδου που "βλέπει" στο ταμπλό διαμορφώνονται στο 46,6% για την Alpha, στο 9,4% για την Eurobank, στο 15,7% για την Εθνική και στο
μόλις 1,4% για την Πειραιώς.
Καταλύτης οι εκλογές
Η πρόσφατη ισχυρή απόδοση των ελληνικών τραπεζών τον Μάιο οφείλεται απόλυτα στην τελευταία εβδομάδα του μήνα. Ο οδηγός ήταν τα
αποτελέσματα των τριπλών εκλογών, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εμφανίζει πολύ ισχυρότερα αποτελέσματα από τα
αναμενόμενα, τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις αυτοδιοικητικές, με διαφορά 9,35% από το κόμμα της κυβέρνησης. Έτσι, η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 7 7 Ιουλίου.
Τα spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν σε χαμηλά πολλών ετών. Ωστόσο, καθώς αποτελούν και το βασικό trade της
ανάκαμψης της Ελλάδας, οι τράπεζες ήταν αυτές που βρέθηκαν στο επίκεντρο με την συνολική τους κεφαλαιοποίηση να αυξάνεται κατά 27%
μέσα σε διάστημα τεσσάρων μόνον ημερών.
Οι τρεις λόγοι που οι εκλογές αποτελούν θετική εξέλιξη για την Ελλάδα
Η HSBC εκτιμά πως οι λόγοι για τους οποίους το αποτέλεσμα των εκλογών και η επακόλουθη προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών αποτελούν
θετική εξέλιξη για την αγορά, είναι τρεις:
1) Καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία θεωρείται γενικά από την αγορά ως περισσότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις και μετά αποτελέσματα των
εκλογών του Μαΐου η αγορά θεωρεί ως πολύ πιθανή την νίκη της Ν.Δ και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
2) Ταχύτερα. Με τις εθνικές εκλογές αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, η Ελλάδα ήδη βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο, και
έτσι η συντόμευση της προεκλογικής περιόδου θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό ότι περιορίζει την αβεβαιότητα και το περιθώριο δημοσιονομικού
εκτροχιασμού.
3) Ισχυρότερα. Τα ισχυρά ποσοστά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαιρετίστηκαν επίσης από την αγορά καθώς αυξάνεται έτσι η
πιθανότητα αυτοδυναμίας μετά τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ενισχύοντας έτσι την πολιτική σταθερότητα
στην Ελλάδα.
NPEs
Η HSBC εξακολουθεί να εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να επιτύχουν τα σχέδια μείωσης των NPEs, καθιστώντας τις
συστημικές λύσεις λιγότερο ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία.
Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις των τραπεζών (investor day της Εθνικής Τράπεζας στις 16 Μαΐου, πώληση χαρτοφυλακίου NPL της Πειραιώς
στις 10 Ιουνίου και συμφωνία με εταιρεία διαχείρισης NPLs στις 3 Ιουνίου, ενημερώσεις προόδου από την Eurobank στις 30 Μαΐου 2019 και της
Alpha Bank στις 30 Μαΐου) είναι, κατά την άποψή της, ευνοϊκές.
Οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPL κατά τα τελευταία δύο έτη έφτασαν τα 8,5 δισ. ευρώ NPEs με προγραμματισμένο ποσό 16 δισ. ευρώ για το
υπόλοιπο 2019 (που κυριαρχείται από τις τιτλοποιήσεις 2 δισ. και 7 δισ. ευρώ της Eurobank) και άλλα 11 δισ. ευρώ για το 2020 και μετά.
Συνολικά και βάσει των ενημερωμένων σχεδίων NPEs των τραπεζών, η HSBC είναι να πιο επιφυλακτική για τις εισροές στα ΝPEs, αλλά αυτό
αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πιο θετική στάση στις εκροές και τις πωλήσεις. Ως αποτέλεσμα, η HSBC αυξάνει τις εκτιμήσεις για
τις προβλέψεις κατά μόλις 4% για τις τέσσερις τράπεζες έως το 2022.
Περιθώριο για νέο ράλι εάν…
Πάντως, όπως τονίζει η HSBC, εάν η Ελλάδα εδραιώσει την πορεία της προς την κανονικότητα, υπάρχει κι άλλο περιθώριο περιορισμού των
ανησυχιών στο μέτωπο ων εσόδων των τραπεζών. Επίσης, στις εκτιμήσεις της η HSBC δεν έχει αποτιμήσει την πλήρη εξυγίανση των
ισολογισμών των συστημικών τραπεζών.
Το μομέντουμ θα μπορούσε να συνεχίσει να ευνοεί τις τράπεζες, οδηγώντας σε καλύτερες προοπτικές για την αύξηση των δανείων και τα
επίπεδα δραστηριότητας.
Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές των τραπεζικών μετοχών θα μπορούσαν να σημειώσουν περαιτέρω ράλι της τάξης του 61% σε μέσο όρο, και
συγκεκριμένα 27% για την Eurobank, 53% για την Εθνική, 81% για την Alpha Bank και 96% για την Πειραιώς.
Στο βασικό της σενάριο, η HSBC δεν θεωρεί ότι είναι ακόμη συνετό να αποτιμήσει ωστόσο ένα τόσο αισιόδοξο σενάριο. Πάντως, παρά το
πρόσφατο ράλι, δεν πιστεύει ότι η αγορά προεξοφλεί μία τόσο θετική εξέλιξη για τις ελληνικές τράπεζες ακόμη.
Τα πιθανά σύννεφα
Όπως ωστόσο προειδοποιεί η βρετανική τράπεζα υπάρχουν και σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για τον κλάδο. Το πολιτικό σκηνικό θα
μπορούσε να προκαλέσει και πάλι αρνητικές εκπλήξεις εάν το κοινοβούλιο φτάσει σε αδιέξοδο ή εάν η επόμενη κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί
στις προσδοκίες της αγοράς.
Δεύτερον, η ομαλοποίηση των ισολογισμών των τραπεζών δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένη. Ενώ η ορατότητα για τη μείωση του NPE
έχει βελτιωθεί και τα σχέδια των τραπεζών δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συστημικών λύσεων ή περαιτέρω
μεταρρυθμίσεων, υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια απογοήτευσης.
Το ενδιαφέρον των private equity για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPLs θα μπορούσε να υποχωρήσει εάν το τα χαρτοφυλάκια που έχουν ήδη
πωληθεί κινηθούν χαμηλότερα των προσδοκιών. Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με την HSBC, άμεσα ή έμμεσα, είναι ότι πολλά εξαρτώνται από
την απόδοση των αναδιαρθρώσεων και των ρευστοποιήσεων όπου η διαδικασία έχει χαρακτηριστεί από διάφορες λανθασμένες εκκινήσεις.
Τέλος, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα μπορούσε επίσης, να δημιουργήσει εμπόδια για τις τράπεζες, είτε με τη μορφή επιτάχυνσης των απαιτήσεων
του MREL (απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) ή με μέτρα εποπτείας για τη μείωση της εξάρτησης από τις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC), κάτι που θα μειώσει την αξία προς τους μετόχους.
(Πηγή: capital.gr)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Εφιάλτης 250 εκατ. στοιχειώνει τη διοίκηση της ΔΕΗ
Σε πλήρη εκτροχιασμό βρίσκεται η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες,
χτυπήσει καμπανάκι ενόψει του κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων του δευτέρου τριμήνου του έτους και τη διοίκηση της
εταιρείας να αγωνιά τόσο για την τύχη του «καραβιού» όσο και, κυρίως, του «καπετάνιου», λόγω της αναμενόμενης αντικατάστασής
του που δρομολογούν οι πολιτικές εξελίξεις.
Όπως έγραψε η Καθημερινή, τη δεύτερη αυτή αγωνία, της διάσωσης του «καπετάνιου», αντανακλούν οι πρόσφατοι χειρισμοί του
επικεφαλής της Επιχείρησης, Μανόλη Παναγιωτάκη, στο θέμα της ΛΑΡΚΟ, ενώ αντίστοιχες «αποφασιστικές» κινήσεις αναμένονται,
σύμφωνα με πληροφορίες, και σε άλλα θέματα που μπορεί να άπτονται ποινικών ευθυνών, πιθανότατα και μέσα στην εβδομάδα.
Ως προς τη διάσωση του «καραβιού» που βουλιάζει εδώ και καιρό, η μάχη που δίνεται μετά την αιφνίδια πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες και την ανατροπή των σχεδιασμών βραχυχρόνιας οικονομικής στήριξης, είναι να κρατηθεί όρθιο μέχρι τις εκλογές και το
κρίσιμο πρώτο διάστημα αμέσως μετά, που θα επιτρέψει τη λήψη μέτρων τα οποία καθυστερούν πάνω από ένα χρόνο και δεν μπορούν
να εφαρμοστούν σε προεκλογική περίοδο, όπως η αύξηση των τιμολογίων ρεύματος.
Η μεγάλη αγωνία της διοίκησης της ΔΕΗ είναι τα αποτελέσματα του εξαμήνου και αν τελικά θα καταφέρει να εγγράψει με κάποιο
τρόπο σε αυτά εισροές 250 εκατ. ευρώ ως ανάκτηση δαπανών για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) της περιόδου 2011. Η ΔΕΗ
διεκδικούσε για το 2011 ποσό της τάξης των 710 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπήκαν ποτέ στην εκκαθάριση του λογαριασμού ΥΚΩ που
υποχρεώθηκε η ΡΑΕ να κάνει στη βάση των μνημονιακών δεσμεύσεων. Το ζήτημα των ξεχασμένων ΥΚΩ επανήλθε τον Μάρτιο όταν
ΔΕΗ, ΡΑΕ και υπουργείο Ενέργειας διαπίστωσαν ότι ένα ποσό από αυτά μπορεί να λειτουργήσει ως ένεση ρευστότητας για την
παραπαίουσα ΔΕΗ και κυρίως να εξυγιάνει τον ισολογισμό εξαμήνου. Στο πλαίσιο αυτό είχε καταρτιστεί σχετική τροπολογία, η οποία
όμως δεν εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένο ποσό αλλά γενικώς σε υπόλοιπο
ΥΚΩ του 2011, με αποτέλεσμα να μην κατατεθεί στη Βουλή.
Η διοίκηση της ΔΕΗ από την επομένη ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου να πείσει τους συναρμόδιους υπουργούς και το Γραφείο του
πρωθυπουργού για την ανάκτηση των ΥΚΩ με απόφαση της ΡΑΕ, έχοντας μάλιστα διασφαλίσει και νομική γνωμοδότηση για την
αρμοδιότητα της ΡΑΕ να προχωρήσει σε σχετική απόφαση. Ωστόσο, εάν η ΡΑΕ εκδώσει απόφαση για ανάκτηση ΥΚΩ, θα πρέπει να
προχωρήσει αυτομάτως σε μετακύλιση του ποσού που θα εγκρίνει στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αφού ο νόμος την υποχρεώνει να
ισοσκελίσει τον σχετικό λογαριασμό. Για να κινηθεί η ΡΑΕ σε αυτή την κατεύθυνση όμως θα πρέπει ατύπως να λάβει το πράσινο φως
από τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος δεν θέλει να ακούει για αυξήσεις τιμολογίων και μάλιστα λίγο πριν από τις
εκλογές. Ο κ. Παναγιωτάκης αναμένεται να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την έκδοση απόφασης προκειμένου να εγγράψει 250 εκατ.
στις εξαμηνιαίες καταστάσεις της ΔΕΗ.
Εάν αυτό δεν συμβεί τότε δεν θα επιτευχθούν κρίσιμοι δείκτες που συνδέονται με τις δανειακές συμβάσεις με τις τράπεζες και η
ανησυχία του κ. Παναγιωτάκη είναι ότι μπορεί να αξιώσουν ακόμη και την άμεση επιστροφή δανείων, εξέλιξη που οδηγεί το καράβι
στα βράχια...
Βγάζει τη ΛΑΡΚΟ από την... πρίζα
Αποφασισμένη να κατεβάσει τον διακόπτη της ΛΑΡΚΟ εμφανίζεται η διοίκηση της ΔΕΗ, μετά την αθέτηση από πλευράς της
προβληματικής βιομηχανίας της υποχρέωσης να ανταποκριθεί και στη νέα ευνοϊκή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Η ΔΕΗ,
βάσει της τελευταίας σύμβασης, είχε δεσμεύσει τις εισροές προς τη ΛΑΡΚΟ από τον μεγαλύτερο πελάτη της (φινλανδική εταιρεία),
ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή των μηνιαίων τρεχόντων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Τον Μάρτιο, ωστόσο,
διαπίστωσε ότι ο σχετικός λογαριασμός ήταν μηδενικός και, όταν η ΔΕΗ απευθύνθηκε στη ΛΑΡΚΟ, η απάντηση που πήρε ήταν ότι η
συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι πλέον πελάτης της. Επειτα από αυτό, η ΔΕΗ απέστειλε τελεσίγραφο στη ΛΑΡΚΟ να καταθέσει έως την
Παρασκευή (15 Ιουνίου) το ποσό των 2,5 εκατ. για τον Μάρτιο, διαφορετικά θα προχωρήσει σε άρση της εκπροσώπησής της από
πελάτη της. Πρόσθετος λόγος που εξόργισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ήταν και η πρόταση της διοίκησης της ΛΑΡΚΟ για
αυξήσεις μισθών 10% στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, τη στιγμή που η εταιρεία, χωρίς να πληρώνει το ρεύμα, δουλεύει με
κόστος παραγωγής 30% πάνω από τις μέσες τιμές του νικελίου και το συσσωρευμένο χρέος προς τη ΔΕΗ ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ.
Η αποφασιστικότητα που όψιμα δείχνει για το θέμα των χρεών της ΛΑΡΚΟ ο κ. Παναγιωτάκης, ωστόσο, συνδέεται κυρίως με την
εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο για τη σύμβαση της ΛΑΡΚΟ. Γι’ αυτό και η επιστολή προς τη
ΛΑΡΚΟ δεν έφυγε τον Απρίλιο, που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η αθέτηση από πλευράς της τής σύμβασης με τη ΔΕΗ, ούτε καν τον
Μάιο. Στάλθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την κλήτευση του κ. Παναγιωτάκη να καταθέσει για το θέμα στον πταισματοδίκη, για την
οποία οι δικηγόροι του ζήτησαν παράταση 15 ημερών. Πέραν της εισαγγελικής έρευνας περί ποινικών ευθυνών λόγω της ζημίας που
προκαλείται στη ΔΕΗ από τη σύμβαση της ΛΑΡΚΟ και τη διόγκωση του χρέους από τα 180 εκατ. ευρώ, που το παρέλαβε, στα 310
εκατ. ευρώ, ο κ. Παναγιωτάκης έχει να αντιμετωπίσει στις 27 του μηνός, στην ετήσια γενική συνέλευση της ΔΕΗ, και τους μετόχους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη στην περυσινή γενική συνέλευση αποστάσεις από τη σύμβαση κράτησε τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και το
Υπερταμείο, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, που κλήθηκε να εγκρίνει την τροποποιημένη σύμβαση, αντιδράσεις εκδηλώθηκαν
από τέσσερα μέλη.
Πηγή: Καθημερινή
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Ημερήσια Νέα

Ifo: "Βλέπει" πλέον χαμηλότερη ανάπτυξη στη Γερμανία το 2020, στο 1,7%
Την πρόβλεψή του για το ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας το 2020 υποβάθμισε στο 1,7%, από
1,8%, προηγουμένως το Ινστιτούτο Ifo καθώς η επιβράδυνση στον μεταποιητικό κλάδο διαχέεται και σε
άλλους τομείς της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας.
"Υπάρχει μια αποκλίνουσα οικονομική εξέλιξη: ο προσανατολισμένος στις εξαγωγές μεταποιητικός κλάδος, ο
οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 1/4 της οικονομικής παραγωγής, βρίσκεται σε ύφεση", σημείωσε ο
οικονομολόγος του Ifo, Timo Wollmershaeuser.
Την ίδια στιγμή, οι πάροχοι εσωτερικών υπηρεσιών και η κατασκευαστική βιομηχανία απολαμβάνουν ισχυρής
ανάπτυξης, πρόσθεσε.

"Υπάρχουν, ωστόσο,
ολοένα και αυξανόμενα σημάδια πως η αδυναμία στον βιομηχανικό κλάδο διαχέεται
σταδιακά στην εγχώρια οικονομία μέσω της αγοράς εργασίας και των αλυσίδων δημιουργίας αξίας", είπε.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01/19 και στο πρώτο μισό του Ιουνίου

Ιούνιος 2019
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Cenergy
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Ιουνίου
7,49%
-1,18%
-4,99%
15,84%
1,79%
12,58%
6,98%
2,22%
4,17%
3,56%
4,73%
-3,09%
1,68%
8,00%
-1,32%
-2,70%
2,36%
4,33%
4,96%
2,45%
9,97%
-1,47%
-6,59%
0,72%
4,42%

Απόδοση Α' Εξαμήνου
30,01%
51,82%
10,84%
55,51%
6,67%
17,19%
64,61%
20,62%
52,73%
18,29%
125,45%
57,71%
30,54%
42,11%
7,14%
21,62%
37,11%
56,21%
29,56%
31,83%
278,33%
5,87%
-12,28%
31,79%
26,83%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

2,06%
1,54%
0,98%

38,16%
25,15%
80,70%
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