2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
27/11/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Νέα στοιχεία έστειλε η κυβέρνηση στους θεσμούς για πλειστηριασμούς, ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήσεις
Νέα στοιχεία για την πορεία των δεκάδων εκκρεμών προαπαιτουμένων έστειλε το οικονομικό επιτελείο στους θεσμούς, τα
οποία θα βρεθούν σύμφωνα με πληροφορίες αύριο στο μικροσκόπιο του Euroworking Group. Στόχος είναι να δοθεί η
"πολιτική" εντολή στους επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων που κατεβαίνουν στην Αθήνα αύριο, με στόχο την επίσημη
έναρξη των διαπραγματεύσεων από την Τρίτη.
Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο επιτελών ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης, θα βρεθούν τα μεγάλα
πολιτικά μέτωπα των τραπεζών, των ιδιωτικοποιήσεων, της αγοράς ενέργειας, του εργασιακού και των κοινωνικών
επιδομάτων. Και επόμενο ορόσημο είναι το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, έως το οποίο επιχειρείται να υπάρξει έστω μια
πρώτη τεχνική συμφωνία και λόγω πλέον του γερμανικού ζητήματος.
Οι θεσμοί προς το παρόν έρχονται με στόχο την παραμονή τους για μία εβδομάδα. Αλλά υπάρχει στα σκαριά και ένα
"σχέδιο Β", αν έως τότε η συμφωνία δεν επιτευχθεί: αυτό της παραμονής τους έως την 9η Δεκεμβρίου και της αναχώρησής
τους από την Αθήνα για Νέα Υόρκη μαζί με τον ΥΠΟΙΚ για επενδυτικό συνέδριο προκειμένου να μην ολοκληρωθεί αυτή η
δεύτερη κάθοδος χωρίς αποτέλεσμα.
Ούτως ή άλλως, ο πολιτικός χρόνος θα λήξει πολύ αργότερα, στις 22 Ιανουαρίου. Αυτό που... φέτος επιχειρείται είναι να
συμφωνηθούν "τεχνικά" τα πεδία τα οποία θα συμφωνήσει η κυβέρνηση να εφαρμόσει μέσω νομοθετικών διατάξεων (π.χ.
εργασιακό) ή μέσω εφαρμοστικών πράξεων τις επόμενες εβδομάδες.
Βεβαίως, επισήμως η κυβέρνηση προβλέπει πολιτική συμφωνία φέτος. Ο Προϋπολογισμός βασίζεται σε εισροή 5,5
δισ. ευρώ πακέτου δόσεων εντός του 2017 από την τρίτη αξιολόγηση.
Αύριο "κληρώνει" πάντως για το πιο μεγάλο -ίσως- θέμα της τρίτης αξιολόγησης, αυτό των e-auctions καθώς αναμένονται εξ αναβολής- οι αποφάσεις των συμβολαιογράφων. Υπενθυμίζεται ότι το ορόσημο λήγει στις 29/11 και θα αποτελέσει
κομβικό σημείο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μεγάλο "αγκάθι" είναι και η ΔΕΗ όπως και τα υπόλοιπα
ενεργειακά μέτωπα, αλλά εκεί το βασικό στοιχείο είναι -εξηγούν αρμόδιες πηγές- να τελειώσουν όλα πριν από τη λήξη του
μνημονίου.
Στο άλλο μεγάλο "αγκάθι", αυτό των ιδιωτικοποιήσεων, ζητείται ένα σαφές σχέδιο επιτάχυνσης των παρεμβάσεων που
πρέπει να γίνουν στο Υπερταμείο. Οι δανειστές ζητούν βήματα προόδου σε κινήσεις-ορόσημα όπως είναι αυτή της Εγνατίας
Οδού, του "Ελευθέριος Βενιζέλος" και του Ελληνικού. Ζητούν όμως να μην υπάρχουν και φαινόμενα καθυστερήσεων λόγω
κρατικών παρεμβάσεων σε μεγάλα ιδιωτικά έργα.
Επίσης πρέπει να γίνουν η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδομάτων και η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τις απεργίες,
τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

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

Συνέχεια….

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/

Lamda Development: «Απαιτείται πολιτική βούληση για την επένδυση στο Ελληνικό»
«Η επένδυση, στο πλαίσιο της νομιμότητας, πρέπει να συνοδευτεί από την απαραίτητη πολιτική βούληση που περνάει από
λόγια σε πράξεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, για την επένδυση στο
Ελληνικό. Ο κ. Αθανασίου, με δηλώσεις του (Action24), υπογράμμισε την ετοιμότητα της εταιρείας, να ξεκινήσει άμεσα
τις εργασίες στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, αρκεί να υπάρχει σαφής πολιτική βούληση για την πραγματοποίηση
του έργου και πρόσθεσε «πως θα πρέπει η κορυφή της κυβέρνησης να επιλύσει τα όποια προβλήματα ανακύπτουν»,
σημειώνοντας πως «πολλά θα εξαρτηθούν από το έλεγχο νομιμότητας τους προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της
Επικρατείας».
«Το Ελληνικό είναι κάτι περισσότερο από μία επένδυση, είναι ένα εμβληματικό έργο και δε θέλαμε επικοινωνιακό
χαρτοπόλεμο. Θέλαμε να δώσουμε χρόνο και χώρο στην ελληνική Πολιτεία», είπε ακόμα ο διευθύνων σύμβουλος της
Lamda Development και εξήγησε ότι «μετά από τρία χρόνια από την αρχική υπογραφή της σύμβασης κι έχοντας στα
χέρια μας τις επίσημες θέσεις της ελληνικής Πολιτείας, βγάλαμε τις σχετικές ανακοινώσεις προκειμένου να ενημερωθεί το
κοινό».
«Έχουμε ξοδέψει και συνεχίζουμε να ξοδεύουμε πολλά εκατομμύρια σε μελέτες και αν θέλαμε να φύγουμε από το έργο, θα
αποχωρούσαμε τον Νοέμβριο του 2016», ξεκαθάρισε.
Ο κ. Αθανασίου παράλληλα, ξεκαθάρισε πως για να ξεκινήσει το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη
χορήγηση άδειας καζίνο, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επένδυσης. «Πρέπει να δημιουργηθεί το θεσμικό
πλαίσιο για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός προτού γίνει η επένδυση. Το καζίνο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει
η επένδυση» ανέφερε.
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Στις 15/12 αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για το 67% των μετοχών του ΟΛΘ
Στις 15 Δεκεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών για το 67% του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), όπως γνωστοποίησε ο συντονιστής και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του προτιμητέου επενδυτή,
δηλαδή της κοινοπραξίας DIEP GmbH-Terminal Link SAS-Belterra Ltd, Σωτήρης Θεοφάνης. Μιλώντας από το βήμα του
21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics, που διοργανώνει σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Εταιρεία
Logistics Βορείου Ελλάδος, ο κ. Θεοφάνης, επισήμανε, ακόμη, ότι στην ουσία όλων των πραγμάτων, που αφορούν το
λιμάνι της πόλης, βρίσκεται η 6η προβλήτα, καθώς "εκεί θα παιχτεί στην ουσία το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας".
Γι αυτό άλλωστε, στόχος της κοινοπραξίας είναι να ολοκληρώσει την επέκταση της 6ης προβλήτας πολύ νωρίτερα από τη
συμβατική της υποχρέωση, μέσα σε τέσσερα χρόνια, αντί των επτά. Παράλληλα, με ταχείες διαδικασίες, θα προωθηθεί η
αλλαγή του εξοπλισμού στο λιμάνι, "κάτι που πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο (από την εγκατάσταση του
επενδυτή)", σύμφωνα με τον κ.Θεοφάνη. Ο ίδιος, επανέλαβε, ότι οι εταίροι της κοινοπραξίας δεν έχουν συμφέροντα σε
ανταγωνιστικά της Θεσσαλονίκης λιμάνια της περιοχής, οπότε το ελληνικό λιμάνι "δεν πρόκειται να γίνει follower", ενώ
τόνισε: "Αν δεν δημιουργήσεις υποδομές για να σου έρθουν μεγαλύτερα πλοία, δεν έχεις καμία πιθανότητα να παίξεις
γεωστρατηγικό ρόλο στις μεταφορές. Αν είσαι εντελώς αποκλεισμένος από τα λεγόμενα mainliners - τις κύριες γραμμές και εξυπηρετείσαι μόνο από feeders - τροφοδοτικές γραμμές - δεν έχεις καμία ελπίδα να ξεπεράσεις τη στενή σου
ενδοχώρα κι αυτό είναι μια πραγματικότητα, που δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί σήμερα".
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Αποχώρηση Eurobank από Ρουμανία: Στην Banca Transilvania οι Bancpost, ERB Retail
Services, και ERB Leasing
Ο Όμιλος Eurobank («Eurobank») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Banca Transilvania («ΒΤ») για την
πώληση των μετοχών που κατέχει η Eurobank στις εταιρείες Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB
Leasing IFN S.A.
Σύμφωνα με τον κ. Στ. Ιωάννου, Αναπληρωτή Δ.Σ. της Eurobank, «με την αποεπένδυση από τις θυγατρικές της στη
Ρουμανία, η Eurobank εκπληρώνει πλήρως τη σχετική δέσμευσή της για τη μείωση του ενεργητικού της στο εξωτερικό,
στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μια
συναλλαγή κεφαλαιακά θετική για την Τράπεζα».
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο όμιλος Eurobank, ο κ. Ιωάννου προσθέτει πως «η συναλλαγή με έναν τόσο αξιόπιστο
εταίρο όπως η Banca Transilvania, είναι προς το συμφέρον των πελατών, καταθετών και υπαλλήλων των ρουμάνικων
θυγατρικών μας. Εφεξής η Eurobank θα επικεντρωθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω στις βασικές αγορές της. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας στις Ρουμανικές θυγατρικές μας για τη στενή και γόνιμη συνεργασία όλα
αυτά τα χρόνια, καθώς και τα στελέχη της BT για αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα».
Ο κ. Horia Ciorcilă, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BT δηλώνει: «Η απόκτηση της Bancpost συνιστά για την
Banca Transilvania μια ευκαιρία για την επαύξηση της αξίας της μέσα από τη συνένωση των δύο τραπεζών. Η απόκτηση
θα συνεισφέρει στη στρατηγική οργανικής ανάπτυξης της BT έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω
τη θέση μας στην τοπική αγορά. Είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε με υπευθυνότητα στη νέα διάσταση της Banca
Transilvania, σε ένα νέο κεφάλαιο. Η ΒΤ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τους στόχους της για στήριξη των Ρουμάνων
επιχειρηματιών και της τοπικής οικονομίας, με σκοπό την περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες
και τους υπαλλήλους της ΒΤ. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της Eurobank για την υποστήριξη, τον επαγγελματισμό
και τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτής της συναλλαγής που είναι στρατηγικής σημασίας για
αμφότερα τα μέρη».
Η Bancpost και η Banca Transilvania θα εξακολουθήσουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους ανεξάρτητα μέχρι την λήψη
των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (NBR) και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι
οποίες αναμένονται στους επόμενους μήνες. Με την ολοκλήρωση της απόκτησης, η ΒΤ θα εργαστεί πάνω στο πλάνο
συνένωσης των δύο τραπεζών, με την υποστήριξη των ομάδων της ΒΤ και της Bancpost.
Οι τράπεζες HSBC Bank Plc και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί
Σύμβουλοι της Eurobank σε σχέση με τη συναλλαγή, και οι νομικοί οίκοι Shearman & Sterling LLP και Schoenherr si
Asociatii SCA παρείχαν νομικές συμβουλές. Η Barclays Bank PLC ενήργησε ως Μοναδικός Χρηματοοικονομικός
Σύμβουλος για τη ΒΤ σε αυτή τη συναλλαγή. Η PeliFilip παρείχε νομικές συμβουλές, ενώ η Deloitte παρείχε
χρηματοοικονομικές συμβουλές επί ορισμένων ζητημάτων λογιστικής και ελέγχων.
Τα δεδομένα της αγοράς μετά τη συμφωνία
Η Bancpost είναι η 9η τράπεζα στη Ρουμανία, με μερίδιο αγοράς περίπου στο 3% και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την
31/12/2016, ανερχόμενο στα 11,6 δισεκατομμύρια Λέι Ρουμανίας (2,5 δισεκατομμύρια Ευρώ). Η Bancpost απασχολεί
περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους μέσα από δίκτυο 150 περίπου καταστημάτων, εξυπηρετώντας περισσότερους από
1 εκατομμύριο πελάτες.
Με μερίδιο αγοράς άνω του 13%, και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 31/12/2016, ανερχόμενο στα 54,9 δισεκατομμύρια
Λέι Ρουμανίας (11,9 δισεκατομμύρια Ευρώ), η Banca Transilvania είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία. Η
ΒΤ απασχολεί πάνω από 7.000 εργαζόμενους, έχει 2,2 εκατομμύρια πελάτες και περίπου 500 καταστήματα. Η ιστορία της
ΒΤ, ενός από τα ισχυρότερα ονόματα στη Ρουμανία, και της πρώτης τράπεζας στη χώρα η οποία εισήχθη στο
Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου, ξεκίνησε πριν από περίπου 24 χρόνια, στην πόλη Cluj-Napoca, από μια ομάδα 13
ανθρώπων.
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Έκλεισε η λίστα με τις προς πώληση λιγνιτικές της ΔΕΗ
Νέο κεφάλαιο αναμένεται να ανοίξει για τη ΔΕΗ καθώς έκλεισε τεχνικά η συμφωνία για τις μονάδες που θα διατεθούν
προς πώληση μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες.
Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται αυτήν την εβδομάδα κατά την συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη με τους επικεφαλής των Θεσμών στην Αθήνα, κάτι που θα δώσει και το πράσινο φως για το
market test και την προσέλκυση επενδυτών.
Η λίστα με τις μονάδες που θα παραχωρηθούν περιλαμβάνει τη Μελίτη 1, την άδεια για τη Μελίτη 2 και τις δύο μονάδες
της Μεγαλόπολης, ενώ στη ΔΕΗ θα παραμείνει τελικά το Αμύνταιο. Ωστόσο, βούληση της επιχείρησης είναι η
αναβάθμιση των μονάδων στο Αμύνταιο σε συνεργασία με ιδιώτη επενδυτή.
Η ΔΕΗ θα έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα μετά από την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού της δυναμικού, τη
μείωση της παραγωγής πάνω από 50% και την υλοποίηση των μέτρων για τη μείωση του μεριδίου της σε επίπεδα κάτω
του 50% μέχρι το τέλος του 2019.
Οι μεγάλες αυτές αλλαγές σε συνδυασμό με τα χρωστούμενα προς προμηθευτές, διαχειριστές δικτύων κλπ τα οποία
 εκατ. ευρώ και τα συρρικνούμενα ταμειακά διαθέσιμα στα 511,797 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017
ξεπερνούν τα 670
από τα 574,567 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα καθιστούν επιτακτική ανάγκη την αναζήτηση νέων πηγών
εσόδων.
Πρόκειται για αλλαγές οι οποίες προδιαγράφουν μια εντελώς διαφορετική πορεία η οποία ήδη ταυτίζεται με μια νέα
στρατηγική την οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Μανώλης Παναγιωτάκης, σκιαγράφησε
μιλώντας την Πέμπτη στο 22ο εθνικό συνέδριο του ΙΕΝΕ με θέμα «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017».
«Σε ένα χρόνο η αγορά θα έχει διαφορετική εικόνα από σήμερα. Η ΔΕΗ θα έχει μερίδιο κάτω του 50%. Θα υπάρχουν
πολλοί ισχυροί παίκτες και αυτό θα έχει άμεση επίδραση και στη λιανική. Ως ΔΕΗ αντιμετωπίζουμε την αποεπένδυση ως
ευκαιρία. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι ένα εύλογο τίμημα με το οποίο θα στραφούμε σε άλλες επενδύσεις σε ΑΠΕ κλπ.
Πρέπει βέβαια να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια (για τα έργα στις ΑΠΕ)», επεσήμανε ο κ. Παναγιωτάκης.
Με την πώληση των μονάδων θα γίνει επένδυση ύψους 800-900 εκατ. ευρώ στη Φλώρινα , στα ορυχεία και την κατασκευή
της δεύτερης μονάδας» ανέφερε ο πρόεδρος της επιχείρησης.
Ο κ. Παναγιωτάκης σημείωσε ότι θα ανοίξουν τα ορυχεία της Βεύης και του Κλειδιού και θα δημιουργηθούν πάνω από
600 θέσεις εργασίας ενώ η επιχείρηση έχει ήδη ένα σαφές πλάνο για στροφή στις ΑΠΕ μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Η επιχείρηση έχει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 153 MW (20 αιολικά πάρκα, 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς και
28 φωτοβολταϊκούς σταθμούς εν λειτουργία) και σκοπός της εταιρείας είναι με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του
πενταετούς επιχειρηματικού της σχεδίου 2014–2018, να έχει υπερδιπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος
που διαθέτει και να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό το μερίδιο της στην αγορά.
Στόχος της ΔΕΗ είναι να λειτουργήσει στην ενοποιημένη αγορά ενέργειας στο πλαίσιο της ΕΕ και οι επενδύσεις με
έμφαση στις ΑΠΕ. «Σκοπός είναι η στήριξη της οικονομίας με όσο το δυνατόν πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια», πρόσθεσε ο
κ. Παναγιωτάκης.
Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες – Οι εκπτώσεις και το κοινωνικό τιμολόγιο
Στρατηγικός στόχος, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΗ είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας της επιχείρησης. «Θα δοθεί
έμφαση στα διμερή συμβόλαια και έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε φθηνότερη ενέργεια στους μεγάλους καταναλωτές»,
σημείωσε και πρόσθεσε ότι θα ληφθούν πρωτοβουλίες για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, κάτι το οποίο μελετήθηκε
και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κορέα. «Στην Κορέα εγκαταστάθηκαν 22 εκατομμύρια μετρητές με κόστος
1,3 δις ευρώ και μάλιστα εκεί έχουν ακριβότερα εργατικά», πρόσθεσε. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ληφθούν
πρωτοβουλίες
\ οι οποίες θα μειώνουν σημαντικά το κόστος ενώ θα γίνουν δράσεις και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
«Καμία κατηγορία καταναλωτών δεν πρέπει να είναι εκτός αγοράς», τόνισε αναφερόμενος στις ευάλωτες ομάδες. «Το
κόστος για το κοινωνικό τιμολόγιο δεν μπορούν να το επωμίζονται οι προμηθευτές. Θα πρέπει να είναι από τον
προϋπολογισμό», σημείωσε ενώ ανακοίνωσε ότι θα καθιερωθεί μηνιαίος λογαριασμός για τους καταναλωτές που
πληρώνουν ηλεκτρονικά.
Κληθείς να σχολιάσει αν θα αρθεί η έκπτωση προς τους καταναλωτές, ο κ. Παναγιωτάκης απάντησε ότι θα συνεχιστεί η
συγκεκριμένη διευκόλυνση ενώ σημείωσε ότι «η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί πρωτίστως για τη στήριξη της
κοινωνίας και της οικονομίας».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

Τι έκαναν την Παρασκευή οι 5 μετοχές που εμπλέκονται στις
αλλαγές του FTSE 25 …
Όπως ανακοινώθηκε, στα πλαίσια της προκαθορισμένης αναθεώρησης των δεικτών, αλλαγές θα
υπάρξουν στο σημαντικό δείκτη FTSE 25. Ειδικότερα και με εφαρμογή από τις 18/12 (μετά τη
λήξη των παραγώγων της Παρασκευής 15/12), από το δείκτη θα αφαιρεθούν οι μετοχές του
Ελλάκτωρα, της Τράπεζας Αττικής και της Fourlis. Και θέση των 3 αυτών εταιρειών θα μπει η
μετοχή της ΕΥΔΑΠ και της Τέρνα Ενεργειακής. Για να ρίξουμε σε αυτό το σημείο μια ματιά στο τι
έκαναν στο Χ.Α. την Παρασκευή οι 5 αυτές μετοχές, με τις δύο μετοχές που εισέρχονται στο
δείκτη να καταγράφουν καλά κέρδη, σε αντιδιαστολή με αυτές που διαγράφονται.
Μετοχή
ΕΥΔΑΠ
Τέρνα Ενεργειακή
Ελλάκτωρ
Fourlis
Attica Bank

Κλείσιμο
6,03 ευρώ
4,27 ευρώ
1,48 ευρώ
5,34 ευρώ
0,046 ευρώ

Δ%
+4,33%
+2,40%
-3,27%
-2,20%
Αμετάβλητη
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