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2009 22,9  22,9 22,92196 40,1 40,1 40,12662 19,7 19,7 19,73355
2010 -35,6  -35,6 -35,61414 -53,0 -53,0 -53,01251 0,4 0,4 0,43368
2011 -51,9  -51,9 -51,9680 -79,0 -79,0 -79,0263 -28,9 -28,9 -28,92394
2012 33,4  33,4 33,4908 -13,9 -13,9 -13,9226 35,8 35,8 35,83251
2013 28,1  28,1 28,11163 -20,5 -20,5 -20,5180 -0,2 -0,2 -0,23245
2012 8,6III -7,4 20,9739 6,8 -40,2 19,3281 9,8 -1,5 23,42630

33,4IV 33,4 22,8908 -13,9 -13,9 -19,4226 35,8 35,8 23,63251
2013 -4,3I 19,2 -4,3869 -44,2 -58,0 -44,2126 -8,7 13,2 -8,72967

-6,6II 38,7 -2,5848 -40,1 -42,4 7,3135 4,1 58,9 14,13385
11,7III 37,2 19,61014 -33,9 -46,7 10,4150 13,9 40,8 9,43703
28,1IV 28,1 14,71163 -20,5 -20,5 20,3180 -0,2 -0,2 -12,43245

2012 -10,2Éïýí./Jun. -52,2 16,3611 -10,5 -75,9 30,4235 -11,0 -36,6 25,62130
-12,0Éïýë./Jul. -50,3 -2,0599 -21,1 -75,6 -11,8207 -18,6 -43,5 -8,51948
-4,9Áýã./Áug. -29,4 8,0647 -19,4 -63,1 2,1212 -21,4 -31,6 -3,41883
8,6Óåðô./Sept. -7,4 14,3739 6,8 -40,2 32,5281 9,8 -1,5 39,72630

17,8Ïêô./Oct. -0,9 8,4801 13,9 -5,3 6,6299 8,4 -8,3 -1,32595
18,9ÍïÝì./Nov. 18,6 1,0809 -10,1 -19,2 -21,0236 8,7 2,9 0,32603
33,4Äåê./Dec. 33,4 12,2908 -13,9 -13,9 -4,2226 35,8 35,8 24,93251

2013 8,7Éáí./Jan. 28,3 8,7987 -9,2 -57,2 -9,2206 14,6 47,5 14,63724
11,0Öåâñ./Feb. 35,6 2,21008 -24,0 -56,9 -16,4172 15,0 54,3 0,43738
-4,3ÌÜñô./Mar. 19,2 -13,8869 -44,2 -58,0 -26,6126 -8,7 13,2 -20,62967
7,3Áðñ./Apr. 39,2 12,1974 -38,2 -51,5 10,7140 12,9 40,1 23,73671
11,7ÌÜéïò/May 93,1 4,21015 4,4 30,9 69,0236 5,4 102,1 -6,63427
-6,6Éïýí./Jun. 38,7 -16,5848 -40,1 -42,4 -42,6135 4,1 58,9 -1,33385
-2,6Éïýë./Jul. 47,8 4,4885 -44,9 -39,9 -8,0125 5,7 76,4 1,63437
-0,9Áýã./Áug. 39,1 1,7900 -37,1 -32,8 14,2142 -1,1 70,8 -6,53215
11,7Óåðô./Sept. 37,2 12,71014 -33,9 -46,7 5,1150 13,9 40,8 15,23703

30,9Ïêô./Oct. 48,3 17,21188 -16,1 -36,6 26,9190 44,8 81,3 27,14706
31,7ÍïÝì./Nov. 47,8 0,61196 -12,2 -15,9 4,7199 6,2 32,6 -26,63453
28,1Äåê./Dec. 28,1 -2,81163 -20,5 -20,5 -9,5180 -0,2 -0,2 -6,03245

2014 1,2Éáí./Jan. 19,3 1,21177 -0,3 -12,7 -0,3179 -1,4 -14,1 -1,43199
12,7Öåâñ./Feb. 30,0 11,31310 10,9 16,1 11,2200 6,4 -7,7 7,93451
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Ãåíéêüò Äåßêôçò ×Á / ATHEX Composite Index

ÐçãÞ: ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí (×Á)/ Source: Athens  Exchange (ATHEX).

(2) ÂÜóç Äåßêôç 31.12.1980=100 ÌïíÜäåò / Index Base: 31.12.1980=100 Units.

(1) Aðü ôïí ÉáíïõÜñéï 2006 åöáñìüæåôáé ç äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíç êëáäéêÞ êáôÜôáîç FTSE Dow Jones industry Classification Benchmark (ICB) óôï ×ñçìáôéóôÞñéï 
Áèçíþí/ Since January 2006, the internationally known sector classification FTSE Dow Jones industry Classification Benchmark (ICB) is applied in Athex.

(3) ÂÜóç Äåßêôç 30.12.2005=5000 ÌïíÜäåò / Index Base: 30.12.2005=5000 Units.
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