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Symbol: Dividend Yield:
ADM 2.14

BAC 0.50

BDX 2.24

BHP 2.99

CHD 1.53

GLW 1.86

GM N/A

MOS 0.36

FSLR 0.93

Η General Motors Co κατασκευάζει και εμπορεύεται  νέα αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες για τις 

ειδικές ανάγκες των οδηγών, OnStar προστασία οχημάτων, εξυπηρέτηση, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, την συντήρηση, XM δορυφορικό 

ραδιόφωνο,  διάφορα χαρακτηριστικά για την εμπορική χρήση και πολλά άλλα. Η General Motors προσφέρει τα οχήματα και τις 

υπηρεσίες της σε όλο τον κόσμο.

Mosaic Company (T 23.368B 54.93 10.49

Η Mosaic Company, παράγει και διανέμει θρεπτικές ουσίες των καλλιεργειών στις αγροτικές κοινότητες που βρίσκονται στη Βόρεια 

Αμερική και σε άλλες χώρες. Κύρια προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν συμπυκνωμένα φωσφορικά άλατα, και ποτάσα.

First Solar, Inc. 2.352B 27.20 N/A

Η First Solar, Inc σχεδιάζει και κατασκευάζει φωτοβολταϊκά στοιχεία. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία λεπτού φιλμ ημιαγωγών 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για την παραγωγή ηλιακών συλλεκτών.

General Motors Co 40.052B 25.58 5.54

H BHP Billiton Limited είναι μια διεθνής εταιρεία ενεργειακών πόρων. Κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η 

μεταλλευτική έρευνα και παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, σιδηρομεταλλεύματος, χρυσού, τιτάνιου, σιδηροκράματα, 

νικέλιου και συμπύκνωμα χαλκού, καθώς και εξερεύνησης, παραγωγής και διύλισης πετρελαίου .

Church & Dwight C 6.963B 48.90 23.05

Η Church & Dwight Co., Inc. παράγει διττανθρακικό νάτριο και με βάση το διττανθρακικό νάτριο προϊόντα. Η εταιρεία πωλεί τα 

προϊόντα της, κυρίως με τα εμπορικά σήματα TROJAN (προφυλακτικά) και  ARM & HAMMER, στους καταναλωτές σε βιομηχανικούς 

πελάτες και διανομείς. Η Church & Dwight Co παρέχει επίσης προϊόντα όπως η σόδα, αποσμητικά  χαλιών , και απορρυπαντικά 

πλυντηρίων ρούχων, καθώς και σαπούνια Brillo.

Corning Incorpora 20.863B 13.74 7.60

Η Corning Incorporated κατασκευάζει και επεξεργαζεται ειδικά προίόντα γυαλιού και κεραμικών παγκοσμίως. Λειτουργεί σε πέντε 

τομείς: τεχνολογίες display-απεικόνισης, Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ειδικών Υλικών, και Επιστήμες της Ζωής. 

BHP Billiton Limi 198.6B 74.61 8.64

Η εταιρία Archer Daniels-Midland προμηθεύει, μεταφέρει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται βασικά γεωργικά προϊόντα 

και τα προϊόντα αυτών. Η εταιρεία επεξεργάζεται τους ελαιούχους σπόρους, καλαμπόκι, βρώμη, κριθάρι, φιστίκια και το σιτάρι. Η 

Archer Daniels-Midland επεξεργάζεται επίσης την παραγωγή προϊόντων τα οποία έχουν κυρίως δύο τελικές χρήσεις 

περιλαμβανομένων των τροφίμων ή των συστατικών των ζωοτροφών.

Bank of America C 87.061B 8.11 799.00

Η Bank of America Corporation δέχεται καταθέσεις και προσφέρει τραπεζικές εργασίες, επενδυτικές εργασίες, διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και άλλα οικονομικά και διαχείρισης κινδύνου προϊόντα και υπηρεσίες. Η Εταιρεία έχει μια 

θυγατρική στεγαστικής πίστης, καθώς και μια επενδυτικής τραπεζικής και κινητών αξίών χρηματιστηριακή θυγατρική.

Becton, Dickinson 16.241B 77.30 14.01

Η Becton, Dickinson and Company είναι μια παγκόσμια ιατρική εταιρεία τεχνολογίας που ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη, 

κατασκευή και πώληση ιατρικών συσκευών, συστημάτων οργάνων και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται από ιδρύματα  

υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητές της επιστήμης της ζωής, κλινικά εργαστήρια, στη φαρμακευτική βιομηχανία και το ευρύ κοινό.

Archer-Daniels-Mi 20.901B 31.59 13.83
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