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Symbol:
GD

Company Name:
General Dynamics

TOP COMPANIES
Market Cap.:
Price:
25.709B

72.05

Dividend Yield:

P/E:

2.62

10.44

H General Dynamics Corporation παρέχει επαγγελματικά αεροπλάνα, οχήματα μάχης, οπλικά συστημάτα και πυρομαχικά,
στρατιωτικά και εμπορικά πλοία, και επικοινωνίες και προϊόντα της τεχνολογίας πληροφοριών και υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο.

GSK

GlaxoSmithKline P

222.9B

44.96

5.39

27.55

H GlaxoSmithKline plc, μαζί με τις θυγατρικές της, δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία
φαρμακευτικών προϊόντων και καταναλωτικά προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία. Φαρμακευτικών προϊόντων σε διάφορες
θεραπευτικές περιοχές που περιλαμβάνουν αναπνευστικές, HIV, του κεντρικού νευρικού συστήματος, αντιβακτηριδιακή προστασία,
μεταβολικές, εμβόλια, ογκολογία και έμετο, καρδιαγγειακή και της ουρογεννητικής, και δερματολογικά.

MSFT

Microsoft Corpora

270.7B

32.26

1.50

11.61

Η Microsoft Corporation αναπτύσσει, αδειοδοτεί, και υποστηρίζει μια σειρά προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών για διάφορους
υπολογιστές σε όλο τον κόσμο

LLY

Eli Lilly and Com

44.160B

39.86

4.92

10.21

Η Eli Lilly and Company ανακαλύπτει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπους και ζώα.
Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Στα Προϊόντα της Eli Lilly περιλαμβάνονται προίόντα
νευροεπιστήμης , προϊόντα των ενδοκρινών αδένων, φάρμακα κατά των λοιμώξεων, των καρδιαγγειακών παραγόντων, προϊόντα
ογκολογίας , και προϊόντα υγείας των ζώων.

HBC

HSBC Holdings, pl

158.0B

44.53

4.47

9.58

Η HSBC Holdings plc είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου HSBC. Η Εταιρεία παρέχει μια ποικιλία διεθνών τραπεζικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, του εμπορίου, των κινητών αξιών,
των κεφαλαιαγορών, θησαυροφυλάκια, ιδιωτική και επενδυτική τραπεζική, καθώς και ασφάλιση. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε
παγκόσμιο επίπεδο.

IBM

International Bus

234.5B

202.42

1.49

15.39

Η International Business Machines Corporation (IBM), παρέχει λύσεις πληροφορικής μέσω της χρήσης της προηγμένης τεχνολογίας
της πληροφορίας. Οι λύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν τεχνολογίες, συστήματα, προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό, και τη
χρηματοδότηση. Η IBM προσφέρει τα προϊόντα της μέσω των παγκόσμιων πωλήσεων της και την οργάνωση της διανομής, καθώς
και μέσα από μια ποικιλία από τρίτα μέλη και μεταπωλητές.

JNJ

Johnson & Johnson

178.6B

65.08

3.50

18.67

Η Johnson & Johnson δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη, στην κατασκευή και πώληση διαφόρων προϊόντων σε
παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: καταναλωτικά,
Φαρμακευτικά και τα ιατρικά βοηθήματα και Diagnostics.

MON

Monsanto Company

42.473B

79.33

1.47

24.81

Η Monsanto Company, παρέχει γεωργικά προϊόντα για τους αγρότες. Επιχειρηματικοί τομείς της Εταιρείας είναι οι σπόροι και η
γονιδιωματική. Η Monsanto παράγει ένα ευρύ φάσμα σπόρων και αναπτύσσει βιοτεχνολογικά τα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους
αγρότες για τον έλεγχο των εντόμων και των ζιζανίων καθώς και παρέχει σε άλλες εταιρείες σπόρων γενετικό υλικό και τα
βιοτεχνολογικά αναπτυσσόμενα χαρακτηριστικά της για τις δικές τους μάρκες σπόρων.

VOD

Vodafone Group Pl

137.4B

26.88

1.26

12.46

Η Vodafone Group Public Limited Company παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρει τις
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε περίπου 370 εκατομμύρια πελάτες. Υπηρεσίες μηνυμάτων. Υπηρεσίες δεδομένων κινητών.
Σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε περίπου 6 εκατομμύρια πελάτες Και υπηρεσίες χονδρέμπορου μεταφορέα σε πωλήσεις σε
περίπου 40 χώρες της Αφρικής. Σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί συσκευές με το σήμα της Vodafone
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