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Symbol:
NOK

Company Name:
Nokia Corporation

SPECIAL STORIES
Market Cap.:
Price:
18.662B

5.03

Dividend Yield:

P/E:

10.90

N/A

Η Nokia Corporation κατασκευάζει και πωλεί κινητές συσκευές, και προσφέρει στο Internet και ψηφιακή χαρτογράφηση και
υπηρεσίες πλοήγησης σε όλο τον κόσμο

POT

Potash Corporatio

36.729B

42.77

0.65

12.28

Η Potash Corporation of Saskatchewan Inc. παράγει ποτάσα, φωσφορικά και άζωτο, για την γεωργική βιομηχανία και την
βιομηχανία σε όλο τον κόσμο. Η εταιρία διεξάγει εργασίες στον Καναδά, την Χιλή, τις Η.Π.Α. την Βραζιλίακαι το Τρινιντάντ.

SNE

Sony Corporation

20.985B

20.91

N/A

N/A

Η SONY CORPORATION κατασκευάζει προϊόντα ήχου, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, σησκευές τηλεπικοινωνιών, βασικές συσκευες και
προϊόντα τεχνολογίας των πληροφοριών για τις αγορές καταναλωτών και επαγγελματιών. Άλλες επιχειρήσεις της Εταιρίας
περιλαμβάνουν μουσική, εικόνες, Computer Entertainment, και online businesses.

TSM

Taiwan Semiconduc

76.297B

14.72

3.60

16.46

Η Ταϊβάν Semiconductor Manufacturing Company Ltd κατασκευάζει ολοκληρωμένα κυκλώματα που βασίζονται σε ιδιόκτητα σχέδια
της. Η εταιρεία προσφέρει ένα πλήρες σύνολο των ολοκληρωμένων διαδικασιών κατασκευής κυκλωμάτων για την κατασκευή CMOS
λογικής, μικτής λειτουργίας, volatile και non-volatile μνήμη και BiCMOS τσιπ. Ταϊβάν Semiconductor είναι μια θυγατρική της Philips
Electronics NV

TTM

Tata Motors Ltd T

17.966B

28.31

1.61

9.64

Η Tata Motors Limited, είναι μια εταιρεία αυτοκινήτων, δραστηριοποιείται στην κατασκευή και την πώληση των εμπορικών και
επιβατικών οχημάτων κατά κύριο λόγο στην Ινδία. Η εταιρεία προσφέρει αυτοκίνητα, οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν,
και οχήματα άμυνας, καθώς και αναπτύσσει ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την προσωπική και τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
Επίσης δραστηριοποίητε στη διανομή και την εμπορία αυτοκινήτων.

ISRG

Intuitive Surgica

20.801B

528.68

N/A

42.73

Εταιρεία παραγωγής μηχανημάτων ρομποτικής ιατρική(Da Vinci surgery),με τεράστια περιθώρια προόδου.

AMGN

Amgen Inc.

54.237B

68.53

0.53

16.84

Η Amgen ανακαλύπτει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται φαρμακευτικά προϊόντα βασισμένα στην κυτταρική και μοριακή
βιολογία. Η εταιρεία εστιάζει την έρευνά της σχετικά με εκκρινόμενη πρωτεΐνη και μικρά θεραπευτικά μόρια, με ιδιαίτερη έμφαση
στις νευροεπιστήμες και τον καρκίνο. Η Amgen επικεντρώνεται στους τομείς της αιματολογίας, του καρκίνου, στις λοιμώδεις
ασθένειες, την ενδοκρινολογία, την νευροβιολογία, και τις φλεγμονές.

TEVA

Teva Pharmaceutic

39.241B

44.44

2.13

14.48

Η Teva Pharmaceutical Industries Ltd, είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία αναπτύσσει, κατασκευάζει και
εμπορεύεται γενικά και επώνυμα ανθρώπινα φάρμακα καθώς και ενεργά φαρμακευτικά συστατικά.

NUAN

Nuance Communicat

7.973B

25.87

1.01

172.84

Η Nuance Communications, Inc. παρέχει λύσεις ομιλίας και απεικόνισης για επιχειρήσεις και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Τα
προϊόντα της εταιρίας περιλαμβάνουν την αναγνώριση ομιλίας, το σύστημα διεύθυνσης κλήσεων, καθώς και ένα προϊόν μετατροπής
κειμένου σε λόγο.
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