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Symbol:
AA

Company Name:
Alcoa Inc. Common

TOP COMPANIES
Market Cap.:
Price:
10.746B

10.08

Dividend Yield:

P/E:

1.22

17.95

Η Alcoa Inc παράγει πρωτογενές αλουμίνιο, κατασκευασμένο αλουμίνιο, και αλουμίνα, συμμετέχει στην εξόρυξη, διύλιση, σύντηξη,
κατασκευή και ανακύκλωση αλουμινίου. Η εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο κυρίως στους κλάδους μεταφορών,
συσκευασίας, κατασκευής κτιρίων, καθώς και στις βιομηχανικές αγορές με συνθετικά και τελικά προϊόντα.

MO

Altria Group, Inc

60.846B

29.88

4.00

18.31

Η Altria Group, Inc, μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται στην κατασκευή και την πώληση τσιγάρων, άκαπνων προϊόντων,
και κρασιού στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Προσφέρει τα τσιγάρα κάτω απο τις μάρκες Marlboro, Virginia Slims, Parliament,
Benson & Hedges, Basic, και L & M. Άκαπνων προϊόντων καπνού κάτω απο τις μάρκες Copenhagen, Skoal, Red Seal, Husky, και
Marlboro snus. Καθώς και μηχανικής κατασκευής μεγάλα πούρα και πίπα καπνού

AAPL

Apple Inc.

519.7B

557.34

0.67

15.71

Η Apple Inc, μαζί με τις θυγατρικές, σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προσωπικούς υπολογιστές, φορητές συσκευές
επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, και φορητές ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, καθώς και πωλεί το σχετικό
λογισμικό, υπηρεσίες, περιφερειακά, λύσεις δικτύωσης, καθώς και τρίτων ψηφιακό περιεχόμενο και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο.

MT

Arcelor Mittal NY

30.840B

19.91

3.84

16.50

Η ArcelorMittal παράγει χάλυβα. Η εταιρεία κατασκευάζει ψυχρής έλασης, electrogalvanized και με επικάλυψη, χάλυβα, πλάκες,
ειδικές μπάρες ποιότητας, και χονδρόσυρμα. Η Arcelor Mittal έχει χαλυβουργικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, την Αμερική, την
Ασία και την Αφρική.

CAT

Caterpillar, Inc.

71.167B

109.91

1.67

14.72

Η Caterpillar Inc, σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μηχανήματα έργων, μεταλλευτικής, γεωργικής, και της δασοκομίας. Η
εταιρεία κατασκευάζει επίσης κινητήρες και άλλα συναφή εξαρτήματα για τον εξοπλισμό της, και προσφέρει τη χρηματοδότηση και
ασφάλιση. Caterpillar διανέμει τα προϊόντα της μέσα από μια παγκόσμια οργάνωση των εμπόρων

COP

ConocoPhillips Co

98.767B

77.18

3.41

8.62

H ConocoPhillips λειτουργεί παγκοσμίως ως μια ολοκληρωμένη εταιρεία ενέργειας.Στους τομείς, εξερεύνησης και παραγωγής (E &
P), διερευνά, παράγει, μεταφέρει, και εμπορεύεται αργό πετρέλαιο, άσφαλτο(πίσσα), φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο,
και υγρά φυσικού αέριου. Στους τομείς διύλισης, εμπορίας καθώς και κατασκευής πετροχημικών πλαστικών, ανάπτυξης νέων
τεχνολογιών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ED

Consolidated Edis

17.368B

59.30

4.06

16.59

Η Consolidated Edison, Inc, μέσω των θυγατρικών της, παρέχει μια ποικιλία σχετικά με τα προϊόντα ενέργεια ς και υπηρεσίες. Η
εταιρεία προμηθεύει με ηλεκτρικές υπηρεσίες την Νέα Υόρκη, τα μέρη του Νιου Τζέρσεϋ, και την Πενσυλβάνια, καθώς και παρέχει
ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες χονδρικής.

DD

E.I. du Pont de N

48.272B

51.78

3.20

13.91

Η EI du Pont de Nemours and Company είναι μια παγκόσμια εταιρεία χημικών και βιολογικών επιστημών, σε τομείς όπως η
γεωργία,η βιομηχανική βιοτεχνολογία, η χημεία, η βιολογία, η επιστήμη των υλικών και της κατασκευής. Η Εταιρεία
δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για τις αγορές,
συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και των τροφίμων, των κατασκευών, ηλεκτρονικών και των επικοινωνιών.

CSCO

Cisco Systems, In

107.3B

19.93

1.25

15.40

Η Cisco Systems, Inc σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα δικτύωσης βασισμένα σε Internet Protocol (IP) και άλλα προϊόντα
που σχετίζονται με την επικοινωνία και την βιομηχανία πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Routers που διασυνδέουν δημόσια και
ιδιωτικά δίκτυα. IP τηλέφωνα, προϊόντα ασφάλειας, δικτυακής αποθήκευσης, ενοποιημένης επικοινωνίας. Συστήματα βίντεο,
περιλαμβανομένων και των ψηφιακών αποκωδικοποιητών, ασύρματα συστήματα, οπτικά προϊόντα δικτύωσης κ.α.
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