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Τραπεζικός εφιάλτης για
νέα ανακεφαλαιοποίηση

STORY
Όταν οι αγορές 
πήγαν κόντρα 
στον Mr 5%   ΣΕΛ. 23

  ΣΕΛ. 7

ΗΠΑ - ΕΥΡΩΠΗ  
Ο ΤΡΑΜΠ ΕΣΤΕΙΛΕ 
ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ... 
ΜΠΡΑ-ΝΤΕ-ΦΕΡ

  ΣΕΛ. 16-17

• Τιµή 2,5 €

 Η απειλή «προληπτικής» νέας αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου σκιάζει το τραπεζικό 
σύστηµα, καθώς η καθυστέρηση της αξιολόγησης 
και η οικονοµικο-πολιτική αβεβαιότητα 
«καταστρέφουν» σταθερά τα κεφάλαιά του.
Οι µεγάλοι µέτοχοι προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να 
επανέλθουν µε νέες κεφαλαιακές ενέσεις στις τράπεζές τους. 

«Γκρίζα περιοχή» η δυνατότητα νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης 
από το ∆ηµόσιο. Η πορεία του πρώτου διµήνου δείχνει ήδη 
ζηµίες. Οι τραπεζίτες προειδοποιούν για το ενδεχόµενο 
η καθυστέρηση αυτή να οδηγήσει σε απώλεια και του 
δεύτερου διµήνου. Τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις σε πέντε 
χρόνια έχουν ενισχύσει τις συστηµικές τράπεζες µε 20 δισ. 
ευρώ από ιδιώτες και 32 δισ. ευρώ από κρατικά κεφάλαια.

 

 

 

Το Ελληνικό, τα αρχαία και 
ο... αντιεπενδυτικός ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τράπεζες, τα events του Λονδίνου 
και τα «καυτά» θέματα.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Η Rothschild, το μαλαισιανό fund 
και το ελληνικό χρέος.1 

Τέλος 
χρόνου

 Ο χρόνος τελείωσε 
και τα κυβερνητικά «παί-
γνια» της διγλωσσίας και 
των χρονοκαθυστερήσε-
ων για εσωτερική κατανά-
λωση πρέπει να σταµατή-
σουν τώρα! Η κυβέρνηση 
έως το Eurogroup της 
∆ευτέρας οφείλει να οδη-
γήσει τη χώρα –έστω και 
µε καθυστέρηση– σε αυτή 
την πρώτη πολιτική συµ-
φωνία. Σε µια συµφωνία 
που όµως θα ανοίξει έναν 
–δύσβατο πλέον– δρόµο 
πολλών «εµποδίων», που 
µπορεί να οδηγήσει στην 
εύρεση της οριστικής λύ-
σης στο καλύτερο σενάριο 
τον Μάρτιο, ή τον Απρί-
λιο. Η κυβέρνηση οφείλει 
να διαπραγµατευτεί τώρα 
και µε τον βέλτιστο δυνα-
τό τρόπο για το 

φ
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Πώς το φιάσκο µε 
το «χαράτσι» απειλεί 
την καταβολή 
συντάξεων
> Στον «αέρα» ο εισπρακτικός 
στόχος των 2 δισ. ευρώ. - Ποιες 
εναλλακτικές αναζητούνται.

Το µεγάλο παζάρι 
για το Eurogroup 
της ∆ευτέρας
Προς πολιτικό 
προσύµφωνο ή θρίλερ 
α λα 2015;   ΣΕΛ. 4

Τέλος για 
Μαρινόπουλο, 
αρχίζει η εποχή 
Σκλαβενίτη
Με 525 πλέον καταστήµατα 
και δάνεια 460 εκατ. ευρώ.

  ΣΕΛ. 21

> Εκτιµήσεις για κρίση ρευστότητας τον Ιούλιο, αν δεν ολοκληρωθεί 
εγκαίρως η δεύτερη αξιολόγηση.

> Ο κυκλώνας στα ελληνικά οµόλογα τροµάζει τις παγκόσµιες αγορές, 
που θεωρούν ως δείκτη ανάληψης ρίσκου το spread του 10ετούς. 

  ΣΕΛ. 24-25

Προβλέψεις-σοκ για Ελλάδα
από 5 διεθνείς οίκους

ΑΓΟΡΕΣ

Με αίµα πλήρωσε η οικονοµία 
την υπεραπόδοση των φόρωντην υπεραπόδοση των φόρωντην υπεραπόδοση των φόρωντην υπεραπόδοση των φόρων
  Εκτόξευση οφειλών και ακάλυπτων επιταγών. 
  Σε διαρκή ύφεση η πραγµατική οικονοµία.    ΣΕΛ. 10

> Αγωνιώδεις ζυµώσεις για επίτευξη 
συµφωνίας έως τον Απρίλιο, 
µε στόχο να ανοίξει το QE.

  ΣΕΛ. 5   ΣΕΛ. 11

Αµερικανικό LNG στη Μεσόγειο 
µε ελληνικά πλοία 
 Οι big business των εφοπλιστών, ο τερµατικός 
σταθµός και η γεωστρατηγική σκακιέρα.   ΣΕΛ. 26-27

Ψίθυροι...Ψίθυροι...
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> > Αγωνιώδεις ζυµώσεις για επίτευξη Αγωνιώδεις ζυµώσεις για επίτευξη 

Το άγνωστο 
παρασκήνιο µε 
Λαγκάρντ-Μέρκελ-
Ντράγκι για Ελλάδα


