
Σε ποια ακίνητα υπάρχουν 
προοπτικές ανάκαµψης 
και επενδυτικό ενδιαφέρον 
 Τι διαπιστώνουν και τι εκτιµούν Pricewaterhouse 
και 4 ειδικοί της κτηµαταγοράς.
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ 20 ∆ΙΣ. ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΟΙΑ FUNDS 
ΣΟΡΤΑΡΑΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΣΚΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το τραπεζικό ράλι και η 
παγίδα των short sellers

  ΣΕΛ. 6-7, 8-9

 Οι τραπεζικές µετοχές αποτελούν το µεγάλο 
«στοίχηµα» της χρηµατιστηριακής αγοράς για το 
2018. Το πρόσφατο τραπεζικό ράλι ενισχύθηκε 
και από το short covering ξένων funds, που εδώ 
και καιρό έχουν πάρει θέσεις short.
«Κλειδί» για τη συνέχεια θα είναι η εξέλιξη σε σχέση µε την 
ανάγκη ή µη νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 

Παρά τις σχετικές εκτιµήσεις στα µέσα της περασµένης 
χρονιάς, που τροφοδότησαν και τις πιέσεις στο ταµπλό, 
πλέον η πιθανότητα να χρειαστούν οι τράπεζες νέα κεφάλαια 
έχει περιοριστεί σηµαντικά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρά 
την πρόσφατη ανάκαµψη, οι τραπεζικές κεφαλαιοποιήσεις 
εξακολουθούν να υπολείπονται σηµαντικά σε σχέση µε την 
πραγµατική αξία τους. 2018: 

Πρόκληση 
και αυταπάτες

 Η µεγάλη πρόκληση 
για τον επόµενο χρόνο, το 
2018, είναι αναµφίβολα 
η πολυαναµενόµενη «έξο-
δος» από τα Μνηµόνια. 
Η κυβέρνηση, µέχρι στιγ-
µής τουλάχιστον, «πουλά-
ει» στην κοινή γνώµη και 
σε µια ταλαιπωρηµένη 
για επτά χρόνια κοινωνία 
όχι µόνο την έξοδο από 
το Μνηµόνιο, αλλά την 
«καθαρή» έξοδο, δηλαδή 
το τέλος κάθε µνηµονια-
κής δέσµευσης... Η ευαι-
σθησία της στο θέµα αυτό 
χτυπάει «κόκκινο» κάθε 
φορά που κάποιος τολµά 
να σηκώσει το... πέπλο. 
Και να εξηγήσει ότι δεν 
υπάρχει µεγαλύτερη αυτα-
πάτη από αυτήν της «κα-
θαρής» εξόδου.

• Τιµή 2,5 €
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Οι Τσέχοι, η Casinos Austria και 
το project στο Ελληνικό. 

Το φίνις στο Χ.Α., οι τραπεζικές 
μετοχές και το stock picking.

Ο δύσκολος στόχος των 
ιδιωτικοποιήσεων και τα 2-3 δισ.

1 

  ΣΕΛ. 32-33
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Πήραν µέτρα 
14 δισ. και 
«έχασαν» δόσεις 
19 δισ. ευρώ19 δισ. ευρώ19 δισ. ευρώ19 δισ. ευρώ
> Ολέθριες επιπτώσεις 
σε αγορά και κοινωνία από τις 
καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ 
ΟΙ «ΑΛΛΑΓΕΣ» ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ

  ΣΕΛ. 4

Οι 3 ρυθµίσεις 
για τα χρέη των 
ελεύθερων 
επαγγελµατιών
Όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζουν οι οφειλέτες 
του ΕΦΚΑ.   ΣΕΛ. 12-13

REAL ESTATE

Τράπεζες: Στόχος 
η µείωση των 
κόκκινων δανείων 
κατά 15 δισ. 
το 2018   ΣΕΛ. 18, 31

Ένα θαύµα 
αναζητεί πλέον 
η ΕΒΖ
Στην κόψη του ξυραφιού 
πλέον η εταιρεία.   ΣΕΛ. 11

  ΣΕΛ. 10   ΣΕΛ. 17

φ
Πώς ο Γ. Κορρές 
ενέδωσε 
στο φλερτ 
των funds

ΣΕΛ. 17

των fundsτων funds
> Γιατί, έχοντας απορρίψει διψήφιο 
αριθµό προτάσεων, έκλεισε 
το deal µε M. Stanley και Profex.

Πού να επενδύσετε:
Οι 50 top μετοχές 

για το 2018

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ

> Πώς θα κινηθεί η παγκόσµια οικονοµία, 
πού προβλέπεται συνέχιση της ανάπτυξης 

και πού διαπιστώνεται κόπωση.
  ΣΕΛ.  19-29
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• Τιµή 2,5 €

Έρχονται κατασχέσεις - εξπρές 
για οφειλές προς την Εφορίαγια οφειλές προς την Εφορίαγια οφειλές προς την Εφορίαγια οφειλές προς την Εφορία
  Οι 3 κινήσεις των Αρχών µε στόχο την εξασφάλιση 5 δισ. ευρώ.    ΣΕΛ. 5


