
Τι κρύβει η επανεμφάνιση 
του Innovation Brain για ΕΒΖ;

«Τέλος εποχής» από την Glencore 
για τον  Τέλη Μυστακίδη.

Forthnet: Ο Antenna, η Nomura 
και o «βαλτωμένος» διαγωνισμός. 
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  
Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ

ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΠΑΦΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ-ΗΠΑ, ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ Η ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ - Η ΑΠΕΙΛΗ 
ΒΙΑΙΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΑΝ ΧΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  ΣΕΛ. 4-5

Ανάπτυξη µε 
πήλινα πόδια

 Τα επίσηµα στοιχεία, 
το ένα µετά το άλλο, επι-
βεβαιώνουν ότι η άνοδος 
του ΑΕΠ στηρίζεται σε 
πήλινα πόδια. Οι επενδύ-
σεις βρίσκονται σε τέλµα, 
οι εξαγωγές δεν αυξάνο-
νται όσο θα έπρεπε και ο 
κίνδυνος πληµµύρας εισα-
γωγών αρχίζει να πραγ-
µατώνεται. Η αδυναµία 
της κυβέρνησης να ολο-
κληρώσει τις µεταρρυθµί-
σεις πλέον αποδεικνύεται 
εκ του αποτελέσµατος.
Αποδεικνύεται, µάλιστα, 
ότι οι κυβερνώντες επιβα-
ρύνουν συνειδητά, ακόµα 
περισσότερο, την οικονο-
µία, συνεχίζοντας την τα-
κτική τού «δεν πληρώνω» 
στις οφειλές προς τους ιδι-
ώτες. Και τούτο για 
να θρέψουν

• Τιµή 2,5 €

ΓΑΛΛΙΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Η ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
«ΤΣΑΚΙΣΕΙ» ΤΟΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

  ΣΕΛ. 2

Folli Follie: 
Στα χέρια των 
οµολογιούχων 
η επιβίωση   ΣΕΛ. 21

∆ίνουν τα λεφτά 
οι Ιταλοί και κλείνει 
το deal του ∆ΕΣΦΑ

  ΣΕΛ. 13

Πώς η Motor Oil 
θα αυξήσει 
κατά 80 εκατ. 
τα κέρδη της 

  ΣΕΛ. 20

Η υπόθεση Huawei «τινάζει 
στον αέρα» την εκεχειρία 
Τραµπ - Σι Τζινπίνγκ
 Η Μενγκ Γουανζού είναι η πρώτη πολίτης της Κίνας που 
κινδυνεύει µε κάθειρξη λόγω της πολιτικής κυρώσεων.    ΣΕΛ. 15

Οι 3 μήνες που θα κρίνουν 
τα πάντα για τις τράπεζες

  ΣΕΛ. 12

Ποιοι και γιατί αποσταθεροποιούν τον Γάλλο πρόεδρο.   ΣΕΛ. 14

 Ποιοί και γιατί αποσταθεροποιούν τον Γάλλο πρόεδρο.   

 Με εξαντληµένα πλέον τα περιθώρια για 
την αποµείωση των «κόκκινων» δανείων, 
οι τράπεζες υποχρεώνονται στο δικό τους 
«ή ταν ή επί τας» µε ριζοσπαστικές «λύσεις» 
µέσα στο πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους.  
Οι απαιτήσεις  της EKΤ και των αγορών είναι πλέον 
ανελαστικές, καθώς το οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον 

δεν δίνει περιθώρια άλλων καθυστερήσεων. Τα «εργαλεία» 
που έχουν εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα για την αποµείωση 
των «κόκκινων» δανείων έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή 
για να αποκαταστήσουν την εµπιστοσύνη στο τραπεζικό 
σύστηµα. Στις διοικήσεις των τραπεζών δροµολογούνται 
«πρωτοβουλίες» άλλης κατεύθυνσης, ώστε να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος ανακεφαλαιοποιήσεων ή συγχωνεύσεων.

> Έως και 33 φορές 
το παγκόσµιο ΑΕΠ οι θέσεις 
ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου.

Ποιοι και γιατί αποσταθεροποιούν τον Γάλλο πρόεδρο.

Τα «κίτρινα γιλέκα» 
κλονίζουν Μακρόν 
και Ευρωζώνη

> Το ανησυχητικό «σήµα» από την αντιστροφή της καµπύλης 
των οµολογιακών αποδόσεων.

> Τα επιτόκια, ο εµπορικός πόλεµος και το θολό τοπίο στις τράπεζες.
  ΣΕΛ.  24-25

Μόχλευση-σοκ 
στα παράγωγα 
απειλεί µε νέα 
«Lehman Brothers»

ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ

Πού σκοντάφτει 
το year-end ράλι

    ΣΕΛ. 7

Σε χώρα οφειλετών 
µετατράπηκε η Ελλάδα
  12 δισ. ευρώ νέες οφειλές σε Εφορίες και Ταµεία το 2018. 
- Οι 4 στους 5 οφειλέτες αδυνατούν να ρυθµίσουν τα χρέη τους.    ΣΕΛ. 10-11  

φ
Αποχωρεί οριστικά 
η BlackRock από 
την επένδυση στο 
Academy Gardens

ΣΕΛ. 12

Academy GardensAcademy GardensAcademy GardensAcademy GardensAcademy Gardens
> Πούλησε το ακίνητο 
και ακυρώνει την επένδυση 
των 300 εκατ.  


