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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 5, 6-7

Η αγορά και 
το στοίχηµα της 
κυβερνητικής 
σταθερότητας

 Οι συνθήκες που επι-
κράτησαν στις αγορές τις 
προηγούµενες ηµέρες δεί-
χνουν ότι κάτι αλλάζει στις 
προσδοκίες. Πλέον γίνε-
ται φανερή η προσδοκία 
για µια επόµενη ηµέρα µε 
καθαρό ορίζοντα.
Αυτό φάνηκε και κατά την 
έκδοση του 10ετούς οµο-
λόγου, αλλά και στην πο-
ρεία της χρηµατιστηρια-
κής αγοράς. Η οποία υπό 
άλλες συνθήκες, σε τετα-
µένο πολιτικό κλίµα, θα 
είχε πιθανότατα διαφορε-
τική συµπεριφορά. Έγινε 
ξεκάθαρο και από τις ανα-
φορές του οίκου Moody’s 
που συνόδευσαν την ανα-
βάθµιση της ελληνικής οι-
κονοµίας.

• Τιµή 2,5 €

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ 
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΕΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ   ΣΕΛ. 2

Νέο τοπίο για τράπεζες, 
αγορές μετά το 10ετές

 Η έκδοση δεκαετούς οµολόγου αποδείχθηκε 
επιτυχής ως τακτική στη δεδοµένη συγκυρία. 
∆εν απαλλάσσει όµως από το ενδεχόµενο 
κινδύνων, µέσα στο επόµενο δίµηνο, την 
αναχρηµατοδότηση του χρέους.
Η υποδοχή της έκδοσης από τις αγορές αλλάζει προς 
το παρόν το περιβάλλον, βελτιώνοντας τις προοπτικές 

έκδοσης τραπεζών και επιχειρηµατικών οµολόγων, αλλά 
και τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Παρεµβάσεις 
στο βραχυπρόθεσµο και το «ακριβό» χρέος (δάνειο ∆ΝΤ) 
στα σχέδια του Ο∆∆ΗΧ. Κίνδυνοι µέσα στο επόµενο δίµηνο 
από τον συσχετισµό µε το ιταλικό χρέος. Ανοικτό το θέµα 
αναπροσαρµογής των περιοριστικών µέτρων της ΕΚΤ 
στις ελληνικές τράπεζες για την κατοχή κρατικού χρέους.

  Κοινοβουλευτική «Eβδοµάδα των Παθών» για την Τερέζα Μέι.

Η Επ. Ανταγωνισμού και η ειδική 
μεταχείριση των ξένων ομίλων.

Πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες 
στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

J.P. Morgan: Η Wall Street και 
οι επαναγορές ιδίων μετοχών.

ΠΩΣ ΕΠHΡΕΑΖΕΤΑΙ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ - ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑ - ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

> Τα µηνύµατα της ExxonMobil 
και η επιτάχυνση των ερευνών 
στην Ελλάδα.

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

    ΣΕΛ. 19

Ε9: Πώς θα το 
διορθώσετε πριν 
τον νέο ΕΝΦΙΑ

  ΣΕΛ. 13

Aegean: Ρεκόρ 
υπερκάλυψης για το 
εταιρικό οµόλογο

  ΣΕΛ. 46

> Η αναβάθµιση από τη Moody’s και το «φρέσκο» χρήµα 
που εισρέει στην αγορά.

> Ποιοι είναι οι καταλύτες που µπορούν να συντηρήσουν 
την άνοδο και ποιες οι παγίδες.

  ΣΕΛ.  24-25

Επενδύσεις άνω του 1δισ. ευρώ 
µεταµορφώνουν τον τουρισµό
 Νέα projects σε Μύκονο, Κρήτη, Κω, Κέρκυρα, Σκιάθο, 
Σιθωνία. Έρχεται ο Αστέρας.                                                 ΣΕΛ. 20-21

Τα µηνύµατα της ExxonMobil Τα µηνύµατα της ExxonMobil Τα µηνύµατα της ExxonMobil 

Ο «Γλαύκος» της 
Κύπρου φέρνει 
πιο κοντά το αέριο 
της Κρήτης

φ
«Κούρεµα» έως 100% 
στις προσαυξήσεις µε 
εφάπαξ εξόφληση 
οφειλών στο ΙΚΑ

Intralot: Η 
επόµενη ηµέρα 
µετά την Τουρκία

  ΣΕΛ. 27

Τρικυµία στον 
Πειραιά για COSCO 
και κυβέρνηση   ΣΕΛ. 22

  ΣΕΛ. 8

«Αμερικανικό» 
momentum για τις 
τραπεζικές μετοχές

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Πώς έφτιαξαν 
φορολογικό σύστηµα-τέραςφορολογικό σύστηµα-τέραςφορολογικό σύστηµα-τέραςφορολογικό σύστηµα-τέρας
   Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην έµµεση φορολογία – Ουραγός στην άµεση 
φορολογία – Εξοντωτική φορολογία επιχειρήσεων.   ΣΕΛ. 10-11

Ελιγμοί, παροχές 
και στο βάθος... χάος   ΣΕΛ. 15
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οφειλών στο ΙΚΑ
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οφειλών στο ΙΚΑοφειλών στο ΙΚΑοφειλών στο ΙΚΑοφειλών στο ΙΚΑοφειλών στο ΙΚΑοφειλών στο ΙΚΑ

ΣΕΛ. 8ΣΕΛ. 8ΣΕΛ. 8

οφειλών στο ΙΚΑοφειλών στο ΙΚΑ

ΣΕΛ. 8

> Στη νέα ρύθµιση 
εντάσσονται εργοδοτικά 
ασφαλιστικά χρέη.


