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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γιατί η αγορά 
ανησυχεί 
για το κυνήγι 
µαγισσών

 Το κλίµα πόλωσης που 
καλλιεργεί η κυβέρνη-
ση µε αιχµή του δόρατος 
τη σκανδαλολογία, πέραν 
της κοντόφθαλµης πολι-
τικής στόχευσης, έχει και 
µια άλλη διάσταση, καθα-
ρά οικονοµική. ∆ιότι µπο-
ρεί να επιδιώκεται η όξυν-
ση, µε προφανή στόχο 
τη συσπείρωση του εκλο-
γικού κοινού στο οποίο 
απευθύνεται, ωστόσο εί-
ναι σαφές ότι το νοσηρό 
πολιτικό κλίµα που καλλι-
εργείται λειτουργεί υπονο-
µευτικά όχι µόνο ως προς 
το επίπεδο της πολιτικής 
αντιπαράθεσης, αλλά και 
ως προς την οικονοµία. 
∆εν είναι τυχαίο ότι σε 
κάθε ευκαιρία,

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

• Τιµή 2,5 €

ΚAΝΤΕ ΤΑ 
ΤΑΞI∆ΙΑ ΣΑΣ 
ΠΙΟ ΕΥΧAΡΙΣΤΑ

  ΣΕΛ. 2

Πού οδηγεί το ράλι σε 
ομόλογα και μετοχές

 Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα –καίτοι 
παραµένουν σε διαβάθµιση «junk»– µαζί και 
οι εγχώριες µετοχές µπαίνουν ξανά στο ραντάρ 
των επενδυτών.
Το εξαιρετικά χαµηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, 
που θα µειωθεί περαιτέρω µετά την προεξόφληση του 
δανείου του ∆ΝΤ, η πολύ «ρηχή» αγορά οµολόγων και οι 

επερχόµενες νέες αναβαθµίσεις του χρέους είναι ορισµένοι 
από τους καταλύτες της ανόδου. Οι εισροές κεφαλαίων 
από ξένα κυρίως χαρτοφυλάκια συνεχίζονται και η απόδοση 
του 5ετούς και του 10ετούς οµολόγου καταγράφει 
νέα ιστορικά χαµηλά. Αντίστοιχα, οι τραπεζικές µετοχές 
καταγράφουν υπερ-αποδόσεις, ενώ οι δεικτοβαρείς τίτλοι, 
µε ελάχιστες εξαιρέσεις, κινούνται ανοδικά. 

  Σε κλοιό ξένων αγοραστών η αγορά. Ανοδικά κινούνται 
οι τιµές για ποιοτικά κτίρια γραφείων και καταστηµάτων.

Το νέο μοντέλο στα δημόσια έργα 
και ο «μαθηματικός τύπος».

«Δώρο Πάσχα» 400 εκατ. 
από τα λεωφορεία.

Η συνεργασία Μαρτίνου-Βενιάμη 
σε διεθνές ναυτιλιακό deal.

Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 25ΑΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΒΑΘΜΙ∆Α. ΠΟΥ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Τα 3 µέτωπα µε τους 
θεσµούς και το 
moratorium λόγω 
ευρωεκλογών

  ΣΕΛ. 10

Ο Τραµπ «επιτίθεται» στην Ευρώπη 
µετά την ανακωχή µε την Κίνα 
   «Ορεκτικό» δασµών στις νέες ευρωαµερικανικές συνοµι-
λίες. Συντονισµός αλλά και επιφυλάξεις µεταξύ Βρυξελλών 
και Πεκίνου.                                                                                 ΣΕΛ. 18-19

Η «ένεση» 1 δισ. 
στα ταµεία της ∆ΕΗ 
και η εξόφληση 
του οµολόγου   ΣΕΛ. 26

Τι θα φέρει η 
πέµπτη θητεία 
Νετανιάχου   ΣΕΛ. 20

Ζητούνται άμεσα επενδυτές 
για τιτλοποίηση 25 δισ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

> Οι κινήσεις από Eurobank, Alpha Bank, Εθνική 
και Πειραιώς και ο ρόλος του ΤΧΣ. 

> Τέλη Απριλίου οι δεσµευτικές προσφορές για το πρώτο 
χαρτοφυλάκιο στεγαστικών NPLs, ύψους 2 δισ. ευρώ, 

που θα τιτλοποιηθεί.
  ΣΕΛ.  4

Brexit: Τι σηµαίνει 
η παράταση 
του βρετανικού 
θρίλερ θρίλερ 
> Τα ρίσκα και τα σενάρια 
ενός εύθραυστου 
συµβιβασµού.

    ΣΕΛ. 15

> Το «κούρεµα» των συντάξεων και 
η πληρωµή των νέων εισφορών.

  ΣΕΛ. 9

φ
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120 δόσεις
Τα οφέλη και οι 
«γκρίζες ζώνες» 
της ρύθµισης για 
τα χρέη στα Ταµεία

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  
ΠΟΛΕΜΟΣ

Επένδυση 200 εκατ. 
στο real estate από 
Πανγαία, Grivalia 
και Trastor    ΣΕΛ. 24-25

   Η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση του 
φόρου εισοδήµατος ήταν η πιο πρόσφατη επιβάρυνση.   ΣΕΛ. 8

 Η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση του Η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση του Η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση του 

Η εξόντωση της µεσαίας τάξης 
βήµα-βήµα από το 2015 έως σήµερα

  ΣΕΛ. 5, 6-7, 21


