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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η χώρα δεν 
αντέχει άλλα 
«δράµατα»

 Μήνυµα για πολιτι-
κή σταθερότητα και ισχυ-
ρή κυβέρνηση αναµένει η 
αγορά. Έτσι ώστε να ισχυ-
ροποιηθεί η ανάπτυξη –
αναιµική σήµερα– και να 
επιστρέψουν οι επενδύ-
σεις. Σε µια συγκυρία δύ-
σκολη –όχι µόνο οικονο-
µικά, αλλά και γεωπολιτι-
κά–, σε µια περίοδο αστά-
θειας σε τοπικό και πα-
γκόσµιο επίπεδο, η χώρα 
µας έχει ανάγκη από µια 
σοβαρή διακυβέρνηση, η 
οποία δεν θα διασφαλίσει 
µόνο την ευηµερία, αλλά 
και τη σοβαρή και υπεύ-
θυνη αντιµετώπιση των 
εθνικών υποθέσεων.
Το ζητούµενο για την 
οικονοµία και για την 
αγορά είναι µια καθαρή 
λύση. 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Η αγορά ζητάει καθαρό 
μήνυμα για αλλαγή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 Η αγορά παρακολουθεί µε εξαιρετικό 
ενδιαφέρον την προεκλογική µάχη, καθώς πολλά 
θα κριθούν για την επόµενη µέρα. Αναµένει µια 
καθαρή λύση µέσα από το µήνυµα της κάλπης.
Περιµένει απάντηση στο αίτηµα για µια βιώσιµη και ισχυρή 
κυβέρνηση µε προβολή στις επόµενες εθνικές εκλογές.
Προφανώς δύο είναι τα ρεαλιστικά σενάρια. Στο πρώτο, της 

καθαρής επικράτησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, «ποντάρουν» 
το Χρηµατιστήριο, η αγορά οµολόγων, ο επιχειρηµατικός 
κόσµος αλλά και οι επενδυτές. Ενώ θα απελευθερωθεί 
και η ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού. Στο δεύτερο 
σενάριο, µιας ισχνής διαφοράς, θα ενταθούν η αβεβαιότητα 
και η ανασφάλεια στην οικονοµία και στην αγορά, µε 
αποτέλεσµα να προκληθεί νέα επιβράδυνση της ανάπτυξης. 

  Το µπαράζ επενδύσεων στην ξενοδοχειακή αγορά και τα 
νέα projects για το κέντρο της πρωτεύουσας.                 ΣΕΛ. 27 

Η Folli Follie και η καταγγελία 
για το ταμείο.

Η J.P. Morgan και οι προβλέψεις 
για τον MSCI Greece.

«Μύλος» με τον διαγωνισμό 
για το Θριάσιο ΙΙ.
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ΜΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ 
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Οι 5 αλλαγές που 
διαµορφώνουν 
την επόµενη ηµέρα 
της ∆ΕΗ .   ΣΕΛ. 21

Ο πόλεµος µε τη Huawei 
και η «µαύρη λίστα» Τραµπ
  Μετά τον αποκλεισµό του κινεζικού κολοσσού, οδηγούµα-
στε σε ένα παγκόσµιο τεχνολογικό σχίσµα.    ΣΕΛ. 19

  ΣΕΛ. 28-29

  ΣΕΛ. 4-5

Στο... περίµενε 
100.000 
µηχανικοί, γιατροί 
και δικηγόροι  
για τις 120 δόσεις 
στα Ταµεία   ΣΕΛ. 18 

Τι σχεδιάζουν Marriott, 
Accor και Four Seasons

Ελλάκτωρ: Νέες 
επενδύσεις σε 
Smart Park, Άλιµο 
και στο κτίριο
του «Έθνους»   ΣΕΛ. 20

> Το µεγάλο στοίχηµα για «περισσότερη» ή «λιγότερη» Ευρώπη. 
> Ευρωσκεπτικισµός, Brexit, εµπορικός πόλεµος και 

οικονοµική αστάθεια οι µεγάλοι κίνδυνοι. 
> Τι εκτιµούν Deutsche Bank, Goldman Sachs, Amundi, Capital.

  ΣΕΛ.  6-12

Χρηµατιστήριο: Τα 
σενάρια για την αγορά 
µε τα αποτελέσµατα 
της ευρωκάλπης

ΣΕΛ. 28-29ΣΕΛ. 28-29ΣΕΛ. 28-29ΣΕΛ. 28-29

της ευρωκάλπηςτης ευρωκάλπηςτης ευρωκάλπηςτης ευρωκάλπηςτης ευρωκάλπης
> Πώς αναµένεται να 
διαµορφωθεί η ψυχολογία 
των επενδυτών.

   Ήδη το στοκ αριθµεί 30.000 ακίνητα, µε αυξητική τάση έως το 2021. – Lobbying 
τραπεζών και επενδυτών για αναδιάταξη του εγχώριου real estate.   ΣΕΛ. 24-25

 Ήδη το στοκ αριθµεί 30.000 ακίνητα, µε αυξητική τάση έως το 2021. – Lobbying Ήδη το στοκ αριθµεί 30.000 ακίνητα, µε αυξητική τάση έως το 2021. – Lobbying Ήδη το στοκ αριθµεί 30.000 ακίνητα, µε αυξητική τάση έως το 2021. – Lobbying 

«Μεσίτες» για 100.000 
ακίνητα την επόµενη 3ετία> Μετά τις παροχές και τις 

υποσχέσεις έρχεται η ώρα 
της πραγµατικότητας.

Μετά τις παροχές και τις Μετά τις παροχές και τις Μετά τις παροχές και τις 

Στα 8 δισ. ευρώ
ο λογαριασµός της 
Eφορίας που έρχεται 
µετά τις κάλπες

    ΣΕΛ. 17

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Μονόδρομος ένα New Deal
σε μια... Γηραιά Ήπειρο
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