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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οικονοµία 
σε πήλινα πόδια

 Τα καµπανάκια κινδύ-
νου ηχούν. Επιβεβαιώ-
νοντας αυτό που η αγορά 
γνωρίζει πολύ καλά.
H ανάκαµψη της ελληνι-
κής οικονοµίας δεν έχει 
στέρεες βάσεις. Στηρίζε-
ται σε πήλινα πόδια.
∆εν είναι απλώς ο ρυθ-
µός ανάπτυξης που επι-
βραδύνεται (µε την επί-
δοση του τριµήνου να εί-
ναι άνοδος του ΑΕΠ µόνο 
κατά 1,3%), επιβεβαιώ-
νοντας τις εκτιµήσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος, 
του ΣΕΒ και του ΙΟΒΕ ότι 
η ανάκαµψη φέτος θα εί-
ναι αργή καθώς δεν έχει 
βασιστεί στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, αλλά 
και τις προειδοποιήσεις 
του ESM και

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

4+1 λόγοι δείχνουν 
τις 1.000 μονάδες

 Το Ελληνικό Χρηµατιστήριο έχει πολλούς 
λόγους να αποτελεί το κορυφαίο στοίχηµα των 
επενδυτών, ανοίγοντας ξανά τον δρόµο προς το 
ψυχολογικό όριο των 1.000 µονάδων, επίπεδα 
που έχει να «δει» από τον ∆εκέµβριο του 2014.
Σύµφωνα µε το µπαράζ εκθέσεων ξένων οίκων και 
εγχώριων χρηµατιστηριακών εταιρειών, τα περιθώρια 

ανόδου για τις ελληνικές µετοχές είναι ακόµα µεγάλα. 
PIMCO, UBS, Natixis, Citigroup, Wood & Co. και άλλοι 
οίκοι εκτιµούν πως η επίτευξη της αυτοδυναµίας από τη νέα 
κυβέρνηση θα «µεταδώσει» το ράλι ευρύτερα στην αγορά, 
εκτός από τις τράπεζες και τα blue chips. Ενώ η αύξηση της 
επενδυτικής εµπιστοσύνης θα ενισχύσει το re-rating 
των ελληνικών µετοχών.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  Το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά το ήµισυ σε σχέση µε την περίοδο 
1991-2001.                                                                                    ΣΕΛ. 20

Τρία roadshows αλλάζουν 
το κλίμα στο Χρηματιστήριο.

Έντονο πολιτικό χρώμα στη 
φετινή συνέλευση του ΣΕΒ.

Το Πόρτο Καρράς, το fund 
και η... αγορά χρόνου.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ, ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΤΟ RE-RATING 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ... FOLLOW THE MONEY ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΚΑΚΗ ΦΗΜΗ - 
ΚΑΚΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Η µηδενική 
περίοδος χάριτος 
των δανειστών 
και οι «νάρκες» 
στην οικονοµία

.   ΣΕΛ. 7

Το θερµό καλοκαίρι 
της ελληνικής κρουαζιέρας
  Προς αύξηση 8% στις προσεγγίσεις πλοίων. - Επιστρέφουν 
οι µεγάλοι ξένοι παίκτες.    ΣΕΛ. 23

  ΣΕΛ. 6

  ΣΕΛ. 4-5

> Μυτιληναίος, Περιστέρης, 
Κοπελούζος, Elpedison και 
Καράτζης σε θέση µάχης.

ΑΚΤΩΡ: Το χρυσό 
Μετρό του Κατάρ 
έχει ελληνική 
σφραγίδα   ΣΕΛ. 21

Προς νέα έξοδο 
στις αγορές µέχρι 
τέλος Ιουλίου 

ΣΕΛ. 6

τέλος Ιουλίου τέλος Ιουλίου τέλος Ιουλίου τέλος Ιουλίου τέλος Ιουλίου 
> Στόχος η αξιοποίηση 
του θετικού κλίµατος που 
διαµορφώνεται για τη χώρα και 
η προσέλκυση κεφαλαίων.

Μυτιληναίος, Περιστέρης, Μυτιληναίος, Περιστέρης, Μυτιληναίος, Περιστέρης, 

Κούρσα 
για 5 νέες 
επενδύσεις στο 
φυσικό αέριο

    ΣΕΛ. 24-25

Πώς οι κατασχέσεις 
γονάτισαν τη μεσαία τάξη

ΜΑΥΡΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

> Πάνω από µισό εκατοµµύριο φορολογούµενοι υπέστησαν 
µέτρα αναγκαστικής είσπραξης, εκτινάσσοντας το σύνολο 

των κατασχέσεων σε 1,2 εκατοµµύρια.
  ΣΕΛ.  10-11

«Άνθρακες» οι 
120 δόσεις για 
χρέη στα Ταµεία
Η ελάχιστη συµµετοχή 
διαψεύδει τις προσδοκίες.

  ΣΕΛ. 15

Το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά το ήµισυ σε σχέση µε την περίοδο 

Οι ΗΠΑ κλείνουν 10 
χρόνια ανάπτυξης, αλλά 
κανείς δεν γιορτάζει...

  Η στρατηγική για την επόµενη 3ετία, µε προσδοκία για 
αύξηση κατά 40% των χορηγήσεων κάθε χρονιά.    ΣΕΛ. 8-9

Η στρατηγική για την επόµενη 3ετία, µε προσδοκία για Η στρατηγική για την επόµενη 3ετία, µε προσδοκία για 

Σχεδιάζουν comeback µε νέα δάνεια 
10 δισ. ευρώ και σαρωτικές ρυθµίσεις


