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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Και τώρα, 
να µπει τάξη 
στο χάος
 Το µεγάλο στοίχηµα 
για τη νέα κυβέρνηση από 
την προσεχή ∆ευτέρα εί-
ναι η χώρα να επιστρέ-
ψει στην «κανονικότητα». 
Να διαµορφωθεί ο «κα-
θαρός δρόµος» που επι-
θυµούν οι επιχειρηµατίες 
και οι επενδυτές, αλλά και 
η σταθερότητα που απο-
ζητούν οι πολίτες. Έπειτα 
από τόσα χρόνια αβεβαι-
ότητας, χαµένων ευκαιρι-
ών, παλινωδιών και φο-
ρολαίλαπας.
Πρέπει επιτέλους να µπει 
«τάξη» όχι µόνο στο οικο-
νοµικό πεδίο, αλλά και 
στο σύνολο της οργάνω-
σης. Στη λειτουργία του 
∆ηµοσίου και στη διαφά-
νεια, που αποτελεί το ζη-
τούµενο για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Στο New Deal Μητσοτάκη
ποντάρουν τώρα οι αγορές

 Το ισχυρό ράλι στις ελληνικές µετοχές και 
οµόλογα, το οποίο ενισχύθηκε εντυπωσιακά 
έπειτα από το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών, 
αποτελεί την αδιαµφισβήτητη απόδειξη ότι οι 
επενδυτές βλέπουν την αλλαγή πολιτικής σελίδας 
ως την απόλυτη θετική εξέλιξη για τη χώρα.
Ήδη ο πήχης των προσδοκιών των αγορών για τη νέα 

διακυβέρνηση έχει τεθεί ψηλά. Οι πρώτες µεταρρυθµίσεις 
θα είναι καθοριστικές για την ανάκτηση της επενδυτικής 
εµπιστοσύνης. Το κυβερνητικό πρόγραµµα της Ν.∆. είναι 
έτοιµο να τεθεί σε εφαρµογή από την εποµένη της κάλπης 
της 7ης Ιουλίου. Πολλοί, µάλιστα, µιλούν για ένα «Νew 
Deal», ώστε η οικονοµία να γυρίσει σελίδα και να ξεφύγει 
οριστικά από την κρίση.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το Investment Grade, οι μετοχές 
και οι αναβαθμίσεις.

Το Ιασώ, το Oaktree, το Ιατρικό 
και το rerating.

Η Attica Group, το εταιρικό 
ομόλογο και η «συσσώρευση».

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ - ΤΟ ΡΑΛΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, 
Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Τι κρύβει η 
ατζέντα Ενρία 
για τις τράπεζες
Ο επικεφαλής του SSM την 
Τρίτη στην Αθήνα για NPLs και 
κεφαλαιακή επάρκεια. .   ΣΕΛ. 4

Με ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίο 
στον δρόµο για τις 1.000 µονάδες
  Γιατί οι 4 µετοχές έχουν τραβήξει τα βλέµµατα 
των µακροπρόθεσµων αναλυτών.    ΣΕΛ. 27

  ΣΕΛ. 21

  ΣΕΛ. 5, 6-7

> Τι σηµαίνει για την Ελλάδα, 
το χρέος και τις τράπεζες 
η αλλαγή φρουράς στην ΕΚΤ.

Τι σηµαίνει για την Ελλάδα, Τι σηµαίνει για την Ελλάδα, Τι σηµαίνει για την Ελλάδα, 

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ  
πόσο θα διαφέρει 
από τη Λαγκάρντ 
του ∆ΝΤ;

    ΣΕΛ. 9

Τριπλή «νάρκη» 
µε χαράτσια στους 
επαγγελµατίες 
αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ

  ΣΕΛ. 14

Η Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν 
πρέπει πρώτα 
να πείσει... το Βερολίνο

  Οι διαιρέσεις και τα αναπάντητα ερωτήµατα του σίριαλ της 
εκλογής της παραµένουν και την επόµενη ηµέρα.              ΣΕΛ. 8

Από µηδενική βάση 
ο νέος «Νόµος Κατσέλη»

ΣΕΛ. 21ΣΕΛ. 21

> Ισχυρό ενδιαφέρον 
που µπορεί να αποφέρει 
έως 1,5 δισ. ευρώ έσοδα.

Ισχυρό ενδιαφέρον Ισχυρό ενδιαφέρον Ισχυρό ενδιαφέρον Ισχυρό ενδιαφέρον 

Πέντε µεγάλοι 
παίκτες στην... 
αφετηρία για το 30% 
του «Ελ. Βενιζέλος» ο νέος «Νόµος Κατσέλη»ο νέος «Νόµος Κατσέλη»

  Προς συνολική αναµόρφωση του πτωχευτικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις. 
– Τι θα γίνει µε την προστασία της πρώτης κατοικίας.    ΣΕΛ. 10

ΕΥΡΩΠΗ

Πώς το deal σε 
Public - Media Markt 
έβαλε «φωτιά» σε µία 
αγορά 2 δισ.   ΣΕΛ. 24-25

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

> Προς σφιχτό κυβερνητικό σχήµα µε συµµετοχή τεχνοκρατών 
και εξωκοινοβουλευτικών. – Όλα τα ονόµατα που ακούγονται.

  ΣΕΛ.  19

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ποια ονόματα «παίζουν» για 
υπουργεία και θέσεις-κλειδιά


