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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

2021 όπως... 
2004

 Ο συµβολισµός και η 
στόχευση είναι ξεκάθα-
ροι: εάν αξιοποιηθεί σω-
στά, ο εορτασµός των 200 
ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση µπορεί να 
αναδειχθεί σε ένα εµβλη-
µατικό ορόσηµο που θα 
συµβολίσει την ουσιαστι-
κή αναγέννηση της χώ-
ρας, την επανεκκίνηση 
µετά τα χρόνια της εθνι-
κής µιζέριας. Μετά την 
πολυετή κρίση, την οικο-
νοµική και πρωτίστως την 
ψυχολογική εξουθένω-
ση της ελληνικής κοινω-
νίας, είναι απολύτως απα-
ραίτητο να δοθεί ένα θετι-
κό πρόσηµο, να καλλιερ-
γηθεί µια θετική προσδο-
κία που θα δηµιουργεί µια 
νέα εθνική «έπαρση». 
Το 2021 δεν έχει 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Το στρατηγικό πλάνο για 
το comeback των τραπεζών

 Tέλη Σεπτεµβρίου ολοκληρώνεται το 
χρονοδιάγραµµα του στρατηγικού πλάνου για την 
επανενεργοποίηση του τραπεζικού συστήµατος 
µέσα στην οικονοµία. 
Ο σχεδιασµός στηρίζεται σε πέντε άξονες και στοχεύει στο 
να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στο 
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα να εκµεταλλευτεί την ευνοϊκή 

συγκυρία. Οι παρεµβάσεις αφορούν, µεταξύ άλλων, την 
άµεση κατάργηση των capital controls, την ενεργοποίηση 
των ειδικών φορέων απαλλαγής των τραπεζών από το 
ρίσκο των NPLs και την έκδοση οµολογιακών εργαλείων 
κεφαλαιακής ενίσχυσης. Με αυτές, αλλάζει άρδην το 
περιβάλλον µέσα στο οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες την 
επόµενη περίοδο και πριν από τα επόµενα stress tests.

«Ζεστό» χρήμα στα telecoms 
φέρνει η οπτική ίνα.

Οι τράπεζες και τα οφέλη 
από τα κρατικά ομόλογα.

Ο «χρησμός» της Goldman Sachs 
για τον S&P 500.

ΠΩΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΡΟΛΟ - Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ CAPITAL 
CONTROLS, Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ NPLs ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Όλο το σχέδιο 
για την είσπραξη 
του ΕΝΦΙΑ από 
τους δήµους
Πώς ο φόρος θα γίνει 
«τέλος» και θα είναι 
ανταποδοτικός. .   ΣΕΛ. 11

   ΣΕΛ. 6-7

  ΣΕΛ. 5, 8

  Προσγειώνονται οι εκτιµήσεις για τη φετινή σεζόν, 
µικρότερη η ζήτηση από τις βασικές αγορές του εξωτερικού, 
χαµηλότερες από πέρυσι οι πληρότητες.                        ΣΕΛ. 18-19

Ξεπαγώνει έργα 
2 δισ. ευρώ 
στο real estate 
το Κατάρ   ΣΕΛ. 21

Creta Farms: Τα 
κρίσιµα ορόσηµα 
για την επιβίωση

  ΣΕΛ. 20

> Tι θα κάνει η ΕΚΤ, τα µηνύµατα 
για την οικονοµία και οι εκτιµήσεις 
επενδυτικών τραπεζών.

Τι σηµαίνει για τις
αγορές η µείωση
των επιτοκίων
από τη Fed

    ΣΕΛ. 4, 24-25

Η επιστροφή 
των funds και 
η περίπτωση 
MIG - Farallon

Προσγειώνονται οι εκτιµήσεις για τη φετινή σεζόν, 

Η ατμομηχανή 
της οικονομίας 
χρειάζεται... νέα καύσιμα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΩΣΤΑ 
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

• Τιµή 2,5 €

   Η κοσµογονία στην αγορά ηλεκτρισµού, οι νέες ευκαιρίες 
και οι προϋποθέσεις εκσυγχρονισµού της επιχείρησης .    ΣΕΛ. 17

Η κοσµογονία στην αγορά ηλεκτρισµού, οι νέες ευκαιρίες Η κοσµογονία στην αγορά ηλεκτρισµού, οι νέες ευκαιρίες Η κοσµογονία στην αγορά ηλεκτρισµού, οι νέες ευκαιρίες Η κοσµογονία στην αγορά ηλεκτρισµού, οι νέες ευκαιρίες 

Οι προκλήσεις και το σχέδιο
του νέου CEO για την 
επόµενη µέρα της ∆ΕΗ

TOYΡIΣMOΣ

Τα µεγάλα έργα που... 
«ξυπνούν» την αγορά
  Κατασκευές-υποδοµές, ενέργεια και οικοδοµή στο 
επίκεντρο. - To στοίχηµα για άµεσα οφέλη στο ΑΕΠ.

Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση για τις κατασκευαστικές µετοχές    ΣΕΛ. 27

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

> Οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων 
µετά το 7µηνο ράλι των blue chips, το stock picking 

και ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης. 
  ΣΕΛ. 22-23, 25

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το «Greek Bet» 
και το μέτωπο 

των αναβαθμίσεων

MIG - FarallonMIG - FarallonMIG - FarallonMIG - FarallonMIG - Farallon
> Οι στόχοι των µεγάλων 
επενδυτικών γκρουπ και τα νέα 
µοντέλα δανεισµού.

  ΣΕΛ. 9


