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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο κίνδυνος 
του αποπλη-
θωρισµού

 Κανείς δεν θέλει µια 
µεγάλη άνοδο των τιµών. 
Και τούτο γιατί «ροκανί-
ζει» την ανταγωνιστικότη-
τα της οικονοµίας. Όπως 
συνέβη επί σειρά ετών 
στο παρελθόν στη χώρα, 
µε τις γνωστές επιπτώσεις.
Η συγκράτηση των τιµών 
και η µείωσή τους –σε συ-
γκεκριµένους όµως κλά-
δους, µετά από διαρθρω-
τικές παρεµβάσεις– είναι 
επίσης ευπρόσδεκτη. 
Αντιθέτως, µια γενικότε-
ρη πτώση τιµών, χωρίς 
φραγµό, προκαλεί ανη-
συχία. Και αυτό γιατί ενέ-
χει πολλούς και µεγάλους 
κινδύνους. 
Το «φάντασµα» του απο-
πληθωρισµού, από το 
οποίο φαινόταν 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Κύματα ανησυχίας στις αγορές, 
στα «καταφύγια» οι επενδυτές

 Οι φόβοι για την παγκόσµια οικονοµία, η 
σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας, οι ενδείξεις ύφεσης 
στη Γερµανία και η πολιτική κρίση στην Ιταλία 
προκαλούν ανασφάλεια στις αγορές.
Οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, 
εκτοξεύοντας την αξία των οµολόγων µε αρνητικά επιτόκια, 
φέρνοντας τον χρυσό σε υψηλά εξαετίας και προκαλώντας 

τριγµούς στα risk assets και κυρίως τις µετοχές. Την ίδια 
ώρα, οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε κατάσταση 
συναγερµού. Οι προοπτικές, πάντως, των ελληνικών 
οµολόγων παραµένουν θετικές στο µεσοπρόθεσµο 
διάστηµα, λόγω της πολιτικής που υιοθετεί η νέα 
κυβέρνηση, καθώς και των προσδοκιών για άρση των 
capital controls.

Μεγάλες επενδύσεις.  
Δεν είναι μόνο το Ελληνικό...

Πάτρα-Πύργος: Το έργο φάντασμα 
και ο έκπτωτος εργολάβος.

Το θετικό σήμα της αγοράς 
στις αναδιαρθρώσεις.

Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ RISK ASSETS

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Οι 2+1 «δρόµοι» 
που οδηγούν 
στη µείωση των 
πλεονασµάτων

.   ΣΕΛ. 6

  ΣΕΛ. 4-5, 16-17

Εldorado Gold: 
Η επανεκκίνηση 
της επένδυσης του 
1 δισ. και το rebound 
της µετοχής   ΣΕΛ. 21

Plan B για µείωση 
εισφορών 
χωρίς να θιγούν 
οι µελλοντικές 
συντάξεις   ΣΕΛ. 12

Τράπεζες: Πώς 
θα ελαφρύνουν 
οι ισολογισµοί 
από δάνεια 25 δισ.

  Ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες η άρση των προσκοµµάτων.    ΣΕΛ. 7Ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες η άρση των προσκοµµάτων.Ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες η άρση των προσκοµµάτων.

Πώς θα ξεµπλοκάρει 
η ρύθµιση των 120 δόσεων 
για οφειλές στα Tαµεία

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

> Οι αβεβαιότητες και οι «µαύροι κύκνοι». 
> Πώς το sell-off στις ξένες αγορές και η αύξηση 

της µεταβλητότητας επηρεάζουν το Χ.Α. 
  ΣΕΛ. 24-25

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

H διόρθωση, 
το διεθνές «αποτύπωμα» 

και η επόμενη ημέρα

από δάνεια 25 δισ.από δάνεια 25 δισ.από δάνεια 25 δισ.από δάνεια 25 δισ.από δάνεια 25 δισ.
> Αλλάζει µέχρι τέλος 
του έτους και το τοπίο 
απασχόλησης στις τράπεζες.

  ΣΕΛ. 8-9

Η ∆YΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ

   ΣΕΛ. 23    ΣΕΛ. 23

Πώς θα απογειωθούν 
οι επενδύσεις σε υδροπλάνα
  Τον προβληµατικό νόµο Σπίρτζη «ξηλώνει» η κυβέρνηση. 
Ποιοι εγχώριοι και διεθνείς παίκτες ενδιαφέρονται.

Τι ακριβώς θέλει ο Τραμπ 
για το δολάριο
Τι ακριβώς θέλει ο Τραμπ Τι ακριβώς θέλει ο Τραμπ 

> Tο 53% του ευρωπαϊκού και 
το 21% του παγκόσµιου στόλου 
αντιπροσωπεύει η ελληνική ναυτιλία.

    ΣΕΛ. 13

Πώς οι  Έλληνες 
παραµένουν 
κυρίαρχοι 
των θαλασσών

  ∆εν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ θα µείνουν 
στη δέσµευση για ένα ισχυρό νόµισµα.                                   ΣΕΛ. 18


