
 ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ Χ.Α. ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΤΟ «ΡΑΛΙ» ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑ

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ 9 7 7 1 7 9 2 1 1 1 0 0 7 53

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 511 • Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η πρώτη 
αναπτυξιακή 
∆ΕΘ

 Για πρώτη φορά έπειτα 
από πολλά χρόνια η ∆ιε-
θνής Έκθεση Θεσσαλονί-
κης δεν έχει να κάνει ούτε 
µε τα Μνηµόνια και την 
προσπάθεια απεγκλωβι-
σµού από αυτά, ούτε µε 
αόριστες εξαγγελίες παρο-
χών. Η οµιλία του πρωθυ-
πουργού από το βήµα της 
φετινής ∆ΕΘ θα έρθει να 
πιστοποιήσει την αλλαγή 
σελίδας. Πραγµατοποιεί-
ται σε µια πάρα πολύ θετι-
κή συγκυρία για τη χώρα.
Η ελληνική οικονοµία 
κοιτά µε αισιοδοξία το 
µέλλον. Απαλλαγµένη 
πλέον από τους περιορι-
σµούς στην κίνηση κεφα-
λαίων, µε µια εξαιρετική 
πορεία στην αγορά οµο-
λόγων, αλλά και

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Γιατί οι μετοχές υστερούν 
όταν τα ομόλογα καλπάζουν

 Η αντίθετη πορεία που έχουν ακολουθήσει το 
τελευταίο διάστηµα οι µετοχές στο Χρηµατιστήριο 
και τα ελληνικά οµόλογα έχει προκαλέσει αίσθηση.
Τη στιγµή που οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων 
καταγράφουν διαρκώς νέα ιστορικά χαµηλά, η Λ. Αθηνών 
βρέθηκε σε κλοιό έντονων πιέσεων και στασιµότητας, 
αν και τις τελευταίες ηµέρες έδειξε σηµάδια «άµυνας» 

και ανάκτησης δυνάµεων. Ποιοι είναι οι λόγοι της 
διαφοροποίησης, πώς τα ελληνικά assets έχουν 
ευθυγραµµιστεί απόλυτα µε την τάση που κυριαρχεί στις 
διεθνείς αγορές, οι ενδείξεις ότι το Χρηµατιστήριο αποκτά 
τους καταλύτες που µπορούν να ενισχύσουν µια νέα 
ανοδική κίνηση και ο ρόλος της διαρκώς εντεινόµενης 
αστάθειας στο διεθνές περιβάλλον. 

Η ιερή περιουσία και ο διαγωνισμός 
για ασφάλιση ακινήτων.

Η Κυριακούλης, ο βασικός μέτοχος 
και ο δανεισμός της εταιρείας του.

Τι «βλέπει» η J.P. Mοrgan για 
τις μετοχές.

ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑSSETS. ΤΟ ΑΣΤΑΘΕΣ 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΛΙΜΑ, Ο ΡΟΛΟΣ-ΚΛΕΙ∆Ι ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

ΟΙ ∆ΙΑΚΟΠEΣ 
ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Πώς «παγώνει» 
στο 1,4% για 17 
χρόνια το επιτόκιο 
εξυπηρέτησης του 
δηµόσιου χρέους

.   ΣΕΛ. 8

Η επιστροφή στην 
κανονικότητα έπειτα 
από 4 χρόνια στον «γύψο»
  Τι θα κρίνει την επιστροφή των καταθέσεων 
- Ποια τα οφέλη για οικονοµία-επιχειρήσεις.    ΣΕΛ. 9

  ΣΕΛ. 21

  ΣΕΛ. 4-5, 24-25

Τράπεζες: Σαφή 
σηµάδια βελτίωσης 
δείχνουν τα 
αποτελέσµατα 
του α' εξαµήνου

  ΣΕΛ. 18-19

  Λαγκάρντ, Φον ντερ Λάιεν, Γκεοργκίεβα στους 
ψηλότερους «θώκους» των ΕΚΤ, Κοµισιόν, ∆ΝΤ.    ΣΕΛ. 13

Ξεκινά η µάχη του 
1 δισ. για το καζίνο 
στο Ελληνικό   ΣΕΛ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Τα πολλαπλά κέρδη της 
επίσκεψης Μητσοτάκη στο 

Βερολίνο

> ∆ιαγραφές έως και 80% 
για οφειλές από καταναλωτικά 
δάνεια έως και 50.000 ευρώ.

∆ιαγραφές έως και 80% ∆ιαγραφές έως και 80% 

Με µέσο «κούρεµα» 
30%-35% οι νέες 
ρυθµίσεις των 
στεγαστικών δανείων

    ΣΕΛ. 7 ΣΕΛ. 21ΣΕΛ. 21

> Η ανάσα σωτηρίας για 
το επόµενο 12µηνο και
οι κινήσεις που ακολουθούν.

> Η αναβάθµιση του διεθνούς κύρους της χώρας 
και η ανάδειξή της ως επενδυτικού προορισµού. 

> Πώς θα υλοποιηθεί το «πράσινο» επενδυτικό σχέδιο 
για την επόµενη δεκαετία.

  ΣΕΛ.  14-15

Η ανάσα σωτηρίας για Η ανάσα σωτηρίας για Η ανάσα σωτηρίας για Η ανάσα σωτηρίας για 

∆ΕΗ: Τα 900 εκατ. 
που εξασφαλίζουν 
το restart της 
επιχείρησης

Λαγκάρντ, Φον ντερ Λάιεν, Γκεοργκίεβα στους 

Τρεις Ευρωπαίες στην 
«κορυφή» της οικονομικής 
και πολιτικής εξουσίας

Όλο το σχέδιο για τη διαχείριση 
των αποθεµατικών 4 δισ. 
των επικουρικών ταµείων    ΣΕΛ. 10-11των επικουρικών ταµείωντων επικουρικών ταµείων
  Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο - Πώς θα εµπλακούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
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