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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 63

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 512 • Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΙΕΘΝΗΣ  ΚΡΙΣΗ

Το διπλό 
µήνυµα 
της Λαγκάρντ

 Η τοποθέτηση της κυ-
ρίας Λαγκάρντ, σύµφω-
να µε την οποία το ύψος 
των πρωτογενών πλεονα-
σµάτων στα οποία έχει δε-
σµευθεί η Ελλάδα είναι 
υπερβολικό και οπωσδή-
ποτε αντιαναπτυξιακό, δι-
καιολογηµένα προκάλεσε 
θετικές αντιδράσεις στην 
Αθήνα. 
Η τέως επικεφαλής του 
∆ΝΤ επιστρέφει στην Ευ-
ρώπη για να αναλάβει 
τις τύχες του ευρώ από τη 
θέση της προέδρου της 
ΕΚΤ σε µια εξαιρετικά 
δύσκολη συγκυρία. Και 
επιλέγει στην πρώτη αυτή 
επίσηµη δηµόσια «ακρό-
ασή» της µπροστά στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο, εν όψει 
ανάληψης

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Ανατροπή στις τράπεζες 
με νέο νόμο-«σκούπα»

 Η θεσµική κατοχύρωση ενός νέου τραπεζικού 
τοπίου µε στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της 
οικονοµίας έρχεται µε νέο νόµο τον Οκτώβρη. 
Επιχειρείται η συστηµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος 
των «κόκκινων» δανείων δηµιουργώντας µια νέα 
«δευτερογενή αγορά», που θα επιτρέψει την «τιτλοποίηση» 
και µετάλλαξή τους σε διαπραγµατεύσιµα assets. 

Ταυτόχρονα διαµορφώνει νέους όρους χρηµατοδότησης 
της οικονοµίας, ειδικά στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, 
ρυθµίσεις του πτωχευτικού δικαίου, βελτίωση του 
εξωδικαστικού συµβιβασµού. Οι ρυθµίσεις αυτές 
στοχεύουν, επίσης, στο να βγάλουν την Ελλάδα από τη 
θέση του «αγκαθιού», που εµποδίζει την ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ενοποίησης στην Ευρωζώνη. 

Forthnet: Πώς ήρθε στο προσκήνιο 
η πρόταση Μαρινάκη.

Οι αψιμαχίες long και short 
και τα ορόσημα στο Χ.Α.

Το μήνυμα Σταϊκούρα για τα 
πρωτογενή πλεονάσματα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
∆ΙΚΑΙΟ - ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ 
ΣΟΒΑΡΟΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Το «QE» του 
ESM α λα ΕΚΤ 
και το ελληνικό 
ενδιαφέρον
Αγορές οµολόγων σε 
πρωτογενή και δευτερογενή 
αγορά. .   ΣΕΛ. 10

Σε αχαρτογράφητα 
νερά οι διεθνείς αγορές
  Από τους εµπορικούς πολέµους στην ύφεση, την αύξηση 
θέσεων στα οµόλογα και τη χρηµατιστηριακή αναταραχή.

   ΣΕΛ. 12-13, 14-15

  ΣΕΛ. 16-17

  ΣΕΛ. 4-5

Πώς η κυβέρνηση 
θα λύσει τον 
«γόρδιο δεσµό» 
των συµβασιούχων

  ΣΕΛ. 18

  Ποιες είναι οι δηµοφιλείς και ανερχόµενες πλατφόρµες 
για... επενδύσεις χωρίς αγορά ακινήτου.                          ΣΕΛ. 42-43

Κλείνει η αριστερή 
παρένθεση για την 
Eldorado Gold   ΣΕΛ. 23

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τι ζητούν τα funds 
για να «μπουν» 

στις τραπεζικές μετοχές

> Το αδιέξοδο του Μπόρις Τζόνσον, 
το «καµένο» τελεσίγραφο και το 
παιχνίδι µε τις πρόωρες εκλογές.

Το αδιέξοδο του Μπόρις Τζόνσον, Το αδιέξοδο του Μπόρις Τζόνσον, 

Brexit: Γιατί 
το βρετανικό 
δράµα δεν βρίσκει 
λύτρωση

    ΣΕΛ. 20-21 ΣΕΛ. 16-17

> Οι ευκαιρίες και οι παγίδες 
της νέας ρύθµισης για φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις.

> Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, 
πού εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους. 

  ΣΕΛ.  6

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες Οι ευκαιρίες και οι παγίδες Οι ευκαιρίες και οι παγίδες Οι ευκαιρίες και οι παγίδες Οι ευκαιρίες και οι παγίδες 

120 ∆ΟΣΕΙΣ: Όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζουν 
και να προσέξουν 
οι οφειλέτες

Ποιες είναι οι δηµοφιλείς και ανερχόµενες πλατφόρµες 

Το crowdfunding, 
ανερχόμενη τάση 
στην κτηματαγορά

Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, >>> Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, >>>>> Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, Πού δίνουν έµφαση, ποιους στόχους θέτουν, 

Τι συζήτησαν Ζαββός και  Ένρια στη Φρανκφούρτη
> Το ελληνικό APS και οι εντολές του SSM.   ΣΕΛ. 11

Το crowdfunding, Το crowdfunding, 
REAL ESTATE

Τιµή 2,5 €• Τιµή 2,5 €

Ανάπτυξη και επενδύσεις 
στην πρώτη γραµµή του Κ. Μητσοτάκηστην πρώτη γραµµή του Κ. Μητσοτάκηστην πρώτη γραµµή του Κ. Μητσοτάκηστην πρώτη γραµµή του Κ. Μητσοτάκηστην πρώτη γραµµή του Κ. Μητσοτάκη
To πακέτο των φοροελαφρύνσεων και η έµφαση στις µεταρρυθµίσεις.   ΣΕΛ. 7, 8, 9
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