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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα σύννεφα 
διεθνώς 
πυκνώνουν...

 Σε κάθε ευκαιρία οι 
προειδοποιήσεις ακού-
γονται όλο και πιο ηχη-
ρά. Οι εστίες κινδύνου πυ-
κνώνουν και οι πιθανό-
τητες επιβράδυνσης της 
οικονοµίας της γηραιάς 
ηπείρου γίνονται όλο και 
πιο ισχυρές.
Η κινητοποίηση της ΕΚΤ 
αλλά και της Fed αποδει-
κνύει τη διεθνή ανησυ-
χία. Το ίδιο και η «συζήτη-
ση» που ξεκίνησε στο τε-
λευταίο Eurogroup για τη 
χρήση και δηµοσιονοµι-
κών εργαλείων ενίσχυσης 
της ζήτησης της οικονοµί-
ας της Ε.Ε.
Η Ελλάδα προς το παρόν 
έχει τη δική της δυναµική. 
Τα τελευταία στοιχεία για 
το εµπορικό

• Τιµή 2,5 €

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

  ΣΕΛ. 2

Τι ζητούν τα funds για να 
«αγοράσουν» το ελληνικό story

 Με «όπλο» το µεταρρυθµιστικό έργο και τις 
ταχύτατες παρεµβάσεις για τόνωση επενδύσεων 
και ανάπτυξης, η Ελλάδα θέτει υποψηφιότητα 
για να αποτελέσει ένα νέο bull story στις αγορές.
Η αλλαγή κλίµατος έγινε φανερή στο roadshow στο 
Λονδίνο, ενώ στο «µικροσκόπιο» των funds βρέθηκαν 
οι τράπεζες. Η µείωση των NPLs και οι προοπτικές που 

ανοίγονται για την άµεση ελάφρυνση των τραπεζικών 
ισολογισµών µέσω του APS θεωρoύνται κοµβικό στοιχείο 
της νέας «εποχής». Σταθερότητα στην εφαρµογή της 
κυβερνητικής πολιτικής ήταν το βασικό «αίτηµα» προς τον 
ΥΠΟΙΚ, Χρήστο Σταϊκούρα. Επόµενος σταθµός είναι οι 
ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός προγραµµατίζει σειρά επαφών 
µε ξένους ηγέτες και µεγάλα επενδυτικά funds.

Creta Farms: Οι «7» υποψήφιοι, 
η παράταση και η κρίσιμη γ.σ.

J.P. Morgan: Πόσο θα διαρκέσει ο 
κύκλος των αρνητικών επιτοκίων.

Ο ΟΤΕ, η επιτυχία του ομολόγου  
και οι «ανοιχτοί δρόμοι».

H AMΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ-«ΚΛΕΙ∆Ι» ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ BULL STORY

ΕΚΚIΝΗΣΗ 
ΜΙΑΣ STARTUP: 
Η ΜEΘΟ∆ΟΣ 
STEALTH

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Τράπεζες: Το 
σχέδιο «Ηρακλής» 
και ο άθλος της 
µείωσης των 
κόκκινων δανείων

.   ΣΕΛ. 9

Το ασανσέρ στις τιµές, 
η πολεµική ρητορική 
και οι φόβοι των αγορών   ΣΕΛ. 24-25

BREXIT

  ΣΕΛ. 4, 6-7, 17

∆ΕΗ: Ξεπερνά τον 
πρώτο «σκόπελο» 
∆εν θα τεθεί ζήτηµα 
βιωσιµότητας στα αποτελέσµατα 
εξαµήνου.   ΣΕΛ. 21

  Παρά το πολιτικό-συνταγµατικό χάος στη Βρετανία, 
οι προσπάθειες επίτευξης συµφωνίας µε την Ε.Ε. εντείνονται.

Ούριος άνεµος για τα 
αιολικά της ΤΕΡΝΑ  
στις ΗΠΑ   ΣΕΛ. 20

> Τι πυροδοτεί το 
ενδιαφέρον. – Στα 30.000 
ακίνητα το στοκ.

Τι πυροδοτεί το Τι πυροδοτεί το Τι πυροδοτεί το 

Συνωστισµός 
επενδυτών
για τα ακίνητα 
των τραπεζών

Παιχνίδι για γερά 
νεύρα στο χείλος 
του γκρεμού   ΣΕΛ. 18

Όλο το σχέδιο για τη µείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών 
των ελεύθερων επαγγελµατιών   ΣΕΛ. 12-13των ελεύθερων επαγγελµατιών των ελεύθερων επαγγελµατιών 
Τα σενάρια για τις κρατήσεις που θα καταβάλλουν οι επιχειρηµατίες από το 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

Πώς το ελληνικό... 
διαβατήριο ξεκλειδώνει 
την επένδυση των 8 δισ.

> Τι σηµατοδοτεί η αλλαγή των µετοχικών ισορροπιών. 
– Πώς η πλευρά Λάτση βγήκε µπροστά για να προχωρήσει 

το έργο. – Πώς θα καλυφθεί η αύξηση των 650 εκατ. 
  ΣΕΛ.  19

> Τα µυστήρια των συνεχών 
παρεµβάσεων στη 
διατραπεζική αγορά.

Τα µυστήρια των συνεχών Τα µυστήρια των συνεχών Τα µυστήρια των συνεχών 

Πoύ το πάει 
η Fed; Γιατί έριξε 
278,2 δισ. δολ.
στην αγορά;

    ΣΕΛ. 8   ΣΕΛ. 10

Το Ιράν κρατά όµηρο την 
παγκόσµια οικονοµία.   ΣΕΛ. 23


