
Τα «τερτίπια» των ξένων οίκων 
και των αναλυτών.

Κι όμως η Morgan Stanley 
«ψηφίζει» Ευρώπη.

Τo Χ.Α., οι ξένες αγορές, 
η «ψαλίδα» και οι τράπεζες.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΣΕΛ. 2

 Άποψη
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Επιτέλους, 
η σελίδα 
άλλαξε

 Τα καλά νέα τις τελευ-
ταίες ηµέρες διαδέχο-
νται το ένα το άλλο. Το κό-
στος δανεισµού του ελλη-
νικού ∆ηµοσίου υποχώ-
ρησε στα ίδια επίπεδα µε 
αυτά της Ιταλίας. Και τού-
το παρά το γεγονός ότι η 
χώρα τελεί εκτός επενδυ-
τικής βαθµίδας.
Η Κοµισιόν επιβεβαίωσε 
πως ο ρυθµός ανάπτυξης 
της Ελλάδας ήταν –και θα 
παραµείνει– ταχύτερος 
από αυτό που µέχρι τώρα 
πίστευε. Αναµένει πλέ-
ον άνοδο του ΑΕΠ κατά 
2,4% φέτος, δηλαδή δι-
πλάσια σχεδόν από αυτήν 
της Ευρωζώνης.
Οι ξένοι οίκοι και αναλυ-
τές εκτιµούν ότι, µε βάση 
τα νέα αυτά

• Τιµή 2,5 €

 Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα «γράφουν 
ιστορία», κατακτώντας ολοένα και σηµαντικότερα 
ορόσηµα. Η «βουτιά» στο κόστος δανεισµού του 
ελληνικού ∆ηµοσίου ανέρχεται πλέον στο 62% 
από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. 
Ως αποτέλεσµα, η απόδοση του 10ετούς έχει υποχωρήσει 
ακόµα και κάτω του 0,9%, µε τις εκτιµήσεις των αναλυτών 

να κάνουν λόγο για περαιτέρω αποκλιµάκωση. Πλέον 
ανοίγει ο δρόµος στις εγχώριες επιχειρήσεις να δανειστούν 
µε πολύ χαµηλότερα επιτόκια, ενώ εξυπηρετούνται 
οι διαπραγµατεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης µε 
τους πιστωτές για τις διεκδικήσεις των χαµηλότερων 
πλεονασµάτων. Θέµα χρόνου οι αναβαθµίσεις από ξένους 
οίκους και οι νέες εκδόσεις.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΝΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ ΤΟ QE ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ - ΕΡΧΕΤΑΙ «ΒΡΟΧΗ» ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΤΙ ΕΚΤΙΜΟΥΝ HSBC - CITIGROUP

  ΣΕΛ. 6-7

  Απειλείται ο κυβερνητικός συνασπισµός. Καχεκτική 
ανάπτυξη και απουσία επενδύσεων.                                ΣΕΛ. 15

Γιατί θα συνεχιστεί 
το ράλι στα ομόλογα

    ΣΕΛ. 5

 ΤΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 1%

φ
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ΛΑΡΚΟ: Πώληση 
µέχρι τον Γενάρη 
του 2021, αλλιώς 
πτώχευση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 2

ΝΑ ΜΑΘΑIΝΕΙΣ 
ΠAΝΤΑ ΑΠO 
ΤΗΝ ΠΡAΞΗ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Αναγκαστικές 
πτωχεύσεις για 
συστηµατικούς 
κακοπληρωτές 
στα Ταµεία .   ΣΕΛ. 9

Τα µυστικά για 
το φορoλογικό 
«διαζύγιο» 
των συζύγων .   ΣΕΛ. 14

Τι κρύβει το νέο 
θρίλερ µε τη 
Folli Follie .   ΣΕΛ. 22

AEGEAN

  Απειλείται ο κυβερνητικός συνασπισµός. Καχεκτική  Απειλείται ο κυβερνητικός συνασπισµός. Καχεκτική 

Πολιτικός και 
οικονομικός 
κλονισμός στη 
«μετα-Μέρκελ» 
Γερμανία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο κοροναϊός αλλάζει τα 
δεδομένα και για την Ελλάδα

> Από τις εντυπωσιακές 
εξαγωγές και τα κέρδη, 
στην παρακµή και τις ζηµίες.στην παρακµή και τις ζηµίες.στην παρακµή και τις ζηµίες.στην παρακµή και τις ζηµίες.

  ΣΕΛ. 18

«∆ιαβατήριο» τα stress tests 
για τις τιτλοποιήσεις

«Ανοίγει φτερά» µε επένδυση
-µαµούθ 6,5 δισ. δολαρίων
   Η παραγγελία των νέων αεροσκαφών Α320neo και 
τα οφέλη για τον ελληνικό αεροµεταφορέα.   ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 5

> Ο αφορισµός από Μέρκελ-Σαρκοζί, 
οι εκκλήσεις Τρισέ και το εντυπωσιακό 
comeback της Ελλάδας. 

Πώς ο «Ηρακλής» 
κλείνει τον µαύρο 
κύκλο της... 
Ντοβίλ

  «Αγκάθι» τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης, 
ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ.    ΣΕΛ. 10-11

«Αγκάθι» τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης, «Αγκάθι» τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης, 

> 500.000 Κινέζοι µέχρι το 2021 ήταν ο στόχος πριν τον Covid-19. 
> Η διακοπή της σύνδεσης Ελλάδας-Κίνας από την Αir China, 

µεγάλη χαµένη η Σαντορίνη, τι θα γίνει µε τα συνέδρια.
  ΣΕΛ. 24-25


