
ΑΓΟΡΕΣ

Ευρωπαϊκές μετοχές 
και ομόλογα επιλέγουν 
τώρα 50 μεγάλα funds

> Η ισχυρή στροφή στην Ευρωζώνη και η «ανασφάλεια» 
που προκαλούν οι 22.000 µονάδες του Dow Jones.

  ΣΕΛ.  24-25
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 Άποψη
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ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ∆ΙΣ. ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ ∆ΝΤ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ Η ΕΚΤ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύγκρουση ΔΝΤ - ΕΚΤ 
για τις ελληνικές τράπεζες

  ΣΕΛ. 5

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Η ΝΟΚΙΑ;   ΣΕΛ. 18

 Στο πεδίο της τρίτης αξιολόγησης, πέραν των 
εργασιακών µεταρρυθµίσεων, η απαίτηση του 
∆ΝΤ για περισσότερα κεφάλαια στις τράπεζες 
δηµιουργεί συνθήκες «ρήξης» µε την ΕΚΤ. 
Στην Κοµισιόν δεν αποκλείουν η διαφορά αυτή να αποδειχθεί 
αιτία «εξόδου» του ∆ΝΤ από το ελληνικό πρόγραµµα. 
Το Ταµείο ζητά έλεγχο ποιότητας κεφαλαίων των τραπεζών, 

αµφισβητεί τη θεώρηση του αναβαλλόµενου φόρου ως 
ίδια κεφάλαια και διατυπώνει επιφυλάξεις για το είδος της 
εποπτείας που ασκεί η ΕΚΤ, απαιτώντας τουλάχιστον 
άλλα 10 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των τραπεζών πριν 
από το τέλος του προγράµµατος. Η αντίθεση ∆ΝΤ-ΕΚΤ 
δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα στον σχεδιασµό νέας 
«εξόδου» στις αγορές µέσα στο φθινόπωρο. Κρατούν 

σε οµηρία 
την αγορά

 ∆εν µπορεί να γίνει 
κατανοητό γιατί η κυβέρ-
νηση αποφεύγει συστηµα-
τικά να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της. Τα λογι-
στικά παιχνίδια µε τα νού-
µερα δεν µπορούν να συ-
νεχίσουν να υφίστανται 
πλέον.
∆εν υπάρχει καµία δικαι-
ολογία για την αύξηση της 
αξίας των οφειλών προς 
ιδιώτες, και ειδικά των 
εκκρεµών επιστροφών 
φόρων. Η κατάσταση 
αυτή δεν πλήττει µόνο 
την αγορά, αλλά και το 
ίδιο το ∆ηµόσιο. Πρέπει 
να καταλάβουν ότι ήδη 
η στάση τους έχει προ-
καλέσει πρόβληµα, έχει 
χειροτερεύσει τους όρους 
δανεισµού.

Aναζητεί... καταλύτη το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
Η κόπωση από την υπεραπόδοση του 2017 και οι προσδοκίες για το φθινόπωρο.     ΣΕΛ. 23
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Εξωδικαστικός: 
Πώς θα µπουν 
στη ρύθµιση 
και οι µεγάλες 
επιχειρήσεις

Πώς έφτασε
στην κατάρρευση
η Hondos Παλλάς
Γκρίσιν, Credin, Ηλεκτρονική, 
Παπασωτηρίου, Sprider 
στη µακρά λίστα µε τα 
«ηχηρά» λουκέτα.

Ο νέος θάνατος 
του εµποράκου 
µέσω... POS

  ΣΕΛ. 11

Τα 6 σενάρια
καταστροφής
της Λάρκο   ΣΕΛ. 19

  ΣΕΛ. 10

Παράταση ζωής 
για επενδύσεις 
1 δισ. µέσω ΕΣΠΑ

  Ανοδική η τάση στο ξηρό φορτίο. 
Οι παράγοντες που εξισορροπούν την αγορά.   ΣΕΛ. 26-27  ΣΕΛ. 16-17

• Τιµή 2,5 €

Ποιοι και γιατί 
βλέπουν ανάκαμψη 
στη ναυλαγορά

 

2 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Το σκληρό πόκερ για τις άδειες 
καζίνο, το Ελληνικό και η Πάρνηθα.

3 Μάχη για «4» για τις επεκτάσεις 
του Μετρό της Αθήνας.

Η Avis, οι «μνηστήρες» και 
η... καραμπόλα για Αutohellas.
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Κρύβει και νέες φορολογικές 
επιβαρύνσεις η 3η αξιολόγησηεπιβαρύνσεις η 3η αξιολόγησηεπιβαρύνσεις η 3η αξιολόγηση
  Στο στόχαστρο θα βρεθούν οι φοροαπαλλαγές 
και τα κίνητρα για επιχειρήσεις.     ΣΕΛ. 8-9

> Τα «κλειδιά» για το µέγιστο 
αποτέλεσµα και οι παγίδες.

  ΣΕΛ. 20-21

  ΣΕΛ. 6

    ΣΕΛ. 16-17

Η κρίση βαθαίνει, η Αθήνα... σιωπά
 Κοινή στάση κατά Μαδούρο από ΗΠΑ και Ευρώπη, 
αλλά µε ελληνική... παραφωνία.

Η κρίση βαθαίνει, η Αθήνα... σιωπά
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

  ΣΕΛ. 4

φ
Capital controls: 
∆ιευκολύνσεις 
για επιχειρήσεις, 
φιάσκο µε τις
αναλήψεις µετρητών
> «Άνθρακες ο θησαυρός» της 
χαλάρωσης των περιοριστικών µέτρων.


