
Γιατί δεν «κινδυνεύει» 
το ράλι του ευρώ και 

η bull market των μετοχών

ΑΓΟΡΕΣ

> Τα hedge funds, οι κεντρικές τράπεζες και oι asset managers 
αγοράζουν ευρώ. Το ∆ΝΤ θεωρεί υπερτιµηµένο το δολάριο. 

Η «φωτιά και οργή» δεν ακουµπά τον Dow Jones
  ΣΕΛ.  24-25

 14/08/15 - 14/08/17: ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΣΙΠΡΑ
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ΒΑΡΥΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ - ΤΑ CAPITAL CONTROLS 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ - Η ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ QE ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μέτρα 17 δις, χαμένα κέρδη 
4,3 δις και 64.000 λουκέτα

  ΣΕΛ. 4-5

 Το τρίτο Μνηµόνιο ψηφίστηκε από τη Βουλή 
στις 14 Αυγούστου του 2015. ∆ύο χρόνια µετά, 
η ελληνική οικονοµία έχει να επιδείξει ως µόνο 
επίτευγµα µία δοκιµαστική έξοδο στις αγορές. 
Ο βαρύς απολογισµός που προκύπτει από τα επίσηµα κείµενα 
και τις στατιστικές περιλαµβάνει 16,7 δισ. ευρώ νέα µέτρα 
και 367 προαπαιτούµενα. Μέσα στη διετία εξαερώθηκαν 

επιχειρηµατικά κέρδη αξίας 4,3 δισ. ευρώ και επενδύσεις 
1,2 δισ. Τα λουκέτα στην αγορά έφτασαν τα 64.182, ενώ η 
«θηλιά» της ρευστότητας παρέµεινε λόγω των οφειλών του 
κράτους προς ιδιώτες και της τραπεζικής στενότητας.
Η ένταξη στο QE δεν ήρθε, η οριστική συµφωνία για το χρέος 
παραµένει σε εκκρεµότητα, όπως επίσης συµβαίνει και µε το 
τέλος των Μνηµονίων που δεν είναι ακόµη ορατό. Γιατί η ∆ΕΘ

αγχώνει 
το Μαξίµου

 Η φετινή ∆ιεθνής Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης πα-
ρουσιάζει µια σηµαντική 
ιδιαιτερότητα. Συµπίπτει 
µε την έναρξη της τρίτης 
αξιολόγησης, αλλά και 
µε την επίσκεψη του Γάλ-
λου προέδρου, Εµανου-
έλ Μακρόν, στην Ελλά-
δα. Ιδιαίτερα η έναρξη της 
τρίτης αξιολόγησης ακυ-
ρώνει τις προσδοκίες του 
Μαξίµου να εµφανιστεί ο 
πρωθυπουργός στη Θεσ-
σαλονίκη µε ένα πακέτο 
παροχών ή, τουλάχιστον, 
υποσχέσεων για σηµαντι-
κές ελαφρύνσεις.
Πολύ περισσότερο, 
µάλιστα, την ώρα που η 
συγκεκριµένη αξιολόγηση 
αναγκάζει την κυβέρνηση 
να συγκρουστεί 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
Πάνω από 90.000 
είδαν την πλατφόρµα 
και... απήλθαν

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Τράπεζες: Γιατί 
η γ' αξιολόγηση 
τις φέρνει 
στο επίκεντρο
Μείζον το ζήτηµα της 
κεφαλαιακής επάρκειας. 

Ιδιωτικοποιήσεις:
Πολλοί «µνηστήρες» 
αλλά «σφιχτά» 
πορτοφόλια
Τι έδειξε ο διαγωνισµός 
του ∆ΕΣΦΑ.

  Ποιες ιδιωτικές εταιρείες ερίζουν για το µερίδιο 
που χάνει οριστικά η ∆ΕΗ.   ΣΕΛ. 20-21

• Τιµή 2,5 €

Η μάχη 
για τα 2,5 δισ. 
της αγοράς 
ρεύματος
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Τa μηνύματα του Ευάγγελου 
προς μετόχους, ΔΕΗ, κυβέρνηση.

3 Το καλοκαίρι των «σεισμικών» 
αλλαγών στον χώρο του Τύπου.

Όταν οι συνδικαλιστές των ΕΛΠΕ 
βάλθηκαν να τρελάνουν κόσμο.
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Τι έρχεται για κατασχέσεις, 
συµψηφισµούς οφειλών
και ταµειακές µηχανέςκαι ταµειακές µηχανέςκαι ταµειακές µηχανές
  Η φθινοπωρινή «hi-tech» επίθεση της Eφορίας 
µε στόχο την αύξηση των εσόδων.     ΣΕΛ. 8

> Κύριο πρόβληµα 
η έλλειψη γνώσης 
των ενδιαφεροµένων.

  ΣΕΛ. 6-7

  ΣΕΛ. 10-11

Τα χρυσά deals 
των ελληνικών startups
 Οι ιδέες που κατάφεραν να γίνουν success stories και 
κέρδισαν το ενδιαφέρον κολοσσών του εξωτερικού.

ΓΑΛΛΙΑ
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ

  ΣΕΛ. 14-15

  ΣΕΛ. 18

Χρυσός 
Αύγουστος για 
τον τουρισµό
Επεκτείνουν τα
προγράµµατά τους για 
Ελλάδα οι tour operators

  ΣΕΛ. 26-27

  ΣΕΛ. 22-23

Τι έρχεται για κατασχέσεις, Τι έρχεται για κατασχέσεις, 

  ΣΕΛ. 9

> «Οδηγός επιβίωσης» 
για τους οφειλέτες 
του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ.
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Τι έρχεται για κατασχέσεις, 
συµψηφισµούς οφειλών
και ταµειακές µηχανές
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φφ
Τα 15 «SOS» 
για τη ρύθµιση 
των 120 δόσεων 
µε τα Ταµεία


