
Επενδύσεις 12 δισ. κρίνουν 
το στοίχημα της ανάπτυξης
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εγγύηση 
των αγορών 
για χαµηλότερα 
πλεονάσµατα

 Η ανταπόκριση των 
επενδυτών στην έκδο-
ση του 10ετούς οµολό-
γου, αλλά και τα αρνητι-
κά επιτόκια στη δηµοπρα-
σία εντόκων γραµµατίων 
13 εβδοµάδων, που ακο-
λούθησε, ήταν ακόµα δύο 
«σήµατα» ενίσχυσης της 
εµπιστοσύνης των επεν-
δυτών στην πορεία της ελ-
ληνικής οικονοµίας. Η 
Ελλάδα πλέον εντάχθηκε 
στην «οµάδα» των κρατών 
που έχουν τίτλους µε αρ-
νητικές αποδόσεις.
Ουσιαστικά, η πολύ καλή 
πορεία της επανέκδοσης 
του 10ετούς ήταν αυτή 
που στήριξε πιο πολύ τα 
έντοκα. Η συµµετοχή «κα-
λής ποιότητας» 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Το πρώτο κύµα επενδύσεων, δροµολογηµένων 
και νέων, ύψους 12 δισ. ευρώ, κρίνει το στοίχηµα 
της ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία.
Με αιχµή το κολοσσιαίο project του Ελληνικού, που 
δηµιουργεί «εθνικές συµµαχίες» και ξεκλειδώνει 
σηµαντικές συνέργειες, µια σειρά άλλων εµβληµατικών 
επενδύσεων, στην πράσινη ενέργεια και τη βιοµηχανία 

µεταξύ άλλων, έρχονται να αποτελέσουν την απάντηση 
του επιχειρηµατικού κόσµου στο επενδυτικό προσκλητήριο 
της κυβέρνησης. Κοµβικής σηµασίας αποτελεί η επιτυχία 
του αναπτυξιακού νόµου, που καλείται µε µελετηµένες 
οριζόντιες παρεµβάσεις να άρει γραφειοκρατικά εµπόδια και 
να απλοποιήσει διαδικασίες µε στόχο να κινητοποιηθούν 
εθνικά και ξένα επενδυτικά κεφάλαια.

Κωδικός «25 Οκτωβρίου» για 
οικονομία και Χρηματιστήριο.

Πάλι στο «σφυρί» το κτίριο 
του (παλιού) ΔΟΛ.

Πού «βλέπει» τον S&P 500 
η Goldman Sachs.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ - ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ PROJECTS 
- ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ RESTART - Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ NOMOY

O ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ 
ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Το σχέδιο για την 
αποσύνδεση των 
Επαγγελµατιών από 
το φορολογητέο 
εισόδηµα .   ΣΕΛ. 14-15

ΣΥΡΙΑ

  ΣΕΛ. 6, 7, 8-9

ΕΚΤ: Η «γαλλική» 
επανάσταση κατά 
Ντράγκι, αλλά και 
Λαγκάρντ   ΣΕΛ. 13

  Πώς το κουρδικό ζήτηµα πυροδοτεί τις νέες γεωπολιτικές 
ισορροπίες στην περιοχή.       ΣΕΛ. 17

> Οι επιφυλάξεις για το ΑΕΠ, 
τα έσοδα και την επιτάχυνση 
µεταρρυθµίσεων.

φ
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Προϋπολογισµός 2020:
Πού θα κριθεί η τελική 
συµφωνία και τα νέα 
περιθώρια παροχών

Το comeback της 
Jetοil στα χέρια 
των Ρώσων της 
Centracore   ΣΕΛ. 23

> Γιατί οι ξένοι «πληρώνουν» για να αγοράσουν 
ελληνικά οµόλογα. 

> Η ψήφος εµπιστοσύνης και τα «οφέλη» 
από την παγκόσµια φούσκα των οµολόγων. 

  ΣΕΛ. 5

Τι σηµαίνει για funds, 
τράπεζες, οφειλέτες, 
µετόχους η έγκριση 
του «Ηρακλή» 

  ΣΕΛ. 4

του «Ηρακλή» του «Ηρακλή» του «Ηρακλή» 
> Πανευρωπαϊκό στοίχηµα η 
επιτυχία του ελληνικού υβριδικού 
µοντέλου για τα «κόκκινα» δάνεια.

Τι θα συµβεί το πρώτο 24ωρο 
ενός Brexit χωρίς συµφωνία 
 Ένα ταξίδι στο πολύ κοντινό µέλλον απεικονίζει τις 
διαταραχές που θα µπορούσαν να κλονίσουν τη χώρα.

  ΣΕΛ. 20-21

Πώς οι τραπεζικές µετοχές γίνονται 
bull story για τους διεθνείς αναλυτέςbull story για τους διεθνείς αναλυτέςbull story για τους διεθνείς αναλυτές
   Έρχονται αναβαθµίσεις από τους οίκους αξιολόγησης 
µε επίκεντρο τη λύση του γόρδιου δεσµού των NPLs.    ΣΕΛ. 24-25

    ΣΕΛ. 10-11

Ίντριγκες, «συνωμοσίες» 
και παιχνίδια πολέμου από 
Τραμπ, Πούτιν και Ερντογάν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει η είσοδος 
στο «κλαμπ» των 

αρνητικών επιτοκίων


