
Κλειδί για το bull market 
ο «χρησμός» της S&P
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η θέση 
της Ελλάδας 
στην ταραγµένη 
Ευρώπη

 Ο Προϋπολογισµός 
που κατέθεσε η κυβέρ-
νηση πέρασε µε επιτυχία 
τον προκαταρκτικό έλεγ-
χο των «θεσµών». Βεβαί-
ως, πολλά µένει να γί-
νουν πέρα από το πακέ-
το ελαφρύνσεων. Ιδιαί-
τερα σε ό,τι έχει να κάνει 
µε τη σταθεροποίηση µιας 
υγιούς και διαρκούς ανά-
πτυξης.
Πρέπει να εφαρµοστεί 
το αναπτυξιακό νοµοσχέ-
διο, να ψηφιστούν οι νέες 
παρεµβάσεις στις τράπε-
ζες που δροµολογούνται, 
αλλά και να καταστεί εφι-
κτή η ολοκλήρωση των 
προαπαιτούµενων της 4ης 
αξιολόγησης.
Οι παρεµβάσεις 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Οι καταλύτες που θα οδηγήσουν στην 
αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας, και άρα στο 
re-rating των ελληνικών assets από τα µεγάλα 
χαρτοφυλάκια, έχουν αρχίσει να εδραιώνονται. 
Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν δώσει σήµα σε ό,τι αφορά 
την επενδυτική εµπιστοσύνη προς την Ελλάδα, µετά την 
έγκριση του σχεδίου «Ηρακλής». Καταλυτική θα είναι η 

επικείµενη αξιολόγηση της S&P την ερχόµενη Παρασκευή. 
Ήδη το rating της Ελλάδας βρίσκεται εδώ και καιρό σε 
ανοδική πορεία και αυτό θα συνεχιστεί µετά τη βελτίωση 
των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προοπτικών 
της χώρας. Παράλληλα, το Χ.Α. θέτει τις βάσεις για να 
αποτελέσει «bull market», µε µια πιθανή αναβάθµιση σε 
«ανεπτυγµένη» αγορά µέσα στους επόµενους 24 µήνες.

Το spread, ο «Ηρακλής», 
οι τράπεζες και το ETF GREK.

Ο Γκριμάλντι, οι εξαγορές, 
το δίπολο Attica-ΑΝΕΚ.

BofA: Το τέλος του 60/40 και 
οι μερισματικές αποδόσεις.
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ΠAΡΤΕ ΤΗΝ ΤYΧΗ 
ΣΑΣ ΣΤΑ ΧEΡΙΑ ΣΑΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Προϋπολογισµός: 
Το «εισιτήριο» 
για την έµµεση 
µείωση των 
πλεονασµάτων.   ΣΕΛ. 4

  ΣΕΛ. 24-25

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: 
Το πράσινο οµόλογο 
ανοίγει νέους 
δρόµους για τις ΑΠΕ

  ΣΕΛ. 21

  Οι στρατιωτικοί και διπλωµατικοί ελιγµοί των τελευταίων 
ηµερών αλλάζουν τις διεθνείς ισορροπίες.                       ΣΕΛ. 16

> Οι Γερµανοί, καθώς και εταιρείες 
από Τσεχία και Κίνα, ενδιαφέρονται 
να µπουν στο παιχνίδι.
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Η ∆ΕΗ, η RWE 
και οι business 
των 4,8 δισ. για την 
απολιγνιτοποίηση

Σε ολλανδικά 
χέρια το πολύπαθο 
οικόπεδο της ΒΙΣ 
στην Πειραιώς

  ΣΕΛ. 20

> Οι πυρετώδεις επαφές µε αιχµή το RWA, ο αναβαλλόµενος 
φόρος και ο αγώνας δρόµου για την κατάθεση του νόµου 

στη Βουλή πριν από το τέλος Οκτωβρίου. 
  ΣΕΛ. 6-7

  ΣΕΛ. 11

Βελούδινο µεν, αλλά BrexitΒελούδινο µεν, αλλά Brexit
   Η επόµενη ηµέρα για την Ευρώπη χωρίς την 5η δύναµη του κόσµου.   ΣΕΛ. 17

    ΣΕΛ. 10

Βελούδινο µεν, αλλά Brexit
Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ O 

ΤΟ ∆ΙΑΖYΓΙΟ

Οι στρατιωτικοί και διπλωµατικοί ελιγµοί των τελευταίων 

Τα κέρδη και οι ζημίες για 
Ερντογάν, Τραμπ και Πούτιν

ΣΥΡΙΑ

Πώς η Aramco θέλει 
να τινάξει στον αέρα 
την µπάνκα των IPOs   ΣΕΛ. 18 
 Προγραµµατίζει να αντλήσει 40 δισ. δολ., ποσό που θα 
αποτελέσει τη µεγαλύτερη δηµόσια εγγραφή στον κόσµο.

ΣΕΛ. 10ΣΕΛ. 10ΣΕΛ. 10

> Το τελικό σχέδιο, τα οφέλη 
για τους εργοδότες, 
αναλυτικά παραδείγµατα.

Πώς θα µειωθούν 
οι εργοδοτικές 
εισφορές 
το 2020

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τι ζητούν οι τραπεζίτες 
για να ξεκινήσει 

ο «Ηρακλής»


