
Η κοσμογονία στις τράπεζες 
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 «ΦΕΥΓΟΥΝ» 65 ∆ΙΣ. NPLS KAI 3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ 9 7 7 1 7 9 2 1 1 1 0 0 7 34

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 519 • Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μια µοναδική 
ευκαιρία

 Η διεθνής οικονοµική 
κατάσταση γίνεται ολοένα 
και περισσότερο ανησυ-
χητική. Παραδόξως, µέσα 
στο περιβάλλον αυτό, το 
προφίλ του ελληνικού 
χρέους βελτιώνεται µε ρα-
γδαίο ρυθµό. 
Τα «νέα» έρχονται από 
τα... τέσσερα σηµεία του 
ορίζοντα και γίνονται ολο-
ένα και καλύτερα.
Φτάνοντας µάλιστα στο 
σηµείο τού να επιλέγουν 
οι επενδυτές να «πληρώ-
νουν» αντί να εισπράττουν 
τόκο, για να κρατούν στα 
χαρτοφυλάκιά τους κρα-
τικούς τίτλους χρέους µε 
«αρνητικό» επιτόκιο. 
Ο ESM, ήτοι ο βασικός 
δανειστής του ελληνικού 
κράτους, εισηγείται θετικά 
στα Κοινοβούλια των 
χωρών της 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Μεγάλες αλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα 
δροµολογεί ο νέος προσανατολισµός για 
αποσχίσεις «ζηµιογόνων» δραστηριοτήτων (carve-
out), µε θετικές συνέπειες για τη βελτίωση των 
αποδόσεων στις τράπεζες και τις αγορές. 
Ποιες τράπεζες ξεκινούν τη διαδικασία, ποιες ακολουθούν. 
Είναι το δεύτερο βήµα παρέµβασης, µετά την έγκριση του 

µοντέλου «Ηρακλής» από τις ευρωπαϊκές Αρχές και τη 
διεθνή θετική υποδοχή του. Το σχέδιο της κυβέρνησης 
για την πολλαπλών διαστάσεων συστηµική πλέον και όχι 
κατά περίπτωση µείωση των «κόκκινων» δανείων, σε 
συνδυασµό µε τη στρατηγική εξυγίανσης του εγχώριου 
τραπεζικού συστήµατος, συγκεντρώνει την προσοχή 
και το ενδιαφέρον µετόχων και επενδυτών. 

BREXIT
Μυτιληναίος: Το ιστορικό υψηλό 
και οι μεγάλες προσδοκίες.

Η ναυτιλία, η τραπεζική δυστοκία 
και τα funds-«καρχαρίες».

Το note της Goldman Sachs 
για το buyback στον S&P 500.

ΜΕΓΑΛΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 
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ΤΟ ∆YΣΚΟΛΟ 
ΜΟΝΟΠAΤΙ 
ΕΞΕYΡΕΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆OΤΗΣΗΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Πώς προχωρούν οι 
ιδιωτικοποιήσεις 
σε ∆ΕΗ, ∆ΕΠΑ, 
ΕΛΠΕ
Έρχεται ενεργειακό νοµοσχέδιο 
στη Βουλή. .   ΣΕΛ. 12

  ΣΕΛ. 6-7, 24-25

Το θετικό µήνυµα 
από τον ESM για 
αγορές και µείωση 
πλεονασµάτων   ΣΕΛ. 8-9

  Οι αποκλίσεις εντός της Ε.Ε. για το θέµα της παράτασης 
και το σενάριο Χριστουγέννων στις κάλπες.                    ΣΕΛ. 15

> Οι 60 ελληνικές επιχειρήσεις που θα 
συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στο 
«China International Import Expo 2019».
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ΒUSINESS ΣΤΗ ΣΑΝΓΚΑΗ 
Σε ποιες επενδύσεις 
στοχεύει 
ο Κ. Μητσοτάκης

Τι σηµαίνει το deal 
της Pasal µε την 
Sterner Stenhus

  ΣΕΛ. 22

    ΣΕΛ. 4

Οι αποκλίσεις εντός της Ε.Ε. για το θέµα της παράτασης 

Oι ύστατοι ελιγμοί, 
η παράταση και 
τα σχέδια για εκλογές

Έρχεται νέα επενδυτική 
«αραβική άνοιξη» στην Ελλάδα
 Ποια επενδυτικά funds προσελκύει η αναστροφή του 
κλίµατος στην Ελλάδα.                                                      ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 4

> Τι συζητήθηκε για τις τράπεζες 
και τα NPLs. Προβλέπεται συνεχής 
µείωση των αποδόσεων.

Τι συζητήθηκε για τις τράπεζες Τι συζητήθηκε για τις τράπεζες 

Το παρασκήνιο από 
την Ουάσινγκτον 
για τα ελληνικά 
οµόλογα

   Αναλυτικά παραδείγµατα του οφέλους από 
την αναστολή ΦΠΑ και έκπτωση δαπανών.   ΣΕΛ. 10

INSIDE TRADINGINSIDE TRADING

Πώς Νίκας και Λαβίδας 
βρέθηκαν στην «τσιμπίδα» 
των αμερικανικών Αρχών

> Βαριές κατηγορίες για αθέµιτες συναλλαγές αντιµετωπίζουν 
οι δύο επιχειρηµατίες. – Παράνοµα κέρδη τουλάχιστον 

2,6 εκατ. ευρώ. 31 κατηγορίες που επισύρουν σοβαρές ποινές.  
– Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σχήµα.

  ΣΕΛ. 21

Έρχεται νέα επενδυτική Έρχεται νέα επενδυτική 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα

«China International Import Expo 2019».«China International Import Expo 2019».
  ΣΕΛ. 17

Αναλυτικά παραδείγµατα του οφέλους από 

Ανάσα για την οικοδοµή 
η µείωση της φορολογίας
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