
Οι κίνδυνοι για την Ελλάδα 
από το sell-off στα ομόλογα
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τίποτα δεν θα 
µας χαρισθεί

 Η χώρα πρέπει να τα 
κερδίσει µε το σπαθί της 
τα χαµηλότερα πρωτογε-
νή πλεονάσµατα. Τίποτα 
δεν θα µας χαρισθεί. Τού-
το έγινε ξεκάθαρο µέσα 
από την έκθεση του ∆ιε-
θνούς Νοµισµατικού Τα-
µείου, που δόθηκε χθες 
στη δηµοσιότητα.
Αναφέρεται ρητά στο ανα-
λυτικό κείµενο ότι µέλη 
του διοικητικού συµβου-
λίου του (σ.σ. κάποια εκ 
των οποίων είναι και Ευ-
ρωπαίοι εταίροι της χώ-
ρας) εξέφρασαν την προ-
ηγούµενη Τετάρτη, κατά 
τη συνεδρίαση για την ελ-
ληνική έκθεση, την αντί-
θεσή τους αναφορικά µε 
µια µείωση των πρωτογε-
νών πλεονασµάτων.
Η µείωση, λοιπόν,

• Τιµή 2,5 €
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MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 Η απειλή γενικευµένης αναταραχής στις διεθνείς 
αγορές, µε την «έκρηξη» ιδιωτικού-κρατικού 
οµολογιακού χρέους, ανησυχεί πλέον και την Ελλάδα, 
παρά την «ασφάλεια» του υψηλού αποθεµατικού και 
τη µικρή έκθεση στις διεθνείς πιέσεις.
Οι «κερκόπορτες» από τις οποίες οι συνέπειες µιας 
διεθνούς αναταραχής µπορούν να επηρεάσουν πολύ 

αρνητικά το εγχώριο «πεδίο» αφορούν, κατά βάση, τον 
ιδιωτικό τοµέα και τις επερχόµενες τιτλοποιήσεις του 
ιδιωτικού χρέους. Οι ανησυχίες είναι ισχυρές, παρά τη 
µεγάλη παρέµβαση των κεντρικών τραπεζών µε περαιτέρω 
µείωση των επιτοκίων και προγράµµατα στήριξης των 
κρατικών και εταιρικών οµολόγων µε αγορές σε τακτική 
βάση και για όσο... χρειαστεί.

Χ.Α.: Ο τετράμηνος εγκλωβισμός 
του Γενικού Δείκτη.

Οι τράπεζες, οι Κινέζοι και 
οι χρηματοδοτήσεις.

Τα «σεντούκια» και οι 
καταθέσεις στο εξωτερικό.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ. ΟΙ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΡΑΛΙ

ΣΠIΤΙ ΕIΝΑΙ ΕΚΕI 
ΠΟΥ ΒΡIΣΚΕΤΑΙ 
Η ΕΥΚΑΙΡIΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Στο 1 δισ. ευρώ 
το «πακέτο» 
ελαφρύνσεων 
το 2020
Οι ασφαλιστικές παρεµβάσεις 
και η µείωση των εισφορών.

.   ΣΕΛ. 12

  ΣΕΛ. 4, 6-7

Η Dream Τeam 
των επενδυτών 
στα Αττικά 
Πολυκαταστήµατα

  ΣΕΛ. 17

Γιατί κρίνεται τη 
∆ευτέρα η τύχη 
της Creta Farms

  ΣΕΛ. 32

φ
Οι γκρίζες 
ζώνες και οι... 
ευκαιρίες του νέου 
φορολογικού

    ΣΕΛ. 9ΣΕΛ. 9

> Ηχηρή ελληνική 
απάντηση στη 
γραµµή... Τόµσεν.

Γιατί το ∆ΝΤ «θυµήθηκε» 
τη σκληρή στάση 
απέναντι 
στην Ελλάδα

> Η αγορά προσέγγισε υψηλά 4µήνου, όµως χρειάζεται 
«καύσιµα» για να διασπάσει τα επίπεδα των 900 µονάδων, 

που αποδεικνύονται πολύ ισχυρά.
> «Κλειδί» τζίρος και τράπεζες. Ο ρόλος των θεσµικών. 

  ΣΕΛ. 8

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το rebound στο ταμπλό 
και ο «φόβος» 

των 900 μονάδων

φορολογικούφορολογικούφορολογικούφορολογικούφορολογικούφορολογικού
> Ποιες διορθώσεις και 
περαιτέρω βελτιώσεις 
προτείνουν αγορά και ειδικοί.προτείνουν αγορά και ειδικοί.προτείνουν αγορά και ειδικοί.
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MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το µεγάλο «στοίχηµα» της MAIC και 
η κατάρρευση στο Χρηµατιστήριο
 Το βαρύ πλήγµα για µετοχή και οµόλογα, οι πωλήσεις 
των θεσµικών και η στάση του Γ. Καµατάκη.    ΣΕΛ. 18, 31

[ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ]

Β. Κικίλιας: Μειώνονται οι 
τιμές στα φάρμακα, αλλάζει 
εικόνα η περίθαλψη

   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

   Στην DGComp το νοµοσχέδιο. Αυξάνεται σε 12 από 9 δισ. 
η διαθέσιµη εγγύηση του ∆ηµοσίου.     ΣΕΛ. 10

Στην DGComp το νοµοσχέδιο. Αυξάνεται σε Στην DGComp το νοµοσχέδιο. Αυξάνεται σε 12 από 9 δισ.  από 9 δισ. 

Γιατί οι τράπεζες βιάζονται 
τώρα να «τρέξει» ο «Ηρακλής»

  ΣΕΛ. 20


