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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

BofA - Merrill Lynch

Καταιγίδα 
στον διεθνή 
οικονοµικό 
ορίζοντα...

 Με το «µπαράζ» καλών 
ειδήσεων για την εγχώρια 
οικονοµία το τελευταίο δε-
καήµερο, από την Κοµι-
σιόν, τους «θεσµούς», τον 
Προϋπολογισµό κ.λπ., 
κάποια διεθνή «κακά» νέα 
πέρασαν σχεδόν απαρα-
τήρητα. 
Ο διεθνής οργανισµός IIF 
(τον θυµόµαστε από την 
εµπλοκή του στην υλοποί-
ηση του PSI) ανακοίνω-
σε ένα... τροµακτικό νού-
µερο: 255 τρισ. δολ. Τόσο 
είναι πλέον το παγκό-
σµιο χρέος, που ξεπερ-
νά το 330% του παγκόσµι-
ου ΑΕΠ. 
Το πλέον ανησυχητικό σε 
αυτό το µέγεθος είναι ότι 
µέσα στους 

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Προϋπολογισµός ανατροπής, µε στόχο να 
οδεύσει η οικονοµία σε ένα αναπτυξιακό Βoom το 
2020, κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή. 
Ξεδιπλώνει τον σχεδιασµό της κυβέρνησης µέσα από 5 
άξονες: φοροελαφρύνσεις άνω του 1 δισ. ευρώ, πλάνο 
ταχείας ανάκαµψης του Π∆Ε και των επενδύσεων, σειρά 
παρεµβάσεων για την τόνωση της τραπεζικής ρευστότητας, 

µεγάλη επιτάχυνση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων, 
αλλά και εµπροσθοβαρείς παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον και στις αγορές προϊόντων. Πλαισιώνονται από 
ένα περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που επιχειρείται να 
αξιοποιηθεί πλήρως, µε τελικό στόχο να διασφαλισθούν 
µεν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι, αλλά και ένα νέο 
αναπτυξιακό µέλλον για τη χώρα. 

Ο Πειραιάς σπάει την κυριαρχία 
των λιμανιών του Βορρά.

Ο νέος «επιχειρηματικός χάρτης» 
και η νέα συγκυρία.

Περίεργη αναφορά της Κομισιόν 
περί εργοληπτικής ικανότητας.

ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ∆ΙΣ., ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, 
ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΟΛΛEΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ, 
EΝΑ OΡΑΜΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

∆ιπλό «φρένο» 
για τις προσλήψεις 
στο ∆ηµόσιο .   ΣΕΛ. 10

  ΣΕΛ. 4

φ
Πώς αλλάζει 
ο χάρτης στην 
αγορά του 
φυσικού αερίου

    ΣΕΛ. 10

  Η έκθεση της αµερικανικής επενδυτικής τράπεζας  
για τη 10ετία της ανατροπής.                                              ΣΕΛ. 13 
 Η έκθεση της αµερικανικής επενδυτικής τράπεζας  

Oι μεγάλες 
προκλήσεις για τους 
επενδυτές στα ’20s

ΣΕΛ. 10

> Περίπου 1 εκατ. οφειλέτες 
δεν αξιοποίησαν τη ρύθµιση 
των 120 δόσεων.

Περίπου 1 εκατ. οφειλέτες Περίπου 1 εκατ. οφειλέτες 

Προς 2η ευκαιρία 
µε 48 δόσεις 
και για τα χρέη 
στα Ταµεία

> Οι αναβαθµίσεις της αγοράς και των τιµών-στόχων για 
τις µετοχές, οι προοπτικές του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου, 

το «κάστρο» των 900 µονάδων και οι κινήσεις των επενδυτών.
> To «ατού» της αναδυόµενης αγοράς και το µήνυµα της HSBC. 

  ΣΕΛ. 18, 39

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Γιατί η Αθήνα μπορεί 
να γίνει ξανά 

το νέο bull story

φυσικού αερίουφυσικού αερίουφυσικού αερίουφυσικού αερίουφυσικού αερίουφυσικού αερίου
> Μυτιληναίος, Ήρων και 
Elpedison επικρατούν 
στη µάχη του LNG.στη µάχη του LNG.στη µάχη του LNG.στη µάχη του LNG.στη µάχη του LNG.

  ΣΕΛ. 41

Ο πόλεµος Netflix, Disney, HBO και 
Apple για την «πίτα» του streaming
  ∆ισεκατοµµύρια δολάρια δαπανώνται πλέον για τη 
χρηµατοδότηση νέων εφαρµογών και εκποµπών από τους 
µεγάλους παίκτες.                                                               ΣΕΛ. 16

   Το όφελος για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και 
ιδιοκτήτες ακινήτων. – Χαρακτηριστικά παραδείγµατα.    ΣΕΛ. 8

Το όφελος για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και Το όφελος για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και 

Μεγάλοι και µικροί κερδισµένοι 
από το νέο φορολογικό

Το στρατηγικό 
πλάνο και η 
αλλαγή σελίδας 
για την Alpha Bank
Εθνική: Αυξηµένα 
4,5 φορές τα 
λειτουργικά κέρδη
Εurobank: Κοντά 
στην ολοκλήρωση το 
πλάνο µείωσης των 
NPEs   ΣΕΛ. 17

Ψίθυροι...Ψίθυροι...

      ΣΕΛ. 8

Μεγάλοι και µικροί κερδισµένοι Μεγάλοι και µικροί κερδισµένοι 

ΣΕΛ. 8

Μεγάλοι και µικροί κερδισµένοι Μεγάλοι και µικροί κερδισµένοι 


