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Kεφ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι «κόντρες» Ελλήνων 
και ξένων επενδυτών και 
οι κινήσεις των hedge funds 
  Το 8µηνο σερί πωλήσεων, οι αγορές των εγχώριων ιδιωτών 
και η «απουσία» των θεσµικών.                                                     ΣΕΛ. 24-25

  Το «taper tantrum», η προσδοκία ενός παγκόσµιου ράλι 
και τα value stocks.                                                                    ΣΕΛ. 30

 Το «taper tantrum», η προσδοκία ενός παγκόσµιου ράλι 

Πώς θα αντιδράσει 
η Wall Street αν βρεθεί 
εμβόλιο για τον κορονοϊό

Γιατί η BofA πιστεύει πως αντέχει 
ακόμη η bull market. 

Τι προβλέπουν οι αναλυτές 
για τις αγορές στην Ευρώπη.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Και στην 
οικονοµία 
όπως µε την 
COVID-19...

 Η αναµφίβολα εξαιρε-
τικά αποτελεσµατική άµε-
ση αντίδραση της κυβέρ-
νησης µε το ξέσπασµα 
της πανδηµίας του SARS-
CoV-2 έχει δηµιουργή-
σει ένα προηγούµενο το 
οποίο δεν θα πρέπει να 
αγνοηθεί όσον αφορά την 
αντιµετώπιση της κρίσι-
µης κατάστασης στην oι-
κονοµία. 
Ορισµένοι βιάστηκαν 
στην αρχή να κατηγορή-
σουν την κυβέρνηση για 
υπερβολική αντίδραση µε 
τα µέτρα που εφαρµόστη-
καν στο lockdown. 
Οι ζωές που σώθηκαν 
όµως είναι η καθαρή και 
αποστοµωτική απάντη-
ση σε όσους ισχυρίστηκαν 
κάτι τέτοιο.

 ∆ηµιουργείται µέσα στο 2020 πρότυπος 
ιδιωτικού δικαίου φορέας που θα απορροφά τις 
διαθέσιµες από πλειστηριασµό πρώτες κατοικίες. 
Θα τις διαθέτει στους πρώην ιδιοκτήτες τους µε 
µακροπρόθεσµη (12 ή 24 χρόνια) επιδοτούµενη 
µίσθωση και δικαίωµα επαναγοράς. 
Ο φορέας αυτός θα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενος µε έσοδα 

από τις µισθώσεις και τα οµολογιακά δάνεια που θα εκδίδει 
µε εγγύηση τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου του. Το µοντέλο 
αυτό δηµιουργείται για πρώτη φορά στην Ευρωζώνη και 
στοχεύει στην υπέρβαση του αδιεξόδου µε τα «κόκκινα» 
δάνεια που επιβαρύνουν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, 
ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει το δικαίωµα κατοικίας στα 
ακίνητά τους στους παλιούς ιδιοκτήτες. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ   ΣΕΛ. 2

Όλες οι δράσεις 
του ΕΣΠΑ για 
τη στήριξη του 
επιχειρείν
Μισό δισ. ευρώ σε 10 δράσεις, 
ποιoυς αφορούν.  ΣΕΛ. 10-11

Μπαράζ επενδύσεων 
σε logistics για τη 
µάχη του «last mile»

 ΣΕΛ. 21

To «χρυσό» deal 
της Hines στη 
Βούλα και οι 
επόµενες κινήσεις

.   ΣΕΛ. 20

ΤΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - «ΘΕΣΜΟΙ». ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΣΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ «ΣΤΟ 
ΣΦΥΡΙ». ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 12ΕΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

«Σχέδιο-ομπρέλα» για 
την αποφυγή εξώσεων

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ 

φ
Πώς θα µειωθούν 
το 2021 οι 
εισφορές των 
επαγγελµατιών

Καυτός Σεπτέµβριος: 
Ποια θα είναι τα 
νέα µέτρα στήριξης 
της οικονοµίας

> Ελάφρυνση 2,2% στο ασφάλιστρο 
υγείας στις κρατήσεις των 
αυτοαπασχολούµενων.αυτοαπασχολούµενων.

  ΣΕΛ. 6

της οικονοµίαςτης οικονοµίας
> Ποιες επιλογές 
βρίσκονται στο τραπέζι 
των διαπραγµατεύσεων.των διαπραγµατεύσεων.των διαπραγµατεύσεων.

    ΣΕΛ. 4
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Εκ των έσω: Αγοράστε μετοχές 
που δεν είναι... «trendy».   ΣΕΛ. 32-33

ΤΟΥΡΚΙΑΤΟΥΡΚΙΑ

Ο Ερντογάν υπόσχεται 
ενεργειακά «θαύματα» 

μπροστά στο 
οικονομικό αδιέξοδο

> Η κατάρρευση της λίρας, 
η διαχείριση εντυπώσεων, τα ανοιχτά µέτωπα 

και η τακτική κλιµάκωσης της έντασης.
  ΣΕΛ. 18-19

Πώς θα αντιδράσει Πώς θα αντιδράσει Πώς θα αντιδράσει 

• Τιµή 2,5 €

Ξεκινούν τα (πολύ) δύσκολα, 
µετά το ναυάγιο της σεζόν
Πάνω από 14 δισ. οι φετινές απώλειες στα έσοδα, ξεπερνά το 70% 
η µείωση της επιβατικής κίνησης. Kλείνουν πρόωρα τα ξενοδοχεία.    ΣΕΛ. 22-23


