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Kεφ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  Η πόλωση και οι «σκιές» στην εκλογική διαδικασία 
προοιωνίζονται µετεκλογική αναταραχή.            ΣΕΛ. 17, 18-19

Το επικίνδυνο rebalancing των 
200 δισ. δολ. για τη Wall Street.

Τι θα χάσει η Βρετανία από 
ένα «no-deal Brexit».

Το hedge fund, η Τουρκία, 
το σορτάρισμα της Ευρωζώνης.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Οι επιπτώσεις 
ενός δεύτερου 
lockdown

 Το σενάριο ενός δεύτε-
ρου lockdown, αν και είχε 
αρχικά αποκλεισθεί, επα-
νέρχεται –δυστυχώς– όλο 
και πιο έντονα στον δηµό-
σιο διάλογο. Αλλά, µε οι-
κονοµικούς όρους, καλό 
θα ήταν να αποφευχθεί.
∆ιότι ένα απευκταίο τέ-
τοιο σενάριο θα έχει πολύ 
σηµαντικές αρνητικές συ-
νέπειες. Θα έρθουν να 
προστεθούν, σωρευτικά, 
σε ένα ήδη βεβαρηµένο 
οικονοµικό περιβάλλον.
Σε µία συγκυρία κατά την 
οποία υπήρχαν στην αγο-
ρά οι προσδοκίες µιας 
σταδιακής επανόδου σε 
κανονικούς ρυθµούς, το 
κλίµα και πάλι αλλάζει. 
Ένα τέτοιο ενδεχόµενο 
για την οικονοµία σηµαί-
νει ότι θα

 Αναλυτική λίστα προτεινόµενων επενδύσεων 
έχει συντάξει η Κοµισιόν στο πλαίσιο των 
«κατευθύνσεων» για το Ταµείο Ανάκαµψης. 
Συνοδεύεται από εξαιρετικά δεσµευτικούς στόχους, 
αιρεσιµότητες, χρονικά περιθώρια, κοστολόγηση και 
στοιχεία απόδοσης για τα έργα που θα επιλεγούν από την 
κυβέρνηση. Το εγχείρηµα αποτελεί µια µεγάλη ευκαιρία 

αλλά και ένα δύσκολο έργο, µε στόχο να µην υπάρξει 
«αστοχία». Η διενέργεια επενδύσεων συνδέεται µε ένα 
πλαίσιο µεταρρυθµίσεων κάθε «στόχου» πολιτικής, που θα 
πρέπει να προχωρούν οµαλά για να εγκριθούν εκταµιεύσεις. 
∆ίνεται έµφαση στην πράσινη και στην ψηφιακή µετάβαση, 
αλλά και σε ώριµα έργα, για να µην υπάρχει ρίσκο απώλειας 
κονδυλίων. Αµιγώς ιδιωτικές επενδύσεις είναι επιλέξιµες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ 
Η ΩΡΑ ΝΑ 
ΠΑΡΑ∆ΩΣΕΙΣ 
ΤΑ ΗΝΙΑ   ΣΕΛ. 2

Ασφαλιστικό: Τα 
τρία σενάρια για 
την ενίσχυση του  
2ου πυλώνα  ΣΕΛ. 10

Αποκρατικοποιήσεις:
Ποιες τρέχουν, 
ποιες παγώνουν 
λόγω κορονοϊού

 ΣΕΛ. 20

Στρατηγικός 
επενδυτής µέχρι 
Φεβρουάριο 
ή λουκέτο για 
τη ΛΑΡΚΟ   ΣΕΛ. 21

ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΤΑ 23 ΠΕ∆ΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ποιες επενδύσεις «ξεκλειδώνει» 
το πακέτο ανάκαμψης των 32 δισ.

φ
∆ΕΗ: Οι λόγοι που 
οδήγησαν στο 
+315% από τα 
χαµηλά του 2019
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι game changer κινήσεις 
από Ολλανδούς 
και CVC Capital

> Πώς η κίνηση για την απόκτηση ποσοστού 12,5% 
της Ελλάκτωρ από τη Reggeborgh, που ελέγχει το 30% 

της ΓΕΚ Τέρνα, ανακατεύει την τράπουλα στα µεγάλα έργα.
> Πώς µετά από Metropolitan, Υγεία, Skroutz το fund 
επιχειρεί να γίνει εµβληµατικός παίκτης στην Ελλάδα 
µε την πρόταση για Vivartia και Εθνική Ασφαλιστική.

  ΣΕΛ. 6, 7

Ερήµην των τραπεζικών µετοχών 
το «ξέσπασµα» στο ταµπλό 
  Η έκρηξη στις συναλλαγές, το στοίχηµα για αλλαγή εικόνας, 
τα νέα reports και οι κίνδυνοι διόρθωσης του µίνι ράλι.   ΣΕΛ. 24-25

> Τι βλέπει η αγορά και γιατί 
ο πήχης των προσδοκιών 
µπαίνει πιο ψηλά.

  ΣΕΛ. 23

 Η πόλωση και οι «σκιές» στην εκλογική διαδικασία 

Υστερεί ο πρόεδρος 
Τραμπ σε σχέση... 
με τον υποψήφιο Tραμπ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
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∆εν αφορά την 
πρώτη κατοικία 
το 95% των 
πλειστηριασµώνπλειστηριασµώνπλειστηριασµώνπλειστηριασµών
> Πώς ορίζονται οι «ευάλωτοι» 
δανειολήπτες, για τους οποίους παγώνουν 
έως τέλος του έτους οι διαδικασίες.έως τέλος του έτους οι διαδικασίες.έως τέλος του έτους οι διαδικασίες.έως τέλος του έτους οι διαδικασίες.

    ΣΕΛ. 4-5

Στον αστερισµό των 
πράσινων οµολόγων η Ε.Ε. 
  Τα προτιµούν τα 2/3 των Ευρωπαίων διαχειριστών σταθερού 
εισοδήµατος. Εκδόσεις ύψους 225 δισ. αναµένει η Φον ντερ Λάιεν.

    ΣΕΛ. 26


