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> Η τεράστια στήριξη από τις ευρωπαϊκές Αρχές αλλά και 
το αποτελεσµατικό management των ΥΠΟΙΚ και Ο∆∆ΗΧ 

τροφοδοτούν το ελληνικό οµολογιακό ράλι.
  ΣΕΛ. 24-25

Η «χρυσή» ευκαιρία 
των ελληνικών ομολόγων

  Κρίσιµη η απόκριση των tour operators και των 
αεροπορικών. Στο «κόκκινο» τα ξενοδοχεία.   ΣΕΛ. 16-17

Οι μετοχές, οι hot κλάδοι, 
οι δείκτες και τα «ταμεία».

Οι νέες μπίζνες της οικογένειας 
Στέγγου μετά το Πόρτο Καρράς.

J.P. Morgan: Τι θα φέρει στη 
Wall Street μια νίκη Μπάιντεν.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Το ψηφιακό 
ευρώ δεν 
είναι... bitcoin

 Η πρόσφατη ανακοί-
νωση της ΕΚΤ, σύµφω-
να µε την οποία βρίσκεται 
σε ετοιµότητα για τη δηµι-
ουργία «ψηφιακού ευρώ», 
αν και αναµενόµενη, έχει 
προκαλέσει σηµαντικά 
ερωτηµατικά. 
Τη ∆ευτέρα 12 Οκτωβρί-
ου η ΕΚΤ δροµολογεί 
τον πρώτο κύκλο διαβού-
λευσης για το «ψηφιακό 
ευρώ» και είναι βέβαιο ότι 
πολλά από τα ερωτηµατι-
κά αυτά θα απαντηθούν. 
Βέβαια, η ΕΚΤ δεν είναι 
η πρώτη κεντρική τράπεζα 
που κινείται στην κατεύ-
θυνση αυτή. Το ίδιο κάνει 
η Fed, η BoE και η BoJ. 
Η Κεντρική Τράπεζα της 
Κίνας έχει ήδη δροµολο-
γήσει τη δοκιµαστική 
λειτουργία

 Τα πρώτα απτά αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, αλλά και από 
την επιτυχή διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης, 
αρχίζει να εισπράττει η ελληνική οικονοµία. 
Οι µεγάλες επενδύσεις που ανακοινώνονται η µία µετά 
την άλλη, αλλά και τα επόµενα βήµατα, είτε µέσα από 
άµεσες ξένες επενδύσεις είτε µέσω ιδιωτικοποιήσεων 

που συµπληρώνουν το πλάνο του Σχεδίου Ανάκαµψης, 
συνιστούν την πρώτη ένδειξη πως έχει βρεθεί «αντίδοτο» 
στην ύφεση που προκάλεσε η πανδηµία, αλλά και στην 
επενδυτική καχεξία λόγω Μνηµονίων. Το ράλι των ελληνικών 
οµολόγων πιστοποιεί την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης 
προς τις προοπτικές της Ελλάδας, ενώ εταίροι και ξένοι οίκοι 
επαινούν τη χώρα για την πρόοδο που σηµειώνεται.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

Ο ΚΑΘEΝΑΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΖΕΙ 
ΕΜΠO∆ΙΑ –
ΑΠΟ∆ΕΧΤΕIΤΕ ΤΑ

  ΣΕΛ. 2

Οι ρυθµίσεις για 
τα... κορονο-χρέη 
σε Εφορία-Ταµεία

 ΣΕΛ. 19

Η «µητέρα των 
µαχών» στα 
σούπερ-µάρκετ

 ΣΕΛ. 27

Προϋπολογισµός: 
Πού θα κριθούν οι 
αισιόδοξοι στόχοι 
για το 2021   ΣΕΛ. 6

ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕ∆ΩΝΟΥΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 MICROSOFT, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΖΙΝΟ, ∆ΕΗ ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Επενδυτικό μπαράζ
ξορκίζει την ύφεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣYNENTEYΞΗ 
Έφη Αχτσιόγλου
Το «µαξιλάρι» µπορεί 
και πρέπει να στηρίξει 
την πραγµατική 
οικονοµία
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Έρχεται κύµα 
ρευστότητας 
από την ΕΚΤ σε 
οικονοµία-τράπεζεςοικονοµία-τράπεζεςοικονοµία-τράπεζες
> Ο αποπληθωρισµός σπρώχνει 
την Κεντρική Τράπεζα να ανοίξει 
την κάνουλα των QE.την κάνουλα των QE.την κάνουλα των QE.

    ΣΕΛ. 4

Βιοµηχανία και ενέργεια 
αντέχουν στην κρίση
  Οι ισχυρά εξωστρεφείς βιοµηχανίες διατήρησαν σε 
ικανοποιητικά επίπεδα τις επιδόσεις τους και στο Χ.Α.   ΣΕΛ. 23

ΑΓΟΡΕΣ

Στα 5-7 δισ. οι εκτιµήσεις 
για τα NPLs του κορονοϊού
  Την επόµενη εβδοµάδα οι συναντήσεις σε Βρυξέλλες 
και Φρανκφούρτη για την Bad Bank της ΤτΕ.   ΣΕΛ. 12-13

 Κρίσιµη η απόκριση των tour operators και των 

Στην ανάκτηση του 50% 
της αγοράς ο πρώτος 
στόχος για το 2021

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ

> «Tα µέτρα ύψους 11,5 δισ. στο πρόγραµµά 
µας δεν είναι “λεφτόδεντρα”».

«Tα µέτρα ύψους 11,5 δισ. στο πρόγραµµά 
δεν είναι “λεφτόδεντρα”».δεν είναι “λεφτόδεντρα”».   ΣΕΛ. 20-21


