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Kεφ

> Το νέο κύµα του κορονοϊού διεθνώς, η αβεβαιότητα 
γύρω από τις εκλογές στις ΗΠΑ και οι καθυστερήσεις 
για το Ταµείο Ανάκαµψης της Ε.Ε. προβληµατίζουν. 

– Το «σοφό» timing του Ο∆∆ΗΧ.
  ΣΕΛ. 24-25

Τα σύννεφα 
αυξάνονται ξανά πάνω 

από τις αγορές

  Εκτόξευση των δαπανών, µε οικονοµικό προβάδισµα 
του Τζο Μπάιντεν.                                                                  ΣΕΛ. 16

Το ευρώ, τα hedge funds και 
η «έξοδος» λόγω κορονοϊού.

Ο «χρησμός» της Deutsche Bank 
για τη Wall Street.

Η bull θέση της Goldman Sachs 
για τα commodities.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Οι αντοχές 
της οικονοµίας 
δεν είναι 
απεριόριστες

 Είναι ανάγκη να πετύ-
χουν τούτα τα περιοριστι-
κά µέτρα. Πρέπει ο καθέ-
νας να αναλάβει τις ευθύ-
νες που του αναλογούν. 
Και οι επιχειρηµατίες και 
οι πολίτες αυτής της χώ-
ρας, αλλά και το κυβερνη-
τικό επιτελείο που ασχο-
λείται µε την υγειονοµι-
κή κρίση.
Οι περιορισµοί κυκλοφο-
ρίας το βράδυ και η καθο-
λική χρήση µάσκας προ-
φανώς ενοχλούν και την 
καθηµερινότητα, αλλά και 
την οικονοµική δραστη-
ριότητα. Ωστόσο, δεν θα 
φέρουν την καταστροφή.
Αντιθέτως, ένα νέο 
lockdown µπορεί να απο-
βεί µοιραίο

 Βόµβα για τράπεζες, επενδυτές και ∆ηµόσιο 
αποτελούν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα µε 
αυθαιρεσίες που δεν έχουν τακτοποιηθεί.
Αποτελούν εξασφαλίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων. 
Η λήξη της προθεσµίας τακτοποίησης των αυθαιρέτων της 
κατηγορίας 5, µε πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, στις 30/9 
έχει δηµιουργήσει µεγάλους κινδύνους για την επιτυχή 

διενέργεια των πλειστηριασµών, αλλά και για την ανάκτηση 
οφειλών από τις τράπεζες, για τις τιτλοποιήσεις NPLs και την 
προσέλκυση επενδυτών. Κίνδυνοι και για το ίδιο το ∆ηµόσιο, 
που θα καλύψει µε εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ τις τιτλοποιήσεις 
του «Ηρακλή» για τη δραστική µείωση των «κόκκινων» 
δανείων. Απειλούνται µε «παράλυση» όλες οι µεταβιβάσεις 
ακινήτων, µε προφανή δυσµενή αντίκτυπο στην κτηµαταγορά.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ 
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΦΗΜΗ   ΣΕΛ. 2

Με 3 ταχύτητες 
η ενίσχυση του 
µη µισθολογικού 
κόστους  ΣΕΛ. 8

Ποιοι και γιατί 
κερδίζουν long 
θέσεις στη ∆ΕΗ

 ΣΕΛ. 21

Έλληνες και 
ξένοι επενδυτές 
ξαναβλέπουν 
τα «offshore»

  ΣΕΛ. 20

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΝΑΞΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ DEALS ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

 ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΡΟΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Νάρκη τα αυθαίρετα για 
Bad Bank, NPLs, «Ηρακλή»

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ 

Μαγνήτης διεθνών 
επενδυτών 
το λιµάνι της 
Αλεξανδρούπολης 
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> Γιατί η Μέρκελ ακύρωσε τη 
Σύνοδο Κορυφής και τα εµπόδια 
στην εκκίνηση του Ταµείου.στην εκκίνηση του Ταµείου.

    ΣΕΛ. 4

Κρατούν ζωντανή τη ροή 
τουριστών οι tour operators
  TUI, DER Touristik και FTI διατηρούν πτήσεις µέχρι και 
τον Νοέµβριο. Οι προσδοκίες για την επόµενη σεζόν.   ΣΕΛ. 13

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

> Αµερικανοί, Γάλλοι, Βέλγοι και ισχυροί 
ελληνικοί όµιλοι έδωσαν το «παρών» 
στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕ∆.στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕ∆.

  ΣΕΛ. 19

Εκλογές ΗΠΑ

Οι 4 οδηγίες της Κοµισιόν για 
ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις
  Η διαπραγµάτευση για να µη χτυπήσει το χρέος 
η χρηµατοδότηση των Σ∆ΙΤ και των equity funds.   ΣΕΛ. 5

Το θρίλερ µε το 
Ταµείο Ανάκαµψης 
και το «βέτο» της 
γερµανικής προεδρίας

Εκτόξευση των δαπανών, µε οικονοµικό προβάδισµα 

Πώς κινείται 
το «πολιτικό χρήμα» 
στις ΗΠΑ


