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Kεφ

Ολέθρια η επίπτωση της 
πανδηµίας στον Τουρισµό
  Οριακά πάνω από τα 3,5 δισ. οι φετινές εισπράξεις. 
Έσοδα 13 δισ. και 20 εκατ. αφίξεις χάθηκαν ήδη, µηδένισε 
το ταµείο από το δεύτερο κύµα.                                           ΣΕΛ. 12

Η ΕΚΤ και το «παράθυρο» για 
τραπεζικά μερίσματα.

Γιατί Citi και Goldman Sachs 
«βλέπουν» χαμηλά το δολάριο.

H Credit Suisse, η York και 
η «ζημιά» του μισού δισ. δολ.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

  ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Tα εµβόλια 
και οι διεθνείς 
ισορροπίες

 Το εκτενές ρεπορτάζ 
των Τάιµς της Νέας Υόρ-
κης µε το οποίο αποκα-
λύφθηκαν προβληµατι-
κοί χειρισµοί στη διαχεί-
ριση των δεδοµένων από 
τις δοκιµές του εµβολίου 
της AstraZeneca και του 
Πανεπιστηµίου της Οξ-
φόρδης κατά του κορο-
νοϊού, υποχρεώνοντας 
τη βρετανική εταιρεία να 
προβεί σε νέο εκτεταµένο 
γύρο ελέγχων, αποτέλεσε 
ψυχρολουσία για όσους 
εναποθέτουν στην ταχεία 
έναρξη µαζικών εµβολια-
σµών τις ελπίδες επιστρο-
φής των δυτικών κοινω-
νιών στην κανονικότη-
τα, ενώ οι κραδασµοί έγι-
ναν αντιληπτοί και στις 
αγορές.

 Μηχανισµός παρακολούθησης του ιδιωτικού 
χρέους συγκροτείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος µε σκοπό τη διαρκή καταγραφή και 
παρακολούθηση των δανειοληπτών αλλά και 
οφειλετών σε ∆ηµόσιο-∆ΕΚΟ.
Θα επιβλέπει τον «σφυγµό» του ιδιωτικού δανεισµού 
(υφιστάµενου και µελλοντικού). Σύµφωνα µε πληροφορίες 

του «Κ», η δηµιουργία Κεντρικού Πιστωτικού Μητρώου 
βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τους «θεσµούς» 
ώστε να εξασφαλισθεί η χρηµατοδότησή του από τα 
κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης. Αναζητούνται ήδη 
σύµβουλοι µε τεχνογνωσία από χώρες του εξωτερικού, 
όπου το µητρώο οφειλετών λειτουργεί ήδη. Το Μητρώο θα 
αναδειχθεί σε πλεονέκτηµα προσέλκυσης επενδυτών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΧΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ   ΣΕΛ. 2

Έρχονται κινήσεις 
µατ κατά της 
φοροδιαφυγής

 ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 234 ∆ΙΣ. 
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Ο «Μεγάλος Αδελφός» 
στα κόκκινα δάνεια
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Η επόµενη ηµέρα των προσδοκιών για το Χ.Α.

> Το πλάνο της ΕΚΤ για στήριξη 
επιχειρήσεων µε 
υποβαθµισµένα οµόλογα.

Η ώρα της αλήθειας 
για Τουρκία και Ε.Ε.

∆ΕΗ: Τι θα δουν 
οι επενδυτές στο 
Investor Day   ΣΕΛ. 20

ΛΑΡΚΟ: 
Ποιοι είναι οι 
«µνηστήρες»   ΣΕΛ. 18

H Forthnet στον 
πλήρη έλεγχο της 
United Group   ΣΕΛ. 22

Τα «κλειδιά» της επιτυχίας για 
το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαµψης
Τα θολά σηµεία στον µαραθώνιο διαπραγµατεύσεων των επόµενων µηνών.   ΣΕΛ. 7

> Πώς εµβολιάζονται µε αισιοδοξία χρηµατιστήρια 
και επενδυτές. – Τι εκτιµούν 170 αναλυτές.

  ΣΕΛ. 24-25

Νέο φως στην άκρη 
του τούνελ για τις αγορές

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η άµυνα Λαγκάρντ στην 
απειλή εταιρικών
χρεοκοπιών 
το 2021

υποβαθµισµένα οµόλογα.
    ΣΕΛ. 6

Όλο το σχέδιο για 
την ενίσχυση των 
αυτοαπασχολούµενων 
µετά το 2ο lockdown
> ∆ικαιούχοι θα είναι µηχανικοί, δικηγόροι, 
γιατροί και οικονοµολόγοι. Αναλυτικά 
τι προβλέπει το βασικό σενάριο.τι προβλέπει το βασικό σενάριο.

  ΣΕΛ. 9

  Tα διπλά µηνύµατα, το «φόρτωµα του καλαθιού», 
η αλλαγή κλίµατος µεταξύ των «ελαστικών».          ΣΕΛ. 13

Ολέθρια η επίπτωση της 


