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Η αγορά µετρά 
τις πληγές της

 Εξαλείφονται µέρα µε 
την ηµέρα οι πιθανότητες 
πλήρους επανεκκίνησης 
της οικονοµικής δραστη-
ριότητας ενόψει της εορτα-
στικής περιόδου. Και µαζί 
τους οι ελπίδες των εµπο-
ρικών καταστηµάτων να 
«ρεφάρουν» µέρος των 
απωλειών που έχουν ήδη 
γράψει στα βιβλία τους. 
Η κυβέρνηση έχει δεµένα 
τα χέρια καθώς ο αριθµός 
των κρουσµάτων, των θα-
νόντων και των διασωλη-
νωµένων δεν έχει φθάσει 
σε αυτά τα επίπεδα ώστε 
να δικαιολογεί το οριζό-
ντιο άνοιγµα της αγοράς. 
Παρ’ όλα αυτά αναζητά 
λύση προκειµένου να µε-
τριάσει τις ασφυκτικές πι-
έσεις.

 Το κλίµα για την Ελλάδα έχει αλλάξει σηµαντικά, 
µε τους επενδυτές να βλέπουν, πέραν των 
βραχυπρόθεσµων επιπτώσεων του νέου lockdown, 
προς την ανάκαµψη της οικονοµίας το 2021, σε 
ένα περιβάλλον υπερεπάρκειας εµβολίων.
Καθοριστική η συνεχιζόµενη ισχυρή στήριξη της ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. Από τον Νοέµβριο επενδυτές επιστρέφουν και 

πάλι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ όλα τα ελληνικά 
οµόλογα κινούνται µε αποδόσεις κάτω του 1% ή και 
αρνητικές. Το comeback των ελληνικών µετοχών βασίζεται 
και στην οµαλοποίηση του τραπεζικού κλάδου. Αν και οι 
υφιστάµενες προκλήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση 
της µεταβλητότητας, αναµφίβολα έχει διαµορφωθεί 
ατµόσφαιρα θετικών προσδοκιών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡEΨΤΕ 
ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
ΣΕ «ΟΒΙ∆ΕΣ»   ΣΕΛ. 2

Καλά νέα από το 
ΑΕΠ εννεαµήνου, 
αγωνία για τα 
Χριστούγεννα  ΣΕΛ. 6

ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ 
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΤΟ Χ.Α., ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ

Πού οδηγεί το ράλι 
σε μετοχές-ομόλογα
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Εκ των έσω: Σηματωροί 9μήνου 
οι ΔΕΗ, ΤEΡΝΑ Ενεργειακή, ΟΤΕ.

  ΣΕΛ. 30-31

Real Estate: Αυτά είναι τα
μεγαλύτερα projects που ετοιμάζονται.

  ΣΕΛ. 44-45

Artbeat: «Καυτό» το χρηματιστήριο 
των εκλεκτών κρασιών.

  ΣΕΛ. 47

Ερντογάν και... γείτονες 
ετοιμάζονται για την 
«εποχή Μπάιντεν»   ΣΕΛ. 18-19

Πώς η ∆ΕΗ θα 
φτάσει σε κέρδη 
1,1 δισ. ευρώ
Θετική η υποδοχή του νέου 
business plan της εταιρείας.

  ΣΕΛ. 11

Το σχέδιο 
για τα νέα ΕΛΤΑ
Ένεση ρευστότητας, 
εθελούσια και νέος 
επενδυτής.   ΣΕΛ. 26

Moratoria δανείων: Παράταση 
τουλάχιστον µέχρι και τις 31/3/2021
   Έρχονται νέα εργαλεία Step Up για τη στήριξη των δανειοληπτών.   ΣΕΛ. 5

> Το υγειονοµικό περιβάλλον θα κρίνει τη σεζόν. 
– Οι επιδόσεις των ανταγωνιστών και οι νέοι στόχοι.

  ΣΕΛ. 13

Η μεγάλη μάχη 
στη Μεσόγειο για τα 

πακέτα του 2021

ΤΟΥΡΙΣΜOΣ

> Έτοιµη οριζόντια ρύθµιση-
σκούπα για επαγγελµατίες, 
πληττόµενους και µη. 

Τα 2 βασικά 
σενάρια για τις νέες 
120 δόσεις για 
χρέη στα Ταµεία

πληττόµενους και µη. πληττόµενους και µη. 
    ΣΕΛ. 10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗ 
∆εν αρκούν τα 
µεµονωµένα µέτρα για 
έξοδο από την ύφεσηέξοδο από την ύφεσηέξοδο από την ύφεσηέξοδο από την ύφεσηέξοδο από την ύφεση
> Σηµαντικός ο ρόλος της ιδιωτικής 
οικονοµίας αλλά και του κράτους µε τις 
δηµόσιες επενδύσεις για την ανάκαµψη.δηµόσιες επενδύσεις για την ανάκαµψη.δηµόσιες επενδύσεις για την ανάκαµψη.δηµόσιες επενδύσεις για την ανάκαµψη.

  ΣΕΛ. 14-15

Προσπάθειες να κλείσουν έγκαιρα τα περιττά «µέτωπα».

Tesla: Ο Elon Musk ανοίγει 
πόλεµο µε τα συνδικάτα
  Προκαλεί ρήξη µε τους συνδικαλιστές στο Βερολίνο.   ΣΕΛ. 21


