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Kεφ

  ΣΕΛ. 24-25

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Ώρα υπεραξιών

 Η οικονοµία και η κοι-
νωνία άντεξαν. Το ίδιο 
φαίνεται να έγινε και µε 
το Εθνικό Σύστηµα Υγεί-
ας, παρά το τεράστιο βά-
ρος που σηκώνει κατά το 
τρίτο κύµα της πανδηµί-
ας. Εκµεταλλευόµενη τη 
θέση της εντός του πυρήνα 
της ευρωπαϊκής οικογένει-
ας, η Ελλάδα φαίνεται να 
κερδίζει τη µεγάλη µάχη 
της πανδηµίας. Παρεµπι-
πτόντως, έχει κανείς αµφι-
βολία ότι λόγω της συµµε-
τοχής της στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση είχε τη δυνα-
τότητα να στηρίξει πολίτες 
και επιχειρήσεις µε πολύ 
µεγάλους πόρους; Μόνο 
οι εµπαθείς και το ακραίο 
λαϊκίστικο µπλοκ της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Λίγοι, 
επίσης, µπορούν να αµφι-
σβητήσουν ότι βρισκόµα-
στε στην αρχή 

 H ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας ξεκινά 
από το τρέχον δεύτερο τρίµηνο και θα κορυφωθεί 
στο τρίτο και πολύ κρίσιµο τρίµηνο του έτους. 
Σε αυτό το πλαίσιο τα διεθνή χαρτοφυλάκια έχουν ήδη 
χαράξει τη στρατηγική τους για το επόµενο εξάµηνο, 
κοιτώντας τις µετοχές εκείνες που αναµένεται να κερδίσουν 
από το σταδιακό άνοιγµα της οικονοµίας και 

της επιστροφής του τουρισµού. Mε αφορµή και 
τα αποτελέσµατα χρήσης 2020 που ανακοινώνουν 
οι ελληνικές εισηγµένες, έχουν συνταχθεί εκθέσεις 
από τους διεθνείς αναλυτές και οίκους, όπως Jefferies, 
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Axia, 
Wood, οι οποίες και αποκαλύπτουν τις θετικές διαθέσεις 
τους για τις ελληνικές µετοχές.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανοίγουν 
οι κρουνοί για 
startups  ΣΕΛ. 21

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟ∆Ο ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ - ΤΑ ΡΙΣΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 594 • Σάββατο 3 Απριλίου 2021 • Τιµή 2,5 €

Στην παράταση 
οι ενεργειακές 
ιδιωτικοποιήσεις

  ΣΕΛ. 20

Τα διυλιστήρια 
επενδύουν 
στις ΑΠΕ   ΣΕΛ. 22

∆ιεθνής µάχη 
για το λιµάνι 
Αλεξανδρούπολης

  ΣΕΛ. 19

Εµβόλια COVID 
στη µαύρη αγορά
  Οι επιτήδειοι βρήκαν νέο πεδίο δράσης    ΣΕΛ. 17

Η πρωταπριλιά «χτύπησε» 
μεγάλη τράπεζα

Πότε έρχεται ο «Ηρακλής» 
των τραπεζών στη Βουλή

Η αγορά των ρύπων αλλάζει 
τα πλάνα της ΔΕΗ

1
2 
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

Η λίστα μετοχών του Χ.Α. 
με σύσταση: «Αγοράστε»

 ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ιδιωτικά κεφάλαια 
€25 δισ. µέσω 
Ταµείου Ανάκαµψης
> Την κινητοποίηση 
σηµαντικών ιδιωτικών πόρων 
προσδοκούν στο ΥΠΟΙΚ

  ΣΕΛ. 8

Η διαρκής αναζήτηση του αισθήµατος ασφάλειας   ΣΕΛ. 26

Γιατί αγοράζουν φορτηγά πλοία 
οι Έλληνες εφοπλιστές   ΣΕΛ. 18

  ΣΕΛ. 2

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ 
ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΣΟΥΕΖ

Του Chris Gash
Opinion / The New York Times

Η διαρκής αναζήτηση του αισθήµατος ασφάλειας

Γιατί 
αποταμιεύουμε 
μέχρι τα βαθιά 
γεράματα

> Το τελικό χρονοδιάγραµµα 
για να ολοκληρωθεί το ψαλίδι 
5 µονάδων στις κρατήσεις 
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> > Το τελικό χρονοδιάγραµµα Το τελικό χρονοδιάγραµµα 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πότε θα γίνει 
νέα µείωση 
εισφορών 

5 µονάδων στις κρατήσεις 
    ΣΕΛ. 9

Εντολή SSM: 
Βγάλτε από την πρίζα 
τις «εταιρείες-ζόμπι»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

> Απελευθερώνονται 20 δισ. για υγιείς επιχειρήσεις
  ΣΕΛ. 4-5


