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Ώρα 
ευθύνης

 Ένα παλιό κλισέ λέει 
ότι το χρηµατιστήριο απο-
τυπώνει τη µελλοντική ει-
κόνα κάθε οικονοµίας. Το 
πρόσφατο ράλι στις τιµές 
των ελληνικών µετοχών, 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
αποτυπώνει κατά κύριο 
λόγο τις θετικές προσδο-
κίες των επενδυτών στην 
Ελλάδα και διεθνώς για 
την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας. Και πράγµα-
τι τα νέα και οι προσδοκί-
ες που αποτυπώνονται στο 
χρηµατιστηριακό ταµπλό 
είναι πολλά και σηµαντι-
κά. Η οικονοµία ανακά-
µπτει µε ταχύτατους ρυθ-
µούς µετά τη µεγάλη πε-
ριπέτεια της πανδηµίας 
του κορονοϊού. Οι τιµές 
των ακινήτων ανεβαίνουν 
λόγω των θετικών προσ-
δοκιών και των

 Οι ελκυστικές αποτιµήσεις των ελληνικών 
µετοχών και η εντυπωσιακή πορεία και 
ανθεκτικότητα της κερδοφορίας των ελληνικών 
εισηγµένων δίνουν ώθηση στο Χρηµατιστήριο. 
Οι ισχυρές επιδόσεις και προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας 
και η µεγάλη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών αποτέλεσαν 
το σήµα για τη µεγάλη επανείσοδο των ισχυρών επενδυτών 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, κάτι που η τελευταία εβδοµάδα 
απέδειξε χωρίς καµία αµφιβολία. Η εκτόξευση του τζίρου 
και των αποδόσεων σε πολλά µέρη του ταµπλό έστειλε τον 
Γενικό ∆είκτη σε υψηλά 7ετίας και ελάχιστα µέτρα πριν από 
την επίτευξη των 1.000 µονάδων. Οι προβλέψεις των ξένων 
οίκων βασίζονται σε θετικές προσδοκίες για την πορεία της 
ελληνικής κεφαλαιαγοράς τούς επόµενους µήνες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΞΥΠΝΟΥΝ ΠΑΛΙΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ - ΠΟΥ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ - ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΟ∆ΟΥ - Ο∆ΗΓΟΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 635 • Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 • Τιµή 2,5 €

Θετικό momentum για 
τις ενεργειακές εταιρείες

Ισχυρές συμμαχίες για τα 4 δισ. 
των σιδηροδρομικών έργων

Το «μαρτυριάρικο» 
διατραπεζικό σύστημα Target

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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