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Το αίνιγµα του 
Χρηµατιστηρίου

 Τις τελευταίες ηµέρες 
η οικονοµία βοµβαρδίζε-
ται από θετικές ειδήσεις. 
Ο ρυθµός ανάπτυξης κατά 
το δεύτερο τρίµηνο του 
έτους έκανε άλµα πάνω 
από 16%, καλύπτοντας 
το µεγαλύτερο µέρος των 
απωλειών που είχε υπο-
στεί το εθνικό εισόδηµα 
κατά τα lockdown της παν-
δηµίας. Από το µέτωπο 
του τουρισµού τα νέα εί-
ναι επίσης πολύ καλά, µε 
τους παράγοντες του κλά-
δου να κάνουν λόγο για 
έναν από τους καλύτερους 
Αύγουστους των τελευταί-
ων ετών αλλά και συνέ-
χιση µε δυναµικό τρόπο 
της τουριστικής περιόδου 
και τον Σεπτέµβριο. Επι-
πλέον, οι ενδείξεις συνη-
γορούν και για έναν πολύ 
καλό Οκτώβριο.

 Παρά το κύµα θετικών εκθέσεων από διεθνείς 
οίκους και καλών ειδήσεων από το µέτωπο 
της οικονοµίας και των επιχειρήσεων, το 
Χρηµατιστήριο παραµένει «κολληµένο». 
Αναλυτές σηµειώνουν ότι θα χρειαστεί εύλογος χρόνος για 
να ξεπεραστεί η γενικευµένη αποστροφή των επενδυτών 
προς τον επενδυτικό κίνδυνο, µέχρις ότου το ελπιδοφόρο 

ελληνικό αφήγηµα τύχει της αυξηµένης επενδυτικής 
προσοχής από τους διαχειριστές. Tο recovery story της 
Ελλάδας είναι γεγονός και σύντοµα, όπως επισηµαίνουν 
παράγοντες της αγοράς, θα πρέπει να µεταφραστεί 
σε κέρδη για τον Γενικό ∆είκτη. Το ισχυρό στοίχηµα της 
Ελλάδας και του Χ.Α. παραµένει «ζωντανό» στην άκρη 
του µυαλού των διαχειριστών των funds.
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Συναγερμός στη βιομηχανία 
για το κόστος ενέργειας

Ο Grimaldi συνεχίζει 
την πολιορκία της Attica Group

Νέες διαβουλεύσεις για αλλαγές 
σε Κεφαλαιαγορά και ΤΧΣ
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 62-63

Ο νέος χάρτης 
επενδύσεων στα 
ξενοδοχεία   ΣΕΛ. 24

10ετία υψηλών 
αποδόσεων 
υπόσχεται 
ο ΟΠΑΠ   ΣΕΛ. 22

Πότε και πώς θα ξεκολλήσει 
το Χ.Α. από τις 900 μονάδες 

  ΣΕΛ. 2

Η ΚΙΝΑ ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ, ΑΛΛΑ 
ΙΣΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ

Γράφει ο Yanzhong Huang
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 11

  ΣΕΛ. 26, 39

> Τι φέρνει η συγχώνευση 
του συµπληρωµατικού 
φόρου στην κύρια κλίµακα 
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Πώς θα 
υπολογίζεται 
ο νέος ΕΝΦΙΑ

φόρου στην κύρια κλίµακα 
    ΣΕΛ. 6

 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πώς το deal 
του ∆Ε∆∆ΗΕ 
εκτοξεύει τη ∆ΕΗ

  ΣΕΛ. 20

Ευρωπαϊκός 
συναγερµός για 
το ακριβό ρεύµα

  ΣΕΛ. 18

Η ιστορία του χρηµατιστή που προέβλεψε σωστά      ΣΕΛ. 41

Το project των 11 δισ. 
για «πράσινη» ακτοπλοΐα
  Το σχέδιο για µηδενικούς ρύπους    ΣΕΛ. 23

> Θα αντλήσουν πάνω από 13 δισ. ευρώ έως το 2025 
- Τα σχέδια ανά τράπεζα

  ΣΕΛ. 8-9

> Από ποιους κλάδους 
ξεκινά η εφαρµογή για την 
προστασία των εργαζοµένων
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τι αλλάζει 
η ψηφιακή 
κάρτα εργασίας Νέο πακέτο ελαφρύνσεων 

µε τον Προϋπολογισµό     ΣΕΛ. 12-13

Η δυναμική επιστροφή 
των 4 συστημικών 

στις αγορές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο άνθρωπος που πόνταρε 
στον πληθωρισμό
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