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ΦΟΡΟ-ΚΙΝΗΤΡΑ

MEΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Επιστρέφουν
οι brain drainers
στην Ελλάδα

Bonus για
συγχώνευση µικρών
επιχειρήσεων

> Τα φορολογικά δώρα
αποτελούν ισχυρό λόγο
επαναπατρισµού

> Σηµαντική µείωση
του φορολογικού
βάρους

ΣΕΛ. 11

• Τιµή 2,5 €

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Νέα στρατηγική για φρένο
στον πληθωρισµό
ΣΕΛ. 4, 5, 6, 7

ΣΕΛ. 12

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ποιοι παίρνουν θέσεις
για το νέο ισχυρό ράλι

ΞΥΠΝΟΥΝ ΠΑΛΙΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ - ΠΟΥ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ - ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΟ∆ΟΥ - Ο∆ΗΓΟΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οι 3 αλλαγές
στην αγορά
τηλεφωνίας

ΣΕΛ. 21

 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.
ΣΕΛ. 22-23

∆ιπλή νάρκη στα
ενεργειακά µας

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 2022

ΣΕΛ. 17

€1 δισ. για νέα
ψηφιοποίηση
του ∆ηµοσίου ΣΕΛ. 20

Στο σφυρί ακίνητα
ηχηρών ονομάτων

Έτσι θα
αξιοποιηθεί η
ακίνητη περιουσία
των Ταµείων ΣΕΛ. 8

Γράφει η Lilia Shevtsova
Opinion / The New York Times

> Ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες, µετοχές

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΚΡΟ
ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ
ΣΕΛ. 2

και ένα... τρακτέρ
ΣΕΛ. 9

Ψίθυροι...

REAL ESTATE

 Άποψη

Ώρα
ευθύνης
 Ένα παλιό κλισέ λέει
ότι το χρηµατιστήριο αποτυπώνει τη µελλοντική εικόνα κάθε οικονοµίας. Το
πρόσφατο ράλι στις τιµές
των ελληνικών µετοχών,
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ,
αποτυπώνει κατά κύριο
λόγο τις θετικές προσδοκίες των επενδυτών στην
Ελλάδα και διεθνώς για
την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας. Και πράγµατι τα νέα και οι προσδοκίες που αποτυπώνονται στο
χρηµατιστηριακό ταµπλό
είναι πολλά και σηµαντικά. Η οικονοµία ανακάµπτει µε ταχύτατους ρυθµούς µετά τη µεγάλη περιπέτεια της πανδηµίας
του κορονοϊού. Οι τιµές
των ακινήτων ανεβαίνουν
λόγω των θετικών προσδοκιών και των
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

1
Ισχυρές συμμαχίες για τα 4 δισ.
2 των σιδηροδρομικών έργων
Το «μαρτυριάρικο»
3 διατραπεζικό σύστημα Target
Θετικό momentum για
τις ενεργειακές εταιρείες

Γερασµένα και ενεργοβόρα
τα ελληνικά ακίνητα


Προοπτικές επενδύσεων για αναβάθµιση

ΣΕΛ. 42-43

Η πυρηνική ενέργεια
επιστρέφει
Λόγω ενεργειακής κρίσης και πράσινης µετάβασης

ΣΕΛ. 24

