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Κάτι γίνεται

 Το πολιτικό θερµόµε-
τρο βρίσκεται στα ύψη 
τις τελευταίες ηµέρες. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε 
το οικονοµικό θερµόµε-
τρο. Πράγµα λίγο σπά-
νιο, καθώς, όταν ανέβαι-
νε στο παρελθόν το πολιτι-
κό θερµόµετρο, η οικονο-
µία έσφιγγε τα δόντια διό-
τι δεν ήξερε τι την περιµέ-
νει. Η περίοδος που ζούµε 
µάλλον θυµίζει την περίο-
δο λίγο πριν από τις εκλο-
γές του 2019. Στην προσ-
δοκία αλλαγής της διακυ-
βέρνησης µε την αποχώ-
ρηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη 
µεγάλη πιθανότητα (που 
επαληθεύτηκε) έλευσης 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
µιας πολιτικής δύναµης 
κατά κανόνα φιλοδυτικής 
και φιλοεπενδυτικής, οι 
αγορές έδειξαν την ικανο-
ποίησή τους.

 Έπειτα από αρκετές µάχες, ο Γενικός ∆είκτης 
είδε τις 1.000 µονάδες. Οι ανοδικές συνεδριάσεις 
είναι σχεδόν συνεχείς από τις αρχές της χρονιάς, 
µε τα έως τώρα κέρδη του Γενικού ∆είκτη να 
ξεπερνούν το 8% και του τραπεζικού το 15%.  
Ο τζίρος έχει αυξηθεί σηµαντικά, τα ξένα χαρτοφυλάκια 
προχωρούν σε σηµαντικές κινήσεις, οι πρωταγωνιστές στο 

ταµπλό εναλλάσσονται και τα µηνύµατα είναι απολύτως 
θετικά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά µιας αγοράς «ταύρων», 
κατά την οποία κανόνας βέβαια είναι και οι µικρές 
διορθώσεις και η συγκέντρωση δυνάµεων ώστε να υπάρξει 
περαιτέρω ανοδική πορεία στη συνέχεια. Το «Κ» παρουσιάζει 
τις προβλέψεις σηµαντικών Ελλήνων και διεθνών αναλυτών  
για την επόµενη ηµέρα των χρηµατιστηριακών αξιών.
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Γιατί οι αναλυτές βλέπουν 
νέα άνοδο στις μετοχές

 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 1.000 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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Σαρωτικοί έλεγχοι 
στα εισοδήµατα 
Airbnb 
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> Το δίληµµα «συγκρίνετε 
εµάς και τους πρώην» 
από τη Ν.∆.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η στρατηγική 
Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ 
για τις κάλπες

Μετά το κραχ ακολουθεί 
το πάρτι...

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 28

Περνώντας στην επίθεση 
με growth stocks

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 26-27

Οι ενδείξεις για ακόμα 
μία καλή χρονιά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Μπόνους από το ξύπνηµα του κινεζικού δράκου    ΣΕΛ. 22

Κερδίζει χιλιόµετρα 
η ηλεκτροκίνηση 
  Ακτινογραφία της διείσδυσης στην Ελλάδα    ΣΕΛ. 17

Airbnb 
> Ξεκινούν από την 1η Μαρτίου 
µαζικές διασταυρώσεις 
για τα µισθώµατα 

Σούπερ-µάρκετ: 
Οι προσφορές 
ρίχνουν τις τιµές

  ΣΕΛ. 16

Μytilineos: 
Επόµενος στόχος 
κέρδη 1 δισ.   ΣΕΛ. 15

Πού βρίσκεται 
η Ελλάδα 
στις startups   ΣΕΛ. 19

Ναυτιλία: 
Πτώση ναύλων 
στα φορτηγά   ΣΕΛ. 21

για τα µισθώµατα για τα µισθώµατα 
    ΣΕΛ. 6

> Επιχείρηση αύξησης των υποθέσεων κόκκινων δανείων 
που µπαίνουν σε ρύθµιση
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Όλες οι νέες αλλαγές 
στον Εξωδικαστικό 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - SERVICERS

Το άνοιγμα της Κίνας τονώνει 
την παγκόσμια οικονομία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Τα δώρα της επενδυτικής βαθµίδας   ΣΕΛ. 4
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