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Τοξικότητα 
και οικονοµία

 Ο πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, και ο 
επικεφαλής οικονοµικός 
του σύµβουλος, Αλέξης 
Πατέλης, επισκέφθηκαν 
πρόσφατα την Ιαπωνία. 
Η επίσκεψη είχε ως κύριο 
στόχο να αναδειχθούν τα 
πλεονεκτήµατα της ελλη-
νικής οικονοµίας που την 
καθιστούν έναν από τους 
καλύτερους επενδυτικούς 
προορισµούς στον κόσµο. 
Κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης οι ενδιαφερόµε-
νοι επενδυτές είπαν στους 
Έλληνες αξιωµατούχους 
ότι πιστεύουν στο ελληνι-
κό επενδυτικό και οικο-
νοµικό success story. Ζή-
τησαν, όµως, να συνεχι-
στεί το κλίµα σταθερότη-
τας στην Ελλάδα και να 
επαληθευτούν οι προβλέ-
ψεις για 

 Οι ελληνικές µετοχές έχουν όλα τα όπλα να 
υπεραποδώσουν φέτος, µε το ελληνικό story να 
βρίσκεται ψηλά στο ραντάρ των επενδυτών. Αυτό 
είναι το συµπέρασµα από τις εκθέσεις που έχουν 
δηµοσιευτεί το τελευταίο διάστηµα.
Ο αυξηµένος τζίρος, η εδραίωση των 1.000 µονάδων 
και οι άµυνες που παρουσιάζει το Χ.Α. µε εναλλαγή των 

πρωταγωνιστών στο ταµπλό συντηρούν το ανοδικό 
momentum, µε τις ενδοσυνεδριακές διορθώσεις να 
απορροφώνται ως επί το πλείστον, διατηρώντας έτσι τον 
«χαρακτήρα» της bull market. Το «Κ» παρουσιάζει τους 
19 τίτλους εισηγµένων που συστήνουν κορυφαίοι ελληνικοί 
και ξένοι οίκοι στους πελάτες τους για αποδόσεις. Η λίστα 
περιλαµβάνει τράπεζες και µη χρηµατοοικονοµικές εταιρείες.
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Ο AΝΘΡΩΠΟΣ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕI ΝΑ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤHΣΕΙ ΤΗΝ 
ΕΞΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΠΟYΤΙΝ 

Γράφει ο Mikhail Zygar
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 24-25

ΨΗΛΑ ΣΤΟ ΡΑΝΤΑΡ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ 1.000 ΜΟΝΑ∆ΩΝ - ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟ SUCCESS STORY

Η λίστα των 19 μετοχών 
που συστήνουν οι οίκοι
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς θα 
απεξαρτηθούµε από 
το ρωσικό αέριο

  ΣΕΛ. 15

> Ο «σουλτάνος» στην τελική 
ευθεία για την εκλογική 
«µητέρα των µαχών» 

> > Ο «σουλτάνος» στην τελική Ο «σουλτάνος» στην τελική 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 

Η τελευταία 
ζαριά 
του Ερντογάν

Οι αγορές εμφανίζουν 
σημαντικές αντοχές

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 28

Η Motor Oil στον MSCI. 
Η Τράπεζα Πειραιώς;

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 26-27

Τρέχουμε με το πόδι 
στο τραπεζικό γκάζι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 23

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ

  Πρωταγωνίστρια πλέον η Κίνα στα οχήµατα    ΣΕΛ. 22

Οι 6 τουριστικές επενδύσεις 
που αλλάζουν την κτηµαταγορά 
  Μεγάλα τουριστικά projects σε όλη τη χώρα    ΣΕΛ. 42-43

το ρωσικό αέριοτο ρωσικό αέριο
> Όλο το σχέδιο για κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών 
σε φυσικό αέριο

Τουρισµός: 
Τρέχουν οι 
προκρατήσεις για 
το καλοκαίρι   ΣΕΛ. 20

Το νέο fund 
που επενδύει 
σε startups   ΣΕΛ. 19

Η «πίτα» των 
αυτοκινήτων 
πολυτελείας   ΣΕΛ. 17

Τα νέα έργα από 
την Κοινωνία της 
Πληροφορίας

  ΣΕΛ. 18

σε φυσικό αέριο
    ΣΕΛ. 16

> Οι επικεφαλής οικονοµολόγοι Εθνικής, Alpha 
και Πειραιώς δίνουν το στίγµα της επόµενης ηµέρας 

  ΣΕΛ. 8-9

Μέχρι πότε θα αυξάνονται 
τα επιτόκια

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πλημμύρισε η παγκόσμια 
αγορά με κινεζικά Ι.Χ. 

REAL ESTATE

Μέτρα στήριξης 
1 δισ. ευρώ έως το Πάσχα   ΣΕΛ. 5


