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Τα µηνύµατα 
του Χ.Α.

 Τις τελευταίες εβδοµά-
δες το Χρηµατιστήριο φαί-
νεται να έχει περάσει σε 
µια νέα φάση. Παρά το 
γεγονός ότι βρισκόµαστε 
αντιµέτωποι µε διάφορα 
ρίσκα ως οικονοµία και 
ως χώρα, η ζήτηση για µε-
τοχές έχει ανέβει και αυτό 
µεταφράζεται σε διάσπα-
ση του ορίου των 1.000 
µονάδων από τον Γενι-
κό ∆είκτη, που διέσπα-
σε µερικές ηµέρες και το 
όριο των 1.100 µονάδων. 
Όπως αναλύεται και στο 
κεντρικό θέµα του «Κ»,  
ο τραπεζικός δείκτης έχει 
κερδίσει περίπου 80% 
τους τελευταίους πέντε µή-
νες. Τα ρίσκα µε τα οποία, 
όµως, είναι αντιµέτωπη η 
ελληνική οικονοµία είναι 
υπαρκτά. Η χώρα βρίσκε-
ται αντιµέτωπη

 Κέρδη σχεδόν 80% καταγράφει ο τραπεζικός 
δείκτης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών τούς 
τελευταίους πέντε µήνες, µε τις αποδόσεις 
των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών να περνούν 
το ίδιο διάστηµα ακόµα και το 120%. 
Η αλλαγή σελίδας και η ενίσχυση της κερδοφορίας τους, 
η ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας από την Ελλάδα 

–η οποία και θα οδηγήσει σε αναβάθµιση των αξιολογήσεων 
των τραπεζών–, η αναβάθµιση του Χρηµατιστηρίου στις 
ανεπτυγµένες αγορές, η επιστροφή στα µερίσµατα και η 
αποεπένδυση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
αποτελούν, σύµφωνα µε τους αναλυτές, τους µεγάλους 
καταλύτες πίσω από αυτό το ράλι, το οποίο, εάν το 
επιτρέψουν και οι διεθνείς συνθήκες, έχει πολύ δρόµο ακόµη.
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ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ 
Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΑΝΚΣ;

Γράφει ο David Axe
Opinion / The New York Times
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ΟΙ 5 ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΖΕΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΙ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΜΗΝΩΝ

Οι νέες τιμές-στόχοι
των τραπεζικών μετοχών

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ

Εξαγωγέας 
ενέργειας πλέον 
η Ελλάδα
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> Ψαλίδι 3,6 µονάδων 
για δηµιουργία 
θέσεων εργασίας

> > Ψαλίδι 3,6 µονάδων Ψαλίδι 3,6 µονάδων 

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Μετά τις εκλογές 
η µείωση 
εισφορών

Πόσο θα διαρκέσει η άνοδος 
στο Χρηματιστήριο
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Έρχονται νέοι 
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> Μπαράζ ανακοινώσεων νέων καταθετικών 
και επενδυτικών προϊόντων 
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Ο χάρτης των επιτοκίων 
στις καταθέσεις

ΧΡΗΜΑ

REAL ESTATE
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για την oικονοµία   ΣΕΛ. 4

Έλλειψη πυρομαχικών 
λόγω Ουκρανίας


