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 Άποψη

Πώς θα 
απογειωθεί 
η Ελλάδα τον 
Σεπτέµβριο;
 Ο Αντώνης Σαµαράς 
φέρεται να είπε στους 
βουλευτές του ότι «αν 
βγάλουµε τον Ιούνιο, 
από τον Σεπτέµβριο θα 
απογειωθούµε». Προ-
φανώς, ο πρωθυπουρ-
γός αγωνιά για το αν θα 
αντέξει η κοινωνία την 
πίεση µέχρι το καλοκαί-
ρι, αλλά προεξοφλεί ταυ-
τόχρονα κάποιες εξε-
λίξεις που µπορούν να 
αλλάξουν την κατάστα-
ση. Από τη µια πλευρά, 
η περαιτέρω ελάφρυνση 
του ελληνικού δηµόσιου 
χρέους θα πρέπει να 
θεωρείται περισσότερο 
από βέβαιη. Χωρίς να 
υπάρχει κάποια επίσηµη 
δέσµευση, 

 ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 Η αποµάκρυνση του πληθωριστικού κινδύνου, 
η βεβαιότητα ότι οι κεντρικές τράπεζες 
θα στηρίζουν τις οικονοµίες λόγω της ύφεσης 
και οι προσδοκίες της τεχνικής ανάλυσης 
«απελευθερώνουν» κεφάλαια από τον χρυσό 
και τα προσανατολίζουν στις µετοχικές αγορές. 
Ύστερα από 12 χρόνια σταθερής ανόδου, οι τιµές του 

χρυσού βρίσκονται σε χαµηλά επταµήνου και συνεχίζουν 
να τροφοδοτούν πτωτικές προσδοκίες, προς όφελος 
των χρηµατιστηριακών αγορών. ∆ιεθνή επενδυτικά 
funds χρυσού ρευστοποιούν µερίδια και κινούνται 
προς επενδύσεις µεγαλύτερου κινδύνου. Οι επιφυλάξεις 
σταδιακά κάµπτονται, προς όφελος τίτλων που είχαν µείνει 
πίσω στο ανοδικό ράλι των τελευταίων µηνών. 

ΒΑΤΙΚΑΝΟ
Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ 
ΕΚΛΟΓΗΣ   ΣΕΛ. 22

  ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Κούρεµα» 
πριν από τις 
γερµανικές 
εκλογές
Ο Γιοαχίµ Σάιντε, 
επικεφαλής του 
γερµανικού Κέντρου 
Προγνώσεων του ΙfW, 
προβλέπει ότι η Ευρώπη 
θα ξεπεράσει ευκολότερα 
την ύφεση.   ΣΕΛ. 8

Τα δύο συνέδρια 
που αλλάζουν 
τον µισό 
πολιτικό χάρτη
Το τέλος εποχής για 
την Αλέκα Παπαρήγα και 
το στοίχηµα ενότητας του 
Ευ. Βενιζέλου.   ΣΕΛ. 15, 16

Η ΤΡΟΪΚΑ «ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ» 2.000 
ΡΑΜΠΟ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ, ΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ01
ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ02

  ΣΕΛ. 23

  ΣΕΛ. 12-13

ΠΟΣΟ ΑΞΙΖΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΟΠΑΠ; 
Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ «ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ» 
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ03

  ΣΕΛ. 26

  ΣΕΛ. 30

> Το παρασκήνιο για την επιστροφή 
του εµιράτου και το στοίχηµα 
της χρηµατοδότησης.

                                              • Τιµή 2 €

  Πρόκειται για κέρδη που αποκόµισαν 
από το trading σε ελληνικά οµόλογα

  ΣΕΛ. 25

   Παρά τις υψηλές τιµές, ο όµιλος Quest, που 
αντιπροσωπεύει τα προϊόντα της Apple στην Ελλάδα, 
δεν αποφεύγει τις επιπτώσεις της κρίσης. 

 Παρά τις υψηλές τιµές, ο όµιλος Quest, που 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ
Τα ακριβά iPad 
δεν σώζουν την κερδοφορία

φφ
Οι ευκαιρίες 
του νέου 
Αναπτυξιακού 
Νόµου

  ΣΕΛ. 10

> Η κυβέρνηση ανοίγει διάπλατα 
την πόρτα σε νέες επενδύσεις 
από Ελλάδα και εξωτερικό.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ Η ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Οι μετοχές γίνονται πάλι
παγκόσμιο best seller

 Πρόκειται για κέρδη που αποκόµισαν Πρόκειται για κέρδη που αποκόµισαν Πρόκειται για κέρδη που αποκόµισαν Πρόκειται για κέρδη που αποκόµισαν 

Οι κεντρικές τράπεζες 
επιστρέφουν τον Μάρτιο 
2,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

  ΣΕΛ. 7

Το Κατάρ 
ανακατεύει ξανά 
την τράπουλα 
για το Ελληνικό

BLOOMBERG BUSINESSWEEK

Αυτές είναι οι 
50 καλύτερες μετοχές 

της Wall Street

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε απόδοση 231% στο χρηµατιστήριο 
την τελευταία πενταετία και ποια αποδίδει κέρδη ανά µετοχή 44,1 δολάρια.
 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, media και λιανεµπόριο ξεχωρίζουν στη φετινή κατάταξη. 
 ΜΙΛΟΥΝ για τις προοπτικές των εταιρειών τους oι CEOs των Salesforce, 

Time Warner και Whole Foods.
  ΣΕΛ. 32-34


