
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

 ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ µετά την υποβάθµιση της Λ. Αθηνών σε αναδυόµενη αγορά, 
οι απώλειες ξεπερνούν το 33%.

 H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ και τα εκλογικά σενάρια λειτουργούν αποτρεπτικά 
για την πλειονότητα των επενδυτών.

  ΣΕΛ. 32-33
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 Άποψη

 Η κυβέρνηση, τροµο-
κρατηµένη από τα δηµο-
σκοπικά ευρήµατα που 
φέρνουν πρώτο τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αποφάσισε να τσα-
λαβουτήσει στον βούρκο 
του λαϊκισµού. Έτσι, επι-
δόθηκε σε έναν αγώνα 
δρόµου για να προλάβει 
να υποσχεθεί περισσό-
τερα από την αξιωµατι-
κή αντιπολίτευση εν όψει 
των επόµενων εκλογών. 
Η ρύθµιση των 100 δόσε-
ων, µε τον τρόπο που πα-
ρουσιάστηκε και παρά τα 
δακρύβρεχτα σχόλια που 
τη συνόδευσαν, αποτελεί 
στην πραγµατικότητα ένα 
µνηµείο παροχολογίας. 
Η κυβέρνηση προσπάθη-
σε να δελεάσει 

 Επιλογή Σόιµπλε η δηµιουργία ισχυρού 
πλέγµατος αυστηρής εποπτείας (µικρό Μνηµόνιο), 
που θα συνοδεύει τη νέα πίστωση προς την 
Ελλάδα (ECCL) για την επόµενη διετία, εάν δεν 
υπάρξει συµφωνία στην τελευταία αξιολόγηση. 
Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και η δυσκολία της κυβέρνησης 
να ανταποκριθεί στις συµφωνίες της άνοιξης έχουν 

πείσει την Ευρωζώνη στη διατήρηση των απαιτήσεων σε 
ασφαλιστικό - εργασιακό - απολύσεις, ανεξάρτητα από το 
ποια κυβέρνηση αφορούν. Η αξιολόγηση επηρεάζεται από 
αυτήν την «γραµµή», πυροδοτώντας εξελίξεις στο πολιτικό 
σκηνικό και στις διαδικασίες εκλογής Προέδρου. Το ∆ΝΤ 
εµφανίζεται να απαιτεί από την Ε.Ε. «λύση» στο πρόβληµα 
της βιωσιµότητας του χρέους πριν από το τέλος του έτους. 

  ΣΕΛ. 4

ΠΟΥ «ΒΑΖΟΥΝ» ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ 
ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ FUND MANAGERS 
ΤΗΣ FIDELITY01
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΤΑ WARRANTS 
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ02

  ΣΕΛ. 22

  ΣΕΛ. 25

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Ή ΠΑΓΙ∆Α Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥ; 03

  ΣΕΛ. 31

Η ψήφος 
των µπατα-
χτσήδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΪΜΠΛΕ 

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΝΤ

• Τιµή 2 €

Τρόµος 
στο ΥΠΟΙΚ 
για το πάγωµα 
των εσόδων
Πώς οι γκάφες της 
κυβέρνησης σαµποτάρουν
την είσπραξη των φόρων.

  ΣΕΛ. 10

Τι ζητά και 
τι πραγµατικά 
θέλει η τρόικα
Οι υπουργοί - «αντάρτες» 
που δοκιµάζουν τις αντοχές 
της διαπραγµάτευσης 
για τη µεταρρύθµιση 
στο ∆ηµόσιο.   ΣΕΛ. 15

Οι Γερμανοί αρνούνται 
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση

  ΣΕΛ. 12-13

  Από το «Barbaros» µέχρι τις αεροµαχίες 
της Μυκόνου, οι Τούρκοι βρίσκονται 
σε «λειτουργία εµπλοκής».

> Ανατροπή στη φορολογική πολιτική. 
Ερωτηµατικό οι φόροι της διετίας 
2015-2016 για τα ακίνητα. 

Ανατροπή στη φορολογική πολιτική. Ανατροπή στη φορολογική πολιτική. 

Βόµβα ΣτΕ για 
τις αντικειµενικές, 
στον αέρα 
ο ΕΝΦΙΑ

  ΣΕΛ. 14

Ο ΣΕΒ 
εγκαταλείπει 
το «δόγµα 
∆ασκαλόπουλου»
> Παγώνει η σχέση µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ, αναζητούνται 
νέες συµµαχίες.

 Από το «Barbaros» µέχρι τις αεροµαχίες 

Πρόβα θερµού επεισοδίου

COSCO VS Ανωµερίτη

  Στον αέρα η συµφωνία των 230 εκατ. ευρώ, 
σε κίνδυνο και η ιδιωτικοποίηση.
 Στον αέρα η συµφωνία των 230 εκατ. ευρώ, 

Οι Κινέζοι επενδυτές 
απειλούν µε προσφυγές

  ΣΕΛ. 24

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΚΕΥΝΕS 
ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΟ 
ΑΠO ΠΟΤE   ΣΕΛ. 20

εγκαταλείπει 

∆ασκαλόπουλου»

  ΣΕΛ. 6

Παγκόσμια πρωτιά 
στην πτώση 

για το Χρηματιστήριο 
της Αθήνας


