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Δίνοντας έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση, 
προετοιμάζουμε δράσεις για την προώθηση νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος μας είναι ιδίως η 
προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα και η πρόσβαση 
στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INVESTOR’S GUIDE
Επενδυτικό ενδιαφέρον για 
εταιρείες που στοχεύουν στην 
κλιματική αλλαγή

Οι επόμενοι 18 μήνες είναι κρίσιμοι για τις
τράπεζες και το ελληνικό χρηματιστήριο
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Το οικονομικό και επιχειρηματικό portal Banks.com.gr, από το 2018, έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο γνώσης και 
ανάλυσης στους επισκέπτες του. Με στόχο το “intelligence” της νέας εποχής, κρατάει αποστάσεις από τη γενική 
ενημέρωση, που κατακλύζει το διαδίκτυο. 
Έμπειροι δημοσιογράφοι και αναλυτές, με επικεφαλής τον Χρήστο Ν. Κώνστα, μελετούν καθημερινά τις 
εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να αναδείξουν νέες ευκαιρίες για όσους 
διαχειρίζονται, διακινούν και συναλλάσσονται με το χρήμα σε όλες του τις σύγχρονες μορφές. Μέσα από το banks.com.gr 
αναδεικνύονται, επιπλέον, επιχειρηματικές δραστηριότητες που ξεχωρίζουν και καινοτομούν, καθώς και 
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών. 
Η ευρεία θεματολογία του καλύπτει: Τράπεζες, Αγορές, Ασφάλιση, Επενδύσεις, Κοινωνία, Επιχειρήσεις, Τεχνολογία, 
Οικονομία και Wealth Management.

Σημαντικές ειδήσεις 

Αναλύσεις ειδικών 

Αποκλειστικά θέματα

Σύνοψη των οικονομικών εξελίξεων  

Παρασκήνια 

Απόψεις στελεχών

Videos 

Διεθνής ειδησεογραφία

URL: www.banks.com.gr

Online λειτουργία:
Φεβρουάριος 2018

Newsletter
Η καθημερινή, “έξυπνη” ενημέρωση για την οικονομική επικαιρότητα στο e-mail σας! 

To Newsletter του banks.com.gr αποστέλλεται δωρεάν σε περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες της 
χρηματοοικονομικής αγοράς και σε όλους τους συνδρομητές των περιοδικών της Ethos Group.

banks.com.gr

banks.com.gr

Καθημερινά, στην οθόνη και το e-mail σας...

Ένα διαφορετικό λιθαράκι στο intelligence μιας νέας εποχής
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Analytics επισκεπτών

Page views
2.093.028

Ηλικιακό προφίλ Επισκεπτών Unique Visitors by channel 

 36,91% 33,86% 22,77% 4,03%

Φύλο 

Unique Users
701.034

65+

11,08%

15,11%

21,79%

25,11%

23,43%

3,49%

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

63,74% 36,26%

ORGANIC
SOCIAL

DIRECT

REFERRAL
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Analytics

Αγοραστικές συνήθειες επισκεπτών σε % 

Travel
Trips by Destination

Trips to Europe
Trips to Greece

Education
Primary & Secondary 

Schools (K-12)

Education
Post-Secondary

Education

Financial Services
Investment Services

Travel
Air Travel

Business Services
Advertising &

Marketing Services

Consumer Electronics
Mobile Phones

Autos & Vehicles
Motor Vehicles

Financial Services
Financial Planning

Retirement Planning

Employment

Financial Services
Tax Services

Dating Services Real Estate
Residential Properties

Travel
Hotels &

Accommodations

53,69%

29,75%

36,60%

28,86%

34,92%

27,79% 27,77%

34,13%

25,72%

32,78%

25,33%

31,80%

22,10%

31,58%
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Διαφημιστική προβολή - portal

Θέση Διάσταση Κόστος/εβδομάδα
Κόστος/μήνα
(25% των συνολικών
impressions)

Τιμοκατάλογος

Above Header 970x250 3.000 €

Header 728x90
(mobile 320x100) 2.400 €

Middle banner / Α’ θέση 
(homepage: κάτω από ενότητα 
Τράπεζες
+σελίδα άρθρου: πάνω από το άρθρο)

728x90
(mobile 300x250) 1.200 €

Middle banner / B’ θέση 
(homepage: κάτω από ενότητα 
Αγορές
+σελίδα άρθρου: κάτω από το άρθρο)

728x90
(mobile 300x250) 1.000 €

Middle banner / Γ’ θέση 
(homepage: πάνω από ενότητα 
Ξεχωρίζουν
+σελίδα άρθρου: πάνω από τα 
κουμπιά των social media)

728x90
(mobile 300x250) 800 €

Δεξιά Στήλη / Α’ θέση 300x250 1.800 €

Δεξιά Στήλη / B’ θέση 300x250 1.200 €

Δεξιά Στήλη / Γ’ θέση 300x250    800 €

Δεξιά Στήλη / Δ’ θέση 300x250    600 €

Δεξιά Στήλη / Ε’ θέση 300x250    400 €

Δεξιά Στήλη 300x600 1.000 €

Site skin* 1920x1200
(πλάτος site 1165 px)

4.000 €

Floating Bottom Ad 320x100 3.000 €

*Προδιαγραφές: Τύπος αρχείου: jpg, png | Μέγεθος: 250 kb Max | Ορατά σημεία: 170px αριστερά, δεξιά, έξω από το πλάτος των 1165 px
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών.

  Ισχύει μόνο για θέαση του banks.com.gr μέσω κινητού ή tablet

Ντύστε το banks.com.gr με τη δική σας διαφήμιση

[media kit]
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Θέση

Παρατηρήσεις:

Banners που υποστηρίζονται: JPEG, GIF εικόνες, FLASH animation, Rich media banners, HTML banners 
(ήχος στα banners δεν υποστηρίζεται, εκτός αν είναι user initiated).
Mέγεθος banner έως 60 kb.

Για expanding banner ισχύει προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου:
50% για την Αρχική Σελίδα.
30% για τις Εσωτερικές Σελίδες.

Σε περίπτωση προβολής με ειδικό δημιουργικό θα υπάρχει επιπλέον χρέωση, η τιμή της οποίας θα 
καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Τα δημιουργικά θα πρέπει να ανοίγουν με mouseover και να κλείνουν με mouseout. Απαραίτητη 
προϋπόθεση πριν την τελική συμφωνία συνεργασίας είναι να ελεγχθούν από το τεχνικό τμήμα του 
banks.com.gr.

Το banks.com.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή ενός πελάτη αν το banner δεν είναι σύμφωνο 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, δημιουργεί τεχνικά προβλήματα ή αν το περιεχόμενο 
αυτού δεν είναι σύμφωνο με την πολιτική της εταιρείας.

Το banks.com.gr εγγυάται για τη διαθεσιμότητα θέσεων μόνο μετά την αποστολή εντολής 
διαφημιστικής καταχώρισης.

Διάσταση

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών.

Α’ ΘΕΣΗ BANNER -
πάνω από την κεντρική είδηση 600x74 400 €

Β’ ΘΕΣΗ BANNER -
κάτω από την κεντρική είδηση 300x250 300 €

Γ’ ΘΕΣΗ BANNER -
κάτω από την δεύτερη είδηση 300x250 200 €

Δ’ ΘΕΣΗ BANNER - 300x250 150 €

Γ’ ΕΙΔΗΣΗ / ADVERTORIAL - 300 €

Δ’ ΕΙΔΗΣΗ / ADVERTORIAL - 200 €

Διαφημιστική προβολή - portal
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Video συνέντευξη / video παρουσίαση

3.000€
/ μήνα Ενότητες: Τράπεζες, Αγορές, Επενδύσεις, Επιχειρήσεις

2.000€
/ μήνα

Ενότητες: Ασφάλιση, Διεθνή, Κοινωνία, Τεχνολογία, Auto Expert, Τουρισμός & 
Ξενοδοχία, IQ

- Λογότυπο χορηγού δίπλα από το όνομα της ενότητας (homepage) και στις σελίδες
  όλων των άρθρων της ενότητας
- Διαφήμιση 300x250 στο κάτω μέρος της ενότητας (homepage) και πρώτη στις
  εσωτερικές σελίδες
- Διαφημιστική προβολή (300x250) στα καθημερινά newsletters
- Δημοσίευση δύο (2) άρθρων το μήνα στο portal και στα newsletters
- Αναδημοσίευση όλων των άρθρων στα social media του banks.com.gr
- Προβολή ενός βίντεο το μήνα στο portal με αναδημοσίευση στα social media

1.200€

- Δημιουργία Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας έως 15’
- Δημιουργία σύνοψης Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 90’’
- Δημιουργία σύνοψης Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 30’’
- Δημοσίευση ως άρθρο στο banks.com.gr στην ενότητα «Ξεχωρίζουν» για 5 ημέρες
- Δημοσίευση του video στο banks.com.gr TV
- Προώθηση του video στα social media του banks.com.gr
- Δημοσίευση στο newsletter (ως άρθρο) για 5 ημέρες
- Έντυπη συνέντευξη ή παρουσίαση ολοσέλιδη στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ

900€

- Δημιουργία Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας έως 15’
- Δημιουργία σύνοψης Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 30’’
- Δημοσίευση ως άρθρο στο banks.com.gr στην ενότητα «Ξεχωρίζουν» για 3 ημέρες
- Δημοσίευση του video στο banks.com.gr TV
- Προώθηση του video στα social media του banks.com.gr
- Δημοσίευση στο newsletter (ως άρθρο) για 3 ημέρες

600€

- Δημιουργία Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 10’
- Δημοσίευση του video στο banks.com.gr TV
- Προώθηση του video στα social media του banks.com.gr
- Δημοσίευση στο newsletter (ως άρθρο) για 3 ημέρες

Δημοσίευση άρθρων στo banks.com.gr

Κόστος 
ανά άρθρο: 

900€

- Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός λέξεων ή
  φωτογραφιών ή γραφικών για το άρθρο
- Το άρθρο θα παραμείνει στην 1η σελίδα του site για
  5 εργάσιμες ημέρες
- Το άρθρο θα δημοσιευτεί από 3η ως 6η είδηση
  (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) στο Newsletter του
  site για 2 εργάσιμες εβδομάδες
- Επιτρέπεται η δημοσίευση backlink

Ειδικές προτάσεις προβολής

[media kit]

Χορηγία Ενότητας Ύλης

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών.
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Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ είναι ένα από τα πλέον ιστορικά οικονομικά και επενδυτικά περιο
δικά της Ελλάδας.  Από το 1988 και μέχρι σήμερα προσφέρει στους αναγνώστες του: 

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ

Δυο ετήσιες 
εκδόσεις

Οι αναγνώστες μας

Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές Επιχειρήσεων 
Χρηματιστές, Τραπεζικά Στελέχη, Οικονομολόγοι, Αναλυτές, Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων,
Dealers, Δημοσιογράφοι
Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
Εργαζόμενοι, Υπάλληλοι σε Ιδιωτικές & Δημόσιες Επιχειρήσεις 
Φοιτητές Οικονομικών & Τεχνολογικών Σχολών, σε προπτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο

«Το διάβασα στο ΧΡΗΜΑ»
η φράση που συχνά ακούγεται από αναγνώστες, επενδυτές και χρηματιστές. 

Το ebook του περιοδικού ΧΡΗΜΑ είναι διαθέσιμο δωρεάν στους αναγνώστες στο περίπτερο της ETHOS MEDIA στο issuu.com

Έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα, αναγνωρισμένοι αναλυτές και επιστημονικοί 
συνεργάτες αποτελούν τη «φαρέτρα» του εμβληματικού περιοδικού ΧΡΗΜΑ, 
που μετράει ήδη 33 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και πετυχημένης κάλυψης της 
οικονομικής ιστορίας της χώρας μας. 

Σήμερα, το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, με νέα σχεδίαση και ανανεωμένη θεματολογία, συνεχίζει 
να προσφέρει στο απαιτητικό, αναγνωστικό του κοινό ουσιαστική, έγκυρη και ολο-
κληρωμένη ενημέρωση σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Ταυτόχρονα, προσφέρει τεκμηριωμένη ερμηνεία, υπεύθυνη διατύπωση εκτιμήσε-
ων και προβλέψεων στους τομείς του Χρηματιστηρίου, των Επενδύσεων και των 
Τραπεζών, ακολουθώντας όλες τις νέες εξελίξεις στον επενδυτικό χώρο τόσο στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

Σφαιρική
αποτύπωση των 

γεγονότων

Αποκαλυπτικές 
συνεντεύξεις 

κορυφαίων οικονομικών 
παραγόντων

Διεισδυτική και 
ταυτόχρονα ψύχραιμη 

ματιά των ρεπορτάζ και 
των αναλύσεών του

Εγκυρότητα των 
ειδήσεων

Στοιχεία Έκδοσης

Περιοδικότητα
Διμηνιαία 

Διαστάσεις
21x28cm

Τιράζ
5.000

Συνδρομές
3.000

Έτος πρώτης κυκλοφορίας
1988
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1-4 σελίδες 700 €

5-12 σελίδες 550 €

13-24 σελίδες 400 €

>/ 25 σελίδες 300 €

Σαλόνι

Παράθυρο 
μεγάλο

Παράθυρο 
μικρό

Υποσέλιδα

28cm

42cm

42cm

21cm

14cm

Ολοσέλιδη

Διαφημιστικές Καταχωρήσεις

4.500 € 2.750 € 2.500 € 1.750 € 1.400 € 1.000 € 800 € 

1.100 € 350 € 

2/3 σελ. 1/2 σελ. 1/3 σελ. 1/4 σελ.

9cm

8cm

4cm
10cm

8-12 σελίδες 3.500 € 1.500 €

ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

Α’ Σαλόνι 5.200 €

Εξώφυλλο (συμπεριλαμβάνει 
συνέντευξη & φωτογράφηση) 5.000 €

Οπισθόφυλλο 4.000 €

Β’ Εξωφύλλου 3.500 €

Γ’ Εξωφύλλου 3.000 €

Α’ Ύλης 3.200 €

Γ’ Ύλης 2.900 €

έως 8 σελίδες 3.000 €

έως 16 σελίδες 4.500 €

άνω των 16 σελίδων 6.000 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Προδιαγραφές αρχείων: HTML, PDF

Τεχνικές προδιαγραφές:
Διάσταση: 21x28cm (+5mm ξακρίσματα)
Εκτύπωση: 4χρωμη Offset
Xαρτί εξωφύλλου: Illustration 170 gr
Χαρτί ύλης: Illustration 90 gr
Βιβλιοδεσία: Ράχη
Eίδος ηλεκτρονικού αρχείου:

• tiff (CMYK ή RGB, 300dpi)
• jpeg (CMYK ή RGB, 300dpi)
• pdf (press optimized) για pc ή mac

Αποστολή: Ένα από τα παραπάνω format
αρχείων σε cd ή αποστολή email

Περιλαμβάνει δωρεάν αποστολή της έκδοσης 
στους αναγνώστες της ψηφιακής έκδοσης του 
περιοδικού ΧΡΗΜΑ & του XΡΗΜΑ WEEK.

1/2 Σαλόνι

28cm

13,5cm

21cm
21cm

13cm

28cm

14cm 9,5cm

9,5cm

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών.

Αποστολή ειδικής έκδοσης στους 6.000 
αποδέκτες της ψηφιακής έκδοσης του 
περιοδικού ΧΡΗΜΑ και της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας ΧΡΗΜΑ WEEK

4cm21cm

[media kit]
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Η εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK κυκλοφορεί από το 2003 σε ηλεκτρονική μορφή και αποτελεί ένα 
χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο, που ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση το αναγνωστικό κοινό για τις 
σημαντικότερες εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα:

      θέματα γενικού και ειδικού οικονομικού ενδιαφέροντος της ελληνικής και διεθνούς αγοράς
      χρήσιμα στατιστικά στοιχεία
      αναλύσεις εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών
      ανασκόπηση της εβδομαδιαίας οικονομικής επικαιρότητας και των εξελίξεων

Έτσι, ο αναγνώστης έχει στη διάθεσή του τις πιο επίκαιρες και αναλυτικές πληροφορίες για 
κάθε οικονομικό θέμα που τον αφορά, ώστε να εκμεταλλεύεται άμεσα τις επενδυτικές ευκαιρίες! 

Κοινός στόχος των αναγνωστών του ΧΡΗΜΑ WEEK είναι η έγκυρη ενημέρωση και η γνώση της 
κεφαλαιαγοράς. 

Τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το προφίλ των αναγνωστών μας, ως προς την ηλικία, το φύλο, 
τη μόρφωση και την κατοικία τους είναι τα εξής: 

Ηλεκτρονική εφημερίδα

Το προφίλ των αναγνωστών μας

Φύλο

Γυναίκες Άνδρες

19% 81%

Μόρφωση

Ανώτερη

Μέση

Κατώτερη

32%

52%

16%

Ηλικία

35-44 25-34 45+ 18-24

36% 32% 18% 14%

Περιοχή

61%

37%

2%

Αθήνα

Λοιπή Ελλάδα

Εξωτερικό
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ΣΤΑ 11,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  
ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ  
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), 

την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 

-11,2 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές από -2,7 δισ. ευρώ το 

2019 (βλέπε Σχήμα 1). Βάσει των χειμερινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης το 2020 

(-10,0%), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως 

ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι ξεπέρα-

σε το -6,0% το 2020, από -1,5% το 2019. 
Η πρώτη εκτίμηση για το ετήσιο ΑΕΠ του 2020 και των 

προσωρινών στοιχείων των τριμηνιαίων εθνικών λογα-

ριασμών του τέταρτου τριμήνου 2020 προβλέπεται να 

ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ στις 8 Μαρτίου 2021.

 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ισούται με το άθροι-

σμα των ισοζυγίων (εισπράξεις μείον πληρωμές) των 

αγαθών, των υπηρεσιών, των πρωτογενών και των δευ-

τερογενών εισοδημάτων. 

Η υγειονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως αποτέ-

λεσμα τη δημιουργία ελλείμματος στο ισοζύγιο 

της γενικής κυβέρνησης και τη διεύρυνση του ελ-

λείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου. Στο δημοσιονομικό 

πεδίο, η αύξηση των δαπανών, με σκοπό την άμβλυνση 

των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, και η μείωση 

των εσόδων, λόγω συρρίκνωσης της εγχώριας οικονομι-

κής δραστηριότητας, μετέτρεψαν το πλεόνασμα των 

προηγούμενων ετών σε υψηλό έλλειμμα. 
Στο πεδίο του εξωτερικού ισοζυγίου, ο μεγάλος βαθμός 

ευαισθησίας του τουριστικού κλάδου στην πανδημία του 

κορωνοϊού Covid-19 οδήγησε στην απότομη συρρίκνω-

ση του πλεονάσματος των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα 

τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Η αύξηση του τελευταίου συγκρατήθηκε σε 

έναν βαθμό από τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγί-

ου αγαθών.

Έντονος αποπληθωρισμός  
τον Ιανουάριο 2021 (*)
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*της Μαρίνας Καπετανάκη

Γενικής Διευθύντριας,

Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Editorial

Η ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων της οικονο-

μίας μας προφανώς και δεν προσφέρεται για «πανηγυ-

ρισμούς». Ωστόσο, εστιάζοντας στο τέταρτο τρίμηνο, 

διαπιστώνουμε ότι η ύφεση συγκρατήθηκε στο 7,9%, 

με την κατανάλωση να μειώνεται κατά 2,2%, παρότι 

για Νοέμβριο-Δεκέμβριο τα καταστήματα ήταν κλειστά. 

Τι λειτούργησε σε αυτό το δίμηνο; Οι επενδύσεις. 

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, πρακτικά; Είμαστε 

μια μικρή οικονομία, αρκετά «ρηχή» και σε σημαντικό 

βαθμό εξαρτώμενη από τον τουρισμό. Μειονέκτημα 

που όμως μπορεί να αναδειχθεί σε πλεονέκτημα, από 

τη στιγμή που η διασπορά του εθνικού πλούτου δεν 

έχει το «βάθος» και το «βάρος» που έχουν βιομηχα-

νικές χώρες. 

Με περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, 

με ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, 

μπορεί να αντισταθμιστεί ένα μέρος του τουριστι-

κού προϊόντος από άλλα, χαμηλού χρηματοδοτικού 

κόστους. Με σωστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων 

και επιδοτήσεων, μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλα-

σιαστικά για κλάδους που βλέπουμε σήμερα να κάνουν 

τη διαφορά. ■■

Πώς το  
μειονέκτημα  

γίνεται  
πλεονέκτημα

Η τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ που 

καταγράφεται για την οικονομία μας το 

2020 δεν επιτρέπει «πανηγυρισμούς». 

Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες να 

«γυρίσουμε» την κατάσταση.

Οι αναταράξεις που προκλήθηκαν στις 

αγορές μετοχών λόγω της ανόδου της 

απόδοσης στα ομόλογα πυροδότησαν 

ανησυχίες για σταδιακή απόσυρση της 

νομισματικής στήριξης

Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και 

οι τράπεζες «έβαλαν το χέρι τους» 

για να μπει το πρώτο λιθαράκι ώστε 

να κερδηθεί το στοίχημα της αρνητι-

κής παράδοσης του Μαρτίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το μη χείρον βέλτιστον»

ΑΓΟΡΕΣ

Bonds vs stocks

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Με τις τράπεζες κόντρα στην παράδοση
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ΤΙ «ΔΕΙΧΝΟΥΝ»  

ΟΙ LEADING INDICATORS
Κ όντρα στις προειδοποιήσεις αρκετών αναλυτών για 

χρηματιστηριακή «φούσκα» και κίνδυνο βίαιης δι-

όρθωσης, οι προπομποί δείκτες παραπέμπουν σε 

συνέχιση του bull market. 

Τουλάχιστον για συγκεκριμένες αγορές, κλάδους και επι-

χειρήσεις, οι λεγόμενοι leading indicators «βλέπουν» 

υψηλότερες τιμές για μετοχές εταιρειών που δραστη-

ριοποιούνται σε τομείς που επηρεάζονται άμεσα (και 

λιγότερο έμμεσα) από την προοπτική επαναφοράς της 

παγκόσμιας οικονομίας στα προ Covid-19 επίπεδα.

 Η Κίνα, από τη μία πλευρά, με εκτιμώμενο ρυθμό ανά-

πτυξης 8% για το 2021 (σύμφωνα με τον Fitch), οι ΗΠΑ, 

από την άλλη, με πρόβλεψη για 6,6% (σύμφωνα με την 

Goldman Sachs), η δε παγκόσμια οικονομία με 4,2% 

(ΟΟΣΑ), μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω 

άνοδο μετοχών, αποτιμήσεων. 

Ήδη ο Baltic Dry Index (δείκτης που μετρά τους ναύλους στα 

πλοία χύδην ξηρού φορτίου) από τις 1.100 μονάδες (τέλη 

Δεκεμβρίου) υπερέβη (από την προηγούμενη Τρίτη 16 

Φεβρουαρίου) το όριο των 1.500, με αυξητική φορά, 

τάση που «αποτυπώνει» την πρόβλεψη για αύξηση της 

ζήτησης για ανάλογες μεταφορές. Παράλληλα με τον BDI, 

το τελευταίο διάστημα, καταγράφεται άνοδος στα συμβό-

λαια βασικών πρώτων υλών, μεταλλευμάτων/μετάλλων, 

πετρελαίου, ζήτησης για ενέργεια, υλικών για υποδομές και 

άλλων κλάδων. Αυτή η τάση αποτυπώνεται ήδη και σε 

αναδυόμενες αγορές, σε κάποιο μέρος στην ελληνική, 

με συγκεκριμένες εισηγμένες να είναι ήδη ευνοημένες. 

Και για άλλες να θεωρείται θέμα χρονισμού και αφορμών για 

να ενεργοποιηθούν ισχυρές αγορές. 

Σύμφωνα με την HSBC, από το 1,2 τρισ. που απέσυραν τα 

money market funds από τις αγορές, το διάστημα Μαρ-

τίου-Μαΐου 2020, μόλις το ένα τρίτο, δηλαδή 400 δισ., 

έχουν επιστρέψει (στοιχεία τέλους Ιανουαρίου). 

Σε συνδυασμό με τη μείωση του κινδύνου (risk premium), 

τη στροφή των funds σε μετοχές επιχειρήσεων «παλαιάς 

οικονομίας» και το χαμηλό ποσοστό/ΑΕΠ του ελληνικού 

χρηματιστηρίου, οι αναλυτές προσβλέπουν σε αύξηση 

των εισροών, παράλληλα με την ενεργότερη συμμε-

τοχή εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Την τελευταία εβδομάδα, τα συμβόλαια αλουμινίου ενι-

σχύθηκαν σε υψηλό 13 μηνών, με την πρόβλεψη για τιμές 

Μαρτίου-Απριλίου να ξεπερνά τα 2.120 δολάρια. Άνοδος 

με άμεσο (και έμμεσο) αντίκτυπο σε εισηγμένες, 

όπως για παράδειγμα η Mytilineos. 

Υπολογίζεται, πως για κάθε 100 δολ. διαφορά στην τιμή 

του, προστίθενται 18 εκατ. κέρδος στα αποτελέσματα της 

εταιρείας. Ενδεικτικά, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, 

το MALTRc1 ήταν στα 2.102 με αυξητική τάση. Από την 

άνοδο των τιμών του αλουμινίου ευνοείται η συγκεκρι-

μένη εταιρεία, αλλά και η ElvalHalcor, που πετυχαίνει 

διεύρυνση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. ■■

ΑΓΟΡΕΣ

Ποιους ευνοεί η άνοδος 

του αλουμινίου
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Τεχνικές προδιαγραφές:
Aρχείο pdf (screen optimized)
Xρώματα: CMYK ή RGB
Eίδος ηλεκτρονικού αρχείου:
tiff (CMYK ή RGB, 300dpi)
jpeg (CMYK ή RGB, 300dpi)
pdf (press optimized) για pc ή mac
Αποστολή:
Ένα από τα παραπάνω format αρχείων σε cd ή 
αποστολή email

- O παρών τιμοκατάλογος ισχύει και στην περίπτωση που επιλέξετε να προβληθείτε με μορφή Advertorial.
- Στις παραπάνω τιμές προστίθενται οι Νόμιμες Επιβαρύνσεις.

- Κάθε διαφήμιση στο ΧΡΗΜΑ WEEK παραπέμπει με link στο website της διαφημιζόμενης
  εταιρείας, είτε στην αρχική είτε σε οποιαδήποτε άλλη εσωτερική σελίδα.
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Ολοσέλιδη
Οικονομικές
καταχωρήσης

1.500 € 
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Ημισέλιδη

1/3 Σελίδας 1/4 σελ.

4cm 4cm

28cm 28cm 28cm
21cm

14cm7cm

10,5cm28cm

14cm

4cm

4cm
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