
Κίνητρα για ανάπτυξη αντί 
για φόρους, το δόγµα Τραµπ 
 Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση από το 1986. Σε 1,5 τρισ. 
δολάρια υπολογίζονται οι φοροαπαλλαγές.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ευκαιρίες και ρίσκα σε 
ομόλογα και μετοχές

  ΣΕΛ. 19-30

 ΜΕΤΟΧΕΣ H παγκόσµια bull market, που ξεκίνησε τον 
Μάρτιο του 2009, αναµένεται να συνεχιστεί και το 2018. 
Οι τραπεζικές µετοχές θα δώσουν τον τόνο στο Χ.Α.

 ΟΜΟΛΟΓΑ Γενικώς υπάρχει προβληµατισµός και 
αρνητική στάση, ωστόσο αρκετοί βλέπουν ευκαιρίες στα 
οµόλογα της ευρωπεριφέρειας και των αναδυοµένων.

 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Η έκπληξη της χρονιάς που φεύγει, το 
ράλι του ευρώ, αναµένεται να διατηρηθεί και τους επόµενους 
µήνες καθώς ενισχύεται ο ρυθµός ανάπτυξης της Ευρωζώνης. 

 COMMODITIES Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι 
τιµές των εµπορευµάτων θα σταθεροποιηθούν το 2018, 
αµφίσηµη είναι η στάση των οίκων για το πετρέλαιο. Επιλογή 

καταστροφής 
η υπερφορο-
λόγηση

 Ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, παρα-
δέχθηκε –για 2η φορά 
µέσα σε έναν µήνα– ότι 
υπερφορολογεί τη χώρα. 
Η υψηλή φορολόγηση 
ήταν «πολιτική απόφα-
ση», αναφέρει στο περιο-
δικό «European Business 
Review». Είχε, µάλιστα, 
προηγηθεί η ολόιδια το-
ποθέτησή του στο συνέ-
δριο του Ελληνοαµερι-
κανικού Επιµελητηρίου. 
Πρόκειται, λοιπόν, για 
µια εξαιρετικά συνειδητή 
θέση: να αυξήσει τους φό-
ρους και τις ασφαλιστικές 
εισφορές σε πρωτόγνωρα 
υψηλά επίπεδα φέτος και 
το 2018. Μια θέση που 
αποδεικνύεται 

• Τιµή 2,5 €
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Το στοίχημα των traders, το profit 
taking, οι αμετανόητοι σορτάκηδες.

Ψάχνουν για νέες «Guardian 
Trust» οι εποπτικές Αρχές.

BofA: Οι αμερικανικές εταιρείες 
και τα εκτός ΗΠΑ «μετρητά» τους.
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  ΣΕΛ. 16
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Φτιάχνουν 
νέο ∆ηµόσιο 
για να έχουν 
να διορίζουννα διορίζουννα διορίζουννα διορίζουν
> Αύξηση κατά 24% την 
τελευταία 3ετία στον αριθµό 
επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου.

  Ποια projects βολιδοσκοπούν µικροί και µεγάλοι όµιλοι 
µετά την επίσκεψη Μακρόν.

ΟΛΘ 
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   ΣΕΛ. 18

Γιατί ο Γιάννης 
Στουρνάρας 
ζητά νέο 
«Μνηµόνιο»
· Η έκθεση-σοκ της ΤτΕ 
για προληπτικό πρόγραµµα.

· Τι λένε Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και Κοµισιόν.   ΣΕΛ. 4

  ΣΕΛ. 32

Εισπρακτικό 
φιάσκο το 
«χαράτσι» στους 
επαγγελµατίες
Λιγότερα κατά 6,6% 
τα έσοδα το 2018.   ΣΕΛ. 9

Hellenic Steel: 
Το comeback 
µιας πολύπαθης 
βιοµηχανίας   ΣΕΛ. 31

  ΣΕΛ. 10-11   ΣΕΛ. 30

Bitcoin: 4+1 
λόγοι που 
παραπέµπουν 
σε... φούσκα

ΣΕΛ. 30ΣΕΛ. 30

σε... φούσκασε... φούσκα
> Το όµορφο και επικερδές 
παραµύθι των κρυπτονοµισµάτων 
και ο... δράκος.

 Ποια projects βολιδοσκοπούν µικροί και µεγάλοι όµιλοι 

Οι Γάλλοι «επιστρέφουν» 
στην Ελλάδα για business

Ρεκόρ λιτότητας τη νέα χρονιά 
και 6 ανατροπές στη φορολογίακαι 6 ανατροπές στη φορολογία
  Τα νέα εισπρακτικά µέτρα και οι αλλαγές σε φόρους, 
τεκµήρια, αντικειµενικές, ΕΝΦΙΑ.    ΣΕΛ. 6-7

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Γιατί ποντάρουν 
σε ράλι τιμών εν όψει 

των stress tests

> Πώς η άνοδος οµολόγων και µετοχών βελτιώνει 
και τους εποπτικούς δείκτες και περιορίζει τον κίνδυνο 

νέας ανακεφαλαιοποίησης.  
  ΣΕΛ.  12-13

Ρεκόρ λιτότητας τη νέα χρονιά 
και 6 ανατροπές στη φορολογίακαι 6 ανατροπές στη φορολογίακαι 6 ανατροπές στη φορολογία


