
  Οι long και οι short επιλογές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.   ΣΕΛ. 34-35

Αποκαλυπτήρια για τον 
ισολογισμό της Folli Follie.

Μετά το Gatwick η Vinci «βλέπει» 
το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το Attica Group, η Fortress 
και οι νέες εξελίξεις.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 47

 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ «Κ»

λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α
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ΣΕΛ. 2

 Άποψη
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ. ΤΙ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ 10 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

  ΣΕΛ. 15-23

Έτος ευθύνης 
το 2019

 Μπαίνουµε µετά 
κόπων και βασά-
νων στο πρώτο µετα-
προγραµµατικό έτος ύστε-
ρα από οκτώ χρόνια. Τα 
µνηµόνια συνεργασίας µε 
τους εταίρους έληξαν, τα 
χρήµατά (τους) επίσης και 
η χώρα βρίσκεται ακόµη 
εκτός αγορών και χωρίς 
δίχτυ οικονοµικής ασφά-
λειας. 
Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ εδώ και µήνες 
διατυµπανίζει ότι ξηµερώ-
νει µια νέα µέρα για την 
ελληνική οικονοµία, µε τη 
χώρα να ανακτά την οικο-
νοµική της κυριαρχία. 
Οι οικονοµικοί δείκτες και 
η εικόνα της πραγµατικής 
αγοράς πόρρω απέχουν 
από τους παιάνες του 
κ. Τσίπρα και της κυβέρ-
νησής του.

• Τιµή 2,5 €

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΠΩΣ ΝΑ 
ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΑΠΟ 
ΜΙΑ ΥΦΕΣΗ   ΣΕΛ. 2

Εξωδικαστικός: 
Fast-track 
ρυθµίσεις για 
το 95% των 
υπερχρεωµένων 
επιχειρήσεων

  ΣΕΛ. 6

Υποσχέθηκαν 
φοροελαφρύνσεις, 
αλλά... τις ξέχασαν

  ΣΕΛ. 8

Η Συµφωνία των 
Πρεσπών και η 
Novartis φέρνουν 
ανατροπές   ΣΕΛ. 12-13

Η αβεβαιότητα και το ρίσκο 
επιστρέφουν στις αγορές

 Ύστερα από µια µακρά περίοδο υψηλών 
αποδόσεων, οι επενδυτές καλούνται να 
αναπροσαρµόσουν τις προσδοκίες τους για τα 
επόµενα χρόνια, ξεκινώντας από το 2019.
Οι εκτιµήσεις δέκα και πλέον επενδυτικών οίκων, 
που συγκέντρωσε το «Κ» στο πλαίσιο του Επενδυτικού 
Οδηγού για τη νέα χρονιά, συγκλίνουν στην παραδοχή 

πως οι επενδυτές θα βρεθούν αντιµέτωποι µε σηµαντικές 
προκλήσεις και θα πρέπει να συµβιβαστούν µε την ιδέα των 
µεγάλων αλλαγών και των χαµηλότερων αποδόσεων 
στις αγορές. ∆ιαβάστε για τις ευκαιρίες που εντοπίζονται 
στις αγορές οµολόγων, µετοχών, εµπορευµάτων και 
νοµισµάτων, αλλά και ποιοι είναι οι µεγάλοι κίνδυνοι που 
µπορούν να ανατρέψουν το σκηνικό σε Ευρώπη και Αµερική.

> Με ποιους όρους οι τράπεζες 
θα µπορούν να αγοράζουν 
ελληνικά οµόλογα.

Με ποιους όρους οι τράπεζες Με ποιους όρους οι τράπεζες 

Τα «ναι» 
και τα «όχι» 
του Μάριο Ντράγκι 
στον Τσίπρα

> ΤΧΣ και ΥΠΟΙΚ 
οριστικοποιούν το σχέδιο 
για τα «κόκκινα» δάνεια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι γεωπολιτικές 
προκλήσεις του 2019

> Το υπαρξιακό ερώτηµα της Ευρωζώνης, οι αντιφατικές 
στρατηγικές των µεγάλων δυνάµεων, τα ανοικτά µέτωπα 

και οι θερµές εστίες εντάσεων.
  ΣΕΛ.  27-33

    ΣΕΛ. 5

Οι ελληνικές startups 
που γεννήθηκαν στην κρίση 
και προσέλκυσαν επενδυτές
 Το Top-10 των νεοφυών επιχειρήσεων µε την υψηλότερη 
χρηµατοδότηση. Ποια είναι τα νέα success stories.  ΣΕΛ. 24-25

Οι επενδυτικές 
επιλογές για 
το α' εξάμηνο

ΕΡΕΥΝΑ 
FOUND.ATION
ΕΡΕΥΝΑ

Η αβεβαιότητα και το ρίσκο Η αβεβαιότητα και το ρίσκο Η αβεβαιότητα και το ρίσκο 

Ζητείται λύση εντός 15 ηµερών 
για τον νέο νόµο Κατσέλη
   Στο τραπέζι των συζητήσεων η επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου 
των επιλέξιµων δανειοληπτών.    ΣΕΛ. 7  

Με ποιους όρους οι τράπεζες 
θα µπορούν να αγοράζουν 

Με ποιους όρους οι τράπεζες 

του Μάριο Ντράγκι 

Με ποιους όρους οι τράπεζες Με ποιους όρους οι τράπεζες 

του Μάριο Ντράγκι 

οριστικοποιούν το σχέδιο 

φ
> > ΤΧΣ και ΥΠΟΙΚ 

Σε Βρυξέλλες και 
Φρανκφούρτη το 
πρώτο τεστ για τις 
ελληνικές τράπεζες

  ΣΕΛ. 4


