
Εκ των έσω: Η επιστροφή του James 
Bond και των... 1.000 μονάδων στο Χ.Α.

  ΣΕΛ. 26-27

Real Estate: Ηχηρό «παρών» από 
ξένους στα ελληνικά ακίνητα.   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ευρώπη: 
Οι κίνδυνοι από 
την αδράνεια

 Η Ευρώπη, και ειδι-
κά η Ευρωζώνη, µπαίνο-
ντας στο 2020, αντιµετω-
πίζει σηµαντικές «εκκρε-
µότητες», στις οποίες είναι 
υποχρεωµένη να δώσει 
λύσεις χωρίς άλλες καθυ-
στερήσεις. 
Οι εκκρεµότητες αυτές 
έχουν διατυπωθεί από 
τους ηγέτες της Ενωµένης 
Ευρώπης και έχουν ύψι-
στη σηµασία για το ευρω-
παϊκό οικοδόµηµα και την 
πορεία του µέσα στη νέα 
δεκαετία. 
Για τον λόγο αυτό, άλλω-
στε, αποτελούσαν τα βασι-
κά σηµεία της ατζέντας της 
Συνόδου Κορυφής του 
περασµένου ∆εκεµβρίου, 
αλλά δυστυχώς

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Η υπεραπόδοση του Χ.Α. µπορεί να φαίνεται 
δύσκολο να επαναληφθεί και το νέο έτος, 
ωστόσο η ελληνική αγορά δείχνει να έχει όλα 
τα εφόδια να συνεχίσει την ανοδική της πορεία 
και να διατηρήσει το εξαιρετικό momentum.
Το ιλιγγιώδες ράλι των ελληνικών τραπεζών, µε τον κλαδικό 
δείκτη να έχει ενισχυθεί πάνω από 100% από τις αρχές του 

έτους, αποτελεί το µεγαλύτερο καύσιµο του Χ.Α. φέτος. 
Οι προοπτικές είναι θετικές, λόγω της επιτάχυνσης της 
οικονοµικής µεγέθυνσης, της εξυγίανσης των τραπεζών 
από τα «κόκκινα» δάνεια, της προσδοκίας αναβαθµίσεων, 
αλλά και της συνέχισης της εφαρµογής µέτρων πιο φιλικών 
προς το επιχειρείν. Όµως ο γεωπολιτικός παράγοντας και οι 
ανησυχίες για το διεθνές περιβάλλον ελλοχεύουν.
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ, 
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ 
ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Ταµεία: Στα 
«σκαριά» νέα 
ρύθµιση 24 
δόσεων για τους 
επιχειρηµατίες

.   ΣΕΛ. 15

Καζίνο Ελληνικού: 
Ώρα αποφάσεων 
για τον διαγωνισµό

.   ΣΕΛ. 23

Όλες οι αλλαγές 
στις εισφορές 
των παράλληλα 
απασχολούµενων

.   ΣΕΛ. 16

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  ΣΕΛ. 8-9

  Η χρονιά των µεγάλων διληµµάτων. – Τα καθοριστικά 
ερωτήµατα σε ασφάλεια, οικονοµία και πολιτική.    ΣΕΛ. 18-21 

> Γιατί η κεντρική τράπεζα της 
χώρας προβλέπει νέο ισχυρό 
κύκλο αναταραχής στις αγορές.

Γιατί η κεντρική τράπεζα της Γιατί η κεντρική τράπεζα της Γιατί η κεντρική τράπεζα της 

Ο «χρησµός» των 
Καναδών για την 
Τέλεια Καταιγίδα στην 
οικονοµία το 2020

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Οι προκλήσεις, τα ρίσκα και
το μεγάλο στοίχημα του 2020

    ΣΕΛ. 7

φ
Τράπεζες: Τα 
βήµατα που θα 
κρίνουν τον ριζικό 
µετασχηµατισµό τουςµετασχηµατισµό τουςµετασχηµατισµό τουςµετασχηµατισµό τουςµετασχηµατισµό τουςµετασχηµατισµό τους
> Με αρωγό τον «Ηρακλή» 
και στόχο τη µείωση των NPLs 
άνω των 50 δισ.άνω των 50 δισ.

  ΣΕΛ. 10-11

> Πώς αλλάζει η γεωπολιτική σκακιέρα. 
> Τα µηνύµατα των «τριών» απέναντι στην Άγκυρα.

> Τι περιµένουµε από το κρίσιµο τετ-α-τετ Μητσοτάκη – Τραµπ.
  ΣΕΛ. 4-5

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Γιατί ο EastMed
υψώνει ασπίδα προστασίας

στην Ελλάδα

  ΣΕΛ. 24-25

Όλες οι αλλαγές για επιχειρήσεις 
και ιδιώτες τη νέα χρονιάκαι ιδιώτες τη νέα χρονιάκαι ιδιώτες τη νέα χρονιά
  Τι αλλάζει σε µισθούς, συντάξεις, ακίνητα, 
e-συναλλαγές. – Αναλυτικοί πίνακες.     ΣΕΛ. 12-13

Ο Γ.Δ. και οι 10 εταιρείες που 
τα λένε «τσεκουράτα» για το 2020

Τεχνική ανάλυση   ΣΕΛ. 28-31

∆ΕΠΑ, ΕΛΠΕ και 
«Ελ. Βενιζέλος» 
τα 3 «βαριά χαρτιά»
 Ο στόχος των 2,4 δισ. και τα επόµενα deals,
µε ενέργεια και υποδοµές σε πρώτο πλάνο.

ΦΑΚΕΛΟΣ

Διεθνής ανησυχία 
από τη δολοφονία 
του Ιρανού στρατηγού

AΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


