
Γιατί ο χρυσός θα... λάμπει και 
χωρίς πόλεμο στη Μ. Ανατολή.

Ο ΟΠΑΠ «τίναξε την μπάνκα» 
για τους μετόχους του.

Το ράλι της Lamda Development 
και το Ελληνικό.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα 14 δισ. 
που δεν πρέπει 
να χαθούν

 Η µεγάλη προσπάθεια 
που έγινε τους τελευταί-
ους µήνες του 2019 ώστε 
να απορροφηθούν τα κον-
δύλια του ΕΣΠΑ απέδω-
σε, η κατάσταση βελτιώ-
θηκε. Αλλά το πρόβληµα, 
προφανώς, δεν λύθηκε 
ως διά µαγείας. 
∆υστυχώς απαιτείται χρό-
νος για να αναστραφούν 
οι στρεβλώσεις του πα-
ρελθόντος. Και ο χρόνος 
αυτός πλέον είναι πάρα 
πολύ περιορισµένος. 
Από τα 21 δισ. ευρώ 
περίπου που δικαιούται 
να λάβει η Ελλάδα, τα 
σχεδόν 14 δισ. ευρώ πα-
ραµένουν στο «ράφι». 
∆εν έχουν διατεθεί στην 
αγορά.

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Ενδεικτική των θετικών προσδοκιών για τις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες το 
2020 είναι η σαφής συρρίκνωση των θέσεων short 
(στοιχήµατα εναντίον των τραπεζών) από ξένα 
κερδοσκοπικά funds µε το ξεκίνηµα του χρόνου. 
Οι τρεις προκλήσεις –κερδοφορία, ψηφιακή αναδιάρθρωση 
και µείωση «κόκκινων» δανείων– θα καθορίσουν την πορεία 

των τραπεζών, αλλά και τη «συµπεριφορά» των βασικών 
µετόχων τους (όπως και των αγορών), µέσα στο νέο έτος, 
όπου θα δοκιµασθούν στα stress tests της ΕΚΤ. Οι νυν 
διεθνείς µέτοχοι αντιµετωπίζουν θετικά τις συµµετοχές τους, 
ενώ και η χρηµατιστηριακή αγορά µαζί µε την οικονοµία 
στηρίζουν στη θετική απάντηση των προκλήσεων αυτών τη 
βελτίωση των προσδοκιών τους.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - «ΚΛΕΙ∆Ι» Η ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ, 
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΟΛΘ: «Μαγνήτης» 
τα έργα των 130  
εκατ. ευρώ .   ΣΕΛ. 22

Τα κέρδη του 
πρωθυπουργικού 
ταξιδιού στις ΗΠΑ
Τα εγκώµια για την οικονοµία 
και το µήνυµα για επενδύσεις.

.   ΣΕΛ. 15

Έρχεται µείωση 
σε ρυθµισµένα 
χρέη εργοδοτών

.   ΣΕΛ. 8

  ΣΕΛ. 4-5

  Οι προσωπικότητες που ξεχώρισαν, από την οικονοµία 
και τη µόδα έως την τεχνολογία και το εµπόριο.    ΣΕΛ. 16-19

> Οι bullish τοποθετήσεις 
και οι εκτιµήσεις για 
95 δολάρια το βαρέλι.

Οι bullish τοποθετήσεις Οι bullish τοποθετήσεις Οι bullish τοποθετήσεις Οι bullish τοποθετήσεις 

Ποιοι ποντάρουν 
σε αύξηση 
της τιµής του 
πετρελαίου

Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις 
για τράπεζες και μετόχους

    ΣΕΛ. 23

φ
∆ΕΗ: Οι 100 ηµέρες 
που «χτίζουν» 
το turnaround 
της επιχείρησηςτης επιχείρησηςτης επιχείρησηςτης επιχείρησηςτης επιχείρησηςτης επιχείρησηςτης επιχείρησης
> Σε πρώτο πλάνο ο µετασχηµατισµός. 
– Τα νέα πρόσωπα, το investor day, 
η τιτλοποίηση.η τιτλοποίηση.

  ΣΕΛ. 21

  ΣΕΛ. 12-13

Τι κρύβει η έκκληση 
Μπερνάνκι για QE από 
τη Fed και στις µετοχές

    ΣΕΛ. 12-13

Αβεβαιότητα για την επόµενη 
ηµέρα από το Ιράν έως τη Λιβύη
Αποφεύχθηκε η άµεση ανάφλεξη, αλλά η αντιπαράθεση 
Ουάσινγκτον-Τεχεράνης θα συνεχισθεί.

πρόσωπα που 
καθόρισαν το 2019

ΜΕΤA ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΟΛΕΪΜΑΝΙ

 ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Τα

πρόσωπα που πρόσωπα που 
50

Τιµή 2,5 €

τη Fed και στις µετοχέςτη Fed και στις µετοχές
  Γιατί ο κεντρικός τραπεζίτης της κρίσης του 2008 
στέλνει σήµα κινδύνου.     ΣΕΛ. 7
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Πώς επηρεάζουν 
οι γεωπολιτικές κρίσεις 

τα διεθνή χρηματιστήρια

> Οι δύο λόγοι για την «απάντηση» των αγορών. 
– Γιατί τις θεωρούν πλέον πιο ανθεκτικές οι αναλυτές. 

– Μένει να αποδειχθεί πόσο παροδικό ήταν το ζήτηµα «Ιράν».
  ΣΕΛ. 24-25


