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Με «µανδύα» την
κλιµατική αλλαγή
το νέο QE
από την ΕΚΤ

Γιατί ο Μιχάλης
Τσαµάζ θέλει
να αλλάξει
τον ΟΤΕ

> Η συµφωνία Λαγκάρντ - Φον ντερ
Λάιεν για την ποσοτική χαλάρωση
«απέναντι» στην Bundesbank.

> Το σχέδιο «Future Telco» µε στόχο
τη µείωση του λειτουργικού κόστους
ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερος.

ΣΕΛ. 4

ΑΠΟΚΑΛΥΨ

• Τιµή 2,5 €

Ε∆ΙΟ
ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧ

Έρχεται παράλληλο σύστηµα
χρηµατοδότησης έως 25.000 ευρώ
 Με νέες εταιρείες ειδικού τύπου που θα
εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 8

Η

Τα 2 σενάρια αύξησης
του κατώτατου μισθού
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑ Η ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΟΦΕΛΟΣ ΕΩΣ 4% ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Ή ΕΩΣ 1,9% ΣΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ - ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γιατί ο Κ.
Μητσοτάκης
επέλεξε την Κ.
Σακελλαροπούλου
για την Προεδρία

 Αρχίζει τον επόµενο µήνα η διαδικασία για τον
επανακαθορισµό του κατώτατου µισθού σε πάνω
από 600.000 εργαζοµένους στον ιδιωτικό τοµέα,
µε δύο βασικά σενάρια.
Οι διαβουλεύσεις µεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών
εταίρων, που ξεκινούν τον Φεβρουάριο, θα έχουν στόχο την
αύξηση στον κατώτατο µισθό από την 1η Ιουλίου του 2020.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει αύξηση του καθαρού µισθού
έως 1,9% µέσω µιας µείωσης των εργατικών εισφορών.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει αύξηση του µικτού
κατώτατου µισθού έως 4%. Οι τελικές αποφάσεις, µετά την
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, θα οριστικοποιηθούν
µε κριτήριο την κυβερνητική δέσµευση για µείωση του
µη µισθολογικού κόστους κατά 5 µονάδες έως το 2023.
ΣΕΛ. 5

. ΣΕΛ. 15

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το αίτηµα που θα
«ξεκλειδώσει»
το νέο πακέτο
παροχών
. ΣΕΛ. 6

Οι 5 bull καταλύτες
και το διεθνές ρίσκο

Τράπεζες: Ζητούν
λύση για ρυθµισµένα
δάνεια 3,5 δισ. που
«ξανακοκκινίζουν»
. ΣΕΛ. 7

> Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να είναι το «κλειδί»

O Richard Branson

για τη συνέχεια. – Οι αναλυτές εµφανίζονται θετικοί για την
πορεία του Χ.Α. το νέο έτος, όµως οι κίνδυνοι σε διεθνές
επίπεδο ελλοχεύουν. Τι εκτιµούν για µετοχές και οµόλογα.
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ΣΕΛ. 24-25

ΤΟΥΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Ο MULTITASKING
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

CHART WAR

CONTRARIAN STORIES

Ο κυρίαρχος ρόλος Λάβετε θέσεις για... πετρέλαιο, Το «κλειδί» για την υπέρβαση
του Ομίλου Lamda S&P 500, στερλίνα, ευρώ, χρυσό
των 1.000 μονάδων

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 26-27

ΛΙΒΥΚH ΚΡIΣΗ

ΣΕΛ. 35

Ψίθυροι...

ΣΕΛ. 28

 Άποψη

Η συναίνεση
για τον Πρόεδρο
ας είναι η αρχή
 Η συναίνεση για το

πρόσωπο της νέας Προέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι ένα ελπιδοφόρο µήνυµα. ∆ίνει το στίγµα µιας
χώρας η οποία µπορεί
να προχωρήσει ενωµένη. Μήνυµα όχι µόνο για
την πολιτική σκηνή, αλλά
και την οικονοµία. Προς
τις αγορές και τους επενδυτές. Αλλά η συναίνεση
αυτή πρέπει να έχει συνέχεια.
Πρέπει να είναι η αρχή
µιας συνολικότερης προσπάθειας της χώρας να
προχωρήσει µπροστά. Με
κοινό βηµατισµό του πολιτικού κόσµου στα µεγάλα
ζητήµατα. Τα χρόνια των
Μνηµονίων είναι δεδοµένο ότι η απουσία ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

1
Η στροφή της BlackRock υπέρ
2 του... περιβάλλοντος.
Το fund Helm και οι αποδόσεις
3 -ρεκόρ στα ελληνικά assets.

NICK PALEOLOGOS / SOOC

Η επόμενη ημέρα μετά την
επικράτηση της Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα.

Η ρελάνς της Αθήνας
µε κίνηση-έκπληξη

Μήνυµα µε πολλούς αποδέκτες η υποδοχή του στρατάρχη
Χαφτάρ λίγο πριν από τη ∆ιάσκεψη του Βερολίνου. ΣΕΛ. 17

Ο ρόλος των Στενών
του Ορμούζ στη
γεωπολιτική σκακιέρα
Το 1/3 του συνολικού πετρελαίου που µεταφέρθηκε από
τάνκερ το 2018 πέρασε από τα Στενά του Ορµούζ. ΣΕΛ. 13

