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ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πέφτει
ο πληθωρισµός,
διατηρείται η ανάπτυξη

Στα δύο η Ευρώπη
για το πλαφόν
στο αέριο

> Τα δεδοµένα για την ελληνική
οικονοµία σύµφωνα µε
το υπουργείο Οικονοµικών

> Παραµένει άτολµη
και διχασµένη για την
ενεργειακή κρίση

ΣΕΛ. 8

• Τιµή 2,5 €

ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ

Πώς γεµίζουν τα ταµεία
των τραπεζών
ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 16

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ

Αναταράξεις και παγίδες
στις αγορές το 2023
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ - ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
- ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τι να περιµένουµε
από τη φετινή
Black Friday ΣΕΛ. 17

 Οι προβλέψεις για το 2023 των µεγάλων
επενδυτικών οίκων άρχισαν να κυκλοφορούν.
Η γεύση που αφήνουν είναι πως το νέο έτος θα
είναι ένα ξεκάθαρα δύσκολο έτος για τις αγορές.
Ο πληθωρισµός εκτινάχθηκε το 2021, αλλά οι αγορές
πίστευαν ότι οι κεντρικές τράπεζες είχαν τον έλεγχο.
Καθώς πλησιάζει το 2023, οι προοπτικές φαίνονται

ΣΕΛ. 26, 39

Τα νέα µεγάλα
δηµόσια έργα
€700 εκατ. ΣΕΛ. 22
Το σχέδιο για
τη διάσωση
των καζίνο

ΜΕΤΡΑ-ΑΝΑΣΑ

Φορολογικά μπόνους
στα ακίνητα

ΕΝΘΕΤΟ ΥΓΕΙΑ
Οι κίνδυνοι του
χειµώνα
ΣΕΛ. 27-38
IVOR PRICKETT ΓΙΑ ΤΟΥΣ «THE NEW YORK TIMES»

 Άποψη

Λάθος
ποντάρισµα
 Τους τελευταίους µή-

ΣΕΛ. 21

Γράφει η Orysia Lutsevych
Opinion / The New York Times

διαφορετικές και πιο ζοφερές. Ο πόλεµος στην Ουκρανία
διανύει ήδη τον ένατο µήνα, χωρίς να διαφαίνεται τέλος.
Η Ευρώπη καλείται να αντιµετωπίσει περαιτέρω ενεργειακούς
πονοκεφάλους το 2023, ενώ οι ανεπτυγµένες οικονοµίες
οδηγούνται σε ύφεση, µε τους αναλυτές να αναµένουν ότι
η παγκόσµια ανάπτυξη θα είναι από τις πιο αδύναµες των
τελευταίων 40 ετών.

> Το οικονοµικό επιτελείο ποντάρει στην κτηµαταγορά

για την ανάπτυξη

ΝΑ ΤΙ ΘΑ ΣHΜΑΝΕΙ Η ΝIΚΗ
ΣΕΛ. 2
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝIΑΣ

ΣΕΛ. 4

νες η πολιτική ζωή έχει γίνει άκρως τοξική. Το βασικό συστατικό αυτής της τοξικότητας είναι η υπόθεση των φερόµενων υποκλοπών. Η αξιωµατική
αντιπολίτευση, µείζων και
ελάσσων, έχουν προσφύγει σε µια ουσιαστικά µονοθεµατική αντιπολιτευτική πρακτική. Πατώντας
πάνω σε πραγµατικές ευαισθησίες της κοινωνίας
για την ποιότητα της δηµοκρατίας µας, επιχειρούν
να αποκοµίσουν κοµµατικά οφέλη εκµεταλλευόµενοι το ζήτηµα των υποκλοπών. Να θυµίσουµε, βέβαια, ότι η µοναδική υποκλοπή που έχει πιστοποιηθεί είναι αυτή του αρχηγού του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ,
για την οποία,
ΣΕΛ. 2


ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Contrarian Stories

ΣΕΛ. 46

Ευκαιρίες ανοδικών
εξάρσεων υπάρχουν...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τεχνική Ανάλυση

ΣΕΛ. 41

Πληροφορική: Καταιγισμός
από deals εκατομμυρίων

Πρωταγωνιστές στα deals
οι Έλληνες εφοπλιστές


Οι πλοιοκτήτες του µπαράζ αγοραπωλησιών

ΣΕΛ. 24

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ

Εκ των έσω

ΣΕΛ. 44-45

Fourlis: Γιατί υποαποδίδει
η μετοχή

Απειλή για τα εταιρικά
κέρδη οι αυξήσεις μισθών
Παρενέργεια πληθωρισµού το µισθολογικό κόστος

ΣΕΛ. 25

