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“The Ohlson (1995) and Feltham and Ohlson (1995) studies stand among the 

most important developments in capital markets research in the last several 

years. The studies provide a foundation for redefining the appropriate objective 

of [valuation] research.” Bernard (1995, 733). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τo υπόδειγµα Ohlson (1995) αποτελεί  µια  διαφορετική  έκφανση  της 

µεθοδολογίας αποτίµησης της δίκαιης αξίας της µετοχής βάσει της 

προεξόφλησης των µελλοντικών υπερκερδών. Συγκεκριµένα, το υπόδειγµα 

Ohlson (1995) συµπληρώνοντας το υπόδειγµα του υπολειµµατικού εισοδήµατος 

δια του καθορισµού µιας γραµµικής σχέσης που εξηγεί την συµπεριφορά του 

τελευταίου, ερµηνεύει την τιµή της µετοχής σε συνάρτηση µε την λογιστική αξία 

των ιδίων κεφαλαίων, την τρέχουσα και την µελλοντική κερδοφορία της.   
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Κεφάλαιο 1. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ   

1.1.  Η αξία της επιχείρησης  

Η αξία της επιχείρησης δεν έχει προσδιοριστεί µε κάποιο γενικό αποδεκτό 

τρόπο. Αυτό που απασχολεί περισσότερο και διαφέρει είναι η  προσέγγισή του 

σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.  

Οι µελετητές, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους τοµείς, όχι µόνο µε γνώσεις 

χρηµατοοικονοµικών αλλά και από άλλους όπως διοίκηση επιχειρήσεων, 

ανθρωπίνου δυναµικού, οικονοµολόγοι κ.α. αντιπαρατάσσονται ως προς τις 

µεθόδους, τις τεχνικές που ακολουθούνται, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο 

ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα.  

Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινίσουµε δύο βασικές έννοιες που αφορούν µία 

µελέτη αποτίµησης 

• την αξία της επιχείρησης και  

• την αξία του µετοχικού κεφαλαίου.  

Συγκεκριµένα, η αξία της επιχείρησης είναι, το σύνολο της αξίας όλης της 

οικονοµικής µονάδας µε βάσει τις προσδοκίες της είτε αυτό σηµαίνει κέρδη, είτε 

ταµιακές ροές, και εξαρτάται άµεσα µε την λειτουργία αλλά και τις µελλοντικές 

αποδόσεις της επιχείρησης. 

Η δεύτερη σηµαντική έννοια που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η αξία του 

µετοχικού κεφαλαίου η οποία αποτελείται από το ποσό που πρέπει να 

καταβάλλει ο αγοραστής για να εξαγοράσει το µετοχικό κεφάλαιο της 

ενδιαφερόµενης επιχείρησης. Το ποσό αυτό σχηµατίζεται µε τρεις 

διαφορετικούς τρόπους.  

1. Με την µέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης της επιχείρησης, 

2.  µε την προσαρµογή της αξίας της   

3.  χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες χρηµατιστηριακές µεθόδους.  
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Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι η αξία του µετοχικού κεφαλαίου ισούται µε:  

• (+)την αγοραία αξία µη λειτουργικών κεφαλαίων 

• (-)την αγοραία αξία µη λειτουργικών υποχρεώσεων 

• (+) την παρούσα αξία συµµετοχών που δεν ενοποιούνται στις 

προβλέψεις και 

• (-) στην αγοραία αξία δανειακών κεφαλαίων. 

Για την αποφυγή λάθους εκτίµησης ή υπολογισµού της αξίας της επιχείρησης ή 

του µετοχικού κεφαλαίου, γίνεται χρήση σεναρίων ή ανάλυσης ευαισθησίας ή 

άλλων µεθόδων µείωσης του κινδύνου. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης υφίσταται για 

την εξασφάλιση µείωσης  οποιουδήποτε σφάλµατος, αλλά και κατανόησης των 

αποτελεσµάτων κατά την αποτίµηση,  εφαρµόζοντας µία σειρά εκτενών ελέγχων.  

1.2.  Επιρροές της αξίας µιας επιχείρησης  

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα την αξία µιας επιχείρησης είναι 

τρεις:  

• ο πληθωρισµός, 

•  η ρευστότητα της αγοράς και κυρίως της µετοχής της επιχείρησης και 

• τα επιτόκια.  

Αξίζει να αναφέρουµε ότι, παρόλο που ο πληθωρισµός και τα επιτόκια 

συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους στην περίπτωση της αποτίµησης   αναφέρονται  

ξεχωριστά διότι επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο την αξία της επιχείρησης. 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό που είναι κοινό και για τους τρεις παράγοντες είναι 

ότι αποτελούν αλυσίδα για τις εκτιµήσεις και την λήψη αποφάσεων των 

ενδιαφερόµενων είτε αυτοί είναι επενδυτές είτε τράπεζες κ.α. Πρέπει επίσης να 

επισηµάνουµε  ότι οι εισηγµένες επιχειρήσεις στην κεφαλαιαγορά λόγω ότι η 

αποτίµηση πραγµατοποιείτε επί καθηµερινής βάσεως, η επίδραση και των τριών 

παραγόντων είναι άµεση. Για παράδειγµα, µια ανακοίνωση αύξησης των 

επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα θα µεταβάλλει την τιµή της µετοχής και 

συνεπώς την αξία της επιχείρησης.  
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Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται αναλυτικά οι µεταβολές των 

παραγόντων στην οικονοµία και οι επιδράσεις στην πορεία της αξίας των 

µετοχών-επιχειρήσεων.   

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΞΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

↑ ↓ 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

↓ ↑ 

↑ ↑ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

↓ ↓ 

↑ ↓ 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

↓ ↑ 

  

1.3.  Άµεσα ενδιαφερόµενοι από την αξία της επιχείρησης  

Πολλοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την αξία µιας επιχείρησης. Όλες αυτές 

οι κατηγορίες που θα αναφέρουµε έχουν άµεσο αλλά και έµµεσο συµφέρον από 

µια επιχείρηση. Η µόνη διαφορά είναι ότι κάθε µία οµάδα έχει διαφορετικό 

κίνητρο µε αποτέλεσµα να ποικίλλει ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί την 

οποιαδήποτε πληροφορία που λαµβάνει, συνεπώς να επηρεάζει διαφορετικά την 

λήψη µιας απόφασης. Επιγραµµατικά λοιπόν θα αναφερθούµε σε κάποιες 

βασικές κατηγορίες: 

• Επιχειρηµατίας: είναι σηµαντικό να γνωρίζει την θέση της εταιρείας στην 

ευρύτερη αγορά για να µπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά µε την 

ανάπτυξή της, τον ανταγωνισµό κ.α. 

• ∆ανειστές: έχοντας εικόνα της επιχείρησης µπορούν να προσδιορίσουν 

τη µορφή δανεισµού αλλά κυρίως το επιτόκιο.  
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• Πελάτες: αντιλαµβάνονται καλύτερα την φερεγγυότητα και αξιοπιστία της 

εταιρείας και ενισχύει την συνεργασία τους είτε αυτό σηµαίνει παροχή 

υπηρεσιών είτε προϊόντων. 

• Προµηθευτές: επωφελούνται διαµορφώνοντας ευνοϊκότερους τρόπους 

πίστωσης.  

• Στελέχη της εταιρείας-εργαζόµενοι: προσδιορίζονται µισθολογικά 

επίπεδα, bonus,επιδόµατα, διευκολύνεται η λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων από τους αρµόδιους, ενώ για τους υποψήφιους για εργασία 

άλλοτε αποτελεί κίνητρο να προχωρήσουν και άλλοτε όχι.  

• Μέτοχοι: αποτελεί εξίσου βασικό παράγοντα για να επενδύσουν ή όχι 

στην εν λόγω εταιρεία.  

• Οικονοµική ∆ιεύθυνση: είναι υποχρεωµένοι να γνωρίζουν την αξία της 

επιχείρησης άλλωστε είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους 

ύπαρξης σε µία εταιρεία, έτσι ώστε να µπορούν να σχηµατίζουν 

στρατηγικές  για αύξηση της υπάρχουσας αξίας. 

• Εσωτερικοί-Εξωτερικοί Ελεγκτές: προσδιορίζονται µε τον τρόπο αυτό οι 

στόχοι κάθε τµήµατος της επιχείρησης αλλά και τα µέτρα αξιολόγησής 

τους  ενώ σε ευρύτερο επίπεδο γίνεται εξακρίβωση αποτελεσµάτων και 

στόχων µε κύρια βάση την προστασία του επενδυτικού κοινού. 

• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: εάν είναι σε θέση µία επιχείρηση να εισαχθεί 

στο χρηµατιστήριο ή όχι και ότι συνεπάγεται στην απόφαση αυτή για 

παράδειγµα δίκαιη τιµή εισαγωγής. 

• Εφορία: µε την αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη 

της εταιρείας αλλά και η αξία εκκαθάρισης. 

• Ευρύτερη κοινωνία: όσο µεγαλύτερη είναι η αξία τόσο µεγαλύτερη είναι η 

κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. ∆ηλαδή µία εταιρεία είναι σε θέση να 

συνεισφέρει µε οποιοδήποτε τρόπο για να παράγει κοινωνικό έργο.  

‘Όπως προαναφέραµε, το γεγονός ότι όλες αυτές οι οµάδες έχουν σαν πυρήνα 

για την λήψη των αποφάσεων τους την αξία της επιχείρησης δεν σηµαίνει 

απαραίτητα ότι και τα κριτήριά τους είναι τα ίδια. Για παράδειγµα, κάποιες από 

αυτές τις οµάδες αρκούνται στα λογιστικά κέρδη, άλλοι στην καταµέτρηση 
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ταµιακών ροών και άλλοι αναφέρουν µόνο τα οργανικά κέρδη. Αξίζει να 

αναφέρουµε ότι µε την ανάπτυξη όµως των διεθνών χρηµατιστηρίων πλέον 

επιβάλλεται κατά µία έννοια να γίνεται αναφορά των κερδών των επιχειρήσεων. 

Αυτό όµως έχει επιφέρει και κάποιες αρνητικές συνέπειες  διότι οι επιχειρήσεις 

συχνά καταφεύγουν σε πολλαπλές λογιστικές αλλά και διοικητικές 

αντιδεοντολογικές υπερβάσεις των καθηκόντων τους. Για παράδειγµα, 

δηλώνονται ποσά για έρευνα και ανάπτυξη της επιχείρησης που δεν 

πραγµατοποιούνται ποτέ. 

Οι µέθοδοι αποτίµησης της αξίας µιας επιχείρησης θα λέγαµε ότι συνταυτίζονται 

σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο µε τις µεθόδους που εφαρµόζονται από 

µελετητές για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για νεοσύστατες ή ήδη 

υπάρχουσες επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Οι µόνες βασικές διαφορές είναι οι 

ακόλουθες: 

• η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων γίνεται αποκλειστικά βασιζόµενοι σε 

αναµενόµενα κέρδη, ενώ η µέθοδος αποτίµησης περιλαµβάνει και 

λογιστικές µεθόδους µε σκοπό την µέτρηση της καθαρής περιουσιακής 

θέσης της επιχείρησης. 

• Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων βασίζεται κατά κύριο λόγο σε 

µελλοντικές αποδόσεις, ενώ κάποιες από τις µεθόδους αποτίµησης 

βασίζονται και σε δεδοµένα προηγούµενων ετών. 

Το τελικό αποτέλεσµα δεν είναι πάντα το ίδιο  χρησιµοποιώντας  διαφορετικές 

µεθόδους αποτίµησης, όπως επίσης και η τελική αξία µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων µερών µπορεί να είναι εξίσου διαφορετική. Αυτό που 

πραγµατικά θα προσδιορίσει την τελική αξία της επιχείρησης θα είναι η 

προσφορά και η ζήτηση από την αγορά. 

Επίσης, σε θεωρητικό επίπεδο θα πρέπει να αναφέρουµε κάποιους παράγοντες 

που είναι σηµαντικοί όσον αφορά τον προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας, 

παρόλο που δεν µπορούν άµεσα να αποτιµηθούν σε νοµισµατικές µονάδες, 

αλλά µπορούν να επηρεάσουν την αρχική εκτίµηση για την αξία της επιχείρησης 

και είναι οι ακόλουθοι: 

• Η οικονοµική ανάγκη του πωλητή να προβεί σε ρευστοποίηση της 

επιχείρησης 
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• Το περιθώριο ρευστοποίησης του αγοραστή 

• Η ανάγκη του επιχειρηµατία να ολοκληρώσει το αρχικό του στρατηγικό 

σχέδιο της επιχείρησης του 

• Η ανάγκη για διεύρυνση των προϊόντων ή για την αντιµετώπιση του 

ανταγωνισµού 

• Φορολογικά κίνητρα συγχωνεύσεων-εξαγορών 

1.4.  Στάδια αποτίµησης  

Τα βασικά στάδια εκτέλεσης µιας έκθεση αποτίµησης είναι τέσσερα: 

1. ∆ιαδικασία εµπλοκής: στο στάδιο αυτό καθορίζεται τι πρόκειται να 

εκτιµηθεί, η ηµεροµηνία, ο σκοπός, η µορφή και το περιεχόµενο της 

αναφοράς και προσδιορίζονται οι µέθοδοι αλλά και οι βασικές λογιστικές 

αρχές.  

2. Έρευνα και συλλογή στοιχείων και δεδοµένων: το στάδιο αυτό 

περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικές και φορολογικές καταστάσεις, ισοζύγια 

κεφαλαίων κίνησης τυχόν συµβόλαια και συµφωνίες για αγορές, 

πωλήσεις, προϋπολογισµοί και προβλέψεις, πρακτικά και αποφάσεις του 

διοικητικού συµβουλίου, οργανόγραµµα κ.α.    

3. Ανάλυση και εκτίµηση της αξίας: συγκέντρωση  κλαδικών- συγκριτικών 

πληροφοριών για να έχει ο µελετητής ολοκληρωµένη εικόνα της 

αποτίµησης. 

4. Αναφορά αποτελεσµάτων-συµπερασµάτων 

1.5.  Μύθοι για την αποτίµηση 

Συµφωνά µε τον DAMODARAN (2005. An Introduction to Valuation), έναv από 

τους βασικότερους θεωρητικούς και πρακτικούς της αποτίµησης, έχουν 

εντοπιστεί αρκετοί µύθοι γύρω από την αποτίµηση των επιχειρήσεων.  

•  Η αποτίµηση είναι µία επιστήµη που «παράγει» ακριβή αποτελέσµατα 

και δίνει συγκεκριµένες και ακριβείς απαντήσεις. 
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Οι αποτιµήσεις δεν είναι πάντα αντικειµενικές. Σηµαντικό ρόλο παίζει η 

επιλογή του µελετητή ως φυσικό πρόσωπο, κατά πόσο εξασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία της κρίσης του και η χρήση των µεθόδων. Έχει αποδειχθεί 

ότι σύνθετες αποτιµήσεις (πολύπλοκα µοντέλα) δεν «παράγουν»  πάντα 

ακριβή αποτελέσµατα, διότι απαιτούν περισσότερα δεδοµένα κάτι που 

δυσκολεύει την κατανόηση του µοντέλου και δεν µειώνεται πάντα το 

ενδεχόµενο σφάλµατος. Συνηθίζεται λοιπόν, να χρησιµοποιούνται 

τουλάχιστον δύο µέθοδοι αποτίµησης και αυτό γιατί υπάρχει εύρος τιµών 

και όχι µία απόλυτη τιµή, αλλά και επειδή τα απλά µοντέλα προσεγγίζουν 

καλύτερα την πραγµατικότητα. Να επισηµάνουµε όµως ότι 

χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε µοντέλο το περιθώριο σφάλµατος 

υπάρχει πάντα. 

• Η αποτίµηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες µοντέλα και 

µέθοδοι διαθέσιµα. 

Αρκεί µόνο να διευκρινίσουµε ότι κάθε µέθοδος και µοντέλο απευθύνεται 

σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρήσεων και µπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά µόνο κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις που θα 

µπορεί να δώσει επαρκή και σωστά αποτελέσµατα. 

• ∆εν µπορούν να αποτιµηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα µόνο 

χρόνια και παρουσιάζουν ζηµίες. 

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα χρόνια είναι δύσκολο να γίνει 

αποτίµηση για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, λόγω ζηµιών, δεύτερον 

είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία για επιχειρήσεις που βρίσκονται στο 

ίδιο σηµείου του επιχειρησιακού κύκλου και τρίτον υπάρχει έλλειψη 

ιστορικών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και καταστάσεων για επαρκείς 

αναλύσεις µε περιορισµένο το κίνδυνο λάθους. 

• Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (κόστος κεφαλαίου=επένδυση χωρίς 

κίνδυνο+Beta*ασφάλιστρο κινδύνου).  

Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εµπεριέχουν κινδύνους. Τα Beta 

υπολογίζονται µε παλινδρόµηση και το ασφάλιστρο κινδύνου µπορεί να 

υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια. 

• Το επιτόκιο δανεισµού είναι και το κόστος δανεισµού 
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Αυτά τα δύο στοιχεία διαφοροποιούνται ιστορικά. Το κόστος δανεισµού 

συνήθως υπολογίζεται από τον αριθµοδείκτη : ∆είκτης κάλυψη τόκων = 

καθαρά κέρδη προ φόρων \ έξοδα τόκων 

• Η χρήση των λογιστικών δεικτών και µεγεθών για τον υπολογισµό της 

αξίας του µετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται 

συντηρητική. 

Εάν δεχτούµε την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς, τότε η αγοραία 

αξία είναι η σωστή αξία που θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. 

Πολλές φορές όµως είναι αυτή που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στην 

αγορά.   

• Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. 

Σύµφωνα µε το φορολογικό και νοµικό καθεστώς της χώρας µας ο 

υπολογισµός των κερδών µιας επιχείρησης βασίζεται στις φορολογικές 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αλλά και των αναγκών του κράτους για 

έσοδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα εφαρµόζοντας διάφορες λογιστικές και 

φορολογικές µεθόδους πολλές φορές να µην υπάρχει διαύγεια των 

αποτελεσµάτων χρήσεως. Συνεπώς είναι αναγκαίο να µην εµποδίζεται η 

ενηµέρωση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τον επιφανή 

υπολογισµό των κερδών. 

• Οι καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζουν όλες τις πληροφορίες για 

τον υπολογισµό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Αυτό δεν ισχύει πάντα διότι δεν εµφανίζονται κάποιοι  λογαριασµοί, όπως 

το κόστος έρευνας και ανάπτυξης εάν υπάρχει ή το ενδεχόµενο να έχει 

πραγµατοποιηθεί κάποια εξαγορά. 

• Το κεφάλαιο κίνησης είναι ίσον µε κυκλοφορούν ενεργητικό µείον τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. 

Το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν µπορούν να µετρηθούν 

(αποθέµατα, πελάτες) το ενδεχόµενο µετατροπής τους σε µετρητά 

επιφέρει κίνδυνο. Συγκεκριµένα, η αγοραία αξία µπορεί να µην είναι η ίδια 

µε την λογιστική κάτι που έχει άµεση επίδραση στις ταµειακές ροές. 
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• Οι προσδοκώµενοι ρυθµοί ανάπτυξης στην αποτίµηση θεωρούνται 

εξωγενείς µεταβλητές. 

Αυτό που δεν λαµβάνεται υπόψη είναι η ενδογενής ικανότητα της 

επιχείρησης να επιτύχει τους ρυθµούς αυτούς. 

• Το τελικό στάδιο της αποτίµησης είναι η προεξόφληση των ταµειακών 

ροών 

Στην έκθεση αποτίµησης συχνά δεν περιλαµβάνεται η αξία και η 

δυναµική µιας επιχείρησης η οποία κατέχει µερίδια και από άλλες 

επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει στην αποτίµηση της πρώτης εταιρείας 

να περιλαµβάνει και την αποτίµηση των εταιρειών αυτών, κάτι που 

περιπλέκει τη διαδικασία. 

• Μία καλά τεκµηριωµένη αποτίµηση της αξίας µιας εταιρείας ισχύει επ’ 

αόριστο. 

Αυτό δεν µπορεί να ισχύει διότι ζούµε σε µία κοινωνία που εξελίσσεται, η 

οικονοµία µεταβάλλεται, το ίδιο και οι διάφοροι κλάδοι, τα φορολογικά και 

νοµοθετικά πλαίσια τροποποιούνται µε αποτέλεσµα και η ίδια η 

επιχείρηση να µεταβάλλεται και να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες 

της αγοράς. 

• Σηµασία έχει το αποτέλεσµα και όχι η διαδικασία αποτίµησης. 

Η διαδικασία είναι αυτή που δίνει αξία στο τέλος και όχι το αποτέλεσµα 

γιατί παρέχει αντικειµενικότητα, άµεση σχέση των δεδοµένων και 

πληροφοριών αλλά και την ανεξάρτητη κρίση του µελετητή. Η 

τεκµηρίωση αυτών των δεδοµένων καταλήγει στα τελικά συµπεράσµατα.  
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Κεφάλαιο 2. Βασικοί παραδοσιακοί µέθοδοι αποτίµησης 
επιχειρήσεων  

2.1.  Κατηγοριοποίηση µεθόδων αποτίµησης  

Ας εξετάσουµε  δυο βασικές κατηγοριοποιήσεις των µεθόδων αποτίµησης. Κατ’ 

αρχάς σύµφωνα µε τον Penman (2003, σελ.18) η κατηγοριοποίηση των 

διαφορετικών µεθόδων αποτίµησης λαµβάνει χώρα µε βάση την ανάγκη 

πρόβλεψης κάποιου στοιχείου. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε τις κατά 

τον Penman διαφορετικές µεθόδους αποτίµησης.  

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΟΥΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

1. Μέθοδος των Πολλαπλασίων 1. Μέθοδος Προεξόφλησης Μερισµάτων

2. Μέθοδος Πολλαπλού Ελέγχου 
2. Μέθοδος Προεξόφλησης των 

Ελεύθερων Ταµειακών Ροών 

3. Μέθοδος Αποτίµησης Βάσει 

Περιουσιακών Στοιχείων 

3. Ανάλυση Υπολειµµατικού 

Εισοδήµατος 

 4. Ανάλυση Αύξησης Κερδών 

Πίνακας 1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ PENMAN  

Κατόπιν, ο Damodaran (2005), ορµώµενος από µια διαφορετική οπτική γωνία, 

αναφέρεται σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην αποτίµηση ενός 

(χρηµατοοικονοµικού) περιουσιακού στοιχείου, οι οποίες έχουν ως εξής: (α) η 

αποτίµηση µε βάση την προεξόφληση των ταµειακών ροών (discounted cash 

flow valuation) του περιουσιακού στοιχείου, (β) η σχετική αποτίµηση (relative 

valuation), η οποία εκτιµά την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου σε σχέση µε µια 

σηµαντική µεταβλητή όπως είναι τα κέρδη, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων 

ή οι πωλήσεις και (γ) η αποτίµηση µε βάση τα υποδείγµατα αποτίµησης 

δικαιωµάτων προαίρεσης (option pricing models)   

Βεβαίως, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η επιτυχής χρήση των 

υποδειγµάτων αποτίµησης στηρίζεται στην παραδοχή ότι η κεφαλαιαγορά 
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λειτουργεί αναποτελεσµατικά και ως εκ τούτου καθίσταται δυνατή η εξεύρεση της 

δίκαιης τιµής µιας µετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεχτούµε η αγορά 

λειτουργεί αποτελεσµατικά τότε η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής αποτελεί και 

την καλύτερη  δυνατή εκτίµηση της δίκαιης αξίας της.  

2.2.  Αποτίµηση βάσει περιουσιακών στοιχείων (Asset-Based 
Valuation) 

Το υπόδειγµα βασίζεται στη σχέση που υφίσταται µεταξύ των περιουσιακών 

στοιχείων µιας επιχείρησης και της αγοραίας αξίας τους. Συγκεκριµένα, το 

υπόδειγµα είναι γνωστό ως δείκτης του Tobin και ισούται µε την αγοραία αξία, η 

οποία περιλαµβάνει την αξία των ιδίων αλλά και των δανειακών κεφαλαίων και 

το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων, το οποίο αναφέρεται 

στην αξία απόκτησης µιας επιχείρησης περιλαµβάνοντας τα ίδια χαρακτηριστικά 

µε την υποτιθέµενη επιχείρηση προς εξαγορά. Το υπόδειγµα αυτό 

χρησιµοποιείται ευρέως, κυρίως για εξαγορές εταιρειών. Ο σκοπός του 

υποδείγµατος είναι να εξακριβώσει την οποιαδήποτε απόκλιση της αγοραίας 

αξίας από την πραγµατική αξία. Για παράδειγµα, εάν υποθέσουµε ότι Q>1 

δείχνει ότι η εξεταζόµενη επιχείρηση υπερέχει σε αξία σε σχέση πάντα µε την 

αγοραία και αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση παρουσιάζει 

κάποια περιουσιακά στοιχεία άυλα όπως για παράδειγµα, µελλοντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες. Συνεπώς, αυτή η διευκρίνιση µάς οδηγεί στο 

συµπέρασµα, ότι για να υπολογιστεί η αξία µιας επιχείρησης θα πρέπει να 

συµπεριλάβουµε όχι µόνο το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών 

στοιχείων αλλά και την αξία τυχόν αναπτυξιακών επιλόγων που µπορεί να έχει 

στο πρόγραµµα µία επιχείρηση. 

2.3.   Μέθοδοι αποτίµησης βάσει στοιχείων της αγοράς 

2.3.1. Αποτίµηση βάσει χρηµατιστηριακών τιµών  

Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, προϋποθέτει η συγκεκριµένη εταιρεία να 

είναι εισηγµένη. Εξετάζονται παράλληλα ιστορικά στοιχεία σε µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, τα οποία αφορούν τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής και τον όγκο 

συναλλαγών µε σκοπό την αποφυγή µεγάλων ξαφνικών διακυµάνσεων στην 

τιµή της µετοχής. Επίσης, γίνεται σύγκριση και στα ιστορικά στοιχεία της πορείας 
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της µετοχής µε κεντρικό άξονα την πορεία κατάλληλων χρηµατιστηριακών 

δεικτών. 

2.3.2.  Μέθοδος ∆εικτών Συγκρίσιµων Εταιρειών 

Η µέθοδος αυτή συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στάδια για τα οποία θα γίνει 

σύντοµη αναφορά. 

1. Λαµβάνεται υπόψη ένα δείγµα εταιρειών βασισµένο σε συγκεκριµένα 

κριτήρια όπως, µέγεθος, ηλικία επιχείρησης, προϊόντα ή µεθόδους 

παραγωγής καθώς και η πορεία τους στην αγορά αλλά και ύπαρξη 

µελλοντικής προοπτικής. 

2. Υπολογίζονται βασικοί δείκτες για κάθε επιχείρηση όπως: 

• χρηµατιστηριακή αξία ιδίων κεφαλαίων προς τις πωλήσεις  

• χρηµατιστηριακή αξία ιδίων κεφαλαίων προς την λογιστική αξία 

των ιδίων κεφαλαίων  

• χρηµατιστηριακή αξία ιδίων κεφαλαίων προς τα κέρδη της 

επιχείρησης  

• πωλήσεις προς έσοδα ανά εργαζόµενο  

• καθαρά κέρδη ανά εργαζόµενο  

• πωλήσεις προς ενεργητικό της επιχείρησης 

3. Υπολογίζεται η µέση τιµή των βασικών δεικτών του δείγµατος 

4. Υπολογισµός της δίκαιης αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 

δηλαδή το µέσο όρο από κάθε βασικό δείκτη επί το αντίστοιχο µέγεθος 

της εξεταζόµενης επιχείρησης προς αποτίµηση.  

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η παραπάνω µέθοδος βασίζεται στις τιµές της 

αγοράς, υπάρχει κοινό µέτρο σύγκρισης εταιρειών (µε κοινά 

χαρακτηριστικά) και επίσης δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση που 

εξετάζεται να είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο. Παρόλα, αυτά η µέθοδος 

αυτή µειονεκτεί στο γεγονός ότι το δείγµα των επιχειρήσεων είναι 

υποκειµενικό, δύσκολο να βρεθούν πανοµοιότυπες επιχειρήσεις, µε 
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αποτέλεσµα ακόµα και οι δείκτες να διαφέρουν µεταξύ του δείγµατος και να 

καταλήγουν σε διαφορετικές αποτιµήσεις. 

2.3.3. Βάσει Συγκρίσιµων Συναλλαγών 

Ακολουθώντας την διαδικασία αυτή η υποψήφια επιχείρηση εξετάζεται µε βάσει 

το αντίτιµο που έχει καταβληθεί σε παρόµοιες συγκρίσιµου τύπου εξαγορές. Οι 

δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι οι ίδιοι µε την µόνη διαφορά ότι στον 

αριθµητή του κλάσµατος αντί για την χρηµατιστηριακή αξία περιλαµβάνει το 

αντίτιµο της εξαγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή όµως πρέπει να ληφθεί όσον αφορά 

την διαδικασία επιλογής των χαρακτηριστικών ανάµεσα στις συγκρίσιµες 

επιχειρήσεις. Εν συνεχεία, υπολογίζονται πολλαπλάσια δεικτών και οι µέσοι όροι 

όλων των συναλλαγών(το αντίτιµο εξαγοράς των συγκρίσιµων επιχειρήσεων 

προς τα κέρδη, τις πωλήσεις και προς τα ίδια κεφάλαια),τα οποία 

πολλαπλασιάζονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία της υποψήφιας επιχείρησης( 

κέρδη, ίδια κεφάλαια, πωλήσεις). Η µέθοδος αυτή αποδίδει καλύτερα διότι  

εφαρµόζεται άµεσα και δεν  είναι απαραίτητο  οι επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Επίσης, συγκρίσιµες συναλλαγές δεν είναι 

εύκολο να βρεθούν και να εξεταστούν σε βάθος χρόνου, στο τέλος να 

αποκλείουν αρκετά µεταξύ τους και τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή των 

δεικτών να διαφέρουν αρκετά.  

2.4. Αποτίµηση βάσει της προσαρµοσµένης καθαρής θέσης της 
επιχείρησης 

Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις που έχουν στο ενεργητικό τους 

µεγάλη αξία παγίων ή χαρτοφυλάκιο χρεογράφων.  

Στην καθαρή θέση της εξεταζόµενης επιχείρησης (ίδια κεφάλαια) 

συµπεριλαµβάνονται και κάποια άλλα στοιχεία όπως: 

• ανατιµήσεις  στην αξία διαφόρων περιουσιακών παγίων στοιχείων όπως 

στα ακίνητα 

• υπεραξίες χαρτοφυλακίου χρεογράφων αλλά και συµµετοχών όπως σε 

περίπτωση ύπαρξης θυγατρικής εταιρείας 

• αύξηση ή µείωση φορολογικών υποχρεώσεων ακόµα και προβλέψεων 

όπως αποζηµίωση προσωπικού. 
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2.5.  Μέθοδοι προεξόφλησης µελλοντικών µερισµάτων  

Το γεγονός ότι η θεωρία της αποτίµησης µετοχών επιχειρήσεων έλκει την 

καταγωγή της από τις ερευνητικές εργασίες των Fisher (1930) και Hirschleifer 

(1958) σχετικά µε τις µεθόδους της καθαρής απόδοσης (internal rate of return) 

και τις µελέτες των Williams (1938) και Gordon (1962) αναφορικά µε το 

υπόδειγµα της προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων (divident discount 

model) αποδεικνύει τη νεοκλασική οικονοµική θεµελίωση της σύγχρονης 

θεωρίας θεµελιώδους ανάλυσης και αποτίµησης.  

Εξετάζοντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων, η 

οποία εκφράζει την οικονοµική αξία των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης ως 

ίση µε την παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών µερισµάτων της (βλ. 

εξίσωση 1). Η µέθοδος αυτή, της οποίας η δηµιουργία αποδίδεται στον Williams 

(1938), αποτελεί τη βάση για το σχηµατισµό όλων των υποδειγµάτων, που 

προσεγγίζουν την αποτίµηση µετοχών επιχειρήσεων από µια νεοκλασική 

οικονοµική οπτική.  

Εξίσωση 1 

Υπόδειγµα προεξόφλησης µερισµάτων 

 

Pt =      Rf –τ E  [dt + τ]∑
∞

 

τ=1 

 

όπου  

P t  = χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής τη χρονική στιγµή t 

d t  = µερίσµατα ανά µετοχή τη χρονική στιγµή t 

R f = προεξοφλητικό επιτόκιο µηδενικού κινδύνου συν 1 

Ε t [.] = αναµενόµενη αξία εξαρτώµενη από την πληροφόρηση της χρονικής 

στιγµής t.  
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Ο Barker (2001) αναφέρει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του παραπάνω 

υποδείγµατος είναι τα ακόλουθα: 

• Χρήση µερισµάτων, ίσων µε τις καθαρές ταµειακές ροές στους µετόχους.  

• Υιοθέτηση µιας οπτικής αποτίµησης της οικονοµικής αξίας των ίδιων 

κεφαλαίων και όχι των συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης (equity vs. 

Entity approach to valuation).  

• Έκφραση της αξίας σε µελλοντικούς όρους.  

• Μη σχηµατισµός υποθέσεων σχετικά µε την επενδυτική πολιτική της 

επιχείρησης.  

• Υιοθέτηση υποθέσεων όσον αφορά την αποτελεσµατική λειτουργία των 

χρηµατιστηριακών αγορών, την ορθολογική συµπεριφορά των 

επενδυτών και την έλλειψη αβεβαιότητας.  

Υποθέτοντας ένα σταθερό ρυθµό αύξησης µελλοντικών µερισµάτων και σταθερό 

κόστος κεφαλαίου, ο Gordon (1962) αναπτύσσει µια µεθοδολογία αποτίµησης, η 

οποία εκφράζει την αξία των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης ως ίση µε το 

ύψος των  αναµενόµενων µερισµάτων της επόµενης χρονικής περιόδου δια της 

διαφοράς µεταξύ του κόστους κεφαλαίου και του ρυθµού αύξησης των 

µελλοντικών µερισµάτων, µε την προϋπόθεση ότι το πρώτο είναι µεγαλύτερο 

από το δεύτερο (βλ Εξίσωση 2α). Εξάλλου, η Εξίσωση 2β εκφράζει την 

απαιτούµενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ως συνάρτηση της µερισµατικής 

απόδοσης (divident yield) και του σταθερού ρυθµού ανάπτυξης.  

 

Εξίσωση 2 

Gordon Growth Model 
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όπου 

d t+1 = µερίσµατα ανά µετοχή πληρωτέα τη χρονική στιγµή t+1 

Re = κόστος ιδίων κεφαλαίων συν 1 

ge = σταθερός ρυθµός αύξησης µερισµάτων στο διηνεκές.  

Το γεγονός ότι η µέθοδος προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων 

αναγνωρίζεται ως η θεωρητική βάση της νεοκλασικής οικονοµικής οπτικής στην 

αποτίµηση µετοχών επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται ότι το συγκεκριµένο 

υπόδειγµα αποτίµησης στερείται προβληµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

πρακτική του εφαρµογή και χρησιµότητα. ∆ιατυπώνοντας την αρχή της µη 

σχετικότητας των µερισµάτων (divident irrelevancy theorem), σύµφωνα µε την 

οποία η ακολουθούµενη µερισµατική πολιτική µιας επιχείρησης, δηλαδή η 

απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά µε το ποσοστό των κερδών που 

διανέµονται ως µέρισµα στους µετόχους, δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει τους 

µετόχους της επιχείρησης, οι Miller & Modigliani (1961) αµφισβητούν τον 

πρακτικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει το µέγεθος των µερισµάτων στο 

χώρο της αποτίµησης των µετοχών επιχειρήσεων. Ακολουθώντας τη 

συλλογιστική των Miller & Modigliani (1961) θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 

µη σχετικότητα της µερισµατικής πολιτικής ουσιαστικά θέτει υπό αµφισβήτηση τη 

σχέση µεταξύ του ύψους των µερισµάτων της τρέχουσας χρήσης µε το επίπεδο 

διαµόρφωσης των µελλοντικών µερισµάτων και εποµένως οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι ενώ στη θεωρία η διαµόρφωση της τιµής µιας µετοχής 

βασίζεται στο ύψος των µελλοντικών µερισµάτων, από την άλλη µεριά στην 

πράξη, το παρατηρούµενο µέγεθος των µερισµάτων δεν παρέχει πληροφορίες 

για τον προσδιορισµό της µετοχικής αξίας (βλ. Penman 1992). Εξάλλου, το 

υπόδειγµα της προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων αποτυγχάνει να 

εκφράσει µε κατάλληλο τρόπο τη διαδικασία της δηµιουργίας αξίας και να 

αποκαλύψει τους πραγµατικούς παράγοντες αξίας, που οδηγούν στη µεγέθυνση 

των µερισµάτων και τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της επιχείρησης, 
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καθώς βασίζεται στο µέγεθος των µερισµάτων, η φύση των οποίων συνδέεται µε 

τη διανοµή της δηµιουργηµένης αξίας στους µετόχους και όχι τη διαδικασία 

δηµιουργίας αυτής της αξίας (βλ. Ohlson 1990 και Penman 1992).  

Το υπόδειγµα της προεξόφλησης µελλοντικών µερισµάτων αποτελεί τη 

θεωρητική βάση της σύγχρονης θεωρίας της αποτίµησης µετοχών επιχειρήσεων, 

οι συγκεκριµένες δυσκολίες πρακτικής εφαρµογής του λόγω της ιδιαίτερης 

φύσης των µερισµάτων, οδηγούν στη δηµιουργία εναλλακτικών υποδειγµάτων 

αποτίµησης, τα οποία αν και θεωρητικά ισοδύναµα µε τη µέθοδο της 

προεξόφλησης των µερισµάτων παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό πρακτικής 

χρησιµότητας από αυτήν.  

2.6.  Μέθοδοι προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών 

Μια αρχική αναφορά στο υπόδειγµα της προεξόφλησης των µελλοντικών 

ταµειακών ροών πραγµατοποιήθηκε κατά την εξέταση των εναλλακτικών 

υποδειγµάτων αποτίµησης µετοχών σύµφωνα µε την ερευνητική µελέτη των 

Miller & Modigliani (1961), όπου υποστηρίχθηκε ότι η µέθοδος της 

προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών είναι θεωρητικά ισοδύναµη µε 

τη µέθοδο της προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων.  

Ο Rappaport (1986, 1998) επεκτείνει τη σχετική έρευνα στο χώρο της 

αποτίµησης επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας µια µεθοδολογία αποτίµησης, που 

ονοµάζει µέθοδο αξίας για τους µετόχους (shareholder value approach – SVA), 

σύµφωνα µε την οποία η αξία για τους µετόχους ορίζεται ως ίση µε την παρούσα 

αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες δια του 

σταθµισµένου µέσου κόστους κεφαλαίου µείον την αγοραία αξία των ξένων 

κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης. Όπως φαίνεται στην Εξίσωση 3β, η πρακτική 

εφαρµογή αυτής της µεθόδου πραγµατοποιείται αθροίζοντας την παρούσα αξία 

των λειτουργικών ταµειακών ροών κατά τη διάρκεια µιας πεπερασµένης 

µελλοντικής περιόδου (finite horizon), για την οποία απαιτείται ο σχηµατισµός 

λεπτοµερών προβλέψεων για τη συµπεριφορά ορισµένων κριτικής σηµασίας 

µεταβλητών και η προετοιµασία αναµενόµενων οικονοµικών καταστάσεων της 

επιχείρησης (proforma financial statements), την τελική αξία (terminal value), η 

οποία είναι ίση µε την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών µετά το 

τέλος της πεπερασµένης χρονικής περιόδου δια του σταθµισµένου µέσου 

κόστους κεφαλαίου, και την τρέχουσα αξία των διαπραγµατεύσιµων αξιόγραφων. 

Το άθροισµα των παραπάνω αξιών οδηγεί στον υπολογισµό της συνολικής αξίας 

Νίκος Π. Μολφέτας 24



της επιχείρησης, δηλαδή της θεµελιώδους αξίας των συνολικών κεφαλαίων της, 

από την οποία προκύπτει η θεµελιώδης αξία των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης αφαιρώντας την αγοραία αξία των τρεχόντων υποχρεώσεων.  

Εξίσωση 3 

Μέθοδος αξίας για τους µετόχους 

3α. Αξία για τους µετόχους (SV) = Συνολική αξία της επιχείρησης (CV) – Αξία 

τρεχόντων υποχρεώσεων της επιχείρησης 

3β. Επιχειρησιακή αξία (CV) = Παρούσα αξία ταµειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πεπερασµένης µελλοντικής χρονικής 

περιόδου + Τελική αξία + Αξία διαπραγµατεύσιµων χρεογράφων 

3γ. Ταµειακές ροές = Ταµειακές εισροές – Ταµειακές εκροές = [(Πωλήσεις 

προηγούµενης χρήσης) Χ (1+ Ρυθµός αύξησης πωλήσεων) Χ (Περιθώριο 

λειτουργικού κέρδους) Χ (1 – Φορολογικός συντελεστής)] – (Αύξηση 

επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία + Αύξηση επενδύσεων σε κεφάλαιο 

κίνησης) 

Στην Εξίσωση 3γ, ο Rappaport (1998) δείχνει τον τρόπο προσδιορισµού του 

ετήσιου ύψους των ταµειακών ροών, που χρησιµοποιούνται ως εισροή (input) 

στο υπόδειγµα προσδιορισµού της αξίας της επιχείρησης, και συνεπώς 

περιγράφει τις κρίσιµες εκείνες µεταβλητές, των οποίων το µελλοντικό επίπεδο 

διαµόρφωσης θα πρέπει να προβλεφθεί στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής 

του συγκεκριµένου υποδείγµατος. Πιο συγκεκριµένα, η πρακτική εφαρµογή της 

µεθόδου της αξίας για τους µετόχους απαιτεί την πρόβλεψη της συµπεριφοράς 

των παρακάτω µεγεθών:  

• Πρόβλεψη ρυθµού µελλοντικής αύξησης πωλήσεων.  

• Πρόβλεψη του επιπέδου διαµόρφωσης του λειτουργικού περιθωρίου 

κερδών της επιχείρησης, το οποίο ορίζεται ως το κλάσµα των κερδών 

προ φόρων και τόκων (αλλά µετά αποσβέσεων) δια του ύψους των 

πωλήσεων.  

• Πρόβλεψη του ποσοστού φορολογικής επιβάρυνσης.  
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• Πρόβλεψη του επιπρόσθετου ρυθµού αύξησης των επενδύσεων σε 

πάγια ενεργητικά στοιχεία (incremental fixed capital investment rate), ο 

οποίος ισούται µε το κλάσµα της διαφοράς µεταξύ των καθαρών 

κεφαλαιακών δαπανών και των εξόδων απόσβεσης δια της µεταβολής 

των πωλήσεων.  

• Πρόβλεψη του επιπρόσθετου ρυθµού αύξησης των επενδύσεων σε 

κεφάλαιο κίνησης (incremental working capital rate), ο οποίος ισούται µε 

τη µεταβολή των επενδύσεων στο κεφάλαιο κίνησης δια της µεταβολής 

του επιπέδου των πωλήσεων.  

• Υπολογισµός του µέσου σταθµικού κόστους κεφαλαίων.  

• Υπολογισµός της αγοραίας αξίας του χρέους της επιχείρησης.  

• Υπολογισµός της τρέχουσας αξίας των διαπραγµατεύσιµων αξιόγραφων.  

• Σχηµατισµός απλουστευτικής υπόθεσης σχετικά µε το ύψος του ρυθµού 

αύξησης των συνεχιζόµενων ταµειακών ροών µετά το τέλος της 

πεπερασµένης περιόδου στο διηνεκές.  

∆ύο από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο 

χρηµατοοικονοµικός αναλυτής κατά την πρακτική εφαρµογή του υποδείγµατος 

της προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών, σχετίζονται, πρώτον, µε 

το καθορισµό της διάρκειας της πεπερασµένης περιόδου (finite horizon) κατά την 

οποία θα πρέπει να σχηµατιστούν λεπτοµερείς προβλέψεις για µια σειρά 

σηµαντικών µεταβλητών και να προετοιµαστούν οικονοµικές καταστάσεις 

αναµενόµενων µεγεθών (pro-forma financial statements) και δεύτερον µε την 

υπόθεση προσδιορισµού της δοµής της µελλοντικής χρονολογικής σειράς των 

ταµειακών ροών για την περίοδο που αρχίζει µε τη λήξη της καθορισµένης 

περιόδου.  

Βασικό πρόβληµα της µεθόδου σύµφωνα µε τον  Penman (1992) είναι  ότι τα 

κέρδη είναι πιο θεµελιώδες µέτρο αξίας από τις ταµειακές ροές, καθώς ενώ η 

αξία της µετοχής µιας επιχείρησης µπορεί να εκφραστεί ως ίση µε την παρούσα 

αξία των ex-ante ταµειακών ροών, οι ex-post ταµειακές ροές δεν είναι σχετικές 

µε την αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.  
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Εξάλλου, ο Penman (2001a) συνεχίζοντας την επιχειρηµατολογία του εναντίον 

της µεθόδου προεξόφλησης των ταµειακών ροών αναφέρει µεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα: 

• Το υπόδειγµα της προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών δεν 

λαµβάνει υπόψη του αξία που δεν περιέχει ταµειακές ροές.  

• Η µεθοδολογία προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών δεν 

λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε υψηλό ρυθµό 

ανάπτυξης, καθώς απαιτείται ο καθορισµός πεπερασµένων περιόδων 

(finite horizons) ιδιαίτερα µεγάλης χρονικής διάρκειας.  

• Οι ταµειακές ροές είναι ένα µέγεθος που σχετίζεται περισσότερο µε τη 

ρευστότητα παρά µε την αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

• Το µέγεθος των ταµειακών ροών δεν προβλέπεται από τους 

χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές.  

• Τέλος, η µέθοδος προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών 

λειτουργεί αποτελεσµατικά, όταν η διάρθρωση των ταµειακών ροών είναι 

ανάλογη της διάρθρωσης κερδοφορίας, η οποία είναι ο πραγµατικός 

οδηγός αξίας της επιχείρησης.  
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Κεφάλαιο 3.  ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΕΡ∆ΩΝ  

3.1. Το υπόδειγµα υπολειµµατικού εισοδήµατος  

Για µια µη-µοχλευµένη εταιρία, η δίκαιη αξία της, και κατ’ επέκταση η δίκαιη αξία 

των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας προκύπτει από την προεξόφληση των 

µελλοντικών µερισµάτων µείον την αξία έκδοσης νέων µετοχών (Skogsvik, 2002)  

( )
( )

n

0
1

D
V

1
t t

t
t S

E S
r

∞

=

−
=

+
∑  1.  

Όπου  

(DtE )= το αναµενόµενο µέρισµα που θα καταβληθεί στους µετόχους 

n
tS = η αξία του νέου εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου  

Sr = το κόστος ιδίων κεφαλαίων  

Εάν χρησιµοποιήσουµε ένα πεπερασµένο χρονικό ορίζοντα, τότε µπορούµε να 

γράψουµε την παραπάνω σχέση ως ακολούθως:  

( )
( )

( )
( )

n

0
1

VD
V

1 1

T
Tt t

t T
t s s

EE S
r r=

−
= +

+ +
∑  2.  

Όπου  

( )VTE = η προσδοκώµενη αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά την 

περίοδο T  

 

Κατόπιν υποθέτουµε ότι τα κέρδη προς διάθεση, τα (προσδοκώµενα) µερίσµατα, 

και η έκδοση νέων µετοχών επηρεάζουν την µεταβολή στην λογιστική αξία των 

ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρίας. Συγκεκριµένα, ο τρόπος µεταβολής της 
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λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταγράφεται από την 

ακόλουθη σχέση:  

( ) n
1 E - Dt t t tS S E S− t= + +  3.  

Όπου  

tS = η καθαρή θέση (net worth) της εταιρίας κατά την περίοδο t  

Et = τα κέρδη µετά φόρων (ή κέρδη προς διάθεση) της περιόδου t  

 

Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς τη µεταβλητή ( ) nDt tE S− , 

λαµβάνουµε τα εξής:  

( ) n
1D Et t t tE S S S− t− = − +  4.  

ή 

( ) ( )n
1D Et t t t tE S S S −− = − −  5.  

 

Γνωρίζουµε όµως ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ( ) προκύπτει 

από την διαίρεση των κερδών προς διάθεση µε την λογιστική αξία των ιδίων 

κεφαλαίων (Ross et al. 1999, σελ.35). 

ROE

1

EROE t
t

tS −

=  6.  

Λύνοντας λοιπόν την σχέση (6) ως προς τα κέρδη χρήσης και αντικαθιστώντας 

στην σχέση (5) λαµβάνουµε τα εξής:  

( ) ( )n
1 1D ROEt t t t t tE S S S S− −− = ⋅ − −  7.  
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Προσθέτοντας και αφαιρώντας παράλληλα το κόστος των ιδίων κεφαλαίων στον 

πρώτο παράγοντα του δεξιού µέλους της παραπάνω σχέση παίρνουµε 

( ) ( ) ( )n
1 1D ROEt t S t S t t tE S r r S S S− −− = + − ⋅ − −⎡ ⎤⎣ ⎦  8.  

 

Στην παραπάνω σχέση παρατηρούµε ότι 1ROE Et tS − t⋅ = και ότι αποτελεί 

το ελάχιστο επίπεδο κερδών χρήσης, βάσει του κόστους των ιδίων κεφαλαίων 

της εταιρίας. Η δε διαφορά µεταξύ των κερδών χρήσης και των απαιτούµενων 

κερδών ονοµάζεται υπολειµµατικό λογιστικό εισόδηµα (Skogsvik 2002).  

1S tr S −⋅

Αντικαθιστώντας λοιπόν την σχέση (8) στην σχέση (2) λαµβάνουµε την 

µαθηµατική έκφραση του υποδείγµατος υπολειµµατικού εισοδήµατος   

( )
( )

( )
( )

1
0 0

1

VROE
V

1 1

T
T Tt S t

t T
t s s

E Sr S
S

r r
−

=

−−
= + +

+ +
∑  9.  

 

Η παραπάνω σχέση µας πληροφορεί ότι η αξία των ιδίων κεφαλαίων µιας µη-

µοχλευµένης εταιρίας εξαρτάται από τρεις παράγοντες: (α) την λογιστική αξία 

των ιδίων κεφαλαίων, (β) την παρούσα αξία των υπολειµµατικού εισοδήµατος, 

και (γ) την αναµενόµενη υπεραξία (goodwill) της εταιρίας στο τέλος της 

περιόδου.   

3.2. Η σχέση του υπολειµµατικού εισοδήµατος και της οικονοµικής 
προστιθέµενης αξίας  

Ή αποτίµηση βάσει των υπερκερδών µιας εταιρία φέρνει στον νου την έννοια της 

οικονοµικής προστιθέµενης αξίας (Economic Value Added, EVA), η οποία 

ορίζεται ως εξής: 

EVA = NOPAT-  (Επενδεδυµένο Κεφάλαιο × WACCr ) 10.  
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Όπου 

NOPAT = τα καθαρά λειτουργικά κέρδη µετά φόρων (net operating profits after 

taxes)  

WACCr = το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (weighted average cost of capital) 

Με απλά λόγια η παραπάνω εξίσωση µας πληροφορεί η Οικονοµική  

Προστιθέµενη Αξία (EVA) µιας εταιρείας αφορά τη διαφορά µεταξύ των καθαρών 

λειτουργικών κερδών µετά φόρων και το κόστος χρήσης των κεφαλαίων (δηλαδή 

το γινόµενο του επενδεδυµένου κεφαλαίου και του µέσου σταθµικού κόστους 

κεφαλαίου) που επενδύθηκαν στην εταιρία προκειµένου να δηµιουργηθούν τα 

παραπάνω λειτουργικά κέρδη.  

Ως επενδεδυµένο κεφάλαιο λογίζεται το σύνολο του βραχυπρόθεσµου 

τραπεζικού χρέους, των φόρων, τα πληρωτέων µερισµάτων, και των ιδίων 

κεφαλαίων (Harper 2006β) . Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να κάνουµε µια 

επισήµανση αναφορικά µε τους φόρους πληρωτέους. Πολλοί θεωρούν ότι οι εν 

λόγω φόροι  δεν δύνανται να λογιστούν ως µέρος της εταιρικής χρηµατοδότησης 

καθώς η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να χρηµατοδοτήσει την επιχείρηση. Ωστόσο, 

κρίνεται σωστό οι πληρωτέοι φόροι να θεωρηθούν ως πηγή επενδυµένου 

κεφαλαίου επειδή οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν πληρώνουν ποτέ αυτούς 

τους αναβαλλόµενους φόρους. Με άλλα λόγια, εφ’ όσον υπάρχει συνεχής 

αναβολή στην καταβολή των αναβαλλόµενων φόρων, τότε οι εν λόγω φόροι 

µπορεί να κληθούν και «οιωνεί ίδια κεφάλαια».  

Από προλεχθέντα λοιπόν, αναφορικά µε την έννοια της οικονοµικής 

προστιθέµενης αξίας, βλέπουµε ότι η βασική διαφορά µεταξύ του υποδείγµατος 

της οικονοµικής προστιθέµενης αξίας και του υποδείγµατος προεξόφλησης των 

υπερκερδών συνίσταται στο ότι το µεν πρώτο υπόδειγµα εταιρικής αποτίµησης 

αποβλέπει στην µέτρηση της «υπερβάλλουσας» αξίας σε σχέση µε τα συνολικά 

επενδεδυµένα κεφάλαια της εταιρίας αντί των ιδίων κεφαλαίων της δεύτερης 

προσεγγίσεως.  

Επίσης, µια δεύτερη διαφορά µεταξύ των παραπάνω µεθόδων αποτίµησης 

έγκειται στο ότι προκειµένου να υπολογίσουµε το καθαρό λειτουργικό κέρδος 

µετά από τους φόρους (NOPAT), χρειάζεται να κάνουµε µια σειρά λογιστικών 

µετατροπών. Αν και υπάρχουν τρία βασικά βήµατα κατά την διαδικασία 

εξεύρεσης του NOPAT, δεν υπάρχει κάποια «ορθόδοξη» για τον υπολογισµό του 
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εν λόγω κέρδους. Αυτά τα τρία βασικά στάδια υπολογισµού του NOPAT είναι τα 

εξής (Harper 2006):  

1. Υπολογισµός του Κέρδους προ Φόρων και Τόκων (EBIT).  

2. ∆ιενέργεια των Λογιστικών Μετατροπών: η διενέργεια των λογιστικών 

µετατροπών είναι δυο ειδών. Πρώτον, υπάρχουν λογιστικές 

µετατροπές που στοχεύουν να µετατρέψουν τα µεγέθη από λογιστική 

σε ταµειακή βάση. ∆εύτερον, υπάρχουν λογιστικές µετατροπές που 

πραγµατοποιούνται µε σκοπό την επαναταξινόµηση ορισµένων 

δαπανών, οι οποίες πλέον κεφαλαιοποιούνται  στον ισολογισµό.  

3. Αφαίρεση των Λειτουργικών Φόρων  

Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την λογιστική βάση (accrual basis) τα εταιρικά 

έσοδα ή έξοδα, ως µεγέθη, απεικονίζονται κατά την στιγµή που συνάπτεται η 

λογιστική τους αποτίµησή, ακόµη και στην περίπτωση που δεν έχουν εισπραχθεί 

ή καταβληθεί . Η δε κεφαλαιοποίηση µιας δαπάνης σχετίζεται µε τη µεταφορά 

µιας δαπάνης στον ισολογισµό και τη µεταχείριση της ως µακροπρόθεσµου 

περιουσιακού στοιχείου αντί µιας βραχυπρόθεσµης δαπάνης.  
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3.3. Η τιµή µιας µετοχής σε συνδυασµό µε τις προοπτικές ανάπτυξης 
µιας εταιρίας  

Θεωρητικά δύο εταιρίες που παρουσιάζουν την αυτή κερδοφορία πρέπει να 

αποτιµηθούν διαφορετικά εάν κάποια εξ αυτών έχει περισσότερες ευκαιρίες 

ανάπτυξης από την άλλη, δεδοµένου ότι ο επενδυτής που τοποθετείται σε µια 

µετοχή αγοράζει και το τρέχον εισόδηµα που απορρέει από τα ήδη υπάρχοντα 

περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρίας αλλά και τα µελλοντικά περιουσιακά στοιχεία, 

τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας.  

Ας φανταστούµε λοιπόν µια εταιρία µε σταθερά κέρδη ανά µετοχή στο διηνεκές, 

καθώς έχει αποφασίσει να µην αναλάβει οποιεσδήποτε νέες επενδυτικές 

πρωτοβουλίες. Αυτό κατ’ αρχάς σηµαίνει ότι απόδοση της εν λόγω µετοχής 

προκύπτει από την διαίρεση της ταµειακής ροής που δηµιουργεί (ήτοι τα 

σταθερά κέρδη) προς το κόστος κτήσης της (δηλαδή την τρέχουσα 

χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής, ) Επιπλέον, η επιχείρηση καταβάλει όλα τα 

κέρδη της στους µετόχους ως µερίσµατα, δηλαδή ισχύει ότι  

P

E Dt t=  11.  

Εάν δε υπάρχουν  µετοχές σε κυκλοφορία, τότε τα κέρδη ανά µετοχή θα 

πρέπει να ισούνται µε το µέρισµα ανά µετοχή  

N

EPS DPSt t=  12.  

Η αναµενόµενη απόδοση µιας τέτοιας µετοχής πρέπει να ισούται µε την 

µερισµατική της απόδοση ( )  d

EPS DPSt t

t t

r d
P P

= = =  13.  

Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως την τιµή της µετοχής έχουµε ότι :  

EPS DPSt t
tP

r r
= =  14.  
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Σε πολλές εταιρίες, ωστόσο παρουσιάζονται ευκαιρίες για ανάπτυξη, δηλαδή 

ευκαιρίες για να αναλάβουν κερδοφόρα επενδυτικά προγράµµατα, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό µέρος της εταιρικής αξίας. Άρα λοιπόν, δεν θα 

ήταν σωστό να αψηφήσουν την ύπαρξη τέτοιων ευκαιριών προκειµένου να 

διανεµηθούν όλα τα κέρδη τους ως µερίσµατα.  

Συγκεκριµένα, ας υποθέσουµε ότι η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ένα 

επενδυτικό πρόγραµµα. Έτσι λοιπόν την ηµεροµηνία 0 η εταιρία αποφασίζει να 

διακρατήσει ολόκληρο µέρισµα της περιόδου 1, δηλαδή 1 1D E= αντιπροσωπεύει 

το κόστος επένδυσης, προκειµένου να το επενδύσει στο εν λόγω επενδυτικό 

πρόγραµµα. Εποµένως, στην περίοδο 2, και σε κάθε επόµενη περίοδο, τα κέρδη 

θα αυξηθούν κατά , δηλαδή θα διαµορφωθούν στα 

όπου  . 

Eg

)

E g

(1E E 1t Eg= + 2,3,t = K

Με άλλα λόγια τα κέρδη της εταιρίας θα αυξηθούν, σε απόλυτους αριθµούς, κατά 

.  1 E

Η καθαρή παρούσα αξία, την περίοδο 1, που δηµιουργεί το επενδυτικό 

πρόγραµµα j είναι  1NPV j

1
1 1

ENPV E Eg
r

= − +  15.  

Και εποµένως η τρέχουσα αξία της εταιρίας, δηλαδή η αξία της εταιρίας την 

χρονική στιγµή 0, θα πρέπει να ισούται µε την κεφαλαιοποιηµένη αξία των, εν 

απουσία ευκαιριών ανάπτυξης, προσδοκώµενων κερδών, , και την 

παρούσα αξία των ευκαιριών ανάπτυξης:  

0 /E r

0 1E NPV
1

j

r r
+

+
 16.  

 

άρα και η τιµή της µετοχής θα πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής:  
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0 1
0

EPS NPV /
1

j NP
r r

= +
+

 17.  

Κατά συνέπεια, η τιµή µιας µετοχής µπορεί να ιδωθεί ως η συνισταµένη δυο 

µεταβλητών. Η πρώτη στηρίζεται στην αξία της εταιρίας, η οποία απλά διανέµει 

όλα τα κέρδη της στους µετόχους, ενώ η δεύτερη µεταβλητή αντιπροσωπεύει την 

πρόσθετη αξία που δηµιουργείται εάν η εταιρία διακρατεί µέρος των κερδών της 

προκειµένου χρηµατοδοτήσει νέα επενδυτικά προγράµµατα. 

Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς τον δείκτη P/ έχουµε:  E

0

0 0

1
EPS EPS

P
r

γ
= +  18.  

όπου  

1NPV /
1

j N
r

γ =
+

 

 

Η παραπάνω σχέση µας  βοηθά να καταλάβουµε τον λόγο για τον οποίο οι 

µετοχές εταιριών υψηλής τεχνολογίας, για τις οποίες η αγορά εκτιµά ότι έχουν 

σηµαντικότατες ευκαιρίες ανάπτυξης, διαπραγµατεύονται συνήθως σε πολύ 

υψηλά , ενώ οι εταιρίες µε  χαµηλές προοπτικές ανάπτυξης 

διαπραγµατεύονται σε χαµηλότερα πολλαπλάσια.  

P/E

P/E

P/E

Ωστόσο, µε βάση πάντοτε τις προηγούµενες παρατηρήσεις, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι για µια µετοχή µε υψηλό , εάν τα υψηλά ποσοστά 

ανάπτυξης δεν υλοποιηθούν τότε αυτό ενδέχεται να προκαλέσει µεγάλη πτώση 

στην τιµή της µετοχής. Από την άλλη, για µια µετοχή µε χαµηλό , η µη 

σωστή εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης της εταιρίας µπορεί να δηµιουργήσει 

µεγάλα κέρδη .  
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3.4. Το υπόδειγµα Miller Modigliani  

Οι Miller και Modiglianni (1961) ανέπτυξαν ένα υπόδειγµα αποτίµησης της 

δίκαιης αξίας ιδίων κεφαλαίων µιας  εταιρίας..  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους εν λόγω µελετητές  η αξία µιας εταιρίας µε 

µηδενική µόχλευση έχει ως εξής:   

1E PVGt
tV

r
+= +  19.  

Όπου  

Fr = η απαιτούµενη απόδοση  

1Et+ = το επίπεδο των κερδών κατά την περίοδο t µέχρι 1t +  

PVG = η παρούσα αξία των ευκαιριών ανάπτυξης  

 

Η παρούσα αξία των ευκαιριών ανάπτυξης υπολογίζεται από την ακόλουθη 

σχέση  

( )
( )1

PVG
1

t t
t

t

I r
r

δ∞

=

−
=

+
∑  20.  

Όπου  

tI = η επένδυση κατά την περίοδο  t

tδ = η απόδοση της επένδυσης κατά την περίοδο  t

 

Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να κάνουµε δυο υποθέσεις. Πρώτον, σε όλες τις 

χρονικές περιόδους η απόδοση της επένδυσης ισούται µε την απαιτούµενη 

απόδοση της, δηλαδή ισχύει t rδ = 1,2,t =, για K  ∆εύτερον, η µεταβολή στα 

κέρδη µια επηρεάζεται από την απόδοση των επενδεδυµένων 1t t t−E E E∆ = −
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κεφαλαίων, τα οποία προκύπτουν αφαιρουµένων των µερισµάτων από τα κέρδη 

προς διάθεση. Τα παραπάνω περιγράφονται από την ακόλουθη σχέση  

( )1 1 1 1E E E Dt t t t tδ− − − −= + −  21.  

 

Όπου  

1Dt− = τα καταβληθέντα µερίσµατα κατά την περίοδο 1t −  

( 1E Dt t− −− )1 = τα επανεπενδυθέντα κεφάλαια κατά την περίοδο  1t −

 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω υποθέσεων έχουµε προκύπτει η εξής σχέση:  

 

( )E DE t t tt
tV

r r
δ −

= +  22.  

 

Και εφ’ όσον βεβαίως ισχύει, t rδ = , για 1,2,t = K τότε µπορούµε να 

διατυπώσουµε  την παραπάνω σχέση ως εξής:   

E E Dt
t tV

r t= + −  23.  

 

∆ιαιρώντας τέλος όλα τα µέλη της παραπάνω σχέσης µε τον αριθµό των 

µετοχών σε κυκλοφορία έχουµε:  

EPS EPS DPSt
t tP

r
= + − t  24.  
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Η παραπάνω σχέση µας δείχνει την µετά την καταβολή µερίσµατος (ex-dividend) 

τιµή της µετοχής. Γενικά όταν ο αγοραστής ενός χρηµατοοικονοµικού προϊόντος 

το παραλαµβάνει χωρίς ορισµένα ενσωµατωµένα µέρη του, γεγονότα ή 

δικαιώµατα (όπως είναι τα µερίσµατα) τότε αυτό σηµαίνει ότι το εν λόγω 

περιουσιακό στοιχείο διαπραγµατεύεται άνευ των παραπάνω δικαιωµάτων. Σε  

αντίθεση  το συσσωρευτικό µέρισµα (cum dividend), το οποίο χρησιµοποιείται 

για να δείξει την συσσώρευση του µερίσµατος. Η καταβολή µερίσµατος µειώνει 

την τιµή της µετοχής καθώς η εταιρεία χάνει αξία από την πληρωµή του 

µερίσµατος (Penman 2003, σελ.69). 

Άρα όταν προσθέσουµε και το µέρισµα ανά µετοχή στην σχέση (24) τότε η τιµή 

της µετοχής µε το συσσωρευτικό µέρισµα ( ) έχει ως εξής (Partington 1993):    cd
tP

cd 1EPS EPSEPSt t
t tP

r r
+= + =  25.  

Άρα το υπόδειγµα αποτίµησης των Miller και Modigliani (1961) στην περίπτωση 

κατά την οποία η απόδοση της επένδυσης ισούται µε την απαιτούµενη απόδοση 

προεξοφλεί στο διηνεκές τα κέρδη ανά µετοχή της επόµενης περιόδου.  

3.5.  Υπόδειγµα προεξόφλησης µελλοντικών υπερκερδών 

Η ανάπτυξη της συγκεκριµένης µεθοδολογίας βασίστηκε στις θεωρητικές µελέτες 

των Ohlson και Feltham (1995). Ο Ohlson εξετάζει τη σχέση ανάµεσα στα κέρδη, 

τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων και τα µερίσµατα µε σκοπό την ανάπτυξη 

ενός υποδείγµατος αποτίµησης βασιζόµενος σε δύο υποθέσεις: Πρώτον, ότι η 

κάθε µεταβολή στη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων αντανακλάται  στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και στο ότι η αξία των µερισµάτων είναι ίση 

µε την αξία των δηµοσιευµένων κερδών µείον τη µεταβολή στη λογιστική αξία 

των ιδίων κεφαλαίων και δεύτερον, στις ιδιότητες των µερισµάτων (Miller & 

Modigliani 1961). 

Βάσει αυτών των υποθέσεων, εκφράζεται  η πραγµατική αξία των ιδίων 

κεφαλαίων να ισούται µε την τρέχουσα λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων 

πλέον την παρούσα αξία των µελλοντικών υπερκερδών, τα οποία ορίζονται ως η 

διαφορά µεταξύ των προβλεπόµενων µελλοντικών κερδών µείον το γινόµενο του 
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προεξοφλητικού επιτοκίου και της προβλεπόµενης λογιστικής αξία των ιδίων 

κεφαλαίων. Για να συµβαδίζει όµως η αξία των ιδίων κεφαλαίων µιας 

επιχείρησης µε τους όρους της τρέχουσας χρήσης θα πρέπει το υπόδειγµα να 

µπορεί να εκφράζει µε µια γραµµική συνάρτηση την αξία των ιδίων κεφαλαίων 

ίση µε το άθροισµα της τρέχουσας λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων, των 

τρεχόντων υπερκερδών και µιας µεταβλητής που αντιπροσωπεύει µία 

πληροφορία σχετικά µε την διαµόρφωση του µελλοντικού επιπέδου των 

υπερκερδών της επόµενης λογιστικής χρήσης. Η συγκεκριµένη µεταβλητή ενώ 

λαµβάνεται υπόψη από τις χρηµατιστηριακές αγορές για την τιµή της µετοχής 

δεν ενσωµατώνεται στα τρέχοντα υπερκέρδη διότι αναγνωρίζεται στην επόµενη 

λογιστική χρήση. Ο Ohlson βασίζει την υπόθεσή του στο γεγονός ότι µε την 

πάροδο του χρόνου το ύψος των υπερκερδών συγκλίνει προς το µηδέν βάσει 

της ανταγωνιστικής ισορροπίας των αγορών. 

Πολλοί µελετητές όπως οι Miller & Modigliani (1961),υποστήριζαν ότι η αξία της 

επιχείρησης διακρίνεται από τις λειτουργικές και όχι από  τις χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Μία άλλη 

επίσης σηµαντική διάκριση είναι το γεγονός ότι, οι λογιστικές αξίες των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ισολογισµού συγκλίνουν περισσότερο µε τις 

πραγµατικές αγοραίες αξίες τους, ενώ στην περίπτωση των λειτουργικών 

περιουσιακών στοιχείων η αρχή της λογιστικής συντηρητικότητας προκαλεί τη 

δηµιουργία διαφορών µεταξύ λογιστικών και τρεχουσών αξιών. Αυτό δεν είναι 

πάντα αρνητικό, διότι η αρχή της συντηρητικότητας στη λογιστική αξία οδηγεί 

στην αύξηση των µελλοντικών υπερκερδών καθώς µειώνει την αξία των 

µελλοντικών κανονικών υπερκερδών µέσω της επίδρασης που έχει στην 

λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων. 

Οι Ohlson & Feltham (1995) λαµβάνοντας υπόψη τις διακρίσεις αυτές, 

επεκτείνουν την αρχική ανάλυση του Ohlson (1995) κατασκευάζοντας ένα 

υπόδειγµα προκειµένου να απεικονίζει τα µελλοντικά λειτουργικά υπερκέρδη σε 

όρους τρεχόντων λειτουργικών υπερκερδών, τρεχόντων λειτουργικών 

περιουσιακών στοιχείων δίνοντας έµφαση στη διατήρηση του επιπέδου των 

λειτουργικών υπερκερδών, στο µέγεθος αλλά και στη συντηρητικότητα 

αποτύπωσης των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

Οι Feltham & Ohlson (1996), βασίζονται σε µία συνάρτηση τεσσάρων 

παραγόντων για τον υπολογισµό της χρηµατιστηριακής αξίας των ιδίων 
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κεφαλαίων µιας επιχείρησης: τη λογιστική αξία των τρεχόντων λειτουργικών 

υπερκερδών, τη λογιστική αξία των τρεχόντων λειτουργικών περιουσιακών 

στοιχείων, τη λογιστική αξία των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων αρχή της 

χρήσης και την αξία των ταµειακών επενδύσεων της τρέχουσας περιόδου. 

3.5.1. Το Υπόδειγµα Ohlson  

Στην υποενότητα αυτή θα αναφερθούµε στις µελέτες του Ohlson (1991, 1995). 

Κατ’ αρχάς θα αποδείξουµε ότι το υπόδειγµα του Ohlson (1991) αποτελεί µια 

ειδική περίπτωση του υποδείγµατος των Miller και Modigliani (1961).  

Η βασική ιδέα στο έργο του Ohlson (1991) αναφορικά µε την αποτίµηση µιας 

µετοχής περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση:   

EPS DPSt tP tφ= −  26.  

Όπου  

EPSt = τα κέρδη ανά µετοχή την περίοδο t  

DPSt = το µέρισµα ανά µετοχή κατά την περίοδο t  

φ = το πολλαπλάσιο των κερδών (earnings capitalization multiple). Ισχύει  ότι   

1 r
r

φ +
=  27.  

 

Εποµένως µπορούµε να διατυπώσουµε  την εξίσωση () ως εξής:   

1 EPS DPSt t
rP

r t
+

= −   

 

ή  
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EPS EPS DPSt
t tP

r
= + − t  28.  

 

Εποµένως, το υπόδειγµα του Ohlson (1991) είναι ισοδύναµο µε την  ειδική 

περίπτωση του υποδείγµατος των Miller και Modigliani (1961), κατά την οποία 

δεν υπάρχει ανάπτυξη από τις επενδυτικές ευκαιρίες.   

 

3.6.  Το υπόδειγµα Ohlson (1995) 

Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση του υποδείγµατος Ohlson (1995) η τιµή της 

µετοχής πρέπει να ισούται µε την παρούσα αξία των προσδοκώµενων 

µερισµάτων που θα καταβάλει η εταιρία στους µετόχους:  

( )
( )1

D
1

t
t

F

E
P

r
τ
τ

τ

∞
+

=

=
+

∑  29.  

Όπου  

Fr = το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου  

(DtE )τ+ = το προσδοκώµενο µέρισµα κατά την περίοδο t τ+  

 

Κατόπιν, ο Ohlson υποθέτει ότι η µεταβολή της λογιστικής αξίας των ιδίων 

κεφαλαίων (∆ ) επηρεάζεται από τα διακρατηθέντα κέρδη, ήτοι τη διαφορά 

µεταξύ των κερδών προς διάθεση και των µερισµάτων. Πιο αναλυτικά, η δεύτερη 

υπόθεση του υποδείγµατος Ohlson αναφορικά µε την µεταβολή της καθαρής 

θέσης µιας εταιρίας παριστάνεται δια της ακόλουθης σχέσεως:  

tS

t1 E - Dt t tS S −= +  30.  

Όπου  
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tS = η καθαρή θέση (net worth) της εταιρίας κατά την περίοδο t  

Et = τα κέρδη µετά φόρων (ή κέρδη προς διάθεση) της περιόδου t  

Dt = τα µερίσµατα της περιόδου  t

 

Τέλος η τρίτη υπόθεση του υποδείγµατος Ohlson αφορά την στοχαστική 

διαδικασία για τον προσδιορισµό των υπερκερδών, τα οποία µεταβάλλονται 

µέσω ενός απλού γραµµικού δυναµικού υποδείγµατος  

A A
1 1EAT EATt t tv , 1tω ε+ += + +  31.  

 

1 2t tv v , 1tγ ε+ += +  32.  

 

Όπου  

tv = οι µη-λογιστικές πληροφορίες αναφορικά µε το προσδοκώµενο επίπεδο των 

µη-κανονικών κερδών κατά την περίοδο . Για παράδειγµα το θα µπορούσε 

να αναφέρεται στα νέα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή σε κάποια ενδεχόµενη 

έγκριση ενός νέο σκευάσµατος από τον ΕΟΦ. Παρ’ όλα αυτά ο  Ohlson (2001) 

έχει αναφερθεί σε αυτή την µεταβλητή ως η «mysterious variant»  

t vt

1ε , 2ε = τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν την κανονική κατανοµή µε µέσο 

µηδέν  

ω = ο συντελεστής διατήρησης των υπερκερδών. Ορίζεται ως τα υπερκέρδη την 

τρέχουσα περίοδο προς τα υπερκέρδη κατά την αµέσως προηγούµενη περίοδο  

. Η τιµή του εν λόγω συντελεστή πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 

του µηδενός και της µονάδας  

A A
t 1EAT /EATtω −=
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γ = ο συντελεστής διατήρησης των της επίδρασης των µελλοντικών εξελίξεων, οι 

οποίες δεν αντανακλώνται στο τρέχον επίπεδο των υπερκερδών. Ο εν λόγω 

συντελεστής ορίζεται ως  1t t/v vγ −=  και λαµβάνει τιµές µεταξύ του µηδενός και 

της µονάδας  

Η σχέση (31) µας πληροφορεί ότι  τα υπερκέρδη της επόµενης περιόδου 

εξαρτώνται από τα υπερκέρδη της τρέχουσας περιόδου, τις µη-λογιστικές 

πληροφορίες της τρέχουσας περιόδου , και του µελλοντικού  διαταρακτικού 

όρου 

tv

1 1tε + . Παρατηρούµε δηλαδή ότι οι µη-λογιστικές πληροφορίες της 

τρέχουσας περιόδου αποτελούν µια διαταραχή για τα υπερκέρδη της επόµενης 

περιόδου. Η δε διαφορά µεταξύ της µεταβλητής και της tv 1 1tε + έγκειται στο ότι η 

πρώτη είναι εν µέρει προβλέψιµη, ενώ η δεύτερη τελείως µη-προβλέψιµη 

(Lundholm 1995).  

Τα υπερκέρδη της εταιρία αποτελούν την διαφορά µεταξύ των λογιστικών 

κερδών και των φυσιολογικών κερδών, τα οποία ορίζονται  ως η (ελάχιστη) 

απόδοση των επενδυµένων  κεφαλαίων στην εταιρία, δηλαδή:   

N
1EAT ROEt tS −= ×  33.  

Όπου  

NEATt = τα φυσιολογικά κέρδη κατά την περίοδο t  

ROE = η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας  

 

Εποµένως µπορούµε να διατυπώσουµε τα εξής για τα υπερκέρδη (ή 

υπολειµµατικά κέρδη) της εταιρίας κατά την περίοδο t  

A NEAT EAT EATt t= − t

t

 34.  

 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω υποθέσεων προκύπτει ότι η δίκαιη τιµή της 

µετοχής κατά την περίοδο  προσδιορίζεται ως εξής:  
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A
1 2Et t tP S vtα α∗ = + +  35.  

 

Όπου  

1 1 Fr
ωα

ω
=

+ −
, 

( )( )1
1

1 1
F

F F

r
r r

α
ω γ
+

=
+ − + −

 

 

Από την παραπάνω σχέση παρατηρούµε ότι η αξία µιας εταιρίας εξαρτάται από 

την λογιστική της αξία προσαρµοζόµενη κατά την τρέχουσα κερδοφορία της, 

µετρούµενη δια της µεταβλητής , και κατά την µελλοντική κερδοφορία της, 

µετρούµενη δια της µεταβλητής . ∆εν απαιτείται πλέον η πρόβλεψη του 

µελλοντικού µερίσµατος (υπόδειγµα Gordon) ή η πρόβλεψη της µελλοντικής 

υπολειµµατικής αξίας της εταιρίας (υπόδειγµα προεξόφλησης ταµειακών ροών).  

A

v

Et

t

Στην προκειµένη περίπτωση οι παράµετροι προσδιορισµού της δίκαιης τιµής 

µιας µετοχής, κατά το υπόδειγµα Ohlson, είναι οι εξής έξη:  

1. Η µεταβλητή για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων  tS

2. Η µεταβλητή για την κέρδη  

3. Η µεταβλητή για τις λογιστικές πληροφορίες  tv

4. Ο συντελεστής ω  

5. Ο συντελεστής γ  

6. Το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου  
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Κεφάλαιο 4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ALPHA BANK  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προβούµε σε µια αποτίµηση της δίκαιης τιµής της Alpha 

Bank χρησιµοποιώντας δυο διαφορετικά υποδείγµατα αποτίµησης: (α) το 

υπόδειγµα αποτίµησης του Gordon,  και (β) το υπόδειγµα Ohlson (1995). Όπως 

θα διαπιστώσουµε στην συνέχεια, οι εκτιµήσεις και των δυο υποδειγµάτων για 

την δίκαιη τιµή της µετοχής βρίσκονται πολύ κοντά .   

4.1. Αποτίµηση της ALPHA BANK βάσει του υποδείγµατος GORDON  

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα αποτίµησης του Gordon, για µια ώριµη εταιρία µε 

σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης  η δίκαιη αξία  της µετοχής προσεγγίζεται δια 

της ακόλουθης σχέσης.  (Kolb, 1996, σελ 299-300):    

∗
tP

1t
t

S

DP
r g

∗ +=
−

 36.  

Όπου 

1+tD = Το αναµενόµενο µέρισµα ανά µετοχή για τη χρονιά 1t +  

Sr = Το κόστος (η απαιτούµενη απόδοση) των ιδίων κεφαλαίων  

g = ο (µακροχρόνιος) ρυθµός αύξησης των µερισµάτων  

 

O µακροχρόνιος ρυθµός αύξησης των µερισµάτων g , υπολογίζεται από το 

γινόµενο του ποσοστού επανεπένδυσης των κερδών , και της αποδοτικότητας 

των ιδίων κεφαλαίων (Ross, et al., 1999, σελ. 109)  

b

ROE

ROEg b= ×  37.  

Θα υπολογίσουµε την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ( )δια της 

ιστορικής µέσης αποδοτικότητας, κατά τις χρήσεις 2001-2004. Το αυτό θα 

πράξουµε και για το ποσοστό των κερδών που επανεπενδύθηκε.  Στον 

ROE
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παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε αναλυτικά τα στοιχεία που χρειάζονται για να 

φτάσουµε στην εκτίµηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων και του 

ποσοστού επανεπένδυσης των κερδών:  

 2001 2002 2003 2004 

Κέρδη προς ∆ιάθεση  364.170 231.322 398.502 526.337 

Συνολικό Μέρισµα  168.461 74.069 117.502 174.064 

Ποσοστό Αποπληρωµής  46,26% 32,02% 29,49% 33,07% 

Μέσο Ποσοστό 
Αποπληρωµής 

35,21%    

Ίδια Κεφάλαια 2.113.045 1.602.381 2.274.225 2.497.065 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 16,00% 14,44% 17,52% 21,08% 

Μέση Απόδοση Ιδίων 

Κεφαλαίων 
17,57%    

Μέσο Ποσοστό 

Επανεπένδυσης 
64,79%    

Ρυθµός Αύξησης των 
Μερισµάτων (Θεµελιώδης) 

10,37%    

* Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Πηγή: Υπολογισµοί του συγγραφέως – Βλ. Παράρτηµα 1.  

Πίνακας 2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ALPHA BANK ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ GORDON/ Ο 
Ρυθµός Αύξησης των Μερισµάτων 

 

Εκ του ανωτέρω πίνακα βλέπουµε ότι η µέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 

Alpha, κατά το διάστηµα 2001-2004, έφτασε το 17,57%. Ωστόσο θεωρούµε ότι 

µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση για την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας στον µακροπρόθεσµο διάστηµα είναι το 16%. Εν συνεχεία, το µέσο 

ποσοστό επανεπένδυσης κατά το διάστηµα 2001-2004, διαµορφώθηκε στο 
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64,79%. Συνεπώς, η εκτίµηση µας για τον µακροχρόνιο ρυθµό αύξησης των 
µερισµάτων βρίσκεται στο 10,37%.  

4.1.1. Το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων της Alpha Bank  

Για τον υπολογισµό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων, Sr , χρησιµοποιούµε το 

υπόδειγµα τιµολόγησης κεφαλαιακών αγαθών (CAPM)  

( )β−+= FMFS rrrr  38.  

Όπου  

Fr = Το άνευ κινδύνου επιτόκιο οµολόγων (εντόκων γραµµατίων) του δηµοσίου  

Mr = Η προσδοκώµενη απόδοση χαρτοφυλακίου της αγοράς. Η διαφορά M Fr r−  

αντιπροσωπεύει το ασφάλιστρο κινδύνου.   

β = ο συντελεστής βήτα εκφράζει την ευαισθησία της τιµής της µετοχής σε κάθε 

µεταβολή του γενικού δείκτη, και αντιπροσωπεύει τον συστηµατικό κίνδυνο της 

µε Ας δούµε πιο αναλυτικά πως υπολογίζουµε κάθε µια εκ των µεταβλητών του 

CAPM.  

4.1.2. Ο Συντελεστής Βήτα της Μετοχής  

Προκειµένου να εκτιµήσουµε το βήτα της µετοχής χρησιµοποιούµε τις µηνιαίες 

αποδόσεις για τη χρονική περίοδο από τις 28/2/2001 µέχρι τις 31/12/2005. 

Κατόπιν ο συντελεστής βήτα της µετοχής υπολογίζεται ως ο λόγος της 

συνδιακύµανσης των αποδόσεων της µετοχής µε τις αποδόσεις της αγοράς, 

κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα, προς την διακύµανση των 

αποδόσεων της µετοχής κατά το αντίστοιχο διάστηµα.  

4.1.3. Η Απόδοση του Ακίνδυνου Χρεογράφου  

Για τον υπολογισµό της απόδοσης του ακίνδυνου χρεογράφου ( ) 

χρησιµοποιούµε την απόδοση του 10ετούς ελληνικού οµολόγου όπως αυτή 

διαµορφώθηκε στις  14/09/2005, και ήταν της τάξεως του 3,40%. Στο παρακάτω 

σχεδιάγραµµα παρουσιάζεται η καµπύλη αποδόσεων, δηλαδή η γραφική 

απεικόνιση των συνδυασµών απόδοση οµολόγου και διάρκειας του χρεογράφου.  

Fr
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Επίσης, εκ του ανωτέρω διαγράµµατος παρατηρούµε ότι η τρέχουσα καµπύλη 

αποδόσεων, σε σχέση µε την αντίστοιχη στις 31/12/2004, έχει µετατοπιστεί προς 

τα κάτω. Ωστόσο, η µετατόπιση αυτή δεν είναι παράλληλη, καθώς δεν έχουν 

µειωθεί εξ’ ίσου οι αποδόσεις όλων των διαρκειών. Η µετατόπιση της καµπύλης 

αποδόσεων στο χρονικό διάστηµα 31/12/2004 µέχρι 14/09/2005 είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της κλίσης της καµπύλης, γεγονός που σηµατοδοτεί τη 

µείωση της διαφοράς µεταξύ των µακροχρονίων και βραχυχρόνιων αποδόσεων.  

4.1.4. Το Ασφάλιστρο Κινδύνου  

Παρακάτω θα εξετάσουµε δυο τρόπους προκειµένου να εκτιµήσουµε το 

ασφάλιστρο κινδύνου. Σύµφωνα προς τον πρώτο τρόπο, το ασφάλιστρο 

κινδύνου υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της µέσης (γεωµετρικής) απόδοσης 

της αγοράς, για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και της µέσης απόδοσης 

του ακίνδυνου χρεογράφου, κατά την αντίστοιχη περίοδο (Damodaran 1996, 

σελ. 48). Υπολογίζοντας τη µηνιαία απόδοση του Γενικού ∆είκτη, κατά την 

περίοδο 30/09/01- 31/12/05, και την µηνιαία απόδοση του δεκαετούς οµολόγου 

του δηµοσίου βρήκαµε ότι το ασφάλιστρο κινδύνου σε ετήσια βάση είναι της 

τάξεως του 9,36% 

Εναλλακτικά, µπορούµε να υπολογίσουµε το (µετοχικό) ασφάλιστρο κινδύνου 

µιας χώρας χρησιµοποιώντας το αναπροσαρµοσµένο µετοχικό ασφάλιστρο 
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κινδύνου, το οποίο αντιπροσωπεύει τον πρόσθετο κίνδυνο που ενέχει η 

επενδυτική τοποθέτηση σε µια χρηµατιστηριακή αγορά σε σχέση µε τον 

κινδύνου που αντιµετωπίζει ο επενδυτής σε µια αναπτυγµένη αγορά αξίων 

(όπως είναι αυτή των ΗΠΑ) (Damodaran 2005, σελ.11).  

Ο εν λόγω πρόσθετος κίνδυνος προσδιορίζεται (α) από τη διαβάθµιση του 

χρέους µιας χώρας (για παράδειγµα, για την Ελλάδα της οποίας το χρέος έχει 

διαβάθµιση A3 το περιθώριο ασφαλίστρου κινδύνου είναι της τάξεως του 0,95% 

(Damodaran 2005β, σελ.14), και (β) από τον λόγο της τυπικής απόκλισης της 

απόδοσης της χρηµατιστηριακής αγορά προς την τυπική απόκλιση της 

απόδοσης ενός οµολόγου του δηµοσίου.  

E,GR
GR US

B,GR

ERP ERP  + DS
σ
σ

=  39.  

Όπου  

GRERP = το µετοχικό ασφάλιστρο κινδύνου για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά  

USERP  = το µετοχικό ασφάλιστρο κινδύνου στις ΗΠΑ (US equity risk 

premium)  

 DS = το ασφάλιστρο για τον κίνδυνο αθέτησης πληρωµών της χώρας 

(country default premium) 

E,GRσ = η τυπική απόκλιση των αποδόσεων της Ελληνικής αγοράς αξιών  

B,GRσ = η τυπική απόκλιση των αποδόσεων της Ελληνικής αγοράς 

οµολόγων  

 

Εάν λοιπόν το µετοχικό ασφάλιστρο κινδύνου στις ΗΠΑ είναι 5.00% (το εν λόγω 

ασφάλιστρο κινδύνου αφορά µια µέση τιµή της µέσης αριθµητικής διαφοράς στις 

αποδόσεις των µετοχών και των κυβερνητικών οµολόγων στις ΗΠΑ, κατά τις 

περιόδους 1962-2001 και 1991-2001), τότε το µετοχικό ασφάλιστρο κινδύνου 
στην Ελλάδα, µε βάση τα δεδοµένα της περιόδου 30/09/01- 31/12/05 

υπολογίζεται στα 8,45% 
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0,06800,0845 0,05+ 0,0095
0,0187

=  

 

Λαµβάνοντας λοιπόν τον µέσο όρο των παραπάνω δυο εκτιµήσεων 

καταλήγουµε το 8,89% ως την εκτίµηση µας αναφορικά µε το µετοχικό 

ασφάλιστρο κινδύνου.  

 

4.2. Το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων της Alpha Bank  

Εκ των διαθέσιµων λοιπόν στοιχείων, τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα, υπολογίζουµε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank στα 

13,40%.  

 

 ΤΙΜΗ  

Συνδιακύµανση Μετοχής-Αγοράς 0,0051 

∆ιακύµανση Αγοράς 0,0046 

Βήτα Μετοχής 1,1246 

Ασφάλιστρο Κινδύνου 0,0889 

Ετήσια Απόδοση Ακίνδυνου Χρεογράφου 3,40% 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 13,40% 

Πηγή: Υπολογισµοί του συγγραφέως.   

Πίνακας 3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ALPHA BANK ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ GORDON/ Το 
Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 
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4.2.1. Αποτίµηση της Μετοχής 

Εποµένως, σύµφωνα µε τις παραπάνω υποθέσεις αποτίµησης, η δίκαιη τιµή της 

τραπεζικής µετοχής (στις αρχές του 2005) προσδιορίζεται κοντά στα  €24,12 

1t
t

S

DP
r g

∗ +=
−

 

 
0,6625 (1+0,1037) 

0,1340 – 0,1037 = 24,12 
Pt=  
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Αποτίµηση της ALPHA BANK βάσει του υποδείγµατος OHLSON  

Στηριζόµενοι στο υπόδειγµα αποτίµησης Ohlson (1995) θα προβούµε σε µια 

δεύτερη  εκτίµηση της δίκαιης τιµής της Alpha Bank. Υπενθυµίζουµε, ότι βάσει 

του υποδείγµατος Ohlson (1995) η αξία µιας εταιρίας εξαρτάται από την 

λογιστική της αξία προσαρµοζόµενη κατά την τρέχουσα κερδοφορία της, 

µετρούµενη δια της µεταβλητής , και κατά την µελλοντική κερδοφορία της, 

µετρούµενη δια της µεταβλητής v .  

A

S

v

Et

t

Πιο συγκεκριµένα, προκειµένου να προσδιορίσουµε την δίκαιη τιµής της µετοχής 

θα πρέπει να προβλέψουµε-σχηµατίσουµε (1) την  µεταβλητή για το ύψος των 

ιδίων κεφαλαίων, (2) την  µεταβλητή για τα κέρδη, (3) την µεταβλητή για την 

µελλοντική εταιρική κερδοφορία, (4) τον συντελεστή 

t

t

ω , (5) τον συντελεστής γ , 

και (6) το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου.  

4.2.2. Αποτίµηση της Μετοχής 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε τα στοιχεία αναφορικά µε την αποτίµηση 

της δίκαιης τιµής της Alpha Bank βάσει του υποδείγµατος του Ohlson  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
 

1999 2001 2002 2003 2004 

(Γ1) Κέρδη Προς ∆ιάθεση   364.170,0 231.322,0 398.502,0 526.337,0 

(Γ2)  Μερίσµατα   168.461,00 74.069,00 117.502,00 174.064,00 

(Γ3) Προβλεπόµενη Απόδοση  

Ιδίων Κεφαλαίων  
 18,00% 19,00% 20,00% 25,00% 

(Γ4) Προβλεπόµενο Κέρδος   387.570,96 438.980,75 518.285,00 735.924,50 

(Γ5) Καθαρή Θέση  1.957.463,00 2.153.172,00 2.310.425,00 2.591.425,00 2.943.698,00 

(Γ6) Φυσιολογικό Κέρδος   344.507,52 369.668,00 414.628,00 470.991,68 

(Γ7) Υπερκέρδη   19.662,48 -138.346,00 -16.126,00 55.345,32 
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(Γ8) Προβλεπόµενα Υπερκέρδη   43.063,44 69.312,75 103.657,00 264.932,82 

(Γ9) «Μυστηριώδης Μεταβλητή»   26.350,33 186.906,85 117.364,10 217.889,30 

(Γ10)  Συντελεστής ∆ιατήρησης 

 Υπερκερδών  
0,8500     

(Γ11) Συντελεστής Γάµµα  0,5500     

(Γ12) Συντελεστής Άλφα 1  4,6196     

(Γ13) Συντελεστής Άλφα 2  11,6107     

∆ίκαιη Αξία Ιδίων Κεφαλαίων  5.729.210     

Αριθµός Μετοχών 235.105.567     

∆ίκαιη Αξία Μετοχής  24,37     

* Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Πίνακας 4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ALPHA BANK ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ OHLSON 

Αναφορικά µε τον παραπάνω πίνακα έχουµε να κάνουµε τις κάτωθι 

επισηµάνσεις. Κατ’ αρχάς, ξεκινάµε µε τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις 

λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας. Έτσι οι καταχωρίσεις αναφορικά µε τα 

κέρδη χρήσης προς διάθεση (Γ1) και τα µερίσµατα (Γ2) έχουν ληφθεί από την 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης  

Κατόπιν η καθαρή θέση (Γ5) για την περίοδο 2001-2004 έχει υπολογιστεί µε 

βάση την σχέση (30) , σύµφωνα προς την οποία η µεταβολή της λογιστικής 

αξίας των ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται από τα διακρατηθέντα κέρδη, ήτοι τη 

διαφορά µεταξύ των κερδών προς διάθεση και των µερισµάτων.  

Το φυσιολογικό κέρδος (Γ6) έχει υπολογιστεί µε βάσει την σχέση (33), δηλαδή 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της καθαρής θέσης µε την αποδοτικότητα 

των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας έχουν 

υπολογιστεί βάσει της µεθόδου που αναφέραµε παραπάνω. Λαµβάνουµε 

υπ’όψιν µια µέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων της περιόδου 2001-2004 της 

τάξεως του 16%. Υπενθυµίζουµε ότι το φυσιολογικό κέρδος αφορά την ελάχιστη 

απόδοση των κεφαλαίων που επένδυσαν οι µέτοχοι στην εταιρία, δηλαδή:   
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Η προβλεπόµενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (Γ3) δόθηκε από την τράπεζα 

µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 20021. Βάσει αυτών των 

προβλέψεων υπολογίσαµε τα προβλεπόµενα υπερκέρδη (Γ7). Εν συνεχεία, 

κάνουµε µια υπόθεση αποτίµησης αναφορικά µε τους συντελεστές ω και γ  (Γ10) 

και (Γ11). Η µυστηριώδης µεταβλητή (Γ9) προκύπτει σύµφωνα µε την 

ακόλουθη µέθοδο που προτείνουν οι Dechow et al. (1999)   

tv

t
a a

t tv f xω= −   

Όπου 

a
tf = τα προβλεπόµενα υπερκέρδη (Γ8)  

a
tx = τα υπερκέρδη (Γ7)  

 Τα δε προβλεπόµενα υπερκέρδη υπολογίζονται βάσει της παρακάτω σχέσεως:  

ROEt t tf f S= − ⋅   

 

Όπου 

tf = το προβλεπόµενο κέρδος (Γ4) 

Βάσει λοιπόν αυτών των υποθέσεων και των µαθηµατικών τύπων που 

ακολουθούν υπολογίζουµε τους συντελεστές Α1 και Α2  

1 1 Fr
ωα

ω
=

+ −
, 

( )( )1
1

1 1
F

F F

r
r r

α
ω γ
+

=
+ − + −

 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω υποθέσεων η δίκαιη αξία των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:  

                                                 

1 http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2763&pl=260&pk=8435&ap=249 
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( ) ( )2.943.698 4,61 55,345 11,61 217.889
    5.729.210

tP∗ = + +

=

=
  

Το παραπάνω ποσό, το οποίο είναι εκπεφρασµένο σε χιλιάδες ευρώ, 

αναφέρεται στην δίκαιη αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Τέλος βάσει των 

εν κυκλοφορία µετοχών προκύπτει ότι η δίκαιη αξία της µετοχής της Alpha Bank 

είναι €24,37.  
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Κεφάλαιο 5. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ  

5.1.  Βασικά πλεονεκτήµατα του υποδείγµατος  

Η λογιστική αξία για τον προσδιορισµό της τιµής της µετοχής είναι   µία 

αντικειµενική µεταβλητή η οποία είναι διαθέσιµη στους ισολογισµούς της 

επιχείρησης. 

Ο τρόπος αντιµετώπισης των επενδύσεων θεωρείται ως βασικός παράγοντας 

του ισολογισµού.  

Τα υπερκέρδη εκτιµώνται συνήθως για µια 5ετία, µε την αιτιολογία ότι η 

ανταγωνιστική ισορροπία των αγορών τείνει τα υπερκέρδη προς το µηδέν 

(Bernard 1995). Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το υπόδειγµα του Ohlson είναι 

αποδοτικότερο σε σχέση µε τα παραδοσιακά υποδείγµατα αποτίµησης, τα οποία 

βασίζονται στα µελλοντικά µερίσµατα για το αόριστο µέλλον, το οποίο δεν είναι 

εφικτό.  

Πολλοί µελετητές υποστήριξαν την αποδοτικότητα του υποδείγµατος Ohlson, το 

οποίο στηρίζεται στην λογιστική αξία και στην προεξόφληση των µελλοντικών 

υπερκερδών. Συγκεκριµένα, ο Bernard (1995), καταλήγει ότι τα µερίσµατα 

εξηγούν το 29% της τιµής διακύµανσης της τιµής της µετοχής, έναντι του 68% 

που εξηγούν η λογιστική αξία και τα υπερκέρδη. 

Οι Penman & Sougiannis (1998), εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα των 

εναλλακτικών υποδειγµάτων αποτίµησης, τα οποία βασίζονται στα µερίσµατα, 

στις ταµειακές ροές και στα υπερκέρδη για τον προσδιορισµό της τιµής µιας 

µετοχής. Συµπεραίνουν ότι τα σφάλµατα αποτίµησης είναι µικρότερα 

εφαρµόζοντας την µέθοδο του υποδείγµατος Ohlson. 

Σύµφωνα µε τους Lee & Swaminathan (1998), οι δείκτες που χρησιµοποιούνται 

στα παραδοσιακά υποδείγµατα  για τον προσδιορισµό της µετοχής έχουν πολύ 

µικρή προβλεπτική ικανότητα σε σχέση µε την  αξιόπιστη απόδοση του δείκτη 

στο µοντέλο του Ohlson. 

Επίσης, οι Francis, Ohlson & Oswald (2000), εξέτασαν µε την σειρά τους την 

αξιοπιστία των εκτιµήσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή των 

υποδειγµάτων µε βάσει τα µερίσµατα, τις καθαρές ταµειακές ροές και τα 
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υπερκέρδη και κατέληξαν ότι το υπόδειγµα των υπερκερδών είναι περισσότερο 

ακριβές και εξηγεί µεγαλύτερο ποσοστό της διακύµανσης των τιµών των 

µετοχών σε σχέση µε τα παραδοσιακά υποδείγµατα. 

 Τα αποτελέσµατα των ερευνών βασίστηκαν σε οργανωµένες και αναπτυγµένες 

αγορές του εξωτερικού και ίσως θα άξιζε να εφαρµοστούν σε πιο πρώιµες και 

λιγότερο οργανωµένες αγορές, όπως για παράδειγµα στην ελληνική.    

5.2. Κριτικές του υποδείγµατος 

Πολλοί µελετητές εκφράστηκαν µε θετικές κριτικές σε θεωρητικό επίπεδο, για τη 

νέα µέθοδο αποτίµησης. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Walker (1997),ήταν αρκετά 

επιφυλακτικοί ως προς την πρακτική εφαρµογή του υποδείγµατος. Ενθαρρυντικά 

ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας-ίσως και της σηµαντικότερης- των 

υποδειγµάτων αποτίµησης των Penman & Sougiannis (1998), οι οποίοι 

κατέληξαν ότι η µέθοδος προεξόφλησης των υπερκερδών είναι εµπειρικά 

καλύτερη από τις εναλλακτικές µεθόδους προεξόφλησης µερισµάτων και των 

ταµειακών ροών. Άλλοι µελετητές υποστηρίζουν, όπως οι Lundholm & O’Keefe 

(2001a),ότι οι µέθοδοι προεξόφλησης των µελλοντικών υπερκερδών και 

ταµειακών ροών ισοδυναµούν θεωρητικά και πρακτικά-µε την σωστή εφαρµογή 

από τον χρήστη-µε την αποτίµηση των υπερκερδών, διότι βασίζονται και οι δύο 

στη µέθοδο προεξόφλησης µερισµάτων. Επίσης, στην έρευνα των παραπάνω 

µελετητών Penman & Sougiannis, διαπιστώνουν τρία σφάλµατα, ασυνεπή 

πρόβλεψη κατά τον υπολογισµό της τελικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, λανθασµένη χρήση προεξοφλητικού 

επιτοκίου και την παράλειψη υπολογισµού ορισµένων ταµειακών ροών, ενώ 

αποδέχονται την σπουδαιότητα της λογιστικής στα πλαίσια της ανάλυσης του 

υποδείγµατος. 

Οι ερευνητές Dechow Hutton & Sloan (1999), καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι 

εφαρµόζοντας µία απλή µέθοδο κεφαλαιοποίησης των κερδών µπορεί επίσης να 

ισοδυναµεί µε το υπόδειγµα προεξόφλησης των υπερκερδών για την πρόβλεψη 

των τιµών των µετοχών. 

Ο Myers (1999),ερευνά τέσσερις εκδοχές του υποδείγµατος  προεξόφλησης των 

υπερκερδών βασισµένος στην ανταγωνιστική ισορροπία των αγορών και 

καταλήγει ότι σύµφωνα µε τις εκδοχές αυτές, υποεκτιµάτε η αξία των ιδίων 

κεφαλαίων και ότι η προσθήκη µιας ακόµη µεταβλητής στο υπόδειγµα (µη 
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λογιστικής πληροφόρησης) δεν αποτελεί σηµαντική αυξητική επίδραση  για την 

πρόβλεψη της τιµής µιας µετοχής. Όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή της 

µεθοδολογίας, δύο βασικά προβλήµατα καλείται να αντιµετωπίσει ο χρήστης του 

υποδείγµατος. 

Πρώτον, να προσδιορίσει το χρονικό διάστηµα που θα καλύπτει η µελλοντική 

περίοδος για την οποία θα γίνουν προβλέψεις και δεύτερον, το χρονικό διάστηµα 

µέσα στο οποίο θα καταγράφονται οι συµπεριφορές των υπερκερδών µετά το 

τέλος της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου. Λαµβάνοντας υπόψη τα δύο βασικά 

προβλήµατα ο αναλυτής ορίζει για χρονικό διάστηµα 5 µε 10 έτη µε πιο πιθανή 

τη χρήση µιας πεπερασµένης περιόδου των 5 ετών, ενώ για τη λύση του 

δεύτερου προβλήµατος έχει τρεις επιλογές. Πρώτον, να υποθέσει ότι τα 

µελλοντικά κέρδη µετά το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου είναι µηδενικά, λόγω 

των επιδράσεων της ανταγωνιστικής ισορροπίας των αγορών, δεύτερον να 

υποθέσει ότι τα υπερκέρδη διατηρούν ένα σταθερό επίπεδο στο τέλος της 

χρονικής περιόδου και τρίτον, ότι τα µελλοντικά υπερκέρδη αυξάνονται κατά ένα 

σταθερό ρυθµό βασιζόµενος ότι η επιχείρηση λόγω στρατηγικής ικανότητας έχει 

τον έλεγχο του ανταγωνισµού.  

 Επίσης, σύµφωνα µε τον Penman (2001a), για τον προσδιορισµό της αξία της 

επιχείρησης βάσει τη µέθοδο προεξόφλησης των υπερκερδών απαιτούνται 

κάποια επιµέρους στάδια: 

• Πρόβλεψη των µελλοντικών πωλήσεων της επιχείρησης 

• Πρόβλεψη της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού και 

υπολογισµός των µελλοντικών καθαρών λειτουργικών περιουσιακών 

στοιχείων διαιρώντας το προβλεπόµενο ποσό των πωλήσεων µε την 

προβλεπόµενη τιµή της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού 

• Επαναπροσδιορισµός της πρόβλεψης των πωλήσεων σε περίπτωση 

που η εκάστοτε επιχείρηση δεν είναι σε θέση να αποκτήσει τα καθαρά 

λειτουργικά στοιχεία του ενεργητικού. 

• Πρόβλεψη λειτουργικών κερδών από τυχόν θυγατρικές εταιρείες 

• Πρόβλεψη άλλων µη επαναλαµβανόµενων λειτουργικών ζηµιών ή 

κερδών.  
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• Υπολογισµός του λειτουργικού υπερκέρδους για κάθε µελλοντική χρήση 

το οποίο ισούται µε το άθροισµα του γινοµένου της διαφοράς του 

λειτουργικού περιθωρίου  κέρδους των πωλήσεων µείον το αποτέλεσµα 

του κλάσµατος της απαιτούµενης απόδοσης των λειτουργιών δια της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού επί τις προβλεπόµενες 

πωλήσεις πλέον λοιπών λειτουργικών κερδών.  

Ο Penman, βασίζεται στο γεγονός ότι η µέθοδος αυτή απαιτεί περιορισµένο 

αριθµό προβλέψεων, δίνει έµφαση στις λειτουργικές δραστηριότητες µιας 

επιχείρησης, υποθέτει τη µη σχετικότητα της µερισµατικής και κεφαλαιακής 

δοµής, χρησιµοποιεί ένα προεξοφλητικό επιτόκιο και χειρίζεται µε κατάλληλο 

τρόπο τις επενδύσεις σε αντίθεση µε την µέθοδο προεξόφλησης των ταµειακών 

ροών. Συνεπώς, καταλήγει ότι η µέθοδος προεξόφλησης των υπερκερδών 

υπερέχει σε σχέση µε την µέθοδο προεξόφλησης ταµειακών ροών κυρίως όταν 

εφαρµόζεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µικρής διάρκειας.  

5.3.  Πηγές άντλησης των δεδοµένων και µεθοδολογία της έρευνας 
των ΣΠΗΛΙΩΤΗ -ΚΑΡΑΡΑΘΑΝΑΣΗ   

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι σύγκριση του υποδείγµατος Ohlson µε τα 

παραδοσιακά υποδείγµατα αποτίµησης των τιµών των µετοχών. Τα δεδοµένα 

συγκεντρώθηκαν από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, βασισµένα σε 

εισηγµένες εταιρείες στο χρηµατιστήριο και εξετάστηκαν τέσσερις βασικοί κλάδοι 

της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι επηρεάζουν σηµαντικά στην διαµόρφωση του 

γενικού δείκτη τιµών. Αναλυτικότερα, θα γίνει αναφορά για τον κλάδο των 

τραπεζών, των τροφίµων, των εµποροβιοµηχανικών και των µεταλλουργικών 

επιχειρήσεων. Η έρευνα αυτή καλύπτει το χρονικό διάστηµα 1993 µε 1998 µε 

σκοπό την αποφυγή των µεγάλων αυξοµειώσεων των τιµών των µετοχών κατά 

την χρονική περίοδο 1999-2001.  

Για να εξετάσουν τις διάφορες οικονοµικές σχέσεις που προκύπτουν από την 

έρευνα, εφαρµόζουν την µέθοδο των χρονολογικών σειρών (time series) ή την 

διαστρωµατική ανάλυση (cross section), οι οποίες  βάσει θεωρίας, έχουν αρκετά 

µειονεκτήµατα. Πρώτον και βασικότερο, στην πρώτη µέθοδο εµφανίζονται 

προβλήµατα αυτοσυσχέτησης και πολυσυγραµµικότητας (autocorrelation & 

mylticolinearity).Στη δεύτερη µέθοδο δηµιουργούνται προβλήµατα 

ετεροσκεδαστικότητας (heteroscedasticity) και δεν παρέχετε η δυνατότητα 
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προσδιορισµού των δυναµικών παραγόντων που ασκούν επίδραση στην 

εξαρτηµένη µεταβλητή (Karathanassis & Philippas 1998).  

Η έρευνα θα χρησιµοποιήσει έναν συνδυασµό των δύο προαναφερόµενων 

µεθόδων για να αποφύγει τα παραπάνω προβλήµατα. Ο σκοπός είναι οι 

εκτιµήσεις να είναι αποτελεσµατικές, αµερόληπτες και να εξασφαλίζουν ένα 

περιθώριο ελευθερίας που θα επιτρέπει να αποφύγει τις αντικειµενικά 

περιοριστικές υποθέσεις του κλασσικού γραµµικού υποδείγµατος (Baltagi &Raj 

1992,Maddala 1987).    

5.4. Συµπεράσµατα και συνέπειες για περαιτέρω έρευνα 

Σύµφωνα µε τις πρόσφατες µελέτες οι τιµές των µετοχών βασίζονται στην 

λογιστική αξία και στην προεξόφληση των µελλοντικών υπερκερδών (Ohlson 

(1995) και Feltham & Ohlson (1995)). 

Η συγκεκριµένη έρευνα συγκρίνει το υπόδειγµα του Ohlson σε θεωρητικό αλλά 

και πρακτικό επίπεδο µε τα αντίστοιχα παραδοσιακά υποδείγµατα βασιζόµενη 

κυρίως σε δεδοµένα από την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά για την χρονική 

περίοδο 1993-1998.Συγκεκριµένα τα δεδοµένα αυτά προέρχονται από τέσσερις 

σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς: τον τραπεζικό κλάδο, των κλάδο 

των εµποροβιοµηχανικών, τον κλάδο των τροφίµων και τον κλάδο των 

µεταλλουργικών επιχειρήσεων. 

Αναφορικά στον κλάδο των τραπεζών, η εφαρµογή του υποδείγµατος Ohlson σε 

σχέση µε τα παραδοσιακά υποδείγµατα είναι αρκετά µεγαλύτερη 45% µε 28%-

35% αντίστοιχα, αλλά παραµένει σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους κλάδους. Στον κλάδο των εµποροβιοµηχανικών και τα δύο 

υποδείγµατα παρουσιάζουν σχεδόν τον ίδιο υψηλό βαθµό απόδοσης των τιµών 

των µετοχών από 85%-87%,όπως επίσης και στον κλάδο των µεταλλουργικών 

επιχειρήσεων  µε 79%-80%. Τέλος στον κλάδο των τροφίµων και ο δύο µέθοδοι 

αποδίδουν χωρίς µεγάλη απόκλιση από τους παραπάνω κλάδους  µε 66%-68%.  

Σε θεωρητικό επίπεδο, και οι δύο µέθοδοι αποτίµησης θεωρούνται ισοδύναµες 

κυρίως όταν εξετάζονται σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα διότι δεν παρατηρείται 

κάποια διαφοροποίηση στα αποτελέσµατα. Όταν όµως η σύγκριση γίνεται σε 

µικρά χρονικά διαστήµατα τότε συµπεραίνουµε ότι το υπόδειγµα του Ohlson  

καταγράφει καλύτερα συµπεριφορές της τιµής µιας µετοχής.  Για την καταγραφή 

Νίκος Π. Μολφέτας 60



αυτή, πρώτον, λαµβάνεται ως βασικός παράγοντας ο ανταγωνισµός που 

υπάρχει στην αγορά µε αποτέλεσµα τα µελλοντικά υπερκέρδη να τείνουν προς 

το µηδέν µε την πάροδο του χρόνου. ∆εύτερον, το υπόδειγµα του Ohlson 

βασίζεται στην λογιστική αξία η οποία προσδιορίζεται πιο εύκολα, αλλά και στην 

παρούσα αξία των υπερκερδών. Άρα λοιπόν, οι δύο παραπάνω λόγοι είναι 

αρκετά σηµαντικοί για να τονίσουν την αξιοπιστία του υποδείγµατος σε σχέση µε 

τα υποδείγµατα τα οποία βασίζονται στην προεξόφληση των µερισµάτων, η 

οποία κατά κανόνα πρέπει να εξετάζεται σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα για να 

διαπιστωθούν τόσο το ποσό όσο και η αύξηση  των µερισµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τα ποσά που ακολουθούν είναι σε χιλιάδες ευρώ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

2001 2002 2003 2004
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.245.869 1.144.846 925.913 1.422.363

Ταµείο 306.386 302.704 266.729 240.664
Επιταγές Εισπρακτέες 257.889 59.497 56.096 43.839
∆ιαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος 1.681.594 782.645 603.088 1.137.860

Μεταβολή 0 -1.101.023 -218.933 496.450
ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 7.082.846 2.190.253 417.095 1.536.758

Εκδόσεων Ελληνικού ∆ηµοσίου 7.007.578 1.968.425 253.520 828.912
Άλλων Εκδοτών 75.268 221.828 163.575 707.846

Μεταβολή 0 -4.892.593 -1.773.158 1.119.663
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 1.114.189 4.300.090 6.686.328 5.646.298

Όψεως 10.255 8.144 5.109 3.178
Λοιπές 1.098.005 753.853 1.134.773 1.295.708
Απαιτήσεις από Συµφωνίες Επαναπώλησης Τίτλων 5.929 3.538.093 5.546.446 4.347.412

Μεταβολή Απαιτήσεων κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 0 3.185.901 2.386.238 -1.040.030
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ 12.936.401 15.466.928 17.542.316 19.502.108

Χορηγήσεις 13.112.866 15.759.828 17.947.419 20.101.331
Βραχυπρόθεσµες 8.395.396 8.731.795 8.993.327 9.487.847
Μακροπρόθεσµες 4.717.470 7.028.033 8.954.092 10.613.484

Λοιπές Απαιτήσεις 52.442 22.100 34.597 21.897
Προβλέψεις 228.907 315.000 439.700 621.120

Μεταβολή Απαιτήσεων κατά Πελατών 0 2.530.527 2.075.388 1.959.792
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1.541.270 1.636.245 1.296.538 861.125

Τίτλοι Σταθερής Αποδόσεως 1.359.922 1.518.361 1.176.054 726.115
Εκδόσεως Ελληνικού ∆ηµοσίου 684.072 375.198 124.454 0

Άλλων Εκδοτών 675.850 1.143.163 1.051.600 726.115
Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης (µετοχές) 181.348 117.884 120.484 135.010

Μεταβολή 0 94.975 -339.707 -435.413
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.451.494 1.616.940 1.478.550 1.638.983

Μη συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 14.183 137.927 111.329 111.743
Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 1.437.311 1.479.013 1.367.221 1.527.240

Μεταβολή 0 165.446 -138.390 160.433
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 679.422 73.021 81.222 98.966

Υπεραξία Συγχωνεύσεως 611.301
Αποσβέσεις

Έξοδα Ίδρυσης 5.653 18.524 18.798 18.965
Αποσβέσεις 0 13.077 14.810 16.421

Λοιπά Άυλα Πάγια 62.468 182.006 225.354 284.923
Αποσβέσεις 0 114.432 148.120 188.501

Μεταβολή 0 -606.401 8.201 17.744

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 255.110 263.997 610.136 606.226
Γήπεδα- Οικόπεδα 63.237 62.774 354.077 351.298

Αποσβέσεις
Κτήρια- Εγκαταστάσεις Κτηρίων 111.127 263.681 331.957 342.837

Αποσβέσεις 0 138.276 140.573 153.948
Έπιπλα-Λοιπός Εξοπλισµός 21.009 55.587 57.227 59.235

Αποσβέσεις 0 34.362 36.792 38.289
Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 58.255 221.351 235.554 254.627

Αποσβέσεις 0 168.171 192.245 210.566
Λοιπά Ενσώµατα Πάγια 758 1.385 1.456 1.745

Αποσβέσεις 0 775 830 991
Ακινητοποιήσεις υπό Κατασκευή 724 803 305 278

Μεταβολή 0 8.887 346.139 -3.910
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 420.734 215.417 123.677 134.626
Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 9.303 23.009 0 20.252
∆εδουλευµένοι Τόκοι 

Οµολόγων ∆ηµοσίου 0 60.314 0 4.310
Λοιπών Οµολόγων 0 42.098 0 13.628

Χορηγήσεων 0 48.927 0 56.946
Λοιπόί 411.431 41.069 123.677 39.490

Μεταβολή 0 -205.317 -91.740 10.949
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 290.631 356.008 429.864 544.335

Μεταβολή 0 65.377 73.856 114.471
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.017.966 € 27.263.745 € 29.591.639 € 31.991.788 €

Μεταβολή 0 -754.221 2.327.894 2.400.149

2.327.894 2.400.149
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 145,98% -9,40% 20,68%

ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 648,69% -76,17% 46,65%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ -422,41% 102,51% -43,33%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ -335,52% 89,15% 81,65%
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ -12,59% -14,59% -18,14%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -21,94% -5,94% 6,68%
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 80,40% 0,35% 0,74%

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ -1,18% 14,87% -0,16%
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 27,22% -3,94% 0,46%

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -8,67% 3,17% 4,77%
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
2001 2002 2003 2004

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 1.824.180 2.879.180 2.641.667 1.808.961
Όψεως 139.405 39.070 29.032 43.703
Προθεσµίας 1.580.149 1.662.445 867.835 771.287
Πράξεις Προσωρινής Εκχώρισης 104.626 1.177.665 1.744.800 993.971

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 23.106.226 21.327.363 20.251.299 18.942.597
Καταθέσεις 16.028.379 15.497.718 16.812.935 16.916.179

Όψεως 4.177.063 4.042.545 4.660.287 5.080.535
Ταµιευτηρίου 7.586.919 8.189.251 8.571.739 9.062.152
Προθεσµίας 4.264.397 3.265.922 3.580.909 2.773.492

Άλλες Υποχρεώσεις 7.077.847 5.829.645 3.438.364 2.026.418
Επιταγές & Εντολές Πληρωτέες 337.279 186.044 151.164 125.114
Πράξεις Προσωρινής Εκχώρισης 6.740.568 5.643.601 3.287.200 1.901.304

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 0 0 2.399.168 6.544.212

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 561.208 542.458 650.422 722.405
Μερίσµατα Πληρωτέα 168.461 74.069 117.502 174.064
Υποχρεώσεις για Φόρο Εισοδήµατος 122.737 92.810 117.082 127.367
Κρατήσεις για Εισφορές υπέρ Τρίτων 75.809 138.081 149.451 141.343
Λοιπές Υποχρεώσεις 194.201 237.498 266.387 279.631

ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΤΕΑ 116.794 86.898 102.717 192.713
Έσοδα εποµένων Χρήσεων 14.650 19.432 20.406 68.857
Τόκοι Προθεσµιακών Καταθέσεων (δεδουλευµένοι) 16.222 12.555 16.813 23.877
Λοιπά Έξοδα Χρήσεως (δεδουλευµένα) 85.922 54.911 65.498 99.979

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 21.513 25.465 22.231 8.925
Προβλέψεις για Αποζηµιώσεις Προσωπικού 8.548 12.500 7.810 8.446
Λοιπές Προβλέψεις 12.965 12.965 14.421 479

∆ΑΝΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 275.000 800.000 1.249.910 1.274.910

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.113.045 1.602.381 2.274.225 2.497.065
Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβεβληµένο 760.793 768.462 953.721 1.274.272
Μετοχές 156.220.329 157.795.072 195.835.935 195.835.935

Ονοµαστική Αξία 5 5 5 5
∆ιαφορά από Έκδοση υπέρ το Άρτιο 443.662 443.373 244.914 0
Αποθεµατικά 839.030 872.271 799.599 892.004

Τακτικό 173.147 189.000 214.000 245.000
Έκτακτο 173.147 179.000 190.000 150.000
Ειδικά 387.634 399.169 290.497 391.902
∆ιάφορα 105.102 105.102 105.102 105.102

Υπεραξία από Αναπροσαρµογή Ακινήτων 7.381 0 371.711 60.339
Αποτλέσµατα εις Νέον 62.179 129.576 209.930 289.088
Υπεραξία Συγχωνεύσεως 0 -611.301 -305.650 0
Ίδιες Μετοχές -18.638 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 28.017.966 € 27.263.745 € 29.591.639 € 31.991.788 €
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έσοδα 1.593.511 1.238.055 1.231.361 1.348.632 ΚΑΘΑΡΆ ΚΈΡ∆Η 350.529 243.591 356.410 431.539

Τόκοι Τίτλων Σταθερής Απόδοσης 106.304 71.896 Υπόλοιπο Προηγουµένων Χρήσεων 42.728 62.179 137.884 209.930
Λοιποί Τόκοι 1.125.057 1.276.736 Αποθεµατικά Ιδίων Μετοχών 75.313 0 250 0

Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έξοδα 964.823 590.525 464.217 461.767 468.570 305.770 494.544 641.469
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 628.688 647.530 767.144 886.865 Φόροι 104.400 74.448 96.042 115.132

1 1 1 1 65,23% ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 364.170 231.322 398.502 526.337
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΙΤΛΟΥΣ 64.978 23.138 24.223 30.899 Τακτικό Αποθεµατικό 22.201 15.853 25.000 31.000
Μετοχές και Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 5.976 2.663 5.950 853 Μέρισµα Χρήσεως 168.461 74.069 117.502 174.064
Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Εταιρίες 59.002 20.475 18.273 30.046 Έκτατο Αποθεµατικό 72.207 5.853 12.846 20.737

Ειδικό Αποθεµατικό 33.494 2.041 29.868 5.970
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 238.763 232.744 226.475 267.411 Αµοιβές Μελών 360 360 360 473
Έσοδα Προµηθειών 259.020 255.758 257.484 296.990 ∆ιαµενόµενα Κέρδη προς Προσωπικό 5.268 3.570 2.996 5.005
Έξοδα Προµηθειών 20.257 23.014 31.009 29.579 Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον 62.179 129.576 209.930 289.088

0 0 0 0 21,64%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 102.904 76.215 113.807 65.989 364.170 231.322 398.502 526.337
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 53.135 9.329 8.025 9.198

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1.088.468 988.956 1.139.674 1.260.362
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 349.456 317.300 323.280 330.270
∆απάνες Προσωπικού 

Μισθοί και Ηµεροµίσθια
Εισφορές για Συντάξεις Προσωπικού 
Λοιπές Επιβαρύνσεις Προσωπικού 

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 194.668 205.416 220.792 232.434
Γενικά Έξοδα 

Φόροι 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 105.366 83.605 80.250 84.073

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 119.679 144.091 181.223 193.340
Για επισφαλείς Απαιτήσεις
Για Αποζηµίωση Προσωπικού (λόγω εξόδου από εργασία)
Λοιπές Προβλέψεις

ΟΙΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 319.299 238.544 334.129 420.245

ΕΚΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.230 5.047 22.281 11.294
Έσοδα 27.873 3.236 4.255 13.696
Έξοδα 3.942 1.595 2.617 1.499
Έκτατα Αποτελέσµατα 7.299 3.406 20.643 -903
ΕΚΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 350.529 243.591 356.410 431.539  
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Βήτα Μετοχής 1,1246
Ασφάλιστρο Κινδύνου 0,0889

Ετήσια Απόδοση ΑΚ Χρεωγράφου 3,40%
Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 13,40%

Κέρδη ανά Μετοχή 
Ποσοστό Αποπληρωµής
Μέρισµα ανά Μετοχή 0,6625 € 0,7312 €
Ρυθµός Άυξησης των Μερισµάτων 10,37%
Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Μακρο.) 13,40%
∆ίκαιη Τιµή (1) Μετοχής 24,12 €

Ρυθµός Αύξησης των Μερισµάτων 
2001 2002 2003 2004

Κέρδη για ∆ιάθεση 364.170 231.322 398.502 526.337
Συνολικό Μέρισµα 168.461 74.069 117.502 174.064

Ποσοστό Αποπληρωµής 46,26% 32,02% 29,49% 33,07%
Μέσο Ποσοστό Αποπληρωµής 35,21%

Μετοχές 185.171.560 185.171.560 195.835.935 235.105.567
Μέρισµα ανά Μετοχή 0,91 0,40 0,60 0,74
Κέρδη  ανά Μετοχή 1,97 1,25 2,03 2,24
Μέση Χρηµατιστηριακή Τιµή 17,49 10,19 11,18 17,91
Κεφαλαιακά Κέρδη -41,74% 9,72% 60,20%
Μέση Απόδοση 9,39%
Μερισµατική Απόδοση 5,20% 3,93% 5,37% 4,13%
Μέση Μερισµατική Απόδοση 4,48%

Ίδια Κεφάλαια 2.113.045 1.602.381 2.274.225 2.497.065 2.113.045 1.602.381 2.274.225 2.497.065
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 17,23% 14,44% 17,52% 21,08% 1.857.713 1.938.303 2.385.645
Μέση Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 16,00% 12,45% 20,56% 22,06%
Μέσο Ποσοστό Επανεπένδυσης 64,79% 18,36%
Ρυθµός Αύξησης των Μερισµάτων (Θεµελιώδης) 10,37%

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 
Μετοχή Απόδοση Μετοχή Απόδοση Μετοχής (CC) Γενικός ∆είκτΑπόδοση Γενικού ∆είκτη 

28/2/2001 21,00 3.129,06
31/3/2001 20,39 -2,91% -2,95% 3.044,55 -2,70%
30/4/2001 22,42 9,95% 9,48% 3.286,67 7,95%
31/5/2001 21,19 -5,45% -5,61% 3.088,66 -6,02%
30/6/2001 17,22 -18,74% -20,75% 2.741,18 -11,25%
31/7/2001 17,08 -0,81% -0,81% 2.727,21 -0,51%
31/8/2001 17,36 1,63% 1,61% 2.762,12 1,28%
30/9/2001 13,42 -22,72% -25,77% 2.226,05 -19,41%

31/10/2001 13,93 3,83% 3,76% 2.468,26 10,88%
30/11/2001 14,49 3,99% 3,91% 2.694,02 9,15%
31/12/2001 13,90 -4,03% -4,11% 2.591,56 -3,80% 17,49
31/1/2002 13,42 -3,50% -3,56% 2.596,75 0,20%
28/2/2002 12,35 -7,97% -8,31% 2.332,89 -10,16%
31/3/2002 12,49 1,12% 1,12% 2.280,72 -2,24%
30/4/2002 10,50 -15,91% -17,32% 2.218,35 -2,73%
31/5/2002 10,88 3,57% 3,51% 2.297,56 3,57%
30/6/2002 10,07 -7,41% -7,70% 2.237,86 -2,60%
31/7/2002 9,32 -7,45% -7,74% 2.115,39 -5,47%
31/8/2002 10,26 10,13% 9,65% 2.129,06 0,65%
30/9/2002 8,33 -18,81% -20,84% 1.837,52 -13,69%

31/10/2002 7,99 -4,17% -4,26% 1.785,28 -2,84%
30/11/2002 8,65 8,35% 8,02% 1.872,83 4,90%
31/12/2002 7,99 -7,70% -8,02% 1.748,42 -6,64% 10,19
31/1/2003 7,74 -3,13% -3,18% 1.683,59 -3,71%
28/2/2003 7,54 -2,51% -2,55% 1.614,06 -4,13%
31/3/2003 6,92 -8,29% -8,65% 1.467,30 -9,09%
30/4/2003 8,64 24,90% 22,23% 1.691,52 15,28%
31/5/2003 9,18 6,27% 6,08% 1.707,54 0,95%
30/6/2003 10,54 14,83% 13,83% 1.892,04 10,81%
31/7/2003 12,65 20,03% 18,25% 2.158,64 14,09%
31/8/2003 13,19 4,28% 4,19% 2.210,57 2,41%
30/9/2003 12,35 -6,42% -6,64% 2.019,76 -8,63%

31/10/2003 13,50 9,34% 8,93% 2.121,06 5,02%
30/11/2003 15,26 13,07% 12,28% 2.170,05 2,31%
31/12/2003 16,65 9,10% 8,71% 2.263,58 4,31% 11,18
31/1/2004 17,25 3,59% 3,52% 2.432,58 7,47%
29/2/2004 16,93 -1,85% -1,87% 2.451,50 0,78%
31/3/2004 17,40 2,79% 2,75% 2.370,65 -3,30%
30/4/2004 18,06 3,75% 3,68% 2.517,62 6,20%
31/5/2004 17,85 -1,14% -1,14% 2.423,72 -3,73%
30/6/2004 17,42 -2,43% -2,46% 2.349,16 -3,08%
31/7/2004 16,42 -5,74% -5,91% 2.319,30 -1,27%
31/8/2004 16,67 1,52% 1,51% 2.314,26 -0,22%
30/9/2004 17,10 2,60% 2,57% 2.328,24 0,60%

31/10/2004 18,72 9,45% 9,03% 2.489,19 6,91%
30/11/2004 19,70 5,25% 5,12% 2.654,81 6,65%
31/12/2004 21,38 8,54% 8,20% 2.786,18 4,95% 17,91
31/1/2005 21,57 0,86% 0,85% 2.919,93 4,80%
28/2/2005 24,20 12,21% 11,52% 3.145,16 7,71%
31/3/2005 21,72 -10,26% -10,83% 2.854,91 -9,23%
30/4/2005 20,85 -3,99% -4,07% 2.868,45 0,47%
31/5/2005 22,38 7,34% 7,08% 2.959,53 3,18%
30/6/2005 22,04 -1,52% -1,53% 3.060,73 3,42%
31/7/2005 22,88 3,81% 3,74% 3.271,78 6,90%
31/8/2005 22,62 -1,14% -1,14% 3.231,48 -1,23%
30/9/2005 23,54 4,07% 3,99% 3.381,96 4,66%

31/10/2005 23,92 1,61% 1,60% 3.307,32 -2,21%
30/11/2005 25,00 4,52% 4,42% 3.441,64 4,06%
31/12/2005 24,70 -1,20% -1,21% 3.663,90 6,46%

Συνδιακύµανση Μετοχής-Αγοράς 0,0051
∆ιακύµανση Μετοχής 

(Συνεχής Ανατοκισµός, Μ) 0,81%
Τυπική Απόκλιση Μετοχής 
(Συνεχής Ανατοκισµός, Μ) 8,99%

∆ιακύµανση Αγοράς 0,0046
∆ιακύµανση Μετοχής 

(Συνεχής Ανατοκισµός, Ε) 9,71%
Τυπική Απόκλιση Μετοχής 
(Συνεχής Ανατοκισµός, Ε) 31,16%
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