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ΒΑΙΚΟΙ ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ 

BV: Λογιςτική Αξία Ίδιων Κεφαλαίων  

P/ BV : Δείκτησ Τιμήσ προσ Λογιςτική Αξία  

DPS: Μερίςματα ανά Μετοχή 

DDM: Υπόδειγμα  Μεριςματικήσ Απόδοςησ 

E: Κζρδη 

EPS: Κζρδη ανά Μετοχή 

FCFE: Υπόδειγμα των Ελεφθερων Ταμιακών Ροών προσ τουσ μετόχουσ 

FCFF: Υπόδειγμα των Ελεφθερων Ταμιακών Ροών προσ την επιχείρηςη  

 g: Ρυθμόσ ανάπτυξησ  

Ks: Κόςτοσ Ίδιων Κεφαλαίων 

POR: Ποςοςτό Διανομήσ Κερδών  

P/E: Δείκτησ Τιμήσ προσ Κζρδη 

Retention ratio-b: Δείκτησ Παρακράτηςησ Κερδών  

ROE: Απόδοςη Ίδιων Κεφαλαίων  

RI: Υπολειμματικό Ειςόδημα  

RIM: Υπόδειγμα Προεξόφληςησ του Μελλοντικοφ Υπολειμματικοφ Ειςοδήματοσ 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΨΝ 

Πίλαθαο 3.1.1: Παξνπζίαζε επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν. 

Πίλαθαο 3.1.3: Κφζηνο Ίδησλ Κεθαιαίσλ γηα θάζε εηαηξεία.   

Πίλαθαο 3.2.1.1: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.1.2: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία γηα 

ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.1.3: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.2.1: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.2.2: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.2.3: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.2.4: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.2.5: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία ΓΗΑ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.2.6: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.3.1: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.3.2: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.3.3: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.2.3.4: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.1.1: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.1.2: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

γηα ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.1.3: Κέξδε αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ 

ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.2.1: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.2.2: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.2.3: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.2.4: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.3.2.5: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.2.6: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.3.1: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  
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Πίλαθαο 3.3.3.2: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.3.3: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.3.3.4: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.4.1.1: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.1.2: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ 

A.E. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.1.3: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.2.1: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.2.2: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.2.3: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.2.4: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο. ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ 

Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.2.5: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο. ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.2.6: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο. ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

Πίλαθαο 3.4.3.1: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.3.2: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.3.3: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.4.3.4: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.1.1:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.5.1.2:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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Πίλαθαο 3.5.1.3:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

Πίλαθαο 3.5.2.1:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.2.2:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.2.3:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.2.4:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.2.5:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.2.6:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.3.1:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.3.2:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.3.3:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.5.3.4:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.6.1.1: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 (πνζά ζε ρηιηάδεο 

επξψ).  

Πίλαθαο 3.6.1.2: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.6.1.3: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012 (πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ).  

Πίλαθαο 3.6.2.1: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Πίλαθαο 3.6.2.2: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 .  

Πίλαθαο 3.6.2.3: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 .  

Πίλαθαο 3.6.2.4: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

Πίλαθαο 3.6.2.5: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

Πίλαθαο 3.6.2.6: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ.  γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

Πίλαθαο 3.6.3.1: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία  ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Πίλαθαο 3.6.3.2: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία   ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

Πίλαθαο 3.6.3.3: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία  ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012 (πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ). 
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Πίλαθαο 3.6.3.4: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ  γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

(πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ). 

Πίλαθαο 3.7.1: Παξνπζίαζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ γηα ηηο ππφ εμέηαζε εηαηξείεο 

θαη ε αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ απηψλ ζηηο 28/6/2013.    

Πίλαθαο 3.7.2: Παξνπζίαζε απνθιίζεσλ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ γηα ηηο ππφ 

εμέηαζε εηαηξείεο ζε ζρέζε κε ηελ  αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ απηψλ ζηηο 28/6/2013 ζε 

πνζνζηηαίν θαη απφιπην κέγεζνο. 

Πίλαθαο 4.2.1: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα  Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο DDM- Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.2.2: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ δείθηε P/E - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.2.3: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ δείθηε P/BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.2.4: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο RIM - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.2.5: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο  FCFE - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.3.1: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.3.2: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα EPS θαη BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.3.3: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζην EPS - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.3.4: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζην BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.4.1: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο 

DDM - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.4.2: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ δείθηε P/E - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.4.3: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ δείθηε P/BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Πίλαθαο 4.4.4: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ Τπνδείγκαηνο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο RIM - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Σφζν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ,ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο κέζνδνη απνηίκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο είλαη 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο  αμίαο. Ζ θάζε κέζνδνο 

απνηίκεζεο βαζίδεηαη ζε νξηζκέλα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηχζζνληαη ηα θπξηφηεξα κνληέια 

απνηίκεζεο φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλεο έξεπλεο  πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί  ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο πνπ 

επηηπγράλνληαη κε ηελ εθάζηνηε κέζνδν. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δεκνθηιέζηεξσλ κνληέισλ απνηίκεζεο σο πξνο ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο ζε έλα δείγκα εηαηξεηψλ θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ (ινγηζηηθψλ κεγεζψλ)  

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθάζηνηε κέζνδν θαη γεληθά ηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ αμίαο 

κηαο επηρείξεζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε αλάιπζεο. ην 

Κεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη ζε ζεσξεηηθή βάζε (καζεκαηηθή απεηθφληζε) ηα 

θπξηφηεξα κνληέια απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ θαη αλαιχνληαη νη εμήο κέζνδνη : 

α) Μνληέια  Πξνεμφθιεζεο ησλ Μεξηζκάησλ (Divident Discount Models), β) 

Μνληέια  Πξνεμφθιεζεο  Σακηαθψλ Ρνψλ ( Discount Cash Flow Models), γ) 

Μνληέια  ρεηηθήο  Απνηίκεζεο  κε  Πνιιαπιαζηαζηέο  (Multiples Valuation), 

δ) Μνληέια  Απνηίκεζεο   Μεηνρψλ  ηα νπνία   βαζίδνληαη ζηελ Πξνεμφθιεζε  

ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο  (Residual Earnings Model). ην Κεθάιαην 

2 γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο επηιεγκέλεο αξζξνγξαθίαο, ζην Κεθάιαην 3 γίλεηαη 

ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ κνληέισλ ζην ππφ κειέηε δείγκα 

εηαηξεηψλ, ζην Κεθάιαην 4 γίλεηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα θχξηα ζεκειηψδε κεγέζε ηα νπνία επεξεάδνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ εθάζηνηε κέζνδν απνηίκεζεο θαη ζην Κεθάιαην 5 

παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πεξεηαίξσ δπλαηφηεηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο.  

Γεληθφηεξα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM), απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζην 

ππφ εμέηαζε δείγκα, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξεη κηα πην έγθπξε 

πξνζέγγηζε θαη απνηίκεζε ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε 

φηη απφ ηελ αλάιπζε ηεο αξζξνγξαθίαο παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

αλαιπηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα λα έρνπκε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εμεηάδνπκε παξάιιεια ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

“ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΤΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ’’ 

 2014

 

 
13 

ψζηε λα έρνπκε κηα νξζφηεξε πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη ππνθεηκεληθά θαη ε εξκελεία ηνπο δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηελ αηνκηθή θξίζε θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θάζε επελδπηή-εξεπλεηή. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ θάζε αλαιπηή-επελδπηή είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αμίαο κηαο επέλδπζεο, ζηεξηδφκελνο ζην ηη κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ζην κέιινλ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε επελδχζεηο 

βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ παξνχζα αμία 

ηεο επέλδπζεο θαη ηη απφδνζε κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ζην κέιινλ. Δθηφο 

απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερληθψλ εθείλσλ πνπ καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αμία, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε πνηά είλαη εθείλα ηα ζεκειηψδε κεγέζε (ινγηζηηθά κεγέζε) απφ 

ηα νπνία επεξεάδεηαη ε θάζε ηερληθή θαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπο.   

ηηο δηάθνξεο ηερληθέο απνηίκεζεο εκθαλίδνληαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία. Γηα 

απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξέζνπκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε 

ηελ θάζε ηερληθή κε βάζε ηα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηνλ 

ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Οη απνηηκήζεηο επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρνπλ 

κεγάιε αβεβαηφηεηα ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη 

γεληθφηεξα απφ ηελ  εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο κέζα ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά πνιχ ζεκαληηθή ηελ ηειηθή 

επηινγή ηεο ηερληθήο απνηίκεζεο πνπ ζα επηιέμεη ν εθάζηνηε επελδπηήο 

θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηεο 

αβεβαηφηεηαο.  
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ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΙΑ  

Ζ παξνχζα εξγαζία  έρεη ηελ εμήο δνκή: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:  

ην πξψην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα εηζαγσγή ζηελ 

έλλνηα ηεο απνηίκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πσο απηή κπνξεί λα επεξεαζηεί 

απφ ηα ινγηζηηθά κεγέζε. Δπηπιένλ, ζα γίλεη  ε καζεκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε πνηα κεγέζε 

επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:  

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε επηιεγκέλε αξζξνγξαθία ε νπνία 

ζα καο δψζεη κηα εηθφλα ζην ηη έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηεζλέο 

επίπεδν,  ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηηο  επεξεάδνπλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:  

ην ηξίην θεθάιαην ζα επηιέμνπκε πέληε κνληέια απνηίκεζεο θαη ζα ηα 

εθαξκφζνπκε ζην επηιεγκέλν δείγκα εηαηξεηψλ (εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ) γηα λα  κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη ππνηηκεκέλεο ή ππεξηηκεκέλεο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζρέζε 

νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο κε ηηο αγνξαίεο 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ, ηελ ζρέζε νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ (ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ) ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ηέινο ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο 

ησλ κεηνρψλ πνπ καο δίλεη ε θάζε κέζνδνο απνηίκεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:  

ην πέκπην θεθάιαην ζα γίλεη ε δηεμαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΕΘΟΔΨΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

1      ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα γεληθή εηζαγσγή ζηελ 

έλλνηα ηεο απνηίκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ πνηνχο παξάγνληεο  

επεξεάδεηαη. Σέινο,  ζα παξνπζηάζνπκε ηηο πνην δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο δίλνληαο βάζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,  απφ ηηο νπνίεο ζα  

επηιέμνπκε πέληε κεζφδνπο θαη ζα ηηο εθαξκφζνπκε ζην ππφ εμέηαζε δείγκα 

ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3, δίλνληαο βάζε θαη ζηε κειέηε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο  

πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.  

 

1.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ  

 

Ο φξνο  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο πξνζδηνξίζηεθε πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Eugenne Famma [1969]. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο αγνξάο επηθεληξσλφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ε αγνξά λα 

πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζε θάζε λέα πιεξνθφξεζε. Άξα 

νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο αγνξέο είλαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζπλεπείο πξνο ηα πξαγκαηηθά (ζεκειηψδε) κεγέζε θαη 

δελ δηαπξάηηνληαη ζεκαληηθά ιάζε ζηηο απνηηκήζεηο ηνπο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε πνηά είλαη εθείλα ηα κεγέζε 

(ινγηζηηθά κεγέζε) ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ.   

 

Οη Ball and Brown [1968] βαζίζηεθαλ ζηελ ζεσξία Modern capital market-

based accounting research (CMBAR) θαη πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην 

θαηά πφζν θαη εάλ επεξεάδνληαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ απφ ηηο αλαθνηλψζεηο 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ ινγηζηηθψλ αξηζκψλ ησλ 

εηαηξεηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ΄΄ελζσκαησζεί΄΄ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη 

ηα ινγηζηηθά θέξδε έρνπλ κεγάιε βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αμίαο ησλ κεηνρψλ. Γεληθά, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γηα κία 

εηαηξεία ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο κέζσ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα  δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

επελδπηέο γηα ηνλ ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ.  
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1.2 Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

 

θνπφο ηεο Λνγηζηηθήο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε ηεο θάζε 

επηρείξεζεο θαη ζε ηξίηνπο. ηελ κελ δηνίθεζε γηα ζσζηφ έιεγρν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε. ηνπο δε ηξίηνπο γηα νξζή 

γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε πσο νη δεκνζηεπκέλεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο εηαηξείεο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ Λνγηζηηθή, φπσο είλαη νη 

Ηζνινγηζκνί, νη Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη νη Καηαζηάζεηο ησλ 

Σακηαθψλ Ρνψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ 

δεκνζηεχνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη νη εμήο (Financial Accounting Standards 

Board - FASB): 

 

I. Να δίλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο θαη πηζησηέο γηα ηελ 

εηθόλα κηαο επηρείξεζεο, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο απνθάζεηο 

ηνπο πεξί ζπλέρηζεο ή κε ησλ επελδπηηθώλ ή πηζηνιεπηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ 

ζα αθνινπζήζνπλ.  

II. Να δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κέγεζνο, ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο 

θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ησλ κειινληηθώλ ηακηαθώλ εηζξνώλ ή εθξνώλ πνπ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επηρείξεζε. Απνηειεί ηελ εηθόλα γηα ην εάλ ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αμία πξνο ηνπο επελδπηέο θαη πηζησηέο.  

III. Σέινο, πξέπεη λα  δίλνπλ  πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο, ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο θαζώο επίζεο θαη όισλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ώζηε νη επελδπηέο θαη πηζησηέο λα έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θαζαξέο  ηακηαθέο εηζξνέο. Γειαδή λα παξνπζηάδνπλ θέξδε θαη όρη δεκηέο.  

 

Ο ξφινο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ  ζηελ απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ  είλαη 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνπο αλαιπηέο, εξεπλεηέο θαη επελδπηέο. Πνιιέο 

έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο 

βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ αιιά θαη κειινληηθψλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηίκεζε 

(Richardson  θαη  Tinaikar [2004]). Οη Ohlson [1995] θαη Feltham and Ohlson 

[1995,1996] έρνπλ κειεηήζεη δηεμνδηθά ην θαηά πφζν θαη εάλ ηα ηζηνξηθά 

ινγηζηηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζή ηνπο θαη πσο 

απηά εθαξκφδνληαη.   

 

Ζ απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο γηα ηα θέξδε,  ηηο 

κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε, ηελ 

πξνεμφθιεζή ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξίζθνπ κε βάζε 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. χκθσλα κε ηνλ  Penman [2010], φιεο νη παξαπάλσ 
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κεηαβιεηέο ησλ απνηηκήζεσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ Λνγηζηηθή. Ζ 

Λνγηζηηθή εθηφο ηνπ φηη καο παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα 

ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ καο δίλεη θαη ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξνζδηνξίζνπκε ην αθξηβέο πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

Δπηπιένλ, απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζην ΄΄παξφλ΄΄ θαη ζην 

΄΄κέιινλ΄΄  γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο παξέρεη ζηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή 

φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο πξνβιέςεηο. Έλα κνληέιν 

απνηίκεζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα ινγηζηηθφ κνληέιν πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ παξνχζα αιιά θαη ηελ κειινληηθή εηθφλα κηαο επηρείξεζεο 

θαη γηα λα καο δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

πάλσ ζε πνηεο ινγηζηηθέο αξρέο έρεη ζηεξηρηεί.  

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο νη ινγηζηηθέο κέζνδνη επεξεάδνπλ ηα ζεκειηψδε 

κεγέζε κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα επεξεάδνπλ άκεζα ηηο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο. Τπάξρνπλ ηξείο  δηαδεδνκέλεο κέζνδνη παξνπζίαζεο 

ησλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ (Palepu θαη  Healy [2008]). Ζ πξώηε είλαη 

γλσζηή Accrual Accounting φπνπ δηαρσξίδνληαη ηα έμνδα θαη ηα έζνδα, απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ πξαγκαηηθή πιεξσκή ησλ 

εμφδσλ θαη εηζξνή ησλ εζφδσλ, δειαδή νη ηακηαθέο εηζξνέο απφ πψιεζε 

πξντφλησλ ή  ππεξεζηψλ ζην κέιινλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζην παξφλ 

θαη ην αληίζηνηρν κε ηα έμνδα. Ζ δεύηεξε κέζνδνο απεηθφληζεο ησλ 

Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη γλσζηή σο Cash Accounting, φπνπ ηα έζνδα 

θαη ηα έμνδα κηαο επηρείξεζεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαηαγξάθνληαη 

θαηά ηελ ζηηγκή πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Ζ ηξίηε κέζνδνο είλαη γλσζηή σο 

Conservative accounting φπνπ νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε (R&D).  Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ λα εκθαλίδεηαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαία αμία 

ηνπο (Collins, Maydew θαη Weiss [1997], Lev θαη Zarowin [1999], Francis θαη  

Schipper [1999], Goodwin θαη Ahmed [2006]). Οη παξαπάλσ κέζνδνη 

θαηάξηηζεο ησλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

νξηζκέλσλ κεγεζψλ φπσο είλαη ηα θέξδε (E) θαη νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (BV). 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ ηνπο Καηαζηάζεσλ παξέρνπλ ζηνπο επελδπηέο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμήο 

ηνπο.   Ζ δηνίθεζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηηο 

κεζφδνπο απεηθφληζεο ησλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ   (π.ρ. κέζνδνη 

δηαρείξηζεο θεξδψλ) πνπ έρεη σο απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα κελ έρνπλ ηελ 

ζσζηή πιεξνθφξεζε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πνηεο 

ινγηζηηθέο κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.  
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  είλαη θπξίσο ινγηζηηθνί αξηζκνί νη νπνίνη 

απνηεινχλ θαη ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο. Γηα απηφ ην 

ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πσο απηά ηα κεγέζε επεξεάδνπλ 

ηελ απνηίκεζε. χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο (Ohlson [1995],  Collins , 

Maydew θαη Weiss [2001], Ely θαη Waymire [1996], Francis θαη Schipper 

[1996], Lev θαη Zarowin [1999], Hayan [1995], Keener  [2011], Livnat θαη 

Zarowin [1999], Garrod, Giner  θαη Larran [2000], Charitou [2010] ) ηα θέξδε 

(E),  νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (BV) θαη νη ηακηαθέο ξνέο (CF) 

απνηεινχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά κεγέζε σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο 

κηαο επηρείξεζεο. Όια απηά ηα ινγηζηηθά κεγέζε παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο 

κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ην 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο σο 

πξνο ην πνηνί  είλαη εθείλνη νη ινγηζηηθνί αξηζκνί πνπ επεξεάδνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηα 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 3 θαη 4 ζα αλαιχζνπκε πσο νξηζκέλα απφ απηά ηα κεγέζε 

επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ζην ππφ εμέηαζε δείγκα 

επηρεηξήζεσλ.  

1.3 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ  

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο κέζσ 

ηεο απνηίκεζεο είλαη αθελφο ν ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο θαη 

αθεηέξνπ κηα θαηά ην δπλαηφ ηθαλνπνηεηηθή πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ηεο 

επίδνζεο (Palepu θαη  Healy [2008], Penman [2010]).  Ζ απνηίκεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ηνλ 

ζθνπφ δηεμαγσγήο ηεο. ε γεληθέο γξακκέο νη θχξηνη ζθνπνί ηεο εθαξκνγήο 

ηεο απνηίκεζεο ησλ εηαηξεηψλ είλαη: νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεύζεηο, ε 

δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαη ην corporate finance (Damodaran [2002]). Σα 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνηίκεζεο κηαο 

επηρείξεζεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη απνθιίζεηο θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο 

κειινληηθήο θαηάζηαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αμίαο ηεο είλαη ηα εμήο (Palepu 

θαη  Healy [2008]): 

 Αλάιπζε ηεο εηαηξείαο (business analysis): 

Ο αλαιπηήο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα 

ηελ εηαηξεία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Θα πξέπεη λα γλσξίδεη ηα πάληα γχξσ απφ 

ηελ εηαηξεία, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηνλ αληαγσληζκφ  

θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ κειινληηθή ιεηηνπξγία ηεο. Δίλαη 

απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία δεκηνπξγεί αμία 

ζηνπο πειάηεο ηεο. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα πξνβεί ζε εζσηεξηθή αλάιπζε 

ψζηε λα θαηαλνήζεη ηνλ βαζηθφ ζθνπφ, ηελ απνζηνιή, ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, 
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ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί, ηελ θεθαιαηαθή 

δνκή θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Σέινο, πξέπεη λα πξνβεί ζε 

αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ ηεο πεξηβάιινληνο ψζηε λα γλσξίδεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία. Πξέπεη λα αλαιχζεη  

ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηνπ θιάδνπ, ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο ηεο, ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηηο ππνρξεψζεηο πξνο 

θξαηηθνχο ή θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο.   

 

 Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (financial statement 

analysis): 

ε απηφ ην ζηάδην ν αλαιπηήο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο 

κεζφδνπο κε βάζε ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαξηηζζεί νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο θαη θαηά πφζν απηέο νη κέζνδνη δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα.  Πξέπεη 

λα γλσξίδνπκε εάλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη επεξεάζεη ηελ δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη αλ λαη ζε πνην βαζκφ θαζψο 

καο ελδηαθέξεη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ απηέο θαη 

αλ απνηεινχλ αμηφπηζηεο πεγέο γηα ρξήζε. Σν ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη εηδηθά ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

ινγηζηηθψλ θεξδψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ν αλαιπηήο πνιιέο θνξέο ίζσο 

ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε αλακφξθσζε απηψλ γηα λα πάξεη ρξήζηκεο θαη 

αμηφπηζηεο  πιεξνθνξίεο.   

 

 Πξόβιεςε (forecasting): 

Ο αλαιπηήο αλάινγα κε ην κνληέιν απνηίκεζεο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη πξφβιεςε γηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε  

ηεο εηαηξείαο κέζσ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ αμηνπνηψληαο ηα δχν 

πξνεγνχκελα ζηάδηα.  

 

 Απνηίκεζε (valuation): 

ε απηφ ην ζηάδην ν αλαιπηήο ρξεζηκνπνηψληαο έλα  ή πεξηζζφηεξα κνληέια 

απνηίκεζεο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα 

ηελ εηαηξεία πνπ έρεη επηιέμεη. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεσξεηηθά ηζνδχλακα 

κνληέια ζα πξέπεη λα καο δίλνπλ ίδηα απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ φκσο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κνληέισλ σο πξνο ηα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνπ κπνξεί λα καο δψζνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα (φπσο 

είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) (Penman [2001] 

Lundholm θαη O’keef, [2001]).  Ζ ρξήζε ησλ κνληέισλ επαθίεηαη ζηνλ 

αλαιπηή θαη κε βάζε ηελ θξίζε ηνπ επηιέγεη ην θαηαιιειφηεξν ψζηε λα έρεη 

πνην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα φζν αθνξά ηελ αμία ηεο εηαηξείαο  ή ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ έρεη επηιέμεη. Έλα ζεκείν ην νπνίν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

είλαη φηη δελ ππάξρεη έλα θαζνιηθά απνδεθηφ κνληέιν απνηίκεζεο γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ηελ εξγαζία ηεο απνηίκεζεο αθφκα δπζθνιφηεξε.  
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1.4 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΑΠΟΣΗΜΖΖ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 
ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη πην δεκνθηιείο  κέζνδνη 

απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο καζεκαηηθήο απεηθφληζήο ηνπο. Θα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

κεζφδνπ ψζηε λα ζρεκαηίζνπκε κηα βάζε γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ βαζίζηεθε ζηελ εμήο βηβιηνγξαθία: Penman 

[2010], Penman  [2001], Αξηίθεο [2009].  

  

1.4.1  ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΟΤ ΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΖ 

ΣΧΝ ΜΔΡΗΜΑΣΧΝ  (Discounted Dividend Model) 

 

Σα ππνδείγκαηα πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ βαζίδνπλ ηελ απνηίκεζε ζε 

κεξίζκαηα. Ζ απνηίκεζε αλαθέξεηαη ζην κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ κεηνρηθφ θεθάιαην θαη φρη ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε 

ζπλεπψο ππνινγίδνπλ ηελ αμία πνπ αλήθεη ζηνπο κεηφρνπο θαη φρη φιεο ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ ζπλ ηελ αμία 

πνπ αλήθεη ζε ινηπνχο ρξεκαηνδφηεο. Σν κνληέιν απηφ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

John Burr Williams ην 1938 θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε αμία κηαο κεηνρήο 

ζήκεξα ηζνχηαη κε ηελ αμία ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζα 

εηζπξάμεη έλαο επελδπηήο.  Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη έλα ρξεκαηηθφ 

πνζφ ζήκεξα έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ ην ίδην πνζφ πνπ πξφθεηηαη λα 

εηζπξαρζεί ζην κέιινλ θαη κεηψλνληαο ηελ αμία θάζε αλακελφκελεο ηακεηαθήο 

ξνήο αλάινγα κε ην πφζν καθξηά ζην κέιινλ πξφθεηηαη λα εηζπξαρηεί, βξίζθεη 

ηελ παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο. ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια απνηίκεζεο κε ηνλ 

φξν κειινληηθή ηακεηαθή ξνή αλαθεξφκαζηε ζε κεξίζκαηα πνπ πξφθεηηαη λα 

κνηξάζεη ζηνπο επελδπηέο κηα εηαηξεία χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Σα κεξίζκαηα είλαη κηα κεηαβιεηή ησλ θεξδψλ θαη κάιηζηα 

ππνζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ γηαηί κφλν απηά κπνξεί λα κνηξάζεη κηα 

επηρείξεζε ζηνπο κεηφρνπο. 

1.4.1.1 Παξνπζίαζε Τπνδείγκαηνο. 

Όηαλ έλαο επελδπηήο αγνξάδεη κηα κεηνρή αλακέλεη λα εηζπξάμεη ηα 

κεξίζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ θαηέρεη ηελ κεηνρή θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

ηηκή ηεο κεηνρήο ζην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαηνρήο ηεο κεηνρήο. 
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Δάλ πξφθεηηαη λα έρνπκε  ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, ηφηε ε γεληθή εμίζσζε 

πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη  ηα κνληέια πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ 

(dividend discount models) είλαη ε εμήο: 

   = 
    

(    ) 
 + 

  

(    ) 
 

Όπνπ    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,        ην αλακελφκελν κέξηζκα 

αλά κεηνρή (dividend per share) ζε έλα ρξφλν θαη P  ε αλακελφκελε ηηκή 

πψιεζεο ζε έλα έηνο απφ ηψξα. 

Όηαλ πξφθεηηαη λα έρνπκε ρξνληθφ δηάζηεκα n-έηε ε καζεκαηηθή εμίζσζε ζα 

πάξεη ηελ εμήο κνξθή: 

   = 
    

(    ) 
 +……. 

    

(    ) 
  

  

(    ) 
 

Όπνπ    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,        ην αλακελφκελν κέξηζκα 

αλά κεηνρή (dividend per share) ζε n ρξφληα θαη    η αλακελφκελε ηηκή 

πψιεζεο ζε n έηε απφ ηψξα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν επελδπηηθφο νξίδνληαο εθηείλεηαη ζην άπεηξν ν φξνο 

  

(    ) 
  ηείλεη ζην κεδέλ θαη έηζη ε εμίζσζε ζα πάξεη ηελ ηειηθή κνξθή: 

   ∑
 (    )

(    ) 

   

   

 

Όπνπ,    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,      ηα πξνβιεπφκελα 

κεξίζκαηα αλά κεηνρή ην ρξφλν t θαη    ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ή ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο. 

Σν θφζηνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Κs) είλαη ε αλακελφκελε απφδνζε απφ ηνπο 

επελδπηέο θαη ζχκθσλα κε ην Μνληέιν Απνηίκεζεο Κεθαιαηνπρηθψλ 

ηνηρείσλ  (Capital Asset Pricing Model-CAMP), είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηεο 

απαιιαγκέλεο θηλδχλνπ απφδνζεο ( risk free rate, ε απφδνζε πνπ ζα είραλ 

επελδχνληαο ζε έλα θξαηηθφ νκφινγν ρσξίο θίλδπλν) θαη κηαο απφδνζεο 

αλάινγεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο σο απνδεκίσζε (ακνηβή 
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θηλδχλνπ - risk premium). Απηή ε ακνηβή θηλδχλνπ ππνινγίδεηαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ην ζπληειεζηή beta (β) ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

ακνηβή θηλδχλνπ ηεο αγνξάο (market risk premium) γηα κηα κέζε επέλδπζε. 

To CAMP  δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, νη επελδπηέο 

γηα λα δερηνχλ λα αγνξάζνπλ κηα κεηνρή απαηηνχλ κηα ειάρηζηε απφδνζε ηελ 

νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνθνκίζνπλ απφ ηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία 

κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ θίλδπλν πιένλ κηαο αληακνηβήο γηα ην ξίζθν πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα απνθνκίζνπλ αξλεηηθέο απνδφζεηο (Lundholm θαη O’keef 

[2000]).  

Δπνκέλσο, ε απαηηνχκελε απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ζα δίλεηαη 

απφ ηελ ζρέζε: 

 

  =   β(   -   ) 

Όπνπ,  

   = ε απφδνζε ρσξίο θίλδπλν (θξαηηθνχ νκνιφγνπ) 

   = ε αλακελφκελε απφδνζε ηεο αγνξάο  

   -     = ε ακνηβή θηλδχλνπ ηεο αγνξάο (market risk premium) 

β= ην beta ηεο κεηνρήο  

β(   -   )  = ε ακνηβή θηλδχλνπ ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο  

Ο ζπληειεζηήο beta κεηξά ηνλ θίλδπλν κηαο κεηνρήο , φζν πςειφηεξν είλαη ην 

beta ηεο κεηνρήο ηφζν πςειφηεξε πξέπεη λα είλαη ε απφδνζή ηεο. Μεηξά ηνλ 

βαζκφ επαηζζεζίαο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο πξνο ηηο θηλήζεηο ηεο 

αγνξάο. Ζ αγνξά έρεη beta=1. Δπνκέλσο εηαηξείεο πνπ έρνπλ κεηνρέο κε 

beta=1, ζεκαίλεη φηη είλαη ζπγρξνληζκέλεο κε ηελ αγνξά θαη έρνπλ ηνλ ίδην 

θίλδπλν κε απηή. Δπηπιένλ, εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη απνδφζεηο δηαθπκαίλνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ εθείλεο ηεο αγνξάο ζεσξνχληαη ξηςνθίλδπλεο απφ ηελ 

αγνξά θαη έρνπλ beta>1, ζε αληίζεζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζεσξνχληαη 

ιηγφηεξν ξηςνθίλδπλεο βάζεη ησλ απνδφζεσλ ηνπο θαη έρνπλ beta<1. 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο 

θαη ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ (Αξηίθεο [2002]). 
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Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ηα πξνβιεπφκελα κεξίζκαηα θαη 

ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σα κεξίζκαηα ππνινγίδνληαη κε 

ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη αλαθνξηθά κε ηνπο αλακελφκελνπο ξπζκνχο 

κειινληηθήο αχμεζεο ησλ θεξδψλ ζην κέιινλ θαη ηνπο δείθηεο δηαλνκήο 

θεξδψλ (payout ratios). Ζ απαηηνχκελε απφδνζε κηαο κεηνρήο (θφζηνο θνηλνχ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επηθηλδπλφηεηά ηεο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκεχεη ζην λα κπνξνχκε λα απνηηκήζνπκε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή θαη φρη κφλν ζην ρξφλν 

κεδέλ, πξνεμνθιψληαο ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο πνπ έπνληαη απηνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ. Ζ πξφβιεςε κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ 

ξνψλ είλαη κηα επίπνλε δηαδηθαζία θαη ζπλάκα πςειήο πηζαλφηεηαο 

ζθαικάησλ δηαδηθαζία. 

 

1.4.1.2 Μνληέιν ηαζεξνύ Μεξίζκαηνο. 

 

Έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο παξαιιαγέο ηνπ ππνδείγκαηνο πξνεμφθιεζεο 

κεξηζκάησλ κε βάζε ηελ κειινληηθή αλάπηπμε. Σν Μνληέιν ηαζεξνχ 

Μεξίζκαηνο (zero growth model) ππνζέηεη φηη ην κέξηζκα πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ θαηνρή κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο είλαη πάληα ζηαζεξφ θαζψο 

επίζεο ζηαζεξφ παξακέλεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Δάλ δειαδή είλαη DPSi ην 

κέξηζκα αλά κεηνρή ζην ρξφλν i ηφηε ζα ηζρχεη DPSi = DPS γηα i=1,2,3,…θηι. 

Ζ γεληθή καζεκαηηθή εμίζσζε απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: 

  =
   

(    )
+

   

(    ) 
 ….. 

   

(    ) 
 …. 

 
Δπεηδή φκσο ην κέξηζκα είλαη πάληα ζηαζεξφ ε κεηνρή κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο δηελεθήο ξάληα κε ζηαζεξφ πνζφ DPS νπφηε ν ηχπνο γίλεηαη ηειηθά: 

 

  =
   

  
 

Ζ αμία ηεο κεηνρήο ζήκεξα είλαη ίζε κε ην πειίθν ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

ηεο επφκελεο πεξηφδνπ πξνο ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ ζηε 

ζέζε ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ηεζεί ην ζπλνιηθφ 

κέξηζκα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, ηφηε ην ππφδεηγκα ζα ππνινγίζεη ηελ αμία 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αμίαο. 

Όηαλ απμάλεηαη ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη 

έρνπκε απμεκέλν θίλδπλν πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ε αμία ηεο 
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κεηνρήο άξα  νη επελδπηέο ζα πιεξψζνπλ κηθξφηεξα ρξεκαηηθά πνζά γηα λα 

απνθηήζνπλ ηεο ζπγθεθξηκέλε κεηνρή. 

 

Παξφιν πνπ ην DDM είλαη ν ζεσξεηηθά ζσζηφο ηξφπνο γηα ηελ απνηίκεζε 

ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, παξνπζηάδεη κία αδπλακία σο πξνο ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ. χκθσλα κε ηνπο Miller θαη Modigliani [1961] ηα κεξίζκαηα 

πνπ παξαηεξνχκε ζε κία εηαηξεία δελ καο δίλνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο εθηφο 

θαη αλ ε πνιηηηθή δηαλνκήο κεξηζκάησλ ηεο εηαηξείαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ δεκηνπξγία αμίαο κέζα ζηελ εηαηξεία. χκθσλα κε ηνλ   Penman [1992] 

ε ηηκή είλαη βαζηζκέλε ζηα κειινληηθά κεξίζκαηα αιιά ηα κεξίζκαηα πνπ δίλεη 

ε θάζε εηαηξεία δελ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. 

Τπάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη ηεο δηαλνκήο ηεο αμίαο. 

Απηφ καο νδεγεί ζην πξφβιεκα  φηη δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηα 

κεξίζκαηα θαζψο είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςνπκε ηνλ δείθηε δηαλνκήο ησλ 

κεξηζκάησλ γηα ην κέιινλ.  

 

 

1.4.1.3 Μνληέιν ηαζεξνύ Ρπζκνύ Αύμεζεο Σνπ Μεξίζκαηνο.  

 

Σν ππφδεηγκα αλάπηπμεο κεξηζκάησλ (dividend growth model – DGM) ην 

νπνίν επίζεο ιέγεηαη ππφδεηγκα αλάπηπμεο Gordon (Gordon growth model) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο ε νπνία 

δηαλέκεη κεξίζκαηα πνπ απμάλνληαη κε έλα ξπζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί δηελεθψο. 

 

Σν ππφδεηγκα ζπζρεηίδεη ηελ αμία ηεο κεηνρήο κε ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα 

ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ 

αλακελφκελν ξπζκφ αχμεζεο ησλ κεξηζκάησλ. Ζ γεληθή καζεκαηηθή εμίζσζε 

απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: 

 

  = 
    

    
 

Όπνπ    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,        ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα 

αλά κεηνρή (dividend per share) ηελ επφκελε πεξίνδν      (   ), 

   ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη g ν πξνβιεπφκελνο ξπζκφο 

αχμεζεο κεξηζκάησλ ζην δηελεθέο. 

Ο αλακελφκελνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ κεξηζκάησλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε 

βάζε ηνλ δείθηε παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ηελ απφδνζε 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (return on equity-ROE). Δπνκέλσο, 
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 g=b × ROE 

Σν κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ δελ δηαλέκνληαη παξαθξαηείηαη απφ ηελ εηαηξεία 

γηα λα βειηηψζεη ηα κέζα δξάζεψο ηεο. πλεπψο, ν δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ 

(payout ratio-POR) θαη ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ ππνινγίδνληαη σο 

αθνινχζσο: 

POR = 
         

            
 ,    b=1-POR 

Παξαηεξνχκε φηη φζν απμάλεηαη ε αμία ηεο κεηνρήο ε επηρείξεζε ζα δίλεη 

κεγαιχηεξν κέξηζκα. Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

κεξηζκάησλ θαη ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο κε g = ζηαζεξφ. Δπηπιένλ 

ν ξπζκφο αχμεζεο κεξηζκάησλ καο δείρλεη θαηά πφζν ζα πξέπεη ε επηρείξεζε 

λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο θάζε ρξφλν γηα λα κπνξέζεη λα πεηχρεη ηελ ηξέρνπζα 

ηηκή κεηνρήο. 

Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη φηαλ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

κεξηζκάησλ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη γηα πάληα, πξνυπνζέηεη φηη θαη ηα 

ππφινηπα κέηξα επίδνζεο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα απμάλνληαη κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ. Δπίζεο ν ξπζκφο αλάπηπμεο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ην 

πνιχ κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε. 

 

1.4.1.4 Πνιπζηαδηαθά Μνληέια Πνπ Βαζίδνληαη ηελ Πξνεμόθιεζε 

Σσλ Μειινληηθώλ Μεξηζκάησλ. 

 

Σα κνληέια απηά νλνκάδνληαη multistage discount models. Οη εηαηξείεο έρνπλ 

κηα πνξεία αλάπηπμεο ε νπνία παξνπζηάδεη ηξία ζηάδηα κε ζπλέπεηα ηα 

αληίζηνηρα απηά κνληέια απνηίκεζεο λα πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

αχμεζεο ηνπ κεξίζκαηνο γηα θάζε θάζε ηεο πνξείαο ησλ εηαηξεηψλ. Γειαδή 

ζε θάζε θάζε ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κεξίζκαηνο αθνινπζεί κηα ζηαζεξή 

κνξθή εμέιημεο δηαθνξεηηθή αλά θάζε. Οη θάζεηο απηέο ηεο πνξείαο ησλ 

εηαηξεηψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

 Φάζη ανάπηςξηρ  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο ε εηαηξεία βιέπεη ην κεξίδην αγνξάο θαη ηηο 

πσιήζεηο ηεο λα απμάλνληαη ζπλερψο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο θαη γηα ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή. Αληηζέησο ηα 
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κεξίζκαηα ζα είλαη αλ φρη κεδεληθά πνιχ ειάρηζηα ιφγσ ηεο πςειήο 

απφδνζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ πνιιψλ επελδπηηθψλ επηινγψλ. 

 Μεηαβαηική θάζη 

ηε θάζε απηή ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ θεξδψλ αξρίδεη λα κεηψλεηαη επεηδή ν 

αληαγσληζκφο αζθεί πηέζεηο ζηηο ηηκέο θαη ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Οη 

πσιήζεηο κεηψλνληαη ιφγσ ηνπ θνξεζκνχ ηεο αγνξάο ελψ ηα κεξίζκαηα 

απμάλνληαη γηαηί δελ ππάξρνπλ αλάγθεο γηα επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 Φάζη Χπιμόηηηαρ  

ηελ πνξεία ηεο θάζεο απηήο ε εηαηξεία πξνζεγγίδεη κηα ηζνξξνπία θαη πιένλ 

νη επελδχζεηο ηεο απνθέξνπλ αθξηβψο ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Ο ξπζκφο 

αχμεζεο ησλ θεξδψλ, ην κέξηζκα θαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηείλνπλ 

λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα. ε απηή ηε θάζε ην 

θαηαιιειφηεξν κνληέιν είλαη απηφ ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο. 

 

] 

1.4.1.4.1 Μνληέιν Απνηίκεζεο Γύν δηαθνξεηηθώλ Φάζεσλ. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν 

πεξηφδνπο. ηελ αξρηθή πεξίνδν ν ξπζκφο αλάπηπμεο δελ είλαη ζηαζεξφο, ελψ  

ζηελ επφκελε πεξίνδν ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ζηαζεξφο θαη κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί ζην δηελεθέο. Τπάξρνπλ δπν θπξίσο παξαιιαγέο απηνχ ηνπ 

κνληέινπ.  

 

Γηα ηελ πξώηε παξαιιαγή ηα κεξίζκαηα αθνινπζνχλ έλαλ πςειφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηελ πξψηε πεξίνδν θαη έπεηηα πξνζεγγίδνπλ έλαλ ζηαζεξφ αιιά 

ρακειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά ηελ δεχηεξε πεξίνδν. Ζ αμία ηεο κεηνρήο 

ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κεξηζκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ κε ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο πεξηφδνπ 

κε ηελ ζηαζεξή αλάπηπμε. Ζ παξνχζα αμία ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ζην ρξφλν 

n νλνκάδεηαη ηεξκαηηθή αμία ηεο κεηνρήο (terminal value). Ζ καζεκαηηθή 

δηαηχπσζε απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: 

 

   ∑
    

(       ) 
   
    + 

  

(       ) 
 ,  

Όπνπ,    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,      ηα πξνβιεπφκελα κεξίζκαηα 

αλά κεηνρή ην ρξφλν t θαη       ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πςεινχ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη    ε ηεξκαηηθή αμία κεηνρήο. 
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Με    λα ζπκβνιίδεη ην ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ν 

νπνίνο ζα δηαηεξεζεί ζην δηελεθέο κεηά απφ ρξφλν n, ε ηεξκαηηθή αμία 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

  =
      

(         )
 

ηε δεύηεξε παξαιιαγή ζηελ πξψηε θάζε ππνζέηνπκε φηη ε εηαηξεία μεθηλά 

κε έλαλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ν νπνίνο θζίλεη γξακκηθά φιε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο πξψηεο θάζεο, ζηε δεχηεξε θάζε ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

παξακέλεη ζηαζεξφο θαη απνηειεί έλα θπζηνινγηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σν 

κνληέιν πξνηάζεθε ην 1984 απφ ηνπο Fuller θαη  Hsia θαη είλαη γλσζηφ σο H-

model. Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: 

  = 
    (    )

     
 + 

     (     )

     
 

Όπνπ,    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,      ηα κεξίζκαηα αλά κεηνρή 

ζήκεξα,    ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,    ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

δεχηεξεο πεξηφδνπ (δηελεθψο), κεηά ηα 2H έηε θαη    ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

αξρηθά. 

 

1.4.1.4.2   Μνληέιν Απνηίκεζεο Σξηώλ δηαθνξεηηθώλ Φάζεσλ. 

Τπάξρνπλ δχν παξαιιαγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ.  ηελ πξώηε 

παξαιιαγή ζε θάζε κία απφ ηηο ηξείο πεξηφδνπο ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

παξακέλεη ζηαζεξφο θαη δηαθνξεηηθφο απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν. χκθσλα κε 

ηελ δεύηεξε παξαιιαγή απηνχ ηνπ κνληέινπ ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

κεξίζκαηνο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν είλαη ππεξβνιηθά πςειφο θαη παξακέλεη 

ζηαζεξφο. ηελ δεχηεξε πεξίνδν ν ξπζκφο κεηψλεηαη γξακκηθά γηα λα θζάζεη 

ζε έλα ρακειφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ν νπνίνο ζα παξακείλεη ζηαζεξφο γηα φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ. Απηή ε παξαιιαγή απφ ηελ αξρή ηεο 

δεχηεξεο πεξηφδνπ θαη κεηά είλαη ίδηα κε ην H-model. Ζ αμία ηεο κεηνρήο είλαη 

ην άζξνηζκα ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ αλακελφκελσλ κεξηζκάησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πςειήο αλάπηπμεο θαη ηεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο ζπλ 

ηελ ηεξκαηηθή ηηκή ζηελ αξρή ηεο ηειηθήο ζηαζεξήο πεξηφδνπ. 
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1.4.2 ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΟΤ ΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΟΦΛΖΖ 

ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ (Discount Cash Flow Models) 

 

Σν ππφδεηγκα πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε 

κνλαδηθή ηακηαθή ξνή πνπ εηζπξάηηνπλ νη κέηνρνη απφ κία εηαηξεία είλαη ηα 

κεξίζκαηα. Οξηζκέλεο εηαηξείεο επηζηξέθνπλ ζηνπο κεηφρνπο πεξηζζφηεξα ή 

ιηγφηεξα απφ εθείλα πνπ πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ άξα ην 

ππφδεηγκα πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Σα κνληέια Discount Cash Flow απνηεινχλ κηα εμέιημε ησλ  

Dividend Discount Models θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα πεξηπηψζεηο 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ πιεξψλνπλ κεξίζκαηα ή πιεξψλνπλ κεξίζκαηα 

δπζαλάινγα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

 

1.4.2.1  Παξνπζίαζε ππνδείγκαηνο. 

Ζ κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ νξίδεη ηελ αμία κηαο 

επηρείξεζεο σο ηελ αμία ησλ πξνεμνθιεκέλσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ 

ηεο. Τπνινγίδεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ (assets) κηαο 

εηαηξείαο πξνεμνθιψληαο ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαη απφ 

απηά. Ζ κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ έρεη ηελ βάζε ηεο 

ζηηο αξρέο ηεο Παξνχζαο Αμίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αμία νπνηνπδήπνηε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ πξνζδνθψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηφ. Δπνκέλσο: 

   = ∑
   

(    ) 
   
    

Όπνπ, n ε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ,     νη ηακηαθέο ξνέο ηεο 

πεξηφδνπ t θαη    ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην νπνίν αληαλαθιά ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

Πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη ηακηαθέο ξνέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην 

Δλεξγεηηθφ  (assets) ηεο εηαηξείαο, ην πνζνζηφ κε ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζα πξνεμνθιεζνχλ ζην παξφλ, ε παξνχζα αμία ησλ 

πξνζδνθψκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ηέινο ε εθηηκψκελε αμία ηεο επηρείξεζεο αθνχ 

πξψηα αθαηξεζεί ην φπνην ρξένο ή δαλεηζκφο ππάξρεη. Άξα ε αμία κηαο 

εηαηξείαο γηα κηα πεξίνδν i ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή δίλεηαη απφ ηελ 

ζρέζε: 
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  = 
   

    
+ 

   

(    ) 
 ………  

        

(    ) 
 

Όπνπ,     νη ζπλνιηθέο εθηηκψκελεο ξνέο γηα ηελ πεξίνδν i,     ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ζην έηνο n  θαη    ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην ην νπνίν αληαλαθιά ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

 

1.4.2.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Μνληέισλ Πξνεμόθιεζεο Σακηαθώλ 

Ρνώλ. 

 

Τπάξρνπλ δχν  βαζηθνί ηξφπνη νη νπνίνη αθνινπζνχληαη θαηά ηελ απνηίκεζε 

κηαο εηαηξείαο κε ηε κέζνδν ησλ πξνεμνθιεηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, νη 

παξαιιαγέο ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχλ ηα κνληέια απνηίκεζεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. Οη ηακηαθέο ξνέο θαη ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα είλαη δηαθνξεηηθά 

γηα θάζε πεξίπησζε. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ειεχζεξε ηακηαθή ξνή (free 

cash flow) δελ δίλεηαη απεπζείαο ζηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αληηζέησο ν εθάζηνηε εξεπλεηήο ζα πξέπεη 

κέζα απφ απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο λα αληιήζεη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα λα θηάζεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο.  

 

1.4.2.3 Τπόδεηγκα Διεύζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηνπο Μεηόρνπο - 

free cash flow to equity (FCFE). 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή ηακηαθή ξνή πξνο ηνπο κεηφρνπο (free cash flow to equity) 

νξίδεηαη σο ε ηακηαθή ξνή πνπ απνκέλεη ζε κία επηρείξεζε κεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ απφ δάλεηα, νη 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη νη πιεξσκέο γηα δεκηνπξγία θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

Αληηπξνζσπεχεη ηελ ηακηαθή ξνή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα πιεξσκή 

κεξηζκάησλ θαη αγνξψλ ίδησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: 

 

FCFE   Καθαρ  Κ ρδη - (Κεφαλαιουχικ σ Δαπ νεσ – Αποςβ ςεισ) - 

(Μεταβολ σ μη Σαμιακού Κεφαλα ου Κ νηςησ)   (Ν α Δ νεια –

Πληρωμ σ Δανε ων)  

 

ή 
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FCFE   Καθαρ  Κ ρδη - (Κεφαλαιουχικ σ Δαπ νεσ – Αποςβ ςεισ) × 

(1-δ)   Μεταβολ σ Κεφαλα ου Κ νηςησ × ( -δ) 

 

Όπου   

 

δ   
                             

                                                             
 

 
Σα κνληέια πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ (DDM) θαη ππνιεηκκαηηθήο ηακηαθήο 

ξνήο (FCFE) δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαζψο ην έλα πξνεμνθιεί 

ππνιεηκκαηηθέο ηακηαθέο ξνέο θαη ην άιιν κεξίζκαηα. Παξφιν πνπ ε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ είλαη ζηελ αληηθαηάζηαζε κίαο ηακηαθήο ξνήο απφ 

κηα άιιε ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: 

Πξώηνλ, ε επηρείξεζε δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπζζσξεχζεη ηα 

κεηξεηά ζην κέιινλ, θαζψο ην ζχλνιν ηεο ππνιεηκκαηηθήο ξνήο δηαλέκεηαη 

ζηνπο κεηφρνπο. 

Γεύηεξνλ, ε αχμεζε ηεο FCFE ζα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

κειινληηθά θέξδε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ελεξγεηηθά ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο θαη φρη απφ κε ιεηηνπξγηθά έζνδα φπσο απμήζεηο ηεο αμίαο 

εκπνξεχζηκσλ ρξενγξάθσλ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ζηαζεξή αλάπηπμε ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζα είλαη ζπλάξηεζε ηεο πξνβιεπφκελεο FCFE ηεο επφκελεο 

πεξηφδνπ, ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Γειαδή: 

 

  = 
     

    
 

Όπνπ,    ε αμία ηεο κεηνρήο,       ε πξνβιεπφκελε      ηνλ 

επφκελν ρξφλν      (1+g) ,    ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαη   ν ζπληειεζηήο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο. 

1.4.2.4 Τπόδεηγκα Διεύζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηνπο Μεηόρνπο - 

free cash flow to firm (FCFF). 

Ζ ππνιεηκκαηηθή ηακηαθή ξνή πξνο ηελ επηρείξεζε είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ πξνο φινπο ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλψλ κεηφρσλ, δαλεηζηψλ θαη πξνλνκηνχρσλ 

κεηφρσλ. Γειαδή: 
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FCFF   Τπολειμματική ταμιακή ροή προσ τουσ μετόχουσ   Σόκοι (  

– υντελεςτήσ φορολογ ασ)   Χρεολύςια – Ν εσ εκδόςεισ δανε ων   

Προνομιούχα μερ ςματα 

 
Γηα λα εθηηκήζνπκε ηηο ηακηαθέο ξνέο πξηλ απφ πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχκαη: 

 

FCFF   Κ ρδη προ τόκων και φόρων (  – υντελεςτήσ φορολογ ασ) 

  Αποςβ ςεισ – Κεφαλαιουχικ σ δαπ νεσ – Μεταβολ σ Κεφαλα ου 

Κ νηςησ  

 
Ζ αμία κηαο επηρείξεζεο είλαη ε παξνχζα αμία ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηακηαθήο 

ξνήο πξνο ηελ επηρείξεζε κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ην Μέζν ηαζκηθφ 

Κφζηνο Κεθαιαίνπ (WACC). Σν WACC απνηειεί ηνλ ειάρηζην ζπληειεζηή 

απφζβεζεο, ηνλ νπνίν πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ε επηρείξεζε απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο 

επελδχζεηο, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ ηεο. 

 

Μηα επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην δηελεθέο κε ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

κπνξεί, φπσο ππνζέζακε ζηα ππνδείγκαηα DDM θαη ηεο FCFE, αλ 

απνηηκεζεί κε ην ππφδεηγκα ζηαζεξήο αλάπηπμεο. Άξα: 

 

  = 
     

      
 

Όπνπ,    ε αμία ηεο κεηνρήο,       ε πξνβιεπφκελε      ηνλ 

επφκελν ρξφλν      (1+g),      ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ θαη   ν ζπληειεζηήο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο. 

Σν      απνηειεί ην ειάρηζην πνζνζηφ απφδνζεο (rate of return) πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Σν θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ εμαξηάηαη απφ ηηο πεγέο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, 

απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαινγίεο ηνπο ζηα ζπλνιηθά ελδεδπκέλα θεθάιαηα θαη 

απφ ηα αληίζηνηρα θφζηε ηνπο. Δπνκέλσο, ην      ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

      =  
      

            
 ×    +   

    

            
×   (1-Tax Rate) 
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Όπνπ,    ην εθηηκψκελν θφζηνο ίδησλ θεθαιαίσλ,    ην  εθηηκψκελν θφζηνο 

δαλεηζκνχ, ταθμικ  (weights)= νη αληίζηνηρεο αλαινγίεο ηνπ equity  θαη 

ηνπ debt ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (Αξηίθεο [2002]). 

 

1.4.2.5 Πνιπζηαδηαθά Μνληέια Πξνεμόθιεζεο ησλ Διεύζεξσλ 

Σακηαθώλ Ρνώλ.  

 

Όπσο ηνλίζακε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα νη εηαηξείεο αλάινγα κε ην 

ζηάδην αλάπηπμεο ζην νπνίν βξίζθνληαη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Πξνεμφθιεζεο ησλ 

Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ. Έρνπκε δχν εηδψλ κνληέια έλα γηα δχν 

πεξηφδνπο θαη έλα γηα ηξεηο πεξηφδνπο. 

 

1.4.2.5.1  Μνληέιν Απνηίκεζεο Γύν Γηαθνξεηηθώλ  Φάζεσλ . 

 

Σα κνληέια (two stage free cash flow models) φπσο θαη ηα αληίζηνηρά ηνπο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ κεξηζκάησλ πηνζεηνχλ δχν θάζεηο 

αλάπηπμεο. Σελ πξψηε πεξίνδν νη εηαηξείεο εκθαλίδνπλ έλαλ πςειφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ζηε δεχηεξε πεξίνδν 

αθνινπζνχλ έλαλ ρακειφ θαη πην θπζηνινγηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο γηα φιε ηελ 

κεηέπεηηα πνξεία ηεο εηαηξείαο. ε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κνληέια ζηελ 

πξνεμφθιεζε κεξηζκάησλ παξνπζηάδνληαη πην ζχλζεηα.  

 

Γχν είλαη νη  πην ζεκαληηθέο παξαιιαγέο θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

επξεία βάζε γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ. χκθσλα κε ηελ πξώηε 

παξαιιαγή ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ζηαζεξφο ζηελ πξψηε θάζε ηνπ 

κνληέινπ πξηλ πξνζεγγίζεη ην δηαηεξήζηκν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο 

θάζεο. Ζ δεύηεξε παξαιιαγή πηνζεηεί ηελ αληίιεςε ελφο ζπλερνχο κεησκέλνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο θαηά ην πξψην ζηάδην κέρξη απηφο λα πξνζεγγίζεη ην 

δηαηεξήζηκν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο θάζεο απηή ε παξαιιαγή κνηάδεη 

κε ην Ζ – κνληέιν πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

 

H γεληθή καζεκαηηθή εμίζσζε γηα ηελ πξψηε παξαιιαγή κε βάζε ηηο 

ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο είλαη ε εμήο: 

 

   ∑
     

(       ) 
   
    + 

  

(       ) 
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Όπνπ,    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,       νη πξνβιεπφκελεο 

ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηνλ ρξφλν t θαη       ην 

θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πςεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη    ε 

ηεξκαηηθή αμία κεηνρήο. 

Με    λα ζπκβνιίδεη ην ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ν 

νπνίνο ζα δηαηεξεζεί ζην δηελεθέο κεηά απφ ρξφλν n, ε ηεξκαηηθή αμία 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

  =
       

(         )
 

ηε δεύηεξε παξαιιαγή ζηελ πξψηε θάζε ππνζέηνπκε φηη ε εηαηξεία μεθηλά 

κε έλαλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ν νπνίνο θζίλεη γξακκηθά φιε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο πξψηεο θάζεο, ζηε δεχηεξε θάζε ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

παξακέλεη ζηαζεξφο θαη απνηειεί έλα θπζηνινγηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Ζ 

καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: 

  = 
     (    )

     
 +  

      (     )

     
 

Όπνπ,    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο,       νη ειεχζεξεο ηακηαθέο 

ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο  ζήκεξα,    ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

   ν ξπζκφο αλάπηπμεο δεχηεξεο πεξηφδνπ (δηελεθψο), κεηά ηα 2H έηε θαη 

   ν ξπζκφο αλάπηπμεο αξρηθά. 

 

1.4.2.5.2  Μνληέιν Απνηίκεζεο  Σξηώλ  Γηαθνξεηηθώλ Φάζεσλ. 

Όπσο θαη ζηα κνληέια απνηίκεζεο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ πξνεμφθιεζε 

ησλ κεξηζκάησλ έηζη θαη ζε απηά ππάξρνπλ δηαδνρηθέο θάζεηο ζηελ πνξεία 

ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Μία πξώηε παξαιιαγή είλαη απηή πνπ πηνζεηεί ην 

γεγνλφο φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο παξακέλεη ζηαζεξφο ζε θάζε κία απφ ηηο 

ηξεηο θάζεηο αιιά θαη δηαθνξεηηθφο απφ θάζε ζε θάζε. Μία δεύηεξε 

παξαιιαγή ππνζέηεη φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο παξακέλεη ζηαζεξφο αιιά 

ζπλάκα ζε αζπλήζηζηα πςειά επίπεδα θαηά ηελ πξψηε θάζε, ζηε δεχηεξε 

θάζε αθνινπζεί κηα ζπλερψο θζίλνπζα πνξεία θαη πξνζεγγίδεη έλαλ ζηαζεξφ 

θαη ρακειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο θάζεο ηνλ νπνίν  θαη 

δηαηεξεί. Υξεζηκνπνηψληαο ζε ζπλδπαζκφ ηνπο ηχπνπο ησλ δχν 
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πξνεγνχκελσλ κνληέισλ θάζε αλαιπηήο είλαη ζε ζέζεη λα πξνβεί ζε 

απνηίκεζε νπνηαζδήπνηε κεηνρήο εάλ πηνζεηεζεί απηφ ην κνληέιν ησλ ηξηψλ 

θάζεσλ φπσο έγηλε θαη ζηα κνληέια ηξηψλ θάζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη φκσο 

ζηελ πξνεμφθιεζε κεξηζκάησλ.    

 

1.4.3 ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΣΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΜΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΔ (Multiples Valuation) 

 

Ζ απνηίκεζε κε πνιιαπιαζηαζηέο (multiples valuation) είλαη κηα κέζνδνο 

ζπγθξηηηθήο απνηίκεζεο (relative valuation). Δίλαη ε πην επξχηαηα 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο απνηίκεζεο θαζψο επίζεο θαη ε πην απιή αθνχ 

γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνπο άππξνπο αθφκε επελδπηέο ελψ ν εκεξήζηνο 

νηθνλνκηθφο ηχπνο ζε θαζεκεξηλή βάζε δεκνζηεχεη απηνχο ηνπο δείθηεο γηα 

θάζε κεηνρή μερσξηζηά. Ζ αμία κηαο επηρείξεζεο ή κηαο κεηνρήο ππνινγίδεηαη 

ζπγθξίλνληαο κε θάπνηνπο δείθηεο πνπ ζεσξνχληαη ελδεηθηηθνί ηεο αμίαο. Ζ 

κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα 

έρνπλ παξφκνηεο αμίεο. Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζπλήζσο θιάζκαηα κεηαμχ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κηαο επηρείξεζεο. ηελ ζπλέρεηα απηνί νη δείθηεο 

ζπγθξίλνληαη (method of comparables)  είηε κε θάπνηα πξφηππα (benchmarks) 

πνπ ζπλήζσο είλαη ν κέζνο φξνο νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ηεο αγνξάο, είηε κε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη απφιπηα ζπγθξίζηκε απφ 

άπνςε ιεηηνπξγίαο θαη κεγέζνπο ή αθφκα θαη κε ζεσξεηηθά ηδαληθά πξφηππα. 

Μέζσ ησλ δεηθηψλ απηψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δνχκε εάλ ε κεηνρή κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ππεξηηκεκέλε, ζσζηά ηηκνινγεκέλε ή ππνηηκεκέλε. 

 

 

1.4.3.1  Ο δείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E). 

 

Ο δείθηεο  P/E απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν απνηίκεζεο θαη 

αμηνιφγεζε κεηνρψλ. Οξίδεηαη έρνληαο σο αξηζκεηή ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο 

κεηνρήο (market value) θαη σο παξαλνκαζηή ηα θέξδε αλά κεηνρή (earnings 

per share), φπνπ θαη ηα δχν ζηνηρεία απνηεινχλ κεηνρηθέο αμίεο. Δπνκέλσο: 

 

Σιμή/Κ ρδη   
            ή      ή 

               ή
 

 
Ο ιφγνο απηφο εθθξάδεη ην πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ νη επελδπηέο γηα ηελ απφθηεζε ηεο κεηνρήο γηα 

θάζε κηα επηπιένλ ρξεκαηηθή κνλάδα θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ε επηρείξεζε. Ο ππνινγηζκφο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 
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δπζθνιίεο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επεηδή ππάξρνπλ δηαθνξέο ζε εζληθφ 

επίπεδν σο πξνο ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ν 

δείθηεο εκθαλίδεη αξθεηέο παξαιιαγέο. 

 

1.4.3.2 Παξνπζίαζε δείθηε P/E. 

  

Ο δείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε γηα κία επηρείξεζε κε ζηαζεξή αλάπηπμε κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ έλα Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) 

ζηαζεξήο αλάπηπμεο. Γειαδή: 

   =   = 
   

(    )
, δηαηξψληαο ηα δχν κέιε κε Δ (earnings) έρσ: 

 

   

 
= 

   

(    )
 / E → 

  

 
 = 

   

 
 

 

(    )
 

 

Όπνπ, 
   

 
 (δειαδή κέξηζκα / θέξδε = ζπληειεζηήο πιεξσκήο κεξίζκαηνο = 

Dividend Payout Ratio). 

Όπνπ    ε παξνχζα αμία ηεο κεηνρήο, DPS   ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα 

αλά κεηνρή (dividend per share) επφκελεο πεξηφδνπ,    ην θφζηνο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη g ν πξνβιεπφκελνο ζηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο 

κεξηζκάησλ . 

 

Ο δείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε δηαλνκήο 

θεξδψλ θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Δηαηξείεο κε πςειφ δείθηε P/E  ραξαθηεξίδνληαη σο εηαηξείεο 

πςεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο κε πςειέο αλακελφκελεο κειινληηθέο ζεηηθέο 

ηακεηαθέο εηζξνέο θαη πςειφ ζπληειεζηή πιεξσκήο κεξηζκάησλ, ελψ 

εηαηξείεο κε ρακειφ δείθηε P/E  ζεσξνχληαη θαηά θαλφλα ΄΄ψξηκεο΄΄ 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πεξάζεη ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη βξίζθνληαη ζε 

ζηάδην ζηαζεξφηεηαο. 

 

Με βάζε ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ δχν πεξηφδσλ αλάπηπμεο 

κπνξεί λα δηαηππσζεί ν δείθηεο P/E  γηα κία εηαηξεία πςειήο θαη ζηαζεξήο 

αλάπηπμεο. Ο δείθηεο απμάλεηαη θαζψο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ 

απμάλεηαη. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο. Δπηπιένλ ν δείθηεο είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ξπζκνχ πςειήο αλάπηπμεο θαη είλαη ηδηαίηεξα 

επαίζζεηνο φηαλ ηα επηηφθηα είλαη ρακειά παξά πςειά. Απηφ γηαηί ε αλάπηπμε 
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παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο ζην κέιινλ θαη ε παξνχζα αμία απηψλ ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ είλαη κηθξφηεξε φηαλ   ηα επηηφθηα είλαη πςειά. Σέινο, επεξεάδεηαη απφ 

ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ κίαο επηρείξεζε κέζσ ηνπ θφζηνπο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ (Ks). 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ δπζθνιία 

ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ ζπκβάιεη θαη ην γεγνλφο φηη ν ππνινγηζκφο ησλ 

θεξδψλ αλά κεηνρή γίλεηαη κε βάζε ηελ πνιχπινθε ινγηζηηθή αξρή ηεο 

δεδνπιεπκέλεο βάζεο (accrual accounting) ε νπνία αλαγλσξίδεη ηα έζνδα 

θαηά ηελ ζηηγκή πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαη φρη ηελ ζηηγκή ηεο είζπξαμεο ησλ 

κεηξεηψλ (cash accounting).  

1.4.3.3 πγθξίζεηο.  

 

Ο δείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε δηαθέξεη κεηαμχ ρξφλνπ, αγνξψλ, θιάδσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη λα ειέγρνπκε ηηο δηαθνξέο ζηνλ θίλδπλν, ζηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζηνπο δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ. 

 

1.4.3.3.1 Γείθηεο ηηκήο / Κέξδε Γηαρξνληθά . 

 

πγθξίλνπκε ηνλ δείθηε P/E  κε βάζε κηα ηζηνξηθή κέζε ηηκή γηα λα 

απνθαζίζνπκε εάλ ε αγνξά είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε. Θα πξέπεη λα 

πξνζέμνπκε θαζψο ηα ζεκειηψδε κεγέζε φπσο ηα επηηφθηα, ε ακνηβή 

θηλδχλνπ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαη νη δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ κεηαβάιινληαη 

δηαρξνληθά θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ δείθηε P/E.   

  

1.4.3.3.2 Γείθηεο ηηκήο / Κέξδε κεηαμύ Υσξώλ.  

 

πγθξίλνπκε δείθηεο P/E  κεηαμχ ρσξψλ γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ νη αγνξέο 

είλαη ππεξηηκεκέλεο ή ππνηηκεκέλεο. Λφγσ ησλ ηεξάζηησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ σο πξνο ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη 

παξαπιαλεηηθά.  

 

1.4.3.3.3 Γείθηεο ηηκήο / Κέξδε Δπηρεηξήζεσλ Δλόο Κιάδνπ . 

 

Δπηιέγνπκε κηα νκάδα ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ θαη ππνινγίδνπκε ηνλ κέζν 

φξν ηνπ δείθηε P/E  γηα ηνλ θιάδν θαη ηνλ ζπγθξίλνπκε κε ηνλ δείθηε P/E  ηεο 

εηαηξείαο πνπ απνηηκάηαη. Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη πνιιά πξνβιήκαηα θαζψο 
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ν νξηζκφο ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ είλαη ππνθεηκεληθφο θαη  επηπιέσλ 

επηρεηξήζεηο κέζα ζηνλ ίδην θιάδν κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ θίλδπλν, ηα  ππνδείγκαηα αλάπηπμεο θαη ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε.  

 

 

1.4.3.3.4 Γείθηεο ηηκήο / Κέξδε Δπηρεηξήζεσλ Μίαο Αγνξάο . 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε κεγαιχηεξν  αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαζψο 

εξεπλνχκε φιε ηελ αγνξά, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε αθξίβεηα σο 

πξνο ηηο εθηηκήζεηο. Δπηπιένλ, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε εάλ 

επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ππννκάδα ηεο αγνξάο είλαη 

ππεξηηκεκέλεο ή ππνηηκεκέλεο.  

 

1.4.3.4 Παξαιιαγέο ηνπ δείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε. 

 

Παξφιν πνπ ν δείθηεο Σηκή πξνο Κέξδε είλαη ν πεξηζζφηεξν επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελνο πνιιαπιαζηαζηήο θεξδψλ, ππάξρνπλ θαη άιινη 

πνιιαπιαζηαζηέο θεξδψλ νη νπνίνη επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

αλαιπηέο. 

 

1.4.3.4.1 Γείθηεο Σηκήο / Κέξδε πξνο Ρπζκό Αλάπηπμεο PEG. 

 

Οη αλαιπηέο ζπγθξίλνπλ δείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε κε ηνλ πξνβιεπφκελν 

ξπζκφ αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ππεξηηκεκέλεο ή ππνηηκεκέλεο 

κεηνρέο. Δπηρεηξήζεηο κε δείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε ρακειφηεξνπο  απφ ηνλ 

πξνβιεπφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ζεσξνχληαη ππνηηκεκέλεο. Όηαλ 

αλαδεηνχκε θιάδνπο πςειήο αλάπηπμεο ν δείθηεο καο βνεζά λα βξνχκε ηηο 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ αλάπηπμε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ δηαίξεζε ηνπ δείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε δηα ηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ 

αλάπηπμεο καο δίλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε. Δπνκέλσο: 

 

Δε κτησ PEG = 
           ή            

       ό          ό           
 φπνπ ,  

Προβλεπόμενοσ Ρυθμόσ Αν πτυξησ   ROE (1 - POR) 
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Ο ξπζκφο αλάπηπμεο αλαθέξεηαη ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ θεξδψλ αλά 

κεηνρή. Έρνπκε πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ δείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε . Αλάινγα 

κε ηε βάζε πνπ νξίδνπκε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ζα επηιέμνπκε θαη ηελ 

θαηάιιειε παξαιιαγή ηνπ δείθηε γηα λα ηελ εθαξκφζνπκε ζηνλ δείθηε  PEG.  

Με δεδνκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο φηαλ απμάλεηαη ην πνζνζηφ δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ (POR) ηφηε ζα απμάλεηαη θαη ν δείθηεο PEG. Όηαλ ζπγθξίλνπκε 

επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν θηλδχλνπ κέζα ζηνλ ίδην θιάδν ηφηε 

επηρεηξήζεηο κε απμεκέλν θίλδπλν ζα εκθαλίδνπλ κεησκέλν δείθηε PEG κε 

δεδνκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο. 

 

1.4.3.4.2 ρεηηθόο δείθηεο Σηκήο /  Κέξδε. 

 

Δίλαη ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε P/E θαη ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ δείθηε ζε επίπεδν 

αγνξάο. Γειαδή: 

χετικόσ Δε κτησ P/E   
              

   

 
             

               
 

 
       

  

Δθαξκφδεηαη κε δχν ηξφπνπο. πγθξίλσ ηνλ δείθηε κε ηζηνξηθέο ηηκέο ή 

ζπγθξίλσ δείθηεο εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. 

Απηφο ν ηξφπνο επηηξέπεη ζπγθξίζεηο φηαλ νη δείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε ζε 

δηάθνξεο αγνξέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.  

 

1.4.3.4.3 Σηκή /  Μειινληηθά Κέξδε. 

 

Ο δείθηεο  P/E δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθά θέξδε (δεκηέο). Γηα λα απνθχγνπκε απηφ ην πξφβιεκα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα κειινληηθά θέξδε αλά κεηνρή ζε έλαλ κειινληηθφ ρξφλν. 

Τπνινγίδνπκε ηνλ δείθηε γηα ηηο ζπγθξηλφκελεο επηρεηξήζεηο γηα 

πξνβιεπφκελα θέξδε αλά κεηνρή κεηά απφ πέληε ρξφληα. Δάλ  κεηά απφ απηφ 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν, ίδηα αλάπηπμε θαη 

POR  επηρεηξήζεηο κε ρακειφ δείθηε ζα είλαη ππνηηκεκέλεο. 

 

 

1.4.3.5 Γείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV). 

 

Ζ αγνξαία αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο αληαλαθιά ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο. Ζ 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

“ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΤΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ’’ 

 2014

 

 
41 

αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Ζ ινγηζηηθά αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη 

ε ηηκή θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ 

ππνρξεψζεσλ είλαη ε αμία έθδνζεο κείνλ ην εμνθιεκέλν κέξνο, δειαδή ην 

αλεμφθιεην κέξνο ησλ αξρηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ αληαλαθιά ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ, κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά 

απφ ηελ αγνξαία αμία ηνπ, εάλ ε θεξδνθνξία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κεηαβιεζεί 

ζεκαληηθά απφ ηελ ζηηγκή ηεο θηίζεο ηνπ. 

 

Ο δείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο αγνξαίαο ηηκήο 

ηεο κεηνρήο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά κεηνρή: 

 

Δε κτησ Σιμήσ προσ Λογιςτική Αξ α = 
            ή      ή 

        ή                               ή
 

Όηαλ έρνπκε δηαθνξεηηθά είδε κεηνρψλ, ε ηηκή αλά κεηνρή κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα δηαθνξεηηθά είδε κεηνρψλ θαη είλαη δχζθνιν λα θαηαλείκνπκε 

ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ  κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ κεηνρψλ. Δπηπιένλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζηνλ αξηζκεηή ηνπ δείθηε ε ηηκή αλά κεηνρή αλαθέξεηαη 

κφλν ζηηο θνηλέο κεηνρέο. 

Γηα λα απνθχγνπκε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα έλαο άιινο ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε P/BV είλαη δηαηξψληαο ηε ζπλνιηθή αγνξαία αμία ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αμίεο αλά κεηνρή. Γειαδή: 

Δε κτησ Σιμήσ προσ Λογιςτική Αξ α Ίδιων Κεφαλα ων   
                              

        ή                      
 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλαιπηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ πιένλ πξφζθαηε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, φκσο θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κέζν φξν ηνπ 

ηειεπηαίνπ ρξφλνπ ή ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζην ηέινο ηεο 

ηειεπηαίαο ρξήζεο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην κέηξν ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ίδησλ θεθαιαίσλ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ε αγνξαία αμία ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

(options) θαη αλ πξνζηεζεί ζηελ αγνξαία  αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. 
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1.4.3.5.1  Παξνπζίαζε δείθηε P/BV. 

Ζ αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κε βάζε ην ππφδεηγκα πξνεμφθιεζεο 

κεξηζκάησλ ζηαζεξήο αλάπηπμεο κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο: 

   =   = 
   

(    )
 φπνπ, DPS = (EPS)*(Payout ratio), πξνθχπηεη   

  = 
(   )             

(    )
 

Ζ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ νξίδεηαη σο εμήο: 

ROE = EPS / Book Value of Equity (Λογιςτική αξ α  διων 

κεφαλα ων) 

Δπνκέλσο, ε ηξέρνπζα ηηκή κεηνρήο νξίδεηαη σο εμήο: 

  = 
(   ) (  )             

(    )
 θαη δηαηξψληαο κε ην          : 

 

  
 = PBV = 

(   )             

(    )
 

Αλ νξίζνπκε ηελ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ σο ROE = EPS / BV, ν 

δείθηεο ηηκήο πξνο ινγηζηηθή αμία θεθαιαίσλ κπνξεί λα γξαθηεί σο εμήο: 

PBV = 
(   ) (   )             

(    )
 

Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο PBV είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο απφδνζεο ίδησλ 

θεθαιαίσλ, ηνπ πνζνζηνχ δηαλνκήο θεξδψλ θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο 

θεξδψλ, ελψ είλαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν g = (1 – Payout ratio)*ROE ζα έρνπκε ην εμήο: 

PBV = 
      

(    )
 

πκπεξαζκαηηθά, ν δείθηεο PBV επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ηελ απφδνζε 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη απφ ην θφζηνο ηνπο, κε κηα πηψζε ηεο απφδνζεο λα 

πξνθαιεί πηψζε ηνπ δείθηε θαη κηα άλνδν ηνπ θφζηνπο λα πξνθαιεί πηψζε 

ηνπ δείθηε. Ο δείθηεο PBV θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ απφδνζεο 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηνπο. Δάλ ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ππεξβαίλεη ην θφζηνο ηνπο, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζα μεπεξλά ηε 
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ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά κεηνρή θαη ν δείθηεο ζα είλαη 

κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. Δπνκέλσο, ε κεηνρή ζα πσιείηαη ζε πςειφηεξε 

ηηκή απφ ηε ινγηζηηθή αμία. Δάλ ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη 

ρακειφηεξε απφ ην θφζηνο ηνπο, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε 

ινγηζηηθή αμία αλά κεηνρή θαη ν δείθηεο ζα είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδνο. 

Δπνκέλσο, ε κεηνρή ζα πσιείηαη ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηε ινγηζηηθή αμία. 

 

1.4.3.5.2  πγθξίζεηο.  

Έρνληαο σο βάζε ηνλ δείθηε Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ 

εμεηάδνπκε ηξηψλ εηδψλ ζπγθξίζεηο, ζπγθξίζεηο επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ, 

ζπγθξίζεηο επηρεηξήζεσλ κίαο αγνξάο θαη δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο 

επηρεηξήζεσλ. 

 

1.4.3.5.2.1 Γείθηεο Σηκήο /  Λνγηζηηθή Αμία Δπηρεηξήζεσλ Δλόο 

Κιάδνπ. 

 

Τπνινγίδνπκε ηνλ κέζν δείθηε κε βάζε κηα νκάδα ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηνλ δείθηε ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο κε 

βάζε ην κέζν δείθηε. Οη  επηρεηξήζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ 

ξπζκφ αλάπηπμεο, δείθηεο δηαλνκήο, επίπεδα θηλδχλνπ θαη απφδνζε ίδησλ 

θεθαιαίσλ. 

 

Ο νξηζκφο ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ππνθεηκεληθφο. Αθφκα θαη 

επηρεηξήζεηο κέζα ζηνλ ίδην θιάδν κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζην κείγκα εξγαζηψλ, 

ηνλ θίλδπλν θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, αθφκα θαη αλ 

ε επηινγή ησλ ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κπνξεί λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηα ζεκειηψδε κεγέζε. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ είλαη απηέο πνπ νη 

δείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο 

απνδφζεηο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα θάλνπκε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ε κέζνδνο κήηξαο (matrix approach) θαη ε 

παιηλδξφκεζε θιάδνπ (industry regression).  

 

1.4.3.5.2.2 Γείθηεο Σηκήο /  Λνγηζηηθή Αμία Δπηρεηξήζεσλ Μίαο Αγνξάο. 

  

Τπνινγίδνπκε πσο απνηηκνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά θαη 

έηζη πξνβιέπνπκε δείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ γηα 

κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο. Δθαξκφδνπκε γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνιιψλ 
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κεηαβιεηψλ φπνπ ν δείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ είλαη 

ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ελψ ν θίλδπλνο, ε αλάπηπμε, ε απφδνζε ίδησλ 

θεθαιαίσλ θαη δείθηεο δηαλνκήο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

 

 

1.4.3.5.2.3 Γείθηεο Σηκήο /  Λνγηζηηθή Αμία Γηαρξνληθά . 

 

Ο δείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξφλν θαζψο ε 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κεηαβάιιεηαη. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη 

απνδφζεηο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ απμάλνληαη ζα δνπλ ηνπο δείθηεο Σηκήο πξνο 

Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ λα απμάλνληαη θαη ην αληίζηξνθν. Δπίζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο κήηξαο (matrix approach).  

 

 

1.4.4  ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΑ ΟΠΟΗΑ  

ΒΑΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Residual Earnings Model) 

Ζ πξσηαξρηθή ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ήηαλ ε 

ρξεζηκνπνίεζε ινγηζηηθψλ κεγεζψλ φπσο ε θαζαξή ζέζε (book value of 

equity) θαη ηα κε θαλνληθά θέξδε (abnormal earnings) ζην Μνληέιν 

Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM). Ζ ζεσξία μεθίλεζε απφ ηνπο Preinreh 

[1938], Edwards θαη Bell [1961] θαη  Peasnell [1981] νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο κία 

ζπλάξηεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ησλ κειινληηθψλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ κέηξεζε ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηνπο 

ππάξρνληεο θνξείο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη γηα ηελ απνηίκεζε κεκνλσκέλσλ 

κεηνρψλ. 

Σν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα ηζνχηαη κε ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο (net 

income) εάλ απφ απηά αθαηξεζεί ην θφζηνο επθαηξίαο (opportunity cost). 

Δπίζεο ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα νξίδεηαη σο ην θαζαξφ ιεηηνπξγηθφ 

εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε πάλσ απφ ηελ ειάρηζηε 

απαηηνχκελε απφδνζε επί ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ. Γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηφ ην πφζν κεγάιε ζεκαζία έρεη ε έλλνηα ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο είηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο είηε 

ζηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ 

απνηειέζκαηνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο παξνπζηάδεηαη κφλν 

ην θφζηνο δαλεηζκνχ σο έμνδν κε ηελ κνξθή ησλ ηφθσλ πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλε ε νπνηαδήπνηε εηαηξεία λα πιεξψζεη γηα ηα μέλα θεθάιαηα πνπ 

έρεη δαλεηζηεί. Γελ παξνπζηάδεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ην θφζηνο ησλ ίδησλ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

“ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΤΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ’’ 

 2014

 

 
45 

θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ κία επηρείξεζε λα παξνπζηάδεη ζεηηθφ θαζαξφ 

απνηέιεζκα αιιά λα κελ δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο αθνχ είλαη 

πηζαλφλ απηφ λα κελ ππεξβαίλεη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο (cost of 

equity). Ζ αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ κεηφρσλ δειαδή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αμίαο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζηελ επηρείξεζε, απνηειεί ηνλ 

θχξην ζηφρν ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

1.4.4.1   Παξνπζίαζε ππνδείγκαηνο . 

Σν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα κεηξά ην νηθνλνκηθφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο θαη 

φρη απιά ην ινγηζηηθφ θέξδνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε εάλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαιχςεη κε ην θαζαξφ 

απνηέιεζκα πνπ πέηπρε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ίδησλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ 

πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη. Έλαο απιφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο είλαη εάλ απφ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο 

(net income) αθαηξέζνπκε ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Δάλ ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί πξνλνκηνχρεο κεηνρέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηεο ζα πξέπεη 

απφ ην θαζαξφ εηζφδεκα λα αθαηξεζνχλ ηα κεξίζκαηα γηα ηνπο 

πξνλνκηνχρνπο κεηφρνπο. Μία άιιε κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο είλαη εάλ αθαηξέζνπκε απφ ην ιεηηνπξγηθφ 

θέξδνο ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ θφξνπο (NOPAT) ην γηλφκελν ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ επί ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θαη μέλσλ 

θεθαιαίσλ πνπ θέξνπλ ηφθνπο. Γειαδή: 

Τπολειμματικό ειςόδημα   NOPAT – (WACC × Κεφ λαιο) 

Σν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα θαλεξψλεη ηελ αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο εάλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαιχπηνπλ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ θέξδε κεγαιχηεξα απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

θεθαιαίσλ ζα πξέπεη καθξνπξφζεζκα λα παξνπζηάδνπλ αμία κεγαιχηεξε 

απηήο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Αληίζεηα επηρεηξήζεηο  πνπ παξνπζηάδνπλ θέξδε 

κηθξφηεξα απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

καθξνπξφζεζκα ζα παξνπζηάδνπλ αμία κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία θαη 

δελ ζα δεκηνπξγείηαη αμία γηα ηνπο κεηφρνπο. Σν κνληέιν ηεο απνηίκεζεο κε 

βάζε ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα (Residual Earnings Model) ππνινγίδεη ηελ 

εζσηεξηθή αμία ηεο θάζε κεηνρήο έρνληαο σο βάζε ηελ παξνχζα ινγηζηηθή 

αμία αλά κεηνρή θαη πξνζζέηνληαο ηελ λέα αμία γηα θάζε κεηνρή 

πξνεμνθιψληαο ηα κειινληηθά αλακελφκελα ππνιεηκκαηηθά εηζνδήκαηα. Ζ 

γεληθή καζεκαηηθή εμίζσζε είλαη ε εμήο: 
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   =    + ∑
   

(    ) 
 
     θαη γλσξίδνληαο φηη        - Ks ×      

έρνπκε: 

   =    + ∑
       ×     

(    ) 
 
    , φπνπ 

   είλαη ε παξνχζα αμία αλά κεηνρή ,    ε παξνχζα ινγηζηηθή αμία αλά 

κεηνρή,    ε αλακελφκελε ινγηζηηθή αμία αλά κεηνρή ηνλ ρξφλν t, Ks ην 

θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ,    ηα αλακελφκελα θέξδε αλά κεηνρή ζην 

ρξφλν t θαη     ην αλακελφκελν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα αλά κεηνρή ζηελ 

ρξνληθή πεξίνδν t.  

Τπάξρεη θαη κηα δεύηεξε παξαιιαγή γηα ηελ καζεκαηηθή εμίζσζε ηνπ 

κνληέινπ ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ησλ Feltham θαη Ohlson [1995] 

φπνπ ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

    = ( OE   ) ×      

Αληηθαζηζηψληαο ηελ παξαπάλσ γεληθή καζεκαηηθή εμίζσζε πξνθχπηεη  ν 

παξαθάησ καζεκαηηθφο ηχπνο: 

   =    + ∑  ( 
    OE   )  ×       /(    )   

Ζ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ROE (return on common equity) νξίδεηαη σο 

ηα θαζαξά θέξδε πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. Γειαδή:  

ROE =   /     άξα     ROE ×      αληηθαζηζηψληαο ζηνλ ηχπν ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο έρσ: 

      OE ×      - Ks ×      = ( OE – Ks) ×      

Παξαηεξνχκε φηη ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δχν 

ζπζηαηηθά (components). Σν  πξψην είλαη ην  OE θαη ην δεχηεξν ε ινγηζηηθή 

αμία (ΒV). Απηά ηα δχν ζπζηαηηθά απνηεινχλ νδεγνχο  κε θαλνληθψλ θεξδψλ 

(residual earnings drivers) (Penman [2004]). Δάλ απμήζνπκε ην  OE πάλσ 

απφ ην θφζηνο θεθαιαίσλ ή απμάλνληαο ηελ ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηνπο.  

Ο Ohlson [1995] αλέπηπμε έλα κνληέιν κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνζπάζεζε λα 

αλαιχζεη ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (persistence 

of Abnormal Earnings). Μέζσ καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ (κέζνδνο Linear 
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Information Dynamics) απέδεημε φηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί κέζσ ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε  

άιιεο πιεξνθνξίεο. Μέζσ ηεο κεζφδνπ LID είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέςνπκε 

ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα ηεο επφκελεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ κέζσ ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο παξνχζαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ  ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

δελ θαηαγξάθνληαη ζηηο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη είλαη 

δχζθνιν λα ηηο αλαθαιχςεη ν επελδπηήο. O Ohlson αλέπηπμε ην κνληέιν ηνπ 

κεηαηξέπνληαο ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ κειινληηθνχ Δηζνδήκαηνο 

(RIM) ζην νπνίν ε αμία κηαο επηρείξεζεο ηζνχηαη κε ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ θαη ην πξνεμνθιεκέλν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα. 

Πξνζδηφξηζε ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο ζαλ κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (BV), ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 

(RI) θαη κηαο κεηαβιεηήο ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

Ο Ohlson γηα λα αλαπηχμεη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έθαλε ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

The Present Value Relation: Τπέζεζε φηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ κεξηζκάησλ  πνπ 

ζα δψζεη ε επηρείξεζε πξνεμνθιεκέλσλ θαηά ην ειεχζεξν θηλδχλνπ επηηφθην.  

The Clean Surplus Relation: Τπέζεζε φηη νη κεηαβνιέο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ νθείινληαη ζηα ινγηζηηθά θέξδε θαη ζηα κεξίζκαηα: 

  =    +    -    (1) 

Όπνπ,    = ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζην ρξφλν t,    = θέξδε ηνπ 

ρξφλνπ t-1,    = πιεξσηέα κεξίζκαηα ηνλ ρξφλν t. χκθσλα κε ηνλ Ohlson, ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηνλ ρξφλν t-1 πνιιαπιαζηαζκέλε κε ην 

ειεχζεξν θηλδχλνπ επηηφθην, καο δίλεη  ηα θαλνληθά θέξδε (normal earnings). 

Ωο κε θαλνληθά θέξδε (abnormal earnings) νξίδεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

θεξδψλ ηνλ ρξφλν t κείνλ ηα θαλνληθά θέξδε: 

   =     -    × r (2) 

Linear Information Dynamics: Τπέζεζε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξφληνο 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ κειινληηθνχ δίλεηαη απφ ηελ δηαθνξά 

ησλ accounting earnings (ινγηζηηθψλ θεξδψλ) θαη ησλ normal earnings 

(θαλνληθψλ θεξδψλ). Ωο θαλνληθά θέξδε θαζνξίδεη ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ επί ην ειεχζεξν θηλδχλνπ επηηφθην. Υξεζηκνπνίεζε ηηο 

παξαθάησ εμηζψζεηο: 

     =     ×    +    +        (3) 

     =    × γ +        (4) 
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Όπνπ,    = κε θαλνληθά θέξδε,    = κεηαβιεηή ησλ επηπιέσλ πιεξνθνξηψλ 

ηνλ ρξφλν t,     = ζπληειεζηήο ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ κε θαλνληθψλ 

θεξδψλ (0<   <1), γ = ζπληειεζηήο ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ κε θαλνληθψλ 

θεξδψλ (0< γ <1),              = παξάγνληεο ιάζνπο φπνπ γηα t ≥ 1 είλαη 

απξνζδηφξηζηεο κεηαβιεηέο. Οη ζπληειεζηέο     θαη γ είλαη γλσζηνί θαη 

ζηαζεξνί φξνη θαη πξέπεη λα ηεξνχλ ην θξηηήξην λα κελ είλαη αξλεηηθνί θαη λα 

είλαη κηθξφηεξνη ηνπ έλα.   

Οη εμηζψζεηο (1) θαη (2) ζε ζπλδπαζκφ κε ην DDM καο δίλεη ην εμήο κνληέιν: 

   =     +       +      

Όπνπ,    =  ε αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ t,     = 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ t,    = ηα κε 

θαλνληθά θέξδε αλά κεηνρή ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ t,    = άιιεο κε ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην 

ηέινο ηνπ ρξφλνπ t. 

Πνιινί εξεπλεηέο (Dahmash [2013], Coelho θαη Lopes [2011])  κέζσ έξεπλαο 

θαηέιεμαλ φηη ε αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ κέζα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη κία επηρείξεζε κπνξεί λα καο παξέρεη ηελ ρξήζηκε 

επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη ζην κνληέιν ηνπ Ohlson ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε δηαηεξεζηκφηεηα ή κε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο.   

Μεηαμχ ησλ θιάδσλ ππήξραλ δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ. Κάζε θιάδνο καο παξέρεη 

δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. Καη’ επέθηαζε απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο  ηεο 

επηρείξεζεο 

Παξαηεξνχκε φηη, ζηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο DDM θαη  FCFE γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο αθνινπζνχκε ηελ δηαδηθαζία πξφβιεςεο ησλ 

κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ (κεξηζκάησλ, ππνιεηκκαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ 

πξνο ηνπο κεηφρνπο) θαη πξνζπαζνχκε λα ηηο πξνεμνθιήζνπκε ζην παξφλ κε 

βάζε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. ηελ κέζνδν RIM αθνινπζνχκε 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. Ξεθηλάκε  κε ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα θάλνπκε πξνζαξκνγέο ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο 

πξνεμνθιψληαο ηα κειινληηθά ππνιεηκκαηηθά εηζνδήκαηα ζην παξφλ ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά.  
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ΤΝΟΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο απνηίκεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πσο απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ Λνγηζηηθή κέζσ ηεο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο.  

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ζηελ καζεκαηηθή ηνπο κνξθή νη πνην 

δηαδεδνκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ζε γεληθέο γξακκέο απφ πνηα ζεκειηψδε κεγέζε 

επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν θαη  ην πψο απηά ηα κεγέζε  επεξεάδνπλ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

επηιεγκέλσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ζα κειεηήζνπκε ηα 

ζεκειηψδε απηά κεγέζε.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΥΙΑ   

2.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1.1  ΔΗΑΓΧΓΖ  

ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 παξνπζηάζηεθαλ νη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο 

επηρεηξήζεσλ ζηε καζεκαηηθή ηνπο κνξθή. ηελ παξνχζα ελφηεηα ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε επηιεγκέλε αξζξνγξαθία ε νπνία βαζίζηεθε ζε 

άξζξα απφ δηεζλή πεξηνδηθά. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο θαη ηηο κεηαβιεηέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ην θάζε κνληέιν ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηηκή κηαο κεηνρήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αμία ηεο  

επηρείξεζεο. Ζ αξζξνγξαθία ζα αλαιπζεί  ζηνπο εμήο ηνκείο: 2.1.2 Πψο 

νξηζκέλα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επεξεάδνπλ ηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο θαη θαη’επέθηαζε ηελ αμία ηεο, 2.1.3 Πσο ηα κνληέια 

απνηίκεζεο επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξκαηηθήο  αμίαο   θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, 

2.1.4 Μνληέια απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο  ζηφρνπ, 

ην  εθηηκψκελν ιάζνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο  ζηφρνπ θαη ηνπο θιάδνπο 

εθαξκνγήο ηνπο,  2.1.5 Δθαξκνγή ησλ κνληέισλ  απνηίκεζεο θαηά ηελ 

δεκφζηα εγγξαθή (IPO), 2.1.6  Κξηηηθή δηεξεχλεζε αξζξνγξαθίαο.  

 

 

2.1.2. Σα  ζεκειηώδε κεγέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηελ ηηκήο ηεο κεηνρήο. 

 

Ζ αμία κηαο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο  κπνξεί λα 

εθθξαζηεί ζε ζπλάξηεζε ησλ θεξδψλ (earnings) θαη ηεο ινγηζηηθήο ηεο αμίαο 

(book value) (Ohlson [1995]). Οη Collins , Maydew θαη Weiss [1997] ζε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζαλε ζε δείγκα 115.154 επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 

1953-1993 εμέηαζαλ ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ ηα θέξδε (earnings) θαη ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (book value)  λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ αμία 

κηαο επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εμέηαζαλ 

ηελ επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ θαη ηελ δπλακηθή πνπ 

εκθαλίδνπλ, κεκνλσκέλα αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο εμέηαζαλ παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα ηηο επεξεάζνπλ φπσο είλαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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(intangible assets),  κε επαλαιακβαλφκελα γεγνλφηα (nonrecurring items), 

αξλεηηθά θέξδε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε ηθαλφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο έρεη απμεζεί ηα 

ηειεπηαία 40 ρξφληα.  Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπκε θαη απφ ηνπο Ely θαη 

Waymire [1996], Francis θαη Schipper [1996], Lev θαη Zarowin [1999], Hayan 

[1995], Mary Hilston Keener  [2011] νη νπνίνη  θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

δελ ππάξρεη κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο  αμίαο κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ.  Παξφια απηά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ηα θαζαξά θέξδε ή 

θέξδε αλά κεηνρή ( bottom line earnings) εκθαλίδνπλ κεησκέλε δπλακηθή σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ινγηζηηθή 

αμία ε νπνία εκθαλίδεη απμεκέλε δπλακηθή.  Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί θαηά έλα 

κέξνο απφ ην φηη ηα  ηειεπηαία ρξφληα  φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ εκθαλίδεη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (intangible intensive 

firms). Ζ δπλακηθή θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε ζε 

intangible intensive firms παξά ζε non intangible  intensive firms. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεηαη αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε αξλεηηθά θέξδε (δεκηέο) θαζψο 

επίζεο θαη επηρεηξήζεσλ κε κεγάιν αξηζκφ κε επαλαιακβαλφκελσλ  

γεγνλφησλ. Απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ εκθαλίδεηαη 

κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαζψο επεξεάδεηαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ. Σέινο, ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηελ ινγηζηηθή αμία 

εκθαλίδεηαη λα είλαη αληίζηξνθνο αλάινγε κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 

Πνιιέο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

κεγεζψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο έρνπλ επηθεληξσζεί  ζηελ 

κειέηε ησλ ζηνηρείσλ   ησλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπληεξεηηθήο ινγηζηηθήο 

(conservative accounting systems) (Collins, Maydew θαη Weiss [1997], Lev 

θαη Zarowin [1999], Francis θαη  Schipper [1999], Goodwin θαη Ahmed [2006]). 

Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ε ινγηζηηθή αμία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ λα 

εκθαλίδεηαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαία αμία ηνπο. Πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε πσο νη ινγηζηηθέο κέζνδνη επεξεάδνπλ ηα ζεκειηψδε κεγέζε κηαο 

επηρείξεζεο θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο.  

Σα θέξδε εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή ζε επηρεηξήζεηο κε ζεηηθά θέξδε 

ρσξίο nonrecurring items ελψ αληίζεηα ε ινγηζηηθή αμία εκθαλίδεη κεγαιχηεξε 

δπλακηθή ζε επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά θέξδε  κε ή ρσξίο nonrecurring items. 

ε επηρεηξήζεηο κε ζεηηθά θέξδε θαη κε nonrecurring items νη δχν κεηαβιεηέο 

εκθαλίδνπλ ίδηα δπλακηθή.  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ έξεπλα ησλ Ben-Hsien Bao θαη 

Lynne Chow [1999]. Βαζίζηεθαλ ζην κνληέιν ηνπ Ohlson [1995] θαη ζηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη ε αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο Λατθήο 
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Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο φπνπ επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην  γηα 

λα εθδψζνπλ κεηνρέο πξνο μέλνπο επελδπηέο (B-shares) πξέπεη λα 

εηνηκάζνπλ δχν εηδψλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, κηα βαζηζκέλε ζηνπο 

εγρψξηνπο ινγηζηηθνχο θαλνληζκνχο θαη κηα κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (IASs).  Δμεηάζηεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δχν 

απηέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνηηκήζνπλ ηηο 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ (B share price). Υξεζηκνπνηήζεθε δείγκα εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1992-1996  φπνπ εθδίδνπλ κεηνρέο πξνο 

μέλνπο επελδπηέο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο , ε   δπλακηθή ησλ θεξδψλ θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ απμήζεθε 

κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Δπηπιένλ, ηα θέξδε θαη ε ινγηζηηθή αμία πνπ 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (IASs) εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε δπλακηθή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ζε 

ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνπ βαζίδνληαη ζηνπο εγρψξηνπο ινγηζηηθνχο 

θαλνληζκνχο. 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηακηαθέο ξνέο, ην 

ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα θαη νη ινγηζηηθέο αμίεο έρνπλ κηθξφηεξε δπλαηφηεηα 

σο πξνο ην λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηηκή κηαο κεηνρήο. Οη Ben-Hsien Bao θαη  

Da-Hsien Bao [2001] ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ρξεζηκνπνίεζαλ 

δείγκα 68 επηρεηξήζεσλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Σαηβάλ γηα ηελ 

πεξίνδν 1980-1995. Καηεγνξηνπνίεζε ηηο επηρεηξήζεηο κε βάζε κε ην εάλ ηα 

θέξδε ή ε ινγηζηηθή αμία πξνζδηνξίδεη θαιχηεξα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ απνηηκψληαη κε βάζε ηα θέξδε εκθαλίδνληαη λα είλαη 

κεγάιεο ειηθίαο θαη κεγέζνπο κε κηθξφ ξπζκφ πσιήζεσλ θαη απμεκέλεο 

επελδχζεηο θεθαιαίσλ ελψ αληίζεηα επηρεηξήζεηο πνπ απνηηκψληαη κε βάζε 

ηελ ινγηζηηθή αμία είλαη κηθξήο ειηθίαο θαη κεγέζνπο κε κεγάιν ξπζκφ 

πσιήζεσλ θαη απμεκέλεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ. Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

εκθαλίδεη λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο.  

ε έξεπλα ησλ Amir θαη Lev [1996], ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα 14 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ αζχξκαησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ πεξίνδν 1984-1993. Δμεηάζηεθε ην θαηά πφζν 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο είλαη ηα θέξδε, ε ινγηζηηθή αμία 

θαη νη ηακηαθέο ξνέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε επηηπρία ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο θαη ην εάλ ππάξρνπλ κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ππεξέρνπλ σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμειίζζνληαη κε 

γξήγνξν ξπζκφ θαη βαζίδνληαη ζηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο ηα θέξδε, ε 

ινγηζηηθή αμία θαη νη ηακηαθέο ξνέο δελ εκθαλίδνπλ κεγάιε δπλακηθή σο πξνο 
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ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (R&D, franchise, 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο) ηα νπνία εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζην 

λα εκθαληζηνχλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηα απνηηκεζνχλ. Δπίζεο νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ εκθαλίδνπλ κεγάια ‘’sales, general and 

administrative (SG&A) expenses’’ ηα νπνία απφ πνιινχο επελδπηέο 

ζεσξνχληαη σο επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο πειαηείαο θαη 

δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ νη νπνίεο ζα καο δψζνπλ ηακηαθέο ξνέο ζην 

κέιινλ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζην παξφλ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

απνηίκεζή ηεο.  

Σα κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ είλαη νη 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα πεξηνρή (δηαρσξίδεηαη ζε 

κεηξνπνιηηηθέο-αγξνηηθέο πεξηνρέο) - POPS θαη ν δείθηεο ζπλδξνκεηψλ πξνο 

POPS πνπ απεηθνλίδεη ηνλ βαζκφ δηείζδπζεο (penetration rate) - PEN. Σα 

θέξδε θαη νη ινγηζηηθέο αμίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα POPS εκθαλίδνπλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε δπλακηθή. 

Αλαιπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ ζηνπο 

θιάδνπο ηνπ πεηξειαίνπ  θαη θπζηθνχ αεξίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελλέα ζεκειηψδε 

κεγέζε γηα ηελ απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο  ινγηζηηθέο κεζφδνπο 

(full cost - successful effort)  θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

κπνξεί λα κελ είλαη ζπγθξίζηκα.   Οη Quirin,  Berry θαη O’Brien  [2000], ζε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε δείγκα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1993-

1996, εμέηαζαλ ην θαηά πφζν ηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε ζπλδένληαη κε ηελ 

απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ, βαζηδφκελνη ζε κνληέια σο πξνο ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο αιιά θαη σο πξνο ηηο απνδψζεηο ησλ κεηνρψλ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο.   

Σα ελλέα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αλαιπηέο γηα ηελ 

απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο ησλ 

πεηξειαίσλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη  ηα εμήο: Γηαθξηηηθέο ηακηαθέο ξνέο 

(discretionary cash flows),  Πεξηζψξην αλά ηζνδχλακν βαξέιη πεηξειαίνπ 

(margin per barrel of oil equivalent, BOE),  Απνηειεζκαηηθφηεηα παξαγσγήο 

(production efficiency): Κφζηνο εχξεζεο (finding cost) - Απνηειεζκαηηθφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο απνζεκάησλ (reserves replacement efficiency), Πξννπηηθή 

εθηίκεζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο (stock price appreciation potential): Ο δείθηεο 

αμίαο επηρείξεζεο (enterprise value) / θέξδε πξηλ απφ ηφθνπο, θφξνπο, έμνδα 

γηα DD&A (EBITDA) - Ο δείθηεο αμίαο επηρείξεζεο (enterprise value) / 
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Γηαθξηηηθέο ηακηαθέο ξνέο (discretionary cash flows) θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

(growth):  ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο - ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 

απνζεκάησλ -  δείθηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηα κνληέια πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο δηαπηζηψζεθε φηη θαη ηα ελλέα ζεκειηψδε κεγέζε έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο. Οη δηαθξηηηθέο 

ηακηαθέο ξνέο (discretionary cash flows) εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

δπλακηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο φπσο επεξεάδνληαη ηα έζνδα κηαο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, ηα ζεκειηψδε κεγέζε πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά θέξδε ( 

accounting earnings) θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο (book value of equity). Σέινο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο, ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή απφ ηα ινγηζηηθά θέξδε  

θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο κφλν αθνχ πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο. Ωο πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα ελλέα ζεκειηψδε κεγέζε έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδφζεσλ. Οη δείθηεο ηνπο ξπζκνχ αλάπηπμεο 

εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλακηθή. ηελ ζχγθξηζε ησλ ζεκειησδψλ 

κεγεζψλ κε ηα  ινγηζηηθά θέξδε ( accounting earnings) θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο 

(book value of equity) θαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ κε ηα  

ινγηζηηθά θέξδε ( accounting earnings) θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο (book value of 

equity) κεηά απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο εθάζηνηε ινγηζηηθέο κεζφδνπο, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ίδηα κε ηα κνληέια πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο.  

Οη Livnat θαη Zarowin [1999], εμέηαζαλ εάλ ν επηκεξηζκφο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ 

ζηα ζπζηαηηθά ηνπο έρεη κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο ηακηαθέο ξνέο θαη ηα accruals. Υξεζηκνπνίεζαλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο γηα 

λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ησλ απνδφζεσλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέιεμαλ ζην φηη ηα επηκέξνπο 

ζπζηαηηθά ησλ ηακηαθψλ ξνψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ επεξεαζκφ ησλ 

απνδφζεσλ.  

Δηζξνέο ηακηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο ελψ εθξνέο ηακηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε. Γεληθά νη ηακηαθέο ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εθηφο απφ πιεξσκέο θφξσλ)  έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδφζεσλ. Όζν αθνξά ηηο ηακηαθέο ξνέο 

απφ ρξεκαηνδνηήζεηο νη πιεξνθνξίεο εκθαλίδνπλ νξηζκέλε αζπκκεηξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έθδνζε ρξένπο (issuance of debt) απφ ηελ επηρείξεζε 

εκθαλίδεη ζεηηθή ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο φπσο θαη ε  έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ 

(issuance of common stock) θαη ηα κεξίζκαηα. Αληίζεηα ε έθδνζε 
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πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ (issuance of preferred stock) έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε 

κε ηηο απνδφζεηο. Σέινο, νη ηακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο δελ εκθαλίδνπλ λα επεξεάδνπλ άκεζα ηηο απνδφζεηο.  

Ο επηκεξηζκφο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ (net income)  κηαο επηρείξεζεο ζε 

ιεηηνπξγηθέο ηακηαθέο ξνέο θαη accruals δελ καο δίλεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο φζν αλαθνξά ηηο εηήζηεο απνδφζεηο. Αληίζεηα ν επηκεξηζκφο 

ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο καο δίλεη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηήζησλ απνδφζεσλ. 

Οη Garrod, Giner  θαη Larran [2000], ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα απφ 6.051 

επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηελ πεξίνδν 

1992-1996. Βαζηθφο ηνπο ζθνπφο ήηαλ λα  δηεξεπλήζνπλ ηελ δπλακηθή ησλ 

θεξδψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο , θπξίσο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ-ηακηαθψλ  

ξνψλ  απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο-accruals, σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο.  

Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνηίκεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηακηαθέο 

ξνέο καο δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο 

κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε ηεο. Απηφ νθείιεηαη φκσο ζην γεγνλφο 

ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ θεξδψλ παξά ζην απφιπην κέγεζνο ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ. Ο επηκεξηζκφο ησλ θεξδψλ ζηηο θχξηεο κεηαβιεηέο ηνπο (ιεηηνπξγηθά 

θέξδε, ηακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κηθξήο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο accruals) επεξεάδεη άκεζα ηηο ηακηαθέο ξνέο. Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Ohlson [1995], φπνπ ε δπλακηθή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη φρη απφ απηά 

θαζαπηά. Μεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο. Μηθξέο δηαθνξέο ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ θαη ησλ κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

accruals (>1 έηνπο). 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαηλφκελα παξνδηθφηεηαο (transient)  ζηα θέξδε 

κηαο επηρείξεζεο ε ινγηζηηθή αμία  εκθαλίδεη λα έρεη κεγαιχηεξε δπλακηθή γηα 

ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε ζρέζε κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί εάλ αληί γηα 

ηα θέξδε ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη ηηο ηακηαθέο  ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο δελ επεξεάδνληαη απφ θαηλφκελα 

παξνδηθφηεηαο ζηα θέξδε.  

ε έξεπλα ηεο Charitou [2010], ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα απφ επηρεηξήζεηο 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Γαιιίαο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ, ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Δμεηάζηεθε ε ζρέζε πνπ εκθαλίδνπλ ηα θέξδε θαη νη ηακηαθέο ξνέο σο πξνο 

ηελ αμία  κηαο επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζηαζεξά 

(permanent)  θαη κε ζηαζεξά (transitory) θέξδε. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα θέξδε θαη νη ηακηαθέο ξνέο κηαο 

επηρείξεζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ  ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ ζηελ Γαιιία θαζψο ιακβάλνληαη ακθφηεξα ππφςε απφ ηνπο 

επελδπηέο ζηηο απνθάζεηο επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ηα θέξδε εκθαλίδνπλ λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ζε ζρέζε 

κε ηηο ηακηαθέο ξνέο ζηελ αγνξά ηεο Γαιιίαο. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε κε ζηαζεξά θέξδε νη επελδπηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο 

ηακηαθέο ξνέο θαη ιηγφηεξε ζηα θέξδε. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηηο 

Αγγινζαμνληθέο ρψξεο. Τπάξρνπλ φκσο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο θαζψο ζηελ 

Γαιιία ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κε ζηαζεξά θέξδε ε δπλακηθή ηνπο 

κεηψλεηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο. 

Τπάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

ζηηο απνηηκήζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεγεζψλ. 

Οη Bartov, Goldberg, and Kim [2001], εμέηαζαλ ηελ δπλακηθή πνπ εκθαλίδνπλ 

ηα θέξδε θαη νη ηακηαθέο ξνέο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κηαο 

επηρείξεζεο. Υξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζην Ζλσκέλν 

βαζίιεην, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Γεξκαλία θαη ζηελ Ηαπσλία. Καηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα θέξδε έρνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο. 

Οη Charitou, Clubb θαη Andreou [2001], εμέηαζαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 

παξέρνπλ ηα θέξδε θαη νη ηακηαθέο ξνέο σο πξνο ηηο απνδφζεηο βαζηδφκελνη 

ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο. Πξψηνλ, εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο κνληκφηεηαο 

ησλ θεξδψλ θαη πψο επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο. Γεχηεξνλ, 

εμέηαζαλ ην θαηά πφζν ε αλάπηπμε ησλ θεξδψλ (market to book ratio) θαη ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ζε ηη βαζκφ ηελ 

επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ σο πξνο ηηο 

απνδφζεηο. Σξίηνλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη market to 

book ratio σο επηπιένλ κεηαβιεηέο θαη εμέηαζαλ ηελ δπλακηθή ηνπο σο πξνο 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε δείγκα 

επηρεηξήζεσλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηελ πεξίνδν 

1985-1993. 

  

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κε ζηαζεξά θέξδε (transitory earnings)  ε 

δπλακηθή ησλ θεξδψλ κεηψλεηαη σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο 

αιιά ηαπηφρξνλα δελ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δπλακηθήο ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ. Όζν αθνξά ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ θαηέιεμαλ ζην 
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ζπκπέξαζκα φηαλ έρνπκε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο (ρακειφ) απμάλεηαη 

(κεηψλεηαη) ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ θαη φζν απμάλεηαη (κεηψλεηαη) ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο,  κεηψλεηαη (απμάλεηαη) ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ. Όζν αθνξά 

ηηο ηακηαθέο ξνέο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζαθή. Όηαλ απμάλεηαη (κεηψλεηαη)  

ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ παξαηεξείηαη κείσζε (αχμεζε)  ζηελ 

δπλακηθή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη φζν απμάλεηαη (κεηψλεηαη) ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο δελ παξαηεξείηαη κείσζε (αχμεζε)  ηεο δπλακηθήο ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ φπσο έρεη παξαηεξεζεί ζε άιιεο έξεπλεο. Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

θαη market to book ratio εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απφδνζεο ζε αληίζεζε κε ηα θέξδε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο.  Σέινο, νη ηακηαθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδφζεσλ γηα ην έηνο πνπ αθνινπζεί θαη φρη γηα ην 

παξφλ έηνο.  

 

Ο Habib [2008], πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 

επηρεηξήζεσλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Εειαλδίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 1994-2004.  Δμέηαζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ κηαο επηρείξεζεο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο θαη ην θαηά 

πφζν επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ή κε ησλ 

θεξδψλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο.  

 

Σα θέξδε θαη νη ηακηαθέο ξνέο κηαο επηρείξεζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ    απνδφζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο επελδπηέο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπκε κε ζηαζεξά θέξδε (transitory earnings)  ε δπλακηθή 

ησλ θεξδψλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδφζεσλ κεηψλεηαη αιιά δελ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δπλακηθήο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. Όζν αθνξά ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ηακηαθέο ξνέο εκθαλίδνπλ 

λα έρνπλ κεγαιχηεξε  δπλακηθή ζε ζρέζε κε ηα θέξδε ζε επηρεηξήζεηο κε 

πςειή ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. ε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, φζν απμάλεηαη (κεηψλεηαη) ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο,  

κεηψλεηαη (απμάλεηαη) ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ. Σν  ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηηο 

ηακηαθέο ξνέο. Σέινο, φζν αθνξά ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο φηαλ έρνπκε πςειφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο (ρακειφ) απμάλεηαη (κεηψλεηαη) ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ. 

Όζν αθνξά ηηο ηακηαθέο ξνέο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζαθή. Όηαλ 

απμάλεηαη (κεηψλεηαη)  ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ παξαηεξείηαη κείσζε 

(αχμεζε)  ζηελ δπλακηθή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. 
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2.1.3 Μνληέια απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο - ηελ ηεξκαηηθή 

αμία –ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο. 

 

Οη Olsson θαη  Oswald [2000] εμέηαζαλ ηελ αμηνπηζηία ησλ κνληέισλ ηνπ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM),  Πξνεμφθιεζεο ησλ Σακηαθψλ Ρνψλ 

(DCF),  Πξνεμφθιεζεο ησλ Μεξηζκάησλ (DDM) σο πξνο ηα απνηειέζκαηα 

πνπ καο δίλνπλ. Υξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα ζρεδφλ 3.000 επηρεηξήζεσλ θαη 

βαζίζηεθαλ ζε πξνβιέςεηο 5 εηψλ γηα θάζε επηρείξεζε γηα ηελ πεξίνδν 1989-

93.  

Τπνιφγηζε ηελ ηεξκαηηθή αμία γηα θάζε κνληέιν γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία 

απφ ην 5ν έηνο έσο ην δηελεθέο. Βαζίζηεθε ζε δχν πεξηπηψζεηο: ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ηα ζεκειηψδε κεγέζε αλαπηχζζνληαη κε ξπζκφ 4% θαη ζηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε λα κελ  αλαπηχζζνληαη θαζφινπ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο ην  RIM καο δίλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα  DCF θαη   DDM σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ 

εθηηκήζεσλ. Ζ αλσηεξφηεηα απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ κνληέινπ είλαη ηα BV θαη RI. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη νη 

εθηηκήζεηο πνπ ζα πάξνπκε κε βάζε ην RIM ζα είλαη αθξηβέζηεξεο ζε ζρέζε 

κε ηα άιια δχν κνληέια φηαλ νη απνθιίζεηο ζην  BV πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ιηγφηεξν ζνβαξέο απφ ιάζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Σα κνληέια DCF θαη   DDM βαζίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο άξα επεξεάδνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο πξνβιέςεηο σο πξνο ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην  ζε αληίζεζε κε ην RIM ην νπνίν βαζίδεηαη ζην BV.  

Όζν αλαθνξά ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθάζηνηε 

επηρείξεζε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ εθηηκά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ RIM είλαη πην αμηφπηζηα ζε ζρέζε κε ηα DCF θαη   DDM 

θαζψο κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αμίαο βαζίδεηαη ζηελ πεξίνδν ησλ πξνβιέςεσλ  

θαη ιηγφηεξν ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο.  ηε πεξίπησζε πνπ ζην 

BV εμαηξνχληαη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ 

αμία (επελδχζεηο ζε R&D) ε κεησκέλε παξνχζα ινγηζηηθή αμία ζα 

ηζνζηαζκηζηεί κε κεγαιχηεξα RI ζην κέιινλ άξα δελ ζα επεξεάζεη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο. Δπηπιένλ, ζε επηρεηξήζεηο κε κεγάιεο επελδχζεηο ζε 

R&D ην RIM καο δίλεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν κνληέια 

Μεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε κεγάιεο επελδχζεηο  θαη κηθξέο  επελδχζεηο  ζε R&D 

ην RIM δελ εκθαλίδεη δηαθνξέο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεψλ ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εθαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε επηρεηξήζεηο κε  κεγάιεο επελδχζεηο  

ζε R&D.  
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Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κνληέια 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)   θαη Πξνεμφθιεζεο Σακηαθψλ Ρνψλ 

(DCF) δελ καο δίλνπλ ηζνδχλακα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ην RIM καο δίλεη πην αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη  Lundholm,  O’keef 

[2000], κέζσ έξεπλαο θαηέιεμαλ φηη θαη ηα δχν κνληέια καο δίλνπλ ίδηα 

απνηειέζκαηα αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο (πάλσ ζην νπνίν 

γίλεηαη ε έξεπλα) θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηφδσλ. Δπηπιένλ, ζπκπεξαίλεη φηη νη 

δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ κνληέισλ νθείινληαη ζε 

αλεπάξθεηα θαηά ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ, ηνπ ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο θαη ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ  θαη ηεο ρακέλεο 

ηακηαθήο ξνήο. 

Με ηελ ρξήζε ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ αμία ζην δηελεθέο 

θαη ηα δχν κνληέια ζα καο δψζνπλ ην ίδην απνηέιεζκα αλεμαξηήησο ηνπ θαηά 

πφζν ε αγνξά ζα ηηκνινγήζεη επαξθψο  ηα έζνδα, ηηο ηακηαθέο ξνέο θαη ηα 

κεξίζκαηα. Μπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κφλν ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ. 

Δπηπιένλ, φηαλ έρνπκε έλα δηαξθή ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο ζην δηελεθέο 

ηφηε κε ηελ ρξήζε ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο πάιη ζα έρνπκε ηζνδπλακία κεηαμχ 

ησλ κνληέισλ.  Βέβαηα ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε αγνξά κπνξεί λα 

πξνβιέπεη φηη ε επηρείξεζε ζα θηάζεη ζε κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε (steady 

state) ζε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ ζεκείν απφ απηφ πνπ πξνβιέπνπκε. Απηφ ζα 

νδεγήζεη ζε αλαθξίβεηα απνηειεζκάησλ αιιά ε ηζνδπλακία ησλ κνληέισλ ζα 

παξακείλεη ακεηάβιεηε. Σέινο, παξφιν φηη ην RIM βαζίδεηαη ιηγφηεξν ζηελ 

ηεξκαηηθή αμία θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θέξλεη ηελ αμία κπξνζηά ζηνλ ρξφλν 

εκθαλίδεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ην DCF. 

Καζψο νη πξνβιέςεηο απνηεινχλ πεπνηζήζεηο γηα ην ηη πεξηκέλνπκε ζην 

κέιινλ, φια ηα κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηνηρεία απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο 

πεξηκέλνπκε φια ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο επηρείξεζεο λα αλαπηχζζνληαη κε 

ηνλ ίδην ξπζκφ. Όηαλ ππνινγίδνπκε ηελ αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks)   θαη φηαλ ππνινγίδνπκε 

ηελ αμία φιεο ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχκε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ (WACC).  Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπ WACC βαζίδεηαη ζηηο ζσζηέο 

πξνβιέςεηο σο πξνο ηα ζηαζκηθά (weights)  ηνπ θφζηνπο ίδησλ θεθαιαίσλ 

(Ks)    θαη δαλεηζκνχ (Kd)    ηεο επηρείξεζεο θαζψο πξέπεη λα παξακέλνπλ 

ζηαζεξά ζην δηελεθέο.  Ο ιαλζαζκέλνο ππνινγηζκφο ηνπο ζα επεξεάζεη ηα 

απνηέιεζκα πνπ ζα πάξνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα κνληέια DCF θαη 

RIM γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο φιεο ηεο επηρείξεζεο.  

Σα κνληέια Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) θαη Πξνεμφθιεζεο  Σακηαθψλ 

Ρνψλ (DCF) έρνπλ ηελ ίδηα ζεσξεηηθή βάζε θαη γηα απηφ ην ιφγν πεξηκέλνπκε 
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λα καο δίλνπλ ην ίδην απνηέιεζκα σο πξνο ηελ απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ. 

Παξφια απηά πνιιέο κειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ηζρχεη 

πάληα ε ηζνδπλακία ησλ κνληέισλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλφο 

φηη πνιιέο θνξέο νη πξνβιέςεηο πνπ γίλνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο εθάζηνηε κεζφδνπο απνηίκεζεο κε ηνλ 

ζσζηφ ηξφπν είηε γηαηί θάζε αλαιπηήο κπνξεί λα βξίζθεη κηα κέζνδν πην 

εχρξεζηε ζε ζρέζε κε κηα άιιε (Plenborg,  [2002]) .  

Οη  ιαλζαζκέλεο ππνζέζεηο σο πξνο ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο (g) ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο επεξεάδνπλ άκεζα ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο. Σν κνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)  βαζίδεηαη ζηηο 

πξνβιέςεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη φρη ζηελ ηεξκαηηθή αμία άξα 

ζα καο δψζεη θαιιίηεξεο εθηηκήζεηο γηα ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε 

ην κνληέιν ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ (DCF), φηαλ γίλνληαη απζαίξεηεο 

ππνζέζεηο γηα ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σν Μνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Όηαλ εθαξκφζνπκε ηελ ζπληεξεηηθή ινγηζηηθή κέζνδν 

(conservative accounting) φπνπ γηα παξάδεηγκα επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D),  κπνξεί λα εκθαλίζνπλ απφδνζε ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE) κηθξφηεξν θαηά ηε αξρηθή επέλδπζε θαη κεγαιχηεξν ηηο 

επφκελεο ρξνληέο, ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ έμνδα ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνχο,  φπνπ θαη ζα  επεξεάζεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο. Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ επελδχζεηο ζε (R&D)  είλαη αβέβαηα, 

δελ αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη εμαηξνχληαη 

απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Με ην λα κελ ππνινγίδνπκε επελδχζεηο 

πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξνπλ έζνδα ζην κέιινλ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε 

ζην ROE θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο επέλδπζεο αιιά ζεηηθή επίδξαζε γηα 

ην κέιινλ (Cheng, Qiang [2005]). Ο ξπζκφο αλάπηπμεο επεξεάδεη ην κνληέιν 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο κφλν φηαλ έρνπκε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ  RI. ηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε έλαλ ξπζκφ αλάπηπμεο δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ 

ησλ πξνβιέςεσλ ηφηε φηαλ ην RI είλαη ζεηηθφ ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη 

ππεξηηκεκέλε - ππνηηκεκέλε εάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο – 

κηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ πξνβιέςεσλ. Όηαλ ην RI  είλαη αξλεηηθφ ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο ζα είλαη ππνηηκεκέλε - ππεξηηκεκέλε  εάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

είλαη κεγαιχηεξνο – κηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ πξνβιέςεσλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπκε ζεηηθέο ηακηαθέο ξνέο θαη ην θφζηνο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηφηε κε βάζε ην κνληέιν 

Διεχζεξσλ  Σακηαθψλ Ρνψλ   ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ππεξηηκεκέλε - 

ππνηηκεκέλε εάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο – κηθξφηεξνο απφ 

απηφλ ησλ πξνβιέςεσλ. 

Όζνλ αλαθνξά ην κνληέιν Πξνεμφθιεζεο Σακηαθψλ Ρνψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Τπφδεηγκα Διεχζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηελ Δπηρείξεζε 
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(FCFF), φηαλ ηα ζηαζκηθά (weights) δηαθέξνπλ απφ απηά ζε ζρέζε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (debt and equity) θαη ηα θφζηε 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks)    θαη δαλεηζκνχ (  )     παξακέλνπλ ζηαζεξά, 

παξαηεξνχκε φηη ην ππφδεηγκα ζα θαηαιήμεη ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. 

Σν WACC ζα είλαη κεγαιχηεξν-κηθξφηεξν απφ ην WACC κε βάζε ηηο 

πξνβιέςεηο φηαλ νη αλαινγίεο ησλ debt θαη equity ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξεο - κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

αλαινγίεο πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζηηο πξνβιέςεηο. Καζψο ην θφζηνο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (Ks)   θαη ηνπ δαλεηζκνχ (  ) παξακέλεη ζηαζεξφ νη απνηηκήζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζην κνληέιν ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο δελ επεξεάδνληαη. 

Έλα αθφκα ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε είλαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαζψο επεξεάδεη άκεζα ην θφζηνο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (Ks)  κέζσ ηνπ ζπληειεζηή beta - β. O ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη 

σο εμήο: 

       =      +(              ) 
    

      
 

Παξαηεξνχκε φηη φηαλ ε δνκή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

απνθιίλεη απφ ηελ δνκή πνπ έρεη βαζηζηεί ζηηο πξνβιέςεηο ηφηε επεξεάδεηαη 

άκεζα ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα νη 

απνηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην Μνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο λα 

κελ δίλνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κε βάζε ηα εθάζηνηε value drivers γηα 

θάζε κνληέιν, ην Μνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο βαζίδεηαη   ζηα ROE-

earnings θαη ην Μνληέιν ηεο Διεχζεξεο Σακηαθήο ξνήο ζε ηακηαθέο ξνέο. Σα 

βαζηθά ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ ROE κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ άκεζα ελψ πξέπεη λα θάλνπκε 

επηπιένλ αλάιπζε γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ηακηαθέο ξνέο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα νξηζκέλα ζηνηρεία λα παξαβιεθζνχλ θαη λα ράζνπκε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Με βάζε πνιιέο κειέηεο έρεη απνδεηρζεί φηη ηα ινγηζηηθά θέξδε 

καο δίλνπλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ κειινληηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο ηακηαθέο ξνέο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηα κνληέια απνηίκεζεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηα accruals λα θαηαιήγνπλ ζε πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

ηηο πξνβιέςεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πεξηέρνληαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ δχν κνληέισλ. 

Καηαλννχκε φηη καο ελδηαθέξεη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ 

σο πξνο ηελ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εχθνιε ρξήζε 

ηνπο ζε  θάζε κνληέιν θαη φρη ηα κνληέια απηά θαζαπηά (Penman, [2001]) .  

Όηαλ δεκηνπξγήζνπκε pro forma Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο – Ηζνινγηζκνχο, 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Σακηαθέο Ρνέο – ηα Μνληέια 
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Πξνεμφθιεζεο ησλ Σακηαθψλ  Ρνψλ (DCF) θαη Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο 

(RIM) ζα καο δψζνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αμία (γηα κηα αξθεηά 

κεγάιε πεξίνδν πξνβιέςεσλ). Σν ίδην ζα ζπκβεί εάλ ζε κηα κηθξή ρξνληθή 

πεξίνδν ππνινγίζνπκε ηελ ηεξκαηηθή αμία ηνπ θάζε κνληέινπ ψζηε λα 

πξνβιέςνπκε ηελ αμία ζην άπεηξν. Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη ηα ίδηα θαη ζηα 

δπν κνληέια. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φκσο φηη, πξψηνλ φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιέςεσλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κηα ζηαζεξή 

θαηάζηαζε (steady state)  θαη φηη δεχηεξνλ ελψ κέζσ ησλ πξνβιέςεσλ ζηνπο 

Ηζνινγηζκνχο θαη ηηο Κ.Α.Υ κπνξνχκε λα έρνπκε πξνβιέςεηο γηα ηηο ηακηαθέο 

ξνέο θαη ηα κεξίζκαηα, δελ κπνξνχκε λα έρνπκε πξνβιέςεηο γηα ηα έζνδα θαη 

ππνιεηκκαηηθά εηζνδήκαηα κέζσ πξνβιέςεσλ ζε ηακηαθέο ξνέο. 

 

 Απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ φπνπ θάζε ρξφλν 

εκθαλίδνπλ  αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο. Γλσξίδνπκε φηη νη ηακηαθέο ξνέο 

πξνθχπηνπλ εάλ απφ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα αθαηξέζνπκε ηα θφζηε 

επελδχζεσλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε 

απμάλνπλ ηα θφζηε ησλ επελδχζεψλ (θάλνπλ επελδχζεηο) ηνπο πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη ηακηαθέο ξνέο. Αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο δελ είλαη 

έλα αξλεηηθφ ζεκάδη θαζψο εάλ κηα επηρείξεζε απμάλεη ηηο επελδχζεηο ηηο ηφηε 

ζα εκθαλίδεη αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο γηα κηα πεξίνδν αιιά ζηελ ζπλέρεηα  ζα 

είλαη ζεηηθέο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαη κεδεληθά κεξίζκαηα, 

θαηαλννχκε φηη  ε απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ρξήζε ησλ Μνληέισλ 

Πξνεμφθιεζεο ησλ Σακηαθψλ  Ρνψλ (DCF) θαη Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ 

(DDM) είλαη αλέθηθηε. Υξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν πξνβιέςεσλ 

γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα. Αληίζεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

accruals γηα ηελ ίδηα πεξίνδν κπνξνχκε λα απνηηκήζνπκε ηελ επηρείξεζε 

κέζσ ηνπ κνληέινπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)  θαζψο απαηηνχληαη 

κφλν ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ.  

πκπεξαίλνπκε φηη γηα κηθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (2, 3, 5 έηε) πξνβιέςεσλ 

ην Μνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)  κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα.  

 

Ο Penman, δηαθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ  Lundholm, O’keef, [2001] θπξίσο ζε 

δχν ζεκεία. Πξψηνλ νη Lundholm and O’Keefe ζεσξνχλ φηη ηα κνληέια DCF, 

RIM καο δίλνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζην δηελεθέο. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο 

αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιέςεηο γηα κηθξφ αξηζκφ πεξηφδσλ (κέρξη 5 

έηε). Οη πξνβιέςεηο γηα ηα κεξίζκαηα γηα δηάζηεκα απφ 5 έσο 10 έηε δελ καο 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ησλ κεξηζκάησλ ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα φπσο γηα παξάδεηγκα κηα επηρείξεζε πνπ δελ δίλεη κεξίζκαηα θαη 

επαλεπελδχεη ηα θέξδε ηεο. Έηζη ηα κεξίζκαηα θαη ηα RI είλαη κεδεληθά άξα 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο κφλν κέζσ ηνπ RIM 

φπνπ ζα ρξεηαζηνχκε κφλν ην BV. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην DDM δελ 
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κπνξεί λα ππνινγηζηεί. Οη Lundholm and O’Keefe αληαπαληνχλ φηη κε ηελ 

πξνεμφθιεζε ηεο  BV γηα ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πεξηφδσλ πξνβιέςεσλ 

καο δίλεη ηελ ιχζε. 

 

 Γεχηεξνλ, κε ηελ ρξήζε ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο κνληέια ηα νπνία καο έδηλαλ 

ίδηα απνηειέζκαηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πεξηφδσλ ζα καο δίλνπλ θαη 

πάιη ίδηα απνηειέζκαηα. Ο Penman παξαζέηεη ην εξψηεκά ηνπ θαηά πφζν ζα 

έρσ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ην λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο είηε 

ζηηο ηακηαθέο ξνέο είηε ζηα RI. Οη Lundholm and O’Keefe αληαπαληνχλ φηη δελ 

έρεη ζεκαζία ην θαηά πφζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ησλ RI αιιά ην θαηά πφζν έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ 

ζεκειησδψλ κεγεζψλ. 

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο γηα ηα κνληέια DCF, RIM, θαη 

DDM είλαη πνιχ βαζηθφ λα γλσξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζην 

δηελεθέο ( Levin, Olsson [2000])  θαζψο εάλ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε κηα 

ζηαζεξή θαηάζηαζε (steady state) ηφηε φια ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο ζα 

παξακείλνπλ ζηαζεξά κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο.  Δάλ ππάξμνπλ αλσκαιίεο θαη 

δηαηαξαρηεί ε ζηαζεξή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ηφηε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζα πάξνπκε κε θάζε κνληέιν ζα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ην RIM καο δίλεη θαιιίηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην DCF 

θαζψο βαζίδεηαη ιηγφηεξν ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο  ηεξκαηηθήο αμίαο. 

 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Απζηξαιίαο ζε 

δείγκα 129 επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο Bailey, Brown, Potter θαη Wells [2008], 

παξαηεξήζεθε φηη ζην Μνληέιν Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) 

απαηηνχληαη πξνβιέςεηο γηα κεγάιν αξηζκφ πεξηφδσλ ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα ιάζνπο σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Αληίζεηα κε ηελ ρξήζε ηνπ Μνληέινπ Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (RIM)   παξαηεξήζεθε φηη δελ ρξεηάδνληαη πξνβιέςεηο γηα 

πνιιέο πεξηφδνπο θαζψο δελ είλαη ηφζν επαίζζεην ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ. ε κηθξφ αξηζκφ πεξηφδσλ εκθάληζε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε 

ζρέζε κε ην DDM σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο.  

Με ηελ ρξήζε ηεο ηεξκαηηθήο ην DDM εκθαλίδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα, ζε ζρέζε κε ηελ κε ρξήζε ηεο, σο πξνο  ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο. 

Σν RIM κε ηελ ρξήζε ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο εκθάληζε θαη απηφ  κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα, αιιά φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κε ρξήζεο ηεο δελ εμαξηάηαη 

απφ  ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηφδσλ θαζψο ζε κηθξφ αξηζκφ πεξηφδσλ εκθαλίδεη 

θαιά απνηειέζκαηα ζε αληίζεζε κε ην DDM φπνπ γηα λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα 

ιάζνπο απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνβιέςεσλ. 
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Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη ην DDM κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο κε κηθξέο απνθιίζεηο φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ηεξκαηηθή αμία κε 

βάζε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο γηα κεγάιν αξηζκφ πεξηφδσλ. Παξφια απηά ε 

ρξήζε ηνπ RIM κε βάζε ηελ ηεξκαηηθή αμία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ζα καο δψζεη θαιιίηεξα απνηειέζκαηα ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Απηφ απνηειεί θαη ην πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

θαζψο ν ππνινγηζκφο πξνβιέςεσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αξθεηά 

δχζθνινο θαη νη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο ελδηαθέξνληαη γηα ησλ ππνινγηζκφ 

ηεο αμίαο κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 έσο 5 εηψλ.  

Όζνλ αθνξά ην κνληέιν DCF, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ζαθή θαζψο ζε 

πνιιέο επηρεηξήζεηο παξαηεξνχληαη αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο πνπ φπσο 

ηνλίζηεθε παξαπάλσ δελ είλαη απαξαίηεηα έλα αξλεηηθφ ζεκάδη θαζψο κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί επελδχζεηο.  Απηφ φκσο θαζηζηά 

δχζθνιν ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαζψο δελ 

μέξνπκε πφηε νη ηακηαθέο ξνέο ζα επηζηξέςνπλ ζε ζεηηθφ πξφζεκν. 

 

2.1.4 Πξνζδηνξηζκόο ηηκήο ζηόρνπ - πνζνζηό ιάζνπο - θιάδνη 

εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ. 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Imam, Chan, Shah 

[2013], ειέγρζεζαλ αλαθνξέο δηεζλψλ επελδπηηθψλ νίθσλ γηα επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ( 

Down Jones Euro Stoxx Index) γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο 2005 κέρξη 

Ηαλνπάξηνο 2007. Σν δείγκα απνηειείην απφ επηρεηξήζεηο πνπ εγνχληαλ ζε 

θιάδνπο φπσο ηειεπηθνηλσλίεο, πγείαο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ  θ.α.  

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία Οιιαλδία 

θαη Ηζπαλία. Σν δείγκα απνηειείην απφ 62 αλαθνξέο φπνπ ειέγρζεζαλ σο 

εμήο: Αξρηθά εμεηάζηεθε πνηα ήηαλ ε πξνηίκεζε ησλ αλαιπηψλ σο πξνο ηα 

κνληέια απνηίκεζεο, ζηελ ζπλέρεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πάλσ απφ δχν κνληέια πην απφ απηά πξνζέγγηδε θαιχηεξα ηελ  ηηκή ζηφρν.  

Δμεηάζηεθαλ ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο ή πνιπζηαδηαθά  

κνληέια (DDM, DCF), ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε 

πνιιαπιαζηαζηψλ φπσο είλαη νη δείθηεο  P/E, P/BV (accrual based models) 

θαη πβξηδηθά κνληέια (βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ - ROE) 

φπσο είλαη πνιιαπιαζηαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απφδνζε θαη ην θφζηνο 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ πξνζαξκνζκέλα ζηνλ εθάζηνηε ξπζκφ αλάπηπμεο). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ 

εκέξα έθδνζεο ησλ αλαθνξψλ, γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ επεηεχρζεζαλ νη 

ηηκέο ζηφρνη ησλ κεηνρψλ.   
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Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο ππνζέζεηο: 

  : Οη αλαιπηέο πξνηηκνχλ ηα κνληέια απνηίκεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

ηακηαθέο ξνέο θαη φρη ζηελ ρξήζε πνιιαπιαζηαζηψλ (accrual based models). 

    Σα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο θαη ζηνπο 

πνιιαπιαζηαζηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ  θαιχηεξεο πξνβιέςεηο (κηθξφηεξν 

forecast error)  ζε ζρέζε κε ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθέο αμίεο 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ  (residual earnings, δείθηεο P/BV).  

  : Οη αλαιπηέο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε 

ηακηαθέο ξνέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε 

πνιιαπιαζηαζηέο.  

   : O ζπλδπαζκφο ησλ κνληέισλ ηεο ππφζεζεο    κπνξεί λα καο δψζεη πην 

αθξηβή απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ηηκή ζηφρν. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε φηη ηα κνληέια πνπ 

βαζίδνληαη ζε πνιιαπιαζηαζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε 

ζρέζε κε ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο θαηαξξίπηνληαο ηελ 

ππφζεζε   .  πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο P/E ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο εθηφο απφ ηνλ θιάδν ηεο ιηαληθήο πψιεζεο. 

Γεχηεξν αθνινπζεί ην DCF ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο εθηφο απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν θαη πγείαο θαη ηξίην ην 

πβξηδηθφ κνληέιν (βαζίδεηαη ζην ROE)  πνπ καδί κε Μνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (RIM) ρξεζηκνπνηήζεθαλ  κφλν ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. 

Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πάλσ απφ δχν κνληέια ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζε κηα  αλαθνξά θαη ην έλα απφ απηά είλαη ην DCF νη αλαιπηέο ηνπ έδεημαλ 

κεγαιχηεξε πξνηίκεζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνιιαπιαζηαζηέο βιέπνπκε φηη νη αλαιπηέο έδεημαλ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε 

ζηνλ δείθηε PE. 

Όζνλ αθνξά  ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρν ησλ 

κεηνρψλ παξαηεξνχκε φηη ιηγφηεξν δεκνθηιή κνληέια φπσο είλαη ν δείθηεο 

P/BV,  ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) 

θαη ην RIM, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηηκήο ζηφρνπ ελψ ν δείθηεο P/E θαη ην κνληέιν DCF εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε 

αθξίβεηα. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ σο πξνο 

ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ κνληέισλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ 

αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ δείθηε P/BV ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε P/E σο 

πξνο ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ, παξαηεξήζεθαλ ζε έξεπλα ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηνπ Σφθην (Park, Lee  [2003]). ε δείγκα 195 επηρεηξήζεσλ απφ 10 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο φπσο ησλ  θαηαζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκψλ, ηειεπηθνηλσληψλ, ρνλδξηθήο πψιεζεο, κεραλνθίλεησλ 
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νρεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ κεηαθνξάο, ηξνθίκσλ θ.α. ελψ ζα πεξηκέλακε φηη ε 

αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή γηα θάζε δείθηε ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ ζε θάζε θιάδν, ν δείθηεο P/BV εκθάληζε 

ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα πξνβιέςεσλ εθηφο απφ ηνπο θιάδνπο ησλ 

αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ηξνθίκσλ.  Μηα εμήγεζε είλαη φηη νη αλαιπηέο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε βάζε ζηελ νηθεηφηεηα ρξήζεο πνπ έρνπλ γηα θάζε κνληέιν αιιά 

θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. πκπεξαίλνπκε φηη κνληέια πνπ 

βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθνχο αξηζκνχο φπσο είλαη ην Μνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο, δίλνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Δπηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια 

πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθέο αμίεο θαη έηζη πεηπραίλνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ζηηο πξνβιέςεηο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί θαζψο απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη επθνιφηεξν λα απνηηκεζνχλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο αλαθνξέο  κνληέια κε 

βάζε ηακηαθέο ξνέο παξαηεξνχκε φηη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ηα ζπλδπάδνπλ 

κε ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε πνιιαπιαζηαζηέο θαη θπξίσο κε βάζε ηα 

έζνδα (earnings multiplies). Σν αληίζεην δελ ηζρχεη. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ελψ νη ηακηαθέο ξνέο είλαη πην αμηφπηζηεο σο πξνο ηελ απνηίκεζε 

κηαο επηρείξεζεο ηα έζνδα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε αλ 

θαη ε ρξήζε ησλ accruals απαηηνχλ ζσζηέο εθηηκήζεηο απφ ηνπο αλαιπηέο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ρξήζε θαη ησλ δχν κνληέισλ νη αλαιπηέο θάλνπλ θαιιίηεξε 

πξφβιεςε ηεο ηηκήο ζηφρνπ θαζψο νη πξνβιέςεηο ηακηαθψλ ξνψλ θαη εζφδσλ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα δίλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Οη αλαιπηέο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα δχν κνληέια 

ψζηε λα απνθχγνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ εάλ ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ μερσξηζηά. Παξφιν πνπ ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

πξνηίκεζε ζηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο 

θαζψο ζε απηά επηθεληξψλνληαη νη επελδπηέο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

Ο Doron Nissim [2012], ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε εμέηαζε ην θαηά 

πφζν ε ζρεηηθή απνηίκεζε κπνξεί λα καο δψζεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα 

ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ. ην δείγκα ηεο έξεπλαο ηνπ ρξεζηκνπνίεζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Ζ.Π.Α. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηνλ θιάδν ησλ 

αζθαιίζεσλ ζε αληίζεζε κε ηνπο κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο θιάδνπο ε 

επηθξαηέζηεξε κέζνδνο απνηίκεζεο είλαη ν δείθηεο P/BV θαη φρη ν δείθηεο 

P/E. Δπηπιένλ, γηα λα έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ ινγηζηηθή αμία 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην Accumulated other 

comprehensive income (AOCI). Όζν αθνξά ηα έζνδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

έζνδα πξηλ απφ ηα special items κπνξεί λα βειηηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

απνηίκεζε αιιά ε παξάβιεςε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ  θεξδψλ  θαη δεκηψλ  
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απφ επελδχζεηο δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ. Παξαηεξνχκε φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εθάζηνηε  επηρείξεζε έρεη κεηνρηθφ θεθάιαην φπνπ έρνπλ 

αζθεζεί φια ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (fully diluted) βειηηψλεηαη ε 

απνηίκεζε πνπ βαζίδεηαη ζηα έζνδα, ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην ζηηο κεζφδνπο 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο.  Όζν κηθξφηεξν αξηζκφ ζπγθξίζηκσλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπκε ζε κηα ππνθαηεγνξία ηνπ θιάδνπ ηφζν θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζα έρνπκε. Σέινο, νη απνηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πξνβιέςεηο εζφδσλ ππεξηεξνχλ ησλ αληίζηνηρσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα 

θαη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

Οη Demirakos, Strong θαη Walker [2009], ρξεζηκνπνίεζαλ 490 αλαθνξέο απφ 

δηεζλείο επελδπηηθνχο νίθνπο γηα έλα δείγκα 94 επηρεηξήζεσλ θαηαρσξεκέλσλ 

ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπο Λνλδίλνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο εμήο θιάδνπο: αιθννινχρσλ πνηψλ, θαηαζθεπψλ-

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ειεθηξνληθψλ, θαξκάθσλ-βηνηερλνινγίαο, ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα - ππεξεζίεο Ζ/Τ, εμνπιηζκνχο πιεξνθνξηθήο, ιηαληθήο 

πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, παξαγσγήο  θαη κεηαπνίεζεο  ηξνθίκσλ. 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ 

ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ηνπ δείθηε P/E θαη DCF, σο πξνο ηνλ ζσζηφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζηφρνπ ηεο κεηνρήο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

παξάκεηξνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθξίβεηαο σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηηκήο ζηφρνπ: ε ηηκή ζηφρνο λα επηηεπρζεί κέζα ζε έλα δηάζηεκα 12 κελψλ θαη 

ε ηηκή ζηφρνο λα επηηεπρζεί ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηφδνπ ησλ 12 κελψλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ιάζνπο ησλ πξνβιέςεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επίζεο δχν παξάκεηξνη: ε απφιπηε ηηκή ηνπ ιάζνπο ησλ πξνβιέςεσλ θαη ην 

ιάζνο ησλ πξνβιέςεσλ σο πξνο ηελ κε επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ζην ηέινο 

ησλ 12 κελψλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη, κε βάζε ηηο 

πξψηεο παξακέηξνπο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ ιάζνπο ησλ 

πξνβιέςεσλ, ν δείθηεο P/E καο δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην 

DCF. ηελ ζπλέρεηα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεηαβιεηψλ νη νπνίεο 

απεηθνλίδνπλ ηελ δπζθνιία  εθαξκνγήο ηεο θάζε κεζφδνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη 

δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο. Με βάζε ηηο δεχηεξεο παξακέηξνπο 

παξαηεξήζεθε φηη νη δχν κέζνδνη δελ εκθάληζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Με ηελ 

ρξεζηκνπνίεζεο φκσο  ησλ κεηαβιεηψλ σο πξνο ηελ δπζθνιία εθαξκνγήο 

γηα ηελ θάζε κέζνδν ε απφδνζε ηνπ DCF βειηηψζεθε ζεκαληηθά θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην   ιάζνο  ησλ πξνβιέςεσλ σο πξνο ηελ κε επίηεπμε ηεο ηηκήο 

ζηφρνπ ζην ηέινο ησλ 12 κελψλ ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ηνπ δείθηε P/E. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην DCF 

ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, κεγάινπ 

ξίζθνπ, κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο πσιήζεηο θαη κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ πνπ λα έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Σέινο, ν δείθηεο P/E 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηφδνπο ζπλερνχο αλφδνπ ηνπ δείθηε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ (bull period) ελψ ζε πεξίνδν ζπλερνχο πηψζεο (bear period)  

ρξεζηκνπνηείηε ην DCF.  

ε έξεπλα ησλ Gleason, Johnson θαη Li [2013], ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα 

απφ 45.693 ηηκέο ζηφρνπο γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο  πνπ πξνέθπςαλ απφ κειέηεο αλαιπηψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 1997 - 2003. Δμεηάζηεθε ε ηθαλφηεηα ησλ κνληέισλ RIM θαη 

δείθηε PEG λα πξνζδηνξίζνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ ηηκή ζηφρν. Σα 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια καο έδσζαλ δχν ‘‘εηθνληθέο’’- ηηκέο ζηφρνπο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηηο ζπγθξίλακε κε ηηο ηηκέο ζηφρνπο ησλ αλαιπηψλ. Δπίζεο, δφζεθε 

κεγάιε βάζε ζην θαηά πφζν νη αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ σο πξνο ηα θέξδε 

επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε κνληέινπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο έδεμαλ φηη ην RIM έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζδηνξίδεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ ηηκή ζηφρν ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε 

ηνλ δείθηε PEG. Ζ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θεξδψλ  έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα επεξεάζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ αλαιπηψλ σο πξνο ηελ αγνξά - πψιεζε 

κεηνρψλ θαη πνιχ πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζηφρνπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηινγή ησλ κνληέισλ. Απφ ηελ έξεπλα βιέπνπκε φηη ε 

επηινγή ησλ κνληέισλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ 

ζηα θέξδε, αιιά ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ 

θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο ζηφρνπ φζν αλαθνξά επελδπηηθνχο 

ζθνπνχο. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αμία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηηκήο ζηφρνπ κεηψλεηαη δξακαηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνλ δείθηε PEG ζε ζπλδπαζκφ κε κεησκέλε αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηα 

θέξδε.  

Οη Glaum θαη  Friedrich [2006], πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε 25 αλαιπηέο νη νπνίνη 

εμεηδηθεχνληαη ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη φινη νη αλαιπηέο  ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο DCF θαη ηνλ δείθηε P/E. πγθεθξηκέλα, ην DCF απνηειεί ηελ 

θπξίαξρε κέζνδν απνηίκεζεο γηα φινπο ηνπο αλαιπηέο ψζηε λα 

πξνζδηνξίζνπλ κηα ‘‘δίθαηε ηηκή’’ (fair value). Σν  ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ δείθηε P/E γηα λα επαιεζεχζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ κέζε ‘‘δίθαηε ηηκή’’ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ  ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε επηρείξεζε. Οη αλαιπηέο ζπγθξίλνπλ ηελ 

‘‘δίθαηε ηηκή’’ κε ηελ ‘‘πξαγκαηηθή ηηκή’’ (current price) ηεο κεηνρήο. Δάλ ε 

‘‘δίθαηε ηηκή’’ είλαη κεγαιχηεξε-κηθξφηεξε απφ ηελ ‘‘πξαγκαηηθή ηηκή’’ ηεο 

κεηνρήο ε πξφηαζή ηνπο ζα είλαη αγνξά - πψιεζε. Οη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη ππάξρνπλ θαη άιια δεδνκέλα ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο φπσο είλαη ηα ‘‘triggers’’, δειαδή 
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παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα κελ αλακέλνληαη απφ ηελ αγνξά θαη κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ άκεζα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη ηα ‘‘soft facts’’ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο λα ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

θαη λα επηηεπρζνχλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο.  

Οη αλαιπηέο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηηο επαθέο πνπ έρνπλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο - ζηειέρε  ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο. Γίλνπλ κεγαιχηεξε βάζε ζηα ζεκειηψδε κεγέζε θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο ηακηαθέο ξνέο ζε ζρέζε κε ηα ηέιε ηνπ 1990 θαζψο ηφηε ππήξρε κεγάινο 

ξπζκφο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν θαη ε βάζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ήηαλ 

ηα θέξδε (earnings) ελψ απφ ην 2000 θαη έπεηηα απμήζεθε ν αληαγσληζκφο, 

κεηψζεθαλ νη ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππήξμε κείσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  Λφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ 

κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζεηηθά θέξδε θαη έηζη ε ρξήζε ηνπ δείθηε P/E 

θαζίζηαηαη δχζθνιε. Σέινο, ιφγσ ησλ καθξνπξφζεζκσλ επελδπηηθψλ θχθισλ 

πνπ εθαξκφδνπλ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ) ε ρξήζε 

ηνπ DCF είλαη θαηαιιειφηεξε θαζψο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ζε ζπληνκφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο επηδξάζεηο ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε.  

Οη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ Απφδνζε ησλ 

Μεξηζκάησλ (dividend yield) ζε ζρέζε κε ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο 

Μεξηζκάησλ (DDM). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα κελ ππάξρεη 

επαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηνλ κειινληηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ην ξίζθν ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη πςειφηεξν θφζηνο  γηα 

πξνβιέςεηο θαη αλάιπζε κειινληηθψλ κεξηζκάησλ. Οη επελδπηέο 

ελδηαθέξνληαη γηα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα θαη γηα απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απφδνζε ησλ κεξηζκάησλ θαζψο ην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ απαηηεί πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαη κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα κειέηεο.  

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ είλαη ν δείθηεο P/E αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην 

Μνληέιν Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο. Σα δχν κνληέια εκθαλίδνληαη ηζνδχλακα 

αιιά πνιινί αλαιπηέο εκθαλίδνπλ κηα πξνηίκεζε ζε έλα απφ ηα δχν. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα απφ ηνπο Barker [1999] θαη Extel [1994] ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην κε βάζε εηαηξείεο πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηνπ Λνλδίλνπ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε έλα δείγκα 64 αλαιπηψλ απφ δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξήζεηο . Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απέδεημαλ φηη ε ρξήζε ηνπ δείθηε 

P/E θαη ηνπ Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο  εμαξηάηαη απφ ην είδνο 
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ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. ηνλ θιάδν 

ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ  θαη βηνκεραληψλ ε επηθξαηέζηεξε 

κέζνδνο απνηίκεζεο είλαη κε ηνλ  δείθηε  P/E. Αληίζεηα ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ - ηξαπεδηθφ θιάδν  θαη ζηηο ΓΔΚΟ επηθξαηεί ε κέζνδνο ηεο 

Απφδνζεο Μεξηζκάησλ. 

ηελ ζπλέρεηα γηα λα εμεηαζηεί ε αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηεο 

παξαπάλσ έξεπλαο ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα δεκηνπξγήζεθε 

έλα κνληέιν βαζηδφκελν ζηελ αγνξά φπνπ εμεηάζηεθαλ επηά ππνζέζεηο. 

 Σα κεξίζκαηα θαη ηα έζνδα είλαη ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ. 

πλεπψο ζα απνξξίςνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

  : δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηηκήο κεηνρήο θαη κεξίζκαηνο  

  : δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηηκήο κεηνρήο θαη θεξδψλ 

Γηα ηηο κεηνρέο πνπ απνηηκψληαη κε ηελ κέζνδν ηεο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο 

(yield shares) ηα κεξίζκαηα ζα έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

παξαθξαηεζέληα θέξδε θαη απνηηκψληαη κφλν κε απηά. Άξα ζα απνξξίςνπκε 

ηηο ππνζέζεηο    θαη    θαη ζα δερζνχκε ηελ ππφζεζε      

    γηα ηηο yield shares δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ κεξηζκάησλ θαη 

παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ σο πξνο ηελ αμία ηεο κεηνρήο 

   : γηα ηηο yield shares ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αμία ηεο κεηνρήο  

  : δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ yield shares θαη ησλ κεηνρψλ πνπ 

απνηηκψληαη κε ηνλ δείθηε P/E (PE shares) σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ 

κεξηζκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. 

Σα παξαθξαηεζέληα θέξδε θαη ηα κεξίζκαηα απνηεινχλ κέξνο ησλ εζφδσλ  

ηεο επηρείξεζεο άξα ζα είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο PE shares. Δπίζεο, ηα 

παξαθξαηεζέληα θέξδε είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο yield shares. Δπνκέλσο, ζα 

δερζνχκε ηελ ππφζεζε    θαη ζα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε   : 

    δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ παξαθξαηεζέλησλ 

θεξδψλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ  γηα ηηο PE shares 

  : δελ ππάξρεη δηαθνξά γηα ηελ απνηίκεζε κεηνρψλ σο πξνο ηα 

παξαθξαηεζέληα θέξδε κεηαμχ ησλ PE shares θαη yield shares 

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο εμεηάδνληαη κε βάζε ην εμήο κνληέιν: 
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   = a + b   + c    + d       + e    + f        +   , όπου  

   ε ηηκή ηεο κεηνρήο,     ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε,       ην κέξηζκα αλά 

κεηνρή,     ςεπδνκεηαβιεηή: PE shares=1, yield shares=0,    ζηαηηζηηθφ 

ιάζνο. 

Θα πξέπεη λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. 

Πξψηνλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηηο ππνζέζεηο   -   ζα πξέπεη 

λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζπζρεηίδεηαη κε ηα θέξδε θαη ηα 

κεξίζκαηα θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο απξφζκελεο κεηαβνιέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ. Γεχηεξνλ, ε ςεπδνκεηαβιεηή  

    ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο σο PE 

shares θαη yield shares κε βάζε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Σξίηνλ, ν φξνο  a ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμίζσζε γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη κηα 

επηρείξεζε κε κεδεληθά θέξδε θαη κεξίζκαηα ζα παξνπζηάδεη ζεηηθή ηηκή 

κεηνρήο.  

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

απνηεινχληαη απφ ηηο ηηκέο κεηνρψλ, κεξίζκαηα αλά κεηνρή θαη ηα  θέξδε αλά 

κεηνρή κε,  βάζε ζηνηρεία απφ ην Equity Market Review γηα ηνλ Απξίιην ηνπ 

1995 θαη 1996. Σν δείγκα γηα ην 1995 απνηειείην απφ 416 επηρεηξήζεηο θαη γηα 

ην 1996 απφ 459 επηρεηξήζεηο.  

Μέζα απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Τπάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο  κεηνρήο θαη ησλ ηζηνξηθψλ ηηκψλ-

πξνβιέςεσλ ησλ θεξδψλ - κεξηζκάησλ. Δπίζεο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

απνηηκψληαη κε βάζε ηελ Απφδνζε ησλ Μεξηζκάησλ παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ παξαθξαηεζέλησλ 

θεξδψλ. Γηα 1€ παξαπάλσ κέξηζκα αλά κεηνρή ε αμία ηεο κεηνρήο ζα απμεζεί 

πεξίπνπ θαηά 20€, ελψ 1€ παξαπάλσ παξαθξαηεζέληα θέξδε αλά κεηνρή ε 

αμία ηεο κεηνρήο ζα απμεζεί κφλν θαηά 1€. Δπηπιένλ, ηα παξαθξαηεζέληα 

θέξδε δελ επεξεάδνπλ αμία ηεο κεηνρήο, ηελ επεξεάδνπλ κφλν ηα κεξίζκαηα. 

Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ PE shares θαη yield shares σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο  αμίαο κεηνρήο κε βάζε ηα κεξίζκαηα θαη ηα 

παξαθξαηεζέληα θέξδε. Σα yield shares έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα κεξίζκαηα  

ελψ ηα PE shares κε ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε. 

χκθσλα κε ηηο δχν παξαπάλσ κεζφδνπο έξεπλαο θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα θέξδε θαη ηα κεξίζκαηα επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο κεηνρήο 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Ζ έξεπλα 

απέδεημε φηη ν δείθηεο P/E ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν, ζηνλ θιάδν θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη θιάδν 
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ππεξεζηψλ (PE shares). Αληίζεηα ζηνπο θιάδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο-

ηξαπεδηθήο θαη Γ.Δ.Κ.Ο θπξηαξρεί ε κέζνδνο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο (yield 

shares). Γηα ηηο PE shares ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε έρνπλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ ελψ αληίζεηα ζηηο yield shares 

κεγάιε ζεκαζία έρνπλ ηα κεξίζκαηα ζε ζρέζε κε ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε. 

ε παξφκνηα έξεπλα ηνπ Barker [1999] δφζεθε βάζε ζην θαηά πφζν ε 

Απφδνζε ησλ Μεξηζκάησλ θαη ηα  ‘‘unsophisticated’’ κνληέια απνηίκεζεο 

ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα DDM θαη DCF. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ (40 νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο, 32 αλαιπηέο, 39 

δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ), ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ (42 αλαιπηέο) θαη 

πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο (1 κήλαο παξαηεξήζεσλ  γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο 

ησλ αλαιπηψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη νη αλαιπηέο θαη 

νη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο κεζφδνπο 

Απφδνζεο ησλ Μεξηζκάησλ θαη ηνλ δείθηε P/E ζε ζρέζε κε ηα DDM θαη DCF. 

Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. Υξεζηκνπνηνχλ κηθξφηεξεο 

πεξηφδνπο πξνβιέςεσλ θαη ππνινγίδνπλ ππνθεηκεληθά ηελ ηεξκαηηθή αμία. 

Γίλνπλ κεγαιχηεξε βάζε ζε ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε θαη ηηο 

απψιεηεο ηεο επηρείξεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (profit and 

loss account) θαη ιηγφηεξν ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ κεηνρή ηεο 

επηρείξεζεο (balance sheet). Όζν αλαθνξά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο επηθεληξψλνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο,  έρνπλ φκσο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα καο δψζνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ηνλ κέιινλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν ησλ πξνβιέςεσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Γίλνπλ βάζε ζε ζηνηρεία ηηο επηρείξεζεο πνπ 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο  θαη ηνπ ξίζθνπ ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

Δπηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο σο πξνο ην management  

ηεο επηρείξεζεο θαζψο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί άκεζα θαη 

έρεη ζρέζε θαη κε ηνλ ππνινγηζκφ  ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο.  

Οη αλαιπηέο θαη νη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Απφδνζεο 

ησλ Μεξηζκάησλ βαζίδνληαη ζε δχν βήκαηα. Πξψηνλ ππνινγίδνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ κεξηζκάησλ γηα κηα πεξίνδν 2 εηψλ θαη δεχηεξνλ ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ηνπ ξίζθνπ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. 

Όζν αλαθνξά ην ξίζθν νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο δελ ην ππνινγίδνπλ θαηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. Απηφ ζπλδπάδεηαη θαη κε ην γεγνλφο ηεο κηθξήο 

πξνηίκεζεο ησλ αλαιπηψλ ζηα DDM θαη DCF. Οη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ  

ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ππνθεηκεληθφ ππνινγηζκφ ηνπ ξίζθνπ κε βάζε 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο 

φπσο είλαη ε επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο, αιιαγέο ζηελ δηνίθεζε, νη ζηξαηεγηθέο 

πνπ εθαξκφδεη  θ.α. Οη απνθάζεηο επελδχζεσλ  φζν αθνξά ηηο κεηνρέο 

βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ απηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δηαθνξάο ζηελ αμία ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα πξνζδηνξίζνπκε απηήλ 

ηελ δηαθνξά πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, ζην ξίζθν θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο.  

Ζ πξνηίκεζε ζην κνληέιν ηεο Απφδνζεο ησλ Μεξηζκάησλ βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: κπνξεί λα ππάξμεη ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηα κεξίζκαηα δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ δηνίθεζε  κέζσ ηεο 

κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ έλα ‘‘signal’’ 

θαη κέζσ απηνχ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη  ζηαζεξφηεηα ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. 

ε έξεπλα ησλ Demirakos, Strong and Walker [2009],  κειεηήζεθαλ αλαθνξέο 

αλαιπηψλ απφ δηεζλείο επελδπηηθέο ηξάπεδεο σο πξνο ηηο πξαθηηθέο θαη ηα 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ απνηίκεζε 26 επηρεηξήζεσλ 

θαηαρσξεκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ ζηνπο θιάδνπο 

ειεθηξνληθψλ, θαξκαθεπηηθψλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

4 ππνζέζεηο γηα λα παξαηεξεζεί πνίεο κεζφδνπο απνηίκεζεο επέιεμαλ νη 

αλαιπηέο γηα θάζε θιάδν.  Οη κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ νη 

εμήο: πνιπζηαδηαθά κνληέια (DCF,RIV),  κνλνζηαδηαθά - ζπγθξηηηθά κνληέια 

(PE, PBV, PS) θαη πβξηδηθά κνληέια. 

ηνλ θιάδν ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ε ρξήζε κνλνζηαδηαθψλ - ζπγθξηηηθψλ  

κεζφδσλ απνηίκεζεο (δείθηεο) είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο θιάδνπο 

ησλ θαξκάθσλ  θαη ειεθηξνληθψλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ θιάδσλ. ηνλ θιάδν κε 

ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο (αιθννινχρσλ πνηψλ) ε επηθξαηέζηεξε κέζνδνο 

ήηαλ ε ρξήζε κνλνζηαδηαθψλ - ζπγθξηηηθψλ  κεζφδσλ απνηίκεζεο ελψ ζηνπο 

θιάδνπ κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο (ειεθηξνληθψλ, θαξκαθεπηηθψλ) 

επηθξαηέζηεξε κέζνδνο ήηαλ ε ρξήζε πνιπζηαδηαθψλ κνληέισλ. ηνλ θιάδν 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ ε ρξήζε ηνπ  DCF είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην RIV 

απφ φηη ζηνλ θιάδν ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ιφγν χπαξμεο intangible assets 

θαη απνηειεί θαη ηελ επηθξαηέζηεξε κέζνδν απνηίκεζεο. ηνλ θιάδν ησλ 

αιθννινχρσλ πνηψλ παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ρξήζε πβξηδηθψλ 

πνιπζηαδηαθψλ κνληέισλ πνπ βαζίδνληαη ζηα accruals (RIV).  ε φιεο ηηο 

αλαθνξέο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ε κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ θπξηαξρεί είλαη 

ν δείθηεο P/E. Καζψο ν ππνινγηζκφο  ησλ ηακηαθψλ ξνψλ γηα κία πεξίνδν 

δελ απνηειεί έλδεημε αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε ε ρξήζε πνιιαπιαζηαζηψλ κε 

βάζε ηηο ηακεηαθέο ξνέο  είλαη πεξηνξηζκέλε.  
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Έλα ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα ζηαζνχκε είλαη ε αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ζε θάζε θιάδν πνπ πξνθχπηεη  απφ ηηο αλαθνξέο  ησλ αλαιπηψλ. 

Παξαηεξήζεθε φηη ζηνπο θιάδνπο ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ε αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Γλσξίδνπκε φηη ν 

ππνινγηζκφο ηεο θεξδνθνξίαο πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ θαζαξνχ 

ελεξγεηηθνχ  απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (return on net operating 

assets)  ην νπνίν δηαζπάηαη ζε πεξηζψξην θέξδνπο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  (operating profit margin) θαη ζην δείθηε πσιήζεηο / θαζαξφ 

ελεξγεηηθφ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (sales to net operating assets). 

ηνλ θιάδν ησλ θαξκάθσλ ιφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ζηηο 

ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνο ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

(R&D) θαη ηα intangible assets, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θεξδνθνξίαο είλαη 

αξθεηά δχζθνινο.  

πκπεξαζκαηηθά, νη αλαιπηέο επηιέγνπλ ην εθάζηνηε κνληέιν απνηίκεζεο 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θιάδνπ. ε θιάδνπο κε ζηαζεξνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο πξνηηκψληαη κνλνζηαδηαθά - ζπγθξηηηθά κνληέια φπνπ 

ζπκβαηηθέο ινγηζηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο.  Όπσο θαη ζε άιιεο έξεπλεο παξαηεξήζεθε φηη  ν δείθηεο P/E 

είλαη ε θχξηα κέζνδνο απνηίκεζεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο αιιά ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο κέζνδνη σο ζπκπιεξσκαηηθά 

αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε ηνπ  RIV. Σέινο, ε επηινγή ελφο κνληέινπ σο ην θαηαιιειφηεξν 

βαζίδεηαη θαη ζηελ νηθεηφηεηα πνπ έρεη ν αλαιπηήο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηνπ. 

Οη Riahi-Belkaoui  θαη Picur [2001],    ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα απφ 256 

επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα ηνπ Forbs’ Most International 

firms γηα ηελ πεξίνδν 1992-98. Οη επηρεηξήζεηο ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο:   high investment opportunity set group θαη low investment 

opportunity set group. Ωο  Ηinvestment opportunity set νξίδνπκε ην ζχλνιν 

ησλ επελδχζεσλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επηρείξεζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην κέιινλ. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα κνληέιν φπνπ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο  θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα 

παξαθξαηεζέληα θέξδε / κεηνρή , ηα κεξίζκαηα / κεηνρή (θαη ηα δχν καδί 

απνηεινχλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο / κεηνρή ) θαη ε ινγηζηηθή αμία / κεηνρή. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κνληέισλ δείθηε P/E θαη ηεο  

απφδνζεο ησλ κεξηζκάησλ (dividend yield) σο πξνο ηνλ βαζκφ ρξήζεο ηνπο 

ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ δχν group επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρν 

ππνζέζεσλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη κηα 

ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, 
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παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ θαη ησλ κεξηζκάησλ. ε επηρεηξήζεηο κε low 

investment opportunity set ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ 

παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα επηρεηξήζεηο κε low investment opportunity set κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα έρνπλ ηα κεξίζκαηα ελψ ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε δελ έρνπλ 

ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. ηα δχν  group επηρεηξήζεσλ ε 

δηαθνξά ησλ κεξηζκάησλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

αμία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο επηρεηξήζεηο κε high investment opportunity 

set ηα  κεξίζκαηα θεθαιαηνπνηνχληαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ. Αληίζεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε  high investment opportunity set ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε 

εκθαλίδνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη επηρεηξήζεηο κε 

high investment opportunity set απνηηκνχληαη θαιχηεξα κε ηνλ δείθηε PE ελψ 

επηρεηξήζεηο κε low investment opportunity set απνηηκνχληαη θαιχηεξα κε ηελ 

απφδνζε ησλ κεξηζκάησλ (dividend yield).  ηηο επηρεηξήζεηο κε low 

investment opportunity set ηα κεξίζκαηα εκθαλίδνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα θέξδε (earnings) ελψ ζηηο επηρεηξήζεηο κε high 

investment opportunity set ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα κεξίζκαηα.  

 

2.1.5 Μνληέια απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηελ δεκόζηα εγγξαθή (IPO). 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εηζαρζνχλ ζην ρξεκαηηζηήξην πξηλ ηελ 

δεκφζηα εγγξαθή  (IPO) πξνζδηνξίδνπλ έλα εχξνο γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηνπο κέζσ ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Οη πιένλ δηαδεδνκέλεο κέζνδνη γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ είλαη ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ 

(DDM), ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Σακηαθψλ ξνψλ (FCFF) θαη ε ρξήζε 

πνιιαπιαζηαζηψλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν 

θαη έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 49 δεκφζηεο εγγξαθέο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Βξπμειψλ γηα ηελ πεξίνδν 1993-2001 απφ ηνπο Dellof, 

Maeseneire θαη  Inghelbrecht [2009], πξνζδηνξίζηεθε ε κέζνδνο κε ηελ νπνία 

απνηηκψληαη νη κεηνρέο θαηά ηελ δεκφζηα εγγξαθή θαζψο επίζεο πηα κνληέια 

απνηίκεζεο πξνζδηνξίδνπλ αθξηβέζηεξα ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο κνληέια απνηίκεζεο: ην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM), ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Σακηαθψλ 

Ρνψλ (FCFF) θαη o δείθηεο P/E. Σν δείγκα απνηειείην απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιινχο θιάδνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ‘‘πςειήο ηερλνινγίαο’’ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δελ βαζίδνληαη ζε 
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εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο. Απφ ηηο 49 επηρεηξήζεηο νη 9 πξνζθέξνπλ ήδε 

ππάξρνπζεο κεηνρέο, 25  πξνζθέξνπλ ππάξρνπζεο θαη λέεο κεηνρέο θαη 15 

πξνζθέξνπλ κφλν λέεο κεηνρέο. 

Αξρηθά εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ θάζε κνληέινπ απνηίκεζεο θαη 

θαηά πφζν ζπλεηζθέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πξνθαηαξηηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο κεηνρήο (preliminary offer price). ηελ 

ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθε πνηά κνληέια πξνζθέξνπλ  αθξηβφηεξεο εθηηκήζεηο 

γηα ηελ αγνξαία ηηκή κεηνρήο. Δπηπιένλ, αλαιπηέο νη πνίνη θάιπςαλ ηηο 45 

απφ ηηο 49 δεκφζηεο εγγξαθέο ηνπ δείγκαηνο, εξσηήζεθαλ γηα ην θαηά πφζνλ 

νη εθηηκήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα prospectus ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ κε ηελ ρξήζε ησλ 

κνληέισλ απνηίκεζεο. 

Γηα λα κπνξεί ε αγνξαία ηηκή κεηνρήο λα αληηπξνζσπεχεη  κηα δίθαηε ηηκή 

πξνυπνζέηνπκε φηη ε αγνξά είλαη απνηειεζκαηηθή θαη πηζαλφλ ππάξρνπζεο 

ππνηηκήζεηο δηνξζψλνληαη φηαλ μεθηλήζνπλ νη ζπλαιιαγέο. Γηα λα 

απνθεπρζνχλ ππεξηηκήζεηο ή ππνηηκήζεηο κεηξήζεθαλ νη αγνξαίεο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ (δίθαηε ηηκή) ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο (1 εκέξα κεηά ηελ δεκφζηα 

εγγξαθή, +10 εκέξεο, +20 εκέξεο, +30 εκέξεο, κέζνο φξνο ηνπ κήλα). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην κνληέιν Πξνεμφθιεζεο ηεο 

Διεχζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηελ Δηαηξεία  (FCFF)  απνδείρηεθε ην πην 

δεκνθηιέο θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο ππφ κειέηε επηρεηξήζεηο θαηά 

ηελ δεκφζηα εγγξαθή . Σν κνληέιν Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 24 δεκφζηεο εγγξαθέο ελψ ζε 40 δεκφζηεο εγγξαθέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιαπιαζηαζηέο. Αλ θαη ε κέζνδνο ησλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο  απνηίκεζεο 

κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαζψο ε αλάιπζε κπνξεί λα κελ βαζίδεηαη ζηα 

ζεκειηψδε κεγέζε φπσο είλαη νη ηακηαθέο ξνέο, δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ην 

ξίζθν πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αμία αλεμαξηήησο ηεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο ζηαηηθή θαζψο ε κέζνδνο Πξνεμφθιεζεο  Σακηαθψλ Ρνψλ πξνζδηνξίδεη 

θαιχηεξα ηελ δπλακηθή θχζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη αξθεηά 

δχζθνιν λα βξνχκε επηρεηξήζεηο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (ιεηηνπξγηθά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά) θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο 

κπνξεί λα κελ είλαη επαξθήο. Απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αλαιπηέο λα 

δξάζνπλ απζαίξεηα ψζηε λα επηηχρνπλ κηα επηζπκεηή απνηίκεζε.  

Μεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο είλαη πηζαλφ λα εκθαλίδνπλ πην ζηαζεξή 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. ε επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε θεξδνθνξία ή 

έρνπλ πςειφ δείθηε κεξηζκαηηθήο απφδνζεο (POR), νη αλαιπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Μνληέιν Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM)  θαζψο ε 

επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δψζεη πςειά κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο 
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ηεο ελψ επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζπλήζσο 

απνηηκψληαη κε ηε ρξήζε πνιιαπιαζηαζηψλ. Δπηρεηξήζεηο λέεο πνπ 

εκθαλίδνπλ δεκηέο θαη δελ παξέρνπλ κέξηζκα απνηηκψληαη επίζεο κε ηελ 

ρξήζε πνιιαπιαζηαζηψλ.   

Ωο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνθαηαξηηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο κεηνρήο 

(preliminary offer price) θαη νη ηξείο κέζνδνη απνηίκεζεο εκθαλίδνπλ λα έρνπλ 

ηελ ίδηα αθξίβεηα. χκθσλα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο αλαιπηέο ην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο Σακηαθψλ Ρνψλ (FCFF) ζεσξείηαη σο ε πην ζεκαληηθή 

κέζνδνο απνηίκεζεο. Ζ πξνθαηαξηηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (preliminary offer 

price)  θαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή (offering price)  πξνζδηνξίδεηαη θαιχηεξα 

απφ ην ππφδεηγκα πξνεμφθιεζεο ηακηαθψλ ξνψλ. Σν Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) ζπλήζσο νδεγεί ζε ρακειφηεξε 

απνηίκεζε ζε ζρέζε κε ηελ Πξνεμφθιεζε Σακηαθψλ Ρνψλ (FCFF). Μηα 

εμήγεζε είλαη ην φηη ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηα κε ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, 

πνιιέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ κφλν έλα ηκήκα ησλ ηακηαθψλ ηνπο ξνψλ σο 

κέξηζκα θαη εάλ ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) βαζίδεηαη 

ζηα πξαγκαηηθά κεξίζκαηα  πνπ παξέρνληαη ζηνπο κεηφρνπο ζα πξνζδηνξίζεη 

κηθξφηεξε αμία ζε ζρέζε κε ην ππφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ 

Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηελ Δηαηξεία (FCFF). Σέινο, πνιιέο επηρεηξήζεηο 

θάλνπλ δεκφζηεο πξνζθνξέο κεηνρψλ φηαλ έρνπλ αλάγθε απφ θεθάιαηα γηα 

λα θάλνπλ κεγάιεο επελδχζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ 

ρακειή απφδνζε κεξηζκάησλ ε νπνία βέβαηα  ζα νδεγήζεη ζε πςειή 

αλάπηπμε ζην κέιινλ. 

Ζ ηειηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην (offer price)  ζα 

είλαη πην θνληά ζηελ ηηκή κεηνρήο (stock price) (Post-IPO)  απ’ φηη 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απνηίκεζε (Pre-IPO) θαζψο νη αλαιπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηειηθήο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ νη 

αλαιπηέο βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο ζε φηη αθνξά ηα θέξδε θαη ηηο ηακηαθέο 

ξνέο κέζσ ησλ prospectus ησλ επηρεηξήζεσλ. Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

θέξδε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο κεηά απφ ηελ δεκφζηα εγγξαθή  ηφηε ζα έρνπκε 

θαιιίηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην εάλ παίξλακε ηα θέξδε θαη ηηο 

ηακηαθέο ξνέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο. 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Εειαλδίαο νη 

Berkman, Bradbury θαη  Ferguson [2000],  εμέηαζαλ  ηελ αθξίβεηα  ησλ 

κεζφδσλ απνηίκεζεο Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο 

ηελ Δηαηξεία (FCFF)  θαη ηνπ δείθηε P/E. Σν δείγκα απνηειείην απφ 45 

επηρεηξήζεηο πνπ έθαλαλ δεκφζηα πξνζθνξά κεηνρψλ ηεο πεξίνδν 1989-
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1995. Γηα ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Σακηαθψλ Ρνψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνβιέςεηο ηακηαθψλ ξνψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα prospectus ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηνλ δείθηε P/E ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ζπγθξίζεηο ηνπ δείθηε κεηαμχ παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηα λα ειεγρζεί ε αθξίβεηα ησλ δχν κεζφδσλ απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ηηκή θιεηζίκαηνο ηελ εκέξα ηεο δεκφζηαο πξνζθνξάο ησλ κεηνρψλ. Δπίζεο, 

έγηλε έιεγρνο κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηελ 5ε θαη 20ε εκέξα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε  P/E πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθξίζεηο επηρεηξήζεσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θιάδν θαζψο έρνπλ ίδην ξίζθν, ξπζκφ αλάπηπμεο θαη 

ινγηζηηθέο κεζφδνπο. ηε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπγθξίζεηο ηνπ δείθηε P/E ζε επίπεδν αγνξάο. Όπσο ηνλίζακε θαη 

πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβιέςεηο εζφδσλ κέζσ ησλ  

prospectus ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ 

πξνεγνχληαη ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο πξηλ ηελ δεκφζηα εγγξαθή θαζψο επίζεο 

δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα αξλεηηθνί δείθηεο P/E. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην ππφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηελ Δηαηξεία  (FCFF) 

θαη ν δείθηεο P/E εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα αθξίβεηα σο πξνο ηηο  εθηηκήζεηο  

απνηίκεζεο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή ηεο κεηνρήο. Όηαλ 

βαζίδνληαη ζε θιάδν εκθαλίδνπλ πνιιά ιάζε σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αμίαο  παξά φηαλ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά.  

Ο Roosenboom [2007], εμέηαζε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αλαιπηέο 

γηα λα απνηηκήζνπλ ηηο κεηνρέο επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ δεκφζηα εγγξαθή 

ηνπο. Ζ έξεπλά ηνπο βαζίζηεθε ζε έλα δείγκα 228 δεκφζησλ εγγξαθψλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηνπ Παξηζηνχ κέζσ ηνπ  Euronext Paris γηα ηελ πεξίνδν 1990-

1999. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα κνληέια ηα νπνία εθαξκφδνληαη πην ζπρλά γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην Τπφδεηγκα πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ 

(DDM), ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο 

ηελ Δηαηξεία  (FCFF) θαη ε ρξήζε πνιιαπιαζηαζηψλ.  

Οη αλαιπηέο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ζε 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο θαη 

αλαπηχζζνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη εκθαλίδνπλ πςειή θεξδνθνξία.  

Σν Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ‘‘ψξηκνπο’’ θιάδνπο θαη είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα δψζνπλ κεγάιν ηκήκα ησλ κειινληηθψλ ηνπο θεξδψλ σο 

κεξίζκαηα. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο ρακειψλ aggregate 

stock market returns  ελψ αληίζεηα ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ 

Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηελ Δηαηξεία (FCFF) ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
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πεξηπηψζεηο πςειψλ aggregate stock market returns. Σα ίδηα απνηειέζκαηα 

έρνπκε θαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ‘‘δίθαηεο’’ ηηκήο κεηνρήο απφ ηνπο 

αλαιπηέο.  

 

 

2.1.6  Κξηηηθή δηεξεύλεζε αξζξνγξαθίαο. 

 

Σα ζεκειηψδε κεγέζε κηαο επηρείξεζεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αμία ηεο. Σα θέξδε θαη ε 

ινγηζηηθή αμία κηαο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κηαο κεηνρήο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο δπλακηθήο  ηνπο σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κε ηελ δπλακηθή ηεο ινγηζηηθήο  αμίαο  λα ππεξηεξεί 

απηήο ησλ θεξδψλ. Απηφ  κπνξεί  λα νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο επίζεο 

θαη ηεο απμεκέλεο εκθάληζεο δεκηψλ θαη κε επαλαιακβαλφκελσλ γεγνλφησλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο,  ηα νπνία επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα θέξδε. Έλαο αθφκα 

παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο είλαη φηη ν ππνινγηζκφο 

ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ κε βάζε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα καο δίλεη πην 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα.   

Σα θέξδε εκθαλίδνπλ αλ έρνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή ζε κεγάιεο ειηθίαο 

επηρεηξήζεηο, κεγάινπ κεγέζνπο, απμεκέλεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ θαη 

κηθξνχο ξπζκνχο πσιήζεσλ. Σν αληηζηξφθσο αλάινγν ηζρχεη ζηελ δπλακηθή 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

απνηειεί ηνλ παξάγνληα κε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα. ε επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο φπσο ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηα 

θέξδε, ε ινγηζηηθή αμία θαη νη ηακεηαθέο ξνέο εκθαλίδνπλ κεησκέλε δπλακηθή 

σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (επελδχζεηο ζε R&D, franchise) φπνπ είλαη δχζθνιε ε 

απεηθφληζε θαη ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηνπο.  

Σα θέξδε εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή ζε ζρέζε κε ηηο ηακηαθέο ξνέο. 

Όζν αθνξά ηηο ηακηαθέο ξνέο ν θαηακεξηζκφο ηνπο ζηηο βαζηθέο ηνπο 

κεηαβιεηέο καο δίλεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ιεηηνπξγηθέο ηακηαθέο ξνέο εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακηαθέο ξνέο εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο αζπκκεηξίεο ελψ νη 

επελδπηηθέο ηακηαθέο ξνέο εκθαλίδνπλ ηελ κηθξφηεξε βαξχηεηα. Οη ηακηαθέο 
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ξνέο ζε απφιπην κέγεζνο δελ καο δίλνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο. Αληίζεηα 

πξέπεη λα βαζηζηνχκε ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ θεξδψλ ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο 

ηνπο  φπσο είλαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε, νη ηακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κηθξήο ρξνληθήο   δηάξθεηαο accruals. 

Ζ ζηαζεξφηεηα ή κε ησλ θεξδψλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κε βάζε ηα θέξδε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε κε 

ζηαζεξά θέξδε (transitory earnings) ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ κεηψλεηαη αιιά 

ηαπηφρξνλα δελ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δπλακηθήο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

Δπηπιένλ, ηα θέξδε θαη νη ηακηαθέο ξνέο επεξεάδνληαη απφ ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο, θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ζε 

αληίζεζε κε ηηο ηακηαθέο ξνέο πνπ επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ζεηηθά απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κηαο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα δψζνπκε κεγάιε βάζε ζηηο πξνβιέςεηο, ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηεξκαηηθήο αμίαο θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σν κνληέιν RIM 

καο δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αθξίβεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα κνληέια  DCF θαη DDM.  Σν 

κνληέιν RIM βαζίδεηαη ζην RI θαη ζηελ  BV ηεο επηρείξεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ ππάξμνπλ ιάζε σο πξνο ηνλ 

ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην κνληέιν RIM ζα 

επεξεαζηεί ζε κηθξφ βαζκφ θαζψο δελ ζα επεξεαζηεί ε  BV. Δπηπιένλ, ηα 

κνληέια DCF θαη DDM βαζίδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ ηεξκαηηθή αμία 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο θαη επεξεάδνληαη απφ ιάζε πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ.  

Οη ινγηζηηθέο  κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε επηρείξεζε επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ κνληέισλ. ηηο πεξηπηψζεηο  πνπ 

εμαηξνχληαη  ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ ινγηζηηθή αμία κηαο επηρείξεζεο 

(επελδχζεηο ζε R&D) – conservative accounting – ην κνληέιν RIM κπνξεί λα 

καο δψζεη θαιιίηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα κνληέια DCF θαη DDM 

θαζψο νη αμίεο  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζα απεηθνληζηνχλ ζην RI. 

Δπηπιένλ, φηαλ έρνπκε κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξνβιέςεηο ην κνληέιν 

RIM καο δίλεη θαιχηεξα θαη πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, θαζψο βαζίδεηαη 

ιηγφηεξν ζηελ ηεξκαηηθή αμία θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θέξλεη ηελ αμία 

κπξνζηά ζηνλ ρξφλν. Όπσο ηνλίζακε παξαπάλσ, ην κνληέιν RIM 

επεξεάδεηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ  απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Δπεξεάδεηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζεηηθά ή αξλεηηθά RI.  
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα επηρείξεζε εκθαλίδεη αξλεηηθά ηακηαθέο ξνέο δελ 

απνηειεί πάληα έλα αξλεηηθφ ζεκάδη θαζψο ππάξρεη ε πεξίπησζε χπαξμεο 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φπνπ κηα 

επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί επελδχζεηο κπνξεί λα αθνινπζεί κεδεληθή 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή θαηαλννχκε φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο κε βάζε ηα 

κνληέια DCF θαη DDM είλαη πάξα πνιχ δχζθνινο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην 

κνληέιν RIM κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε αξθεηή επηηπρία 

θαζψο βαζίδεηαη ζε κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξνβιέςεηο (δελ είλαη 

επαίζζεην ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξνβιέςεσλ)  θαη νη κεηαβιεηέο ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη είλαη ηα RI θαη  BV.  

Σέινο, γηα λα εθαξκφζνπκε ηε ηεξκαηηθή αμία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο 

είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πφηε ε επηρείξεζε ζα θηάζεη ζε κηα ζηαζεξή 

θαηάζηαζε φπνπ φια ηα ζεκειηψδε κεγέζε ζα αλαπηχζζνληαη κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ (steady state). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαηαξαρζεί ε ζηαζεξή 

θαηάζηαζε ην κνληέιν  RIM ζα επεξεαζηεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε 

ηα κνληέια DCF θαη DDM.  

Σα κνληέια απνηίκεζεο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ρξήζε πνιιαπιαζηαζηψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο αλαιπηέο ζε ζρέζε κε ην 

κνληέιν DCF. Ωο πξνο ηελ θαηάηαμε ρξήζεο ησλ κνληέισλ απφ ηνπο 

αλαιπηέο πξψην  είλαη ν δείθηεο PE (κηθξή  ρξήζε ζηνλ θιάδν ησλ ιηαληθψλ 

πσιήζεσλ), δεχηεξν ην κνληέιν DCF (κηθξή ρξήζε ζηνπο θιάδνπο πγείαο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθφ) θαη ηξίην ην κνληέιν RIM (ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν). Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη 

ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ κνληέισλ PE θαη  DCF απφ ηνπο αλαιπηέο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη επελδπηέο δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηα θέξδε θαη 

ζηηο ηακηαθέο ξνέο γεγνλφο πνπ κεγηζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απφ κηα 

επηρείξεζε.  Ο δείθηεο PBV θαη RIM καο δίλεη ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζηφρνπ ζε ζρέζε κε ηα κνληέια PE θαη  

DCF. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ κνληέισλ. ηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν θαη ηηο αζθάιεηεο νη αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ κνληέια ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθά κεγέζε φπσο 

είλαη ηα κνληέια PBV θαη RIM. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο εκθαλίδνπλ 

ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Σα κνληέια απνηίκεζεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηα 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, πνιπζηαδηαθά κνληέια 

(DCF,RIV),  κνλνζηαδηαθά-ζπγθξηηηθά κνληέια (PE, PBV, PS). Ζ ρξήζε ηνπο 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θάζε θιάδνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θιάδν ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ε ρξήζε κνλνζηαδηαθψλ-

ζπγθξηηηθψλ  κεζφδσλ απνηίκεζεο (δείθηεο) είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε 
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ηνπο θιάδνπο ησλ θαξκάθσλ  θαη ειεθηξνληθψλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ θιάδσλ. ηνλ θιάδν κε 

ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο (αιθννινχρσλ πνηψλ) ε επηθξαηέζηεξε κέζνδνο 

ήηαλ ε ρξήζε κνλνζηαδηαθψλ-ζπγθξηηηθψλ  κεζφδσλ απνηίκεζεο ελψ ζηνπο 

θιάδνπο κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο (ειεθηξνληθψλ, θαξκαθεπηηθψλ) 

επηθξαηέζηεξε κέζνδνο ήηαλ ε ρξήζε πνιπζηαδηαθψλ κνληέισλ. 

Ο δείθηεο PE καο δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο νλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ηηκήο ζηφρνπ ζε ζρέζε κε ην κνληέιν DCF. Μεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ DCF παξαηεξείηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, κε κεγάιν ξίζθν, κε 

ζεηηθέο-αξλεηηθέο πσιήζεηο θαη κε κηθξφ αξηζκφ ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ θιάδν. ε πεξηπηψζεηο ζπλερνχο αλφδνπ ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ρξήζεο ηνπ δείθηε PE θαη ζε 

πεξηπηψζεηο ζπλερνχο πηψζεο παξαηεξείηαη αχμεζε ρξήζεο ηνπ κνληέινπ 

DCF. Σν κνληέιν RIM καο δίλεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζηφρνπ ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε PEG. Ζ αμία ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο ζηφρνπ κεηψλεηαη αηζζεηά κε ηελ ρξήζε ηνπ δείθηε 

PEG ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο αθξίβεηαο σο πξνο ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ θεξδψλ.  

ηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πξηλ ην 2000, φπνπ επηθξαηνχζε πςειφο 

ξπζκφο αλάπηπμεο,  επηθξαηέζηεξε κέζνδνο απνηίκεζεο απνηεινχζε ην DCF. 

Οη αλαιπηέο ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δείθηε PE γηα 

επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο δίθαηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο. Μεηά ην 2000 θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ εκθάληζαλ αξλεηηθά θέξδε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ, νη επελδπηέο έδσζαλ κεγαιχηεξε βάζε ζηηο ηακηαθέο ξνέο θαη 

θαη’ επέθηαζε ζην κνληέιν DCF γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο.  

Δπηρεηξήζεηο κε high investment opportunity set απνηηκψληαη θαιχηεξα κε ηνλ 

δείθηε PE ελψ επηρεηξήζεηο κε low investment opportunity set απνηηκψληαη 

θαιχηεξα κε ηελ απφδνζε ησλ κεξηζκάησλ (dividend yield).  ηηο επηρεηξήζεηο 

κε low investment opportunity set ηα κεξίζκαηα εκθαλίδνπλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα θέξδε (earnings) ελψ ζηηο επηρεηξήζεηο 

κε high investment opportunity set ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα κεξίζκαηα. Όζν αθνξά ηνλ δείθηε PE 

θαη ηελ κέζνδν κεξηζκαηηθήο απφδνζεο (dividend yield)  ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα 

κνληέια DCF θαη DDM απφ ηνπο αλαιπηέο . Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια απνηίκεζεο βαζίδνληαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνβιέςεσλ, δίλνπλ κεγάιε βάζε ζηα θέξδε θαη ηηο απψιεηεο κηαο 

επηρείξεζεο θαη  νη αλαιπηέο ππνινγίδνπλ ππνθεηκεληθά ην ξίζθν ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 
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εμάπισζε ζε λέεο αγνξέο θαη ηηο αιιαγέο ζηελ δηνίθεζε. Σα κνληέια DCF θαη 

DDM βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξίζθνπ κηαο 

επηρείξεζεο.  

Όζν αθνξά ηηο δεκφζηεο εγγξαθέο  (IPO) ην κνληέιν (FCFF)  εκθαλίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα κνληέια DDM θαη P/E. 

Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο 

ζεσξνχλ σο ηνλ δείθηε P/E ηελ επηθξαηέζηεξε κέζνδν απνηίκεζεο κηαο 

επηρείξεζεο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ε ρξήζε ησλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηαηηθή θαζψο ε κέζνδνο 

πξνεμφθιεζεο  ηακηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδνπλ θαιχηεξα ηελ δπλακηθή θχζε 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα βξνχκε 

επηρεηξήζεηο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (ιεηηνπξγηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά). Ζ 

πξνθαηαξθηηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (preliminary offer price)  θαη ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή (offering price)  πξνζδηνξίδεηαη θαιχηεξα απφ ην 

ππφδεηγκα πξνεμφθιεζεο ηακηαθψλ ξνψλ. Σν ππφδεηγκα πξνεμφθιεζεο 

κεξηζκάησλ (DDM) ζπλήζσο νδεγεί ζε ρακειφηεξε απνηίκεζε ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεμφθιεζε ηακηαθψλ ξνψλ (FCFF). Ωο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ κνληέισλ.  

Ζ ρξήζε πνιιαπιαζηαζηψλ ελδείθλπηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο θαη αλαπηχζζνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Αληίζεηα 

ην DDM ρξεζηκνπνηείηαη ζε ‘ψξηκνπο’ θιάδνπο φπνπ επηρεηξήζεηο είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα παξαρσξήζνπλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ κειινληηθψλ ηνπο 

θεξδψλ σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 

YΝΟΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

ην παξφλ θεθάιαην πξνζπαζήζακε λα αλαιχζνπκε ηελ αξζξνγξαθία πάλσ 

ζηελ νπνία ζα βαζίζνπκε ηελ έξεπλά καο. πλνπηηθά ηα ζεκεία ηα νπνία 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη ην φηη ηα θέξδε θαη ε ινγηζηηθή αμία κηαο 

επηρείξεζεο απνηεινχλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κηαο κεηνρήο.  Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζρέζεο απηήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο.  

Όζν αθνξά ηα  θέξδε κπνξνχκε λα πνχκε φηη εκθαλίδνπλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε δπλακηθή ζε κεγάιεο ειηθίαο επηρεηξήζεηο, κεγάινπ κεγέζνπο, 

απμεκέλεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ θαη κηθξνχο ξπζκνχο πσιήζεσλ επίζεο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δπλακηθή ζε ζρέζε κε ηηο ηακηαθέο ξνέο. Ζ  

ζηαζεξφηεηα ή κε ησλ θεξδψλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αμίαο κε βάζε ηα θέξδε. 
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Σέινο, φζν αθνξά ηα κνληέια απνηίκεζεο ζε γεληθέο γξακκέο ην κνληέιν RIM 

καο δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αθξίβεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα κνληέια  DCF θαη DDM.  ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ κηα επηρείξεζε εκθαλίδεη αξλεηηθέο  ηακηαθέο ξνέο δελ 

απνηειεί πάληα έλα αξλεηηθφ ζεκάδη θαζψο ππάξρεη ε πεξίπησζε χπαξμεο 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ επηρείξεζε. ε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φπνπ κηα επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί επελδχζεηο κπνξεί λα 

αθνινπζεί κεδεληθή κεξηζκαηηθή πνιηηηθή θαηαλννχκε φηη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο αμίαο κε βάζε ηα κνληέια DCF θαη DDM είλαη πάξα πνιχ δχζθνινο  θαη 

δελ κπνξνχλ  λα καο δψζνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζε αληίζεζε κε ην 

κνληέιν RIM.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΨΝ ΜΕΘΟΔΨΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ  

3.1 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

3.1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 παξνπζηάζηεθε ε βαζηθή αξζξνγξαθία πάλσ ζηελ νπνία 

ζα βαζίζνπκε ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ην 

πξαθηηθφ κέξνο πνπ αθνινπζεί γίλεηαη εθαξκνγή ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο 

ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

πγθεθξηκέλα ζα απνηηκεζνχλ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη αλήθνπλ ζηνπο εμήο θιάδνπο :  Πεηξειαίνπ 

θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, Γεσξγίαο θαη  Αιηείαο, Σαμίδηα θαη Σνπξηζκφο (Ναπηηιίαο). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο 

εθαξκφζηεθαλ ηα κνληέια αλά θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο.  

 

ΚΛΑΓΟΗ 

Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ 
Αεξίνπ 

 
Γεσξγίαο θαη Αιηείαο 

Σαμίδηα θαη Σνπξηζκόο 
(Ναπηηιίαο) 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ 
Α.Δ 

ΝΗΡΔΤ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 

Α.Δ 

ΜΙΝΧΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 
Α.Ν.Δ. 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΧΝ A.E. 
ΓΑΛΑΞΙΓΙ 

ΘΑΛΑΙΔ 
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ. 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ ΔΛΛΑ 
(ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.) 

ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ 
ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Δ. 

 ΔΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑΙ 

Α.Β.Δ.Δ 

ATTICA 
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
 ΓΙΑ 

ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 
Α.Β.Δ.Δ. 

 

 ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 
(ΑΦΟΙ Κ. 

ΚΙΟΤΣΟΤΚΧΣΑ 
ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

 

Πίλαθαο 3.1.1: Παξνπζίαζε επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν. 
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3.1.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο 

κνληέια : Τπόδεηγκα Διεύζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηνπο Μεηόρνπο - Free 

Cash Flow to Equity (FCFE), Τπόδεηγκα Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο - 

Discounted Dividend Model (DDM), Τπόδεηγκα Πξνεμόθιεζεο  ηνπ 

Τπνιεηκκαηηθνύ  Δηζνδήκαηνο - Residual Earnings Model (RIM), Γείθηεο Σηκήο 

πξνο Κέξδε (P/E) θαη Γείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV). Ζ εθαξκνγή 

ηεο θάζε κεζφδνπ έγηλε κε βάζε ηελ ππφζεζε ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο  (Gordon Growth Model).  

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο: Θα ππνινγηζηεί γηα θάζε 

κεηνρή ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ε εζσηεξηθή ηεο αμία θαη κε ηελ 

Πξνεμφθιεζε ησλ Μειινληηθψλ Μεξηζκάησλ (DDM) θαζψο θαη κε ηελ 

Πξνεμφθιεζε ησλ αλακελφκελσλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο 

Μεηφρνπο  (FCFE) θαη ηνπ αλακελφκελνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM). 

Έπεηηα αθνχ ππνινγηζηεί ε εζσηεξηθή αμία γηα θάζε κεηνρή κε ηελ 

πξνεμφθιεζε θαη ησλ ηξηψλ νληνηήησλ, ζα ειεγρζεί ζε γεληθέο γξακκέο ε 

πξνεμφθιεζε πνηαο απφ ηηο ηξεηο απηέο νληφηεηεο ζα δψζεη ηελ εζσηεξηθή 

αμία ηεο θάζε κεηνρήο ε νπνία βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ αγνξαία ηηκή ηεο 

αληίζηνηρεο κεηνρήο. Όζν αθνξά ηελ ζρεηηθή απνηίκεζε κε βάζε ηνπο δείθηεο 

(P/BV) θαη (P/E), ζα ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο ηνπ θάζε δείθηε γηα θάζε θιάδν  

θαη ζα γίλεη ζχγθξηζε κε βάζε ηνπο δείθηεο ησλ επηρεηξήζεσλ μερσξηζηά εάλ 

θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ.  

Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάιπζε πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ ηα εμήο: 

 Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ κνληέισλ θαη δηεθπεξαίσζε ηεο 

απνηίκεζεο έρνπλ ιεθζεί ζηνηρεία απφ ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

(Ηζνινγηζκνί ,Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη Σακηαθψλ Ρνψλ)  

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βαζίδνληαη ζηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη είλαη ελνπνηεκέλεο.  

 Γηα φια ηα έηε ηεο πεξηφδνπ 2006-2012, ηα θέξδε κεηά θφξσλ έρνπλ 

πξνθχςεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαη πξνθχπηνπλ 

απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Σα βαζηθά ζεκειηψδε κεγέζε ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ απνηίκεζεο φπσο 

είλαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), ν ξπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ, ν δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ (POR), ν δείθηεο παξαθξάηεζεο 

θεξδψλ (retention retio-b), ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ,  έρνπλ 

ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο κέζεο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ 2006-2012 γηα θάζε 

επηρείξεζε μερσξηζηά. 
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη  ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία είλαη βέβαηα. 

Σα κειινληηθά είλαη κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο πνπ είλαη πνιιέο θνξέο θαη 

ππνθεηκεληθέο, φζν θαη αλ ε επηζηήκε πξνζπαζεί λα κεηψζεη ην ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρείν. Οη ππνζέζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

ηελ αγνξά, ηνλ θιάδν, ηε κεηνρή πνπ εμεηάδνπκε θαη φιεο ηηο αληαγσληζηηθέο 

κεηνρέο. Δίλαη ηφζα πνιιά πνπ έλαο αξηζκφο ιαζψλ είλαη αλαπφθεπθηνο 

(Penman [1010]). 

Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κνληέισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα φινπο ηνπο 

θιάδνπο θαη ζα αλαιπζεί κε βάζε ηελ εμήο δνκή: 3.1.3 Τπνινγηζκόο ηνπ 

Κόζηνπο Ίδησλ Κεθαιαίσλ (κέζσ ηεο κεζόδνπ CAMP) γηα θάζε επηρείξεζε 

μερσξηζηά  3.2 Δθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο  Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο - 

Discounted Dividend Model (DDM), 3.2 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο 

Κέξδε (P/E),  3.4 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV),  

3.5 Δθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο  Πξνεμόθιεζεο  ηνπ Τπνιεηκκαηηθνύ  

Δηζνδήκαηνο - Residual Earnings Model (RIM), 3.6 Δθαξκνγή ηνπ 

Τπνδείγκαηνο  Διεύζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηνπο Μεηόρνπο - Free Cash 

Flow to Equity (FCFE),  3.7  πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ησλ 

ππό εμέηαζε κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη  3.8 Δύξνο εθαξκνγήο ησλ ππό εμέηαζε 

κεζόδσλ απνηίκεζεο. 

 

3.1.3 Τπολογιζμόρ ηος Κόζηοςρ  Ίδιων Κεθαλαίων (Ks). 

 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη 

απαηηνχκελεο απνδφζεηο γηα φιεο ηηο κεηνρέο ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ. Σν 

κνληέιν πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο είλαη ην γλσζηφ 

ζεψξεκα απνηίκεζεο θεθαιαηαθψλ ζηνηρείσλ (Capital Asset Pricing Model-

CAMP). Ζ ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη ε εμήο: 

 

  =   β(   -   ) 

Ωο αθίλδπλν επηηφθην (risk free -    ) πηνζεηείηαη ε καθξνρξφληα απφδνζε ησλ 

δεθαεηψλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ γηαηί νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο 

θαη αθαδεκατθνί πηνζεηνχλ ηελ απφδνζε ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ κε δηάξθεηα 

δέθα έηε σο αθίλδπλν επηηφθην θαη φρη ηελ απφδνζε ηίηισλ κε κηθξφηεξε ή 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ απηή. Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία έρεη ππνινγηζηεί θαη 

είλαη ίζε κε  0,091. Δπηπιένλ, σο αλακελφκελε απφδνζε ηεο αγνξάο (market 

return -     ) πηνζεηείηαη ε καθξνρξφληα απφδνζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ ζην 

ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην. ηελ παξνχζα εξγαζία, σο αλακελφκελε απφδνζε 

ηνπ γεληθνχ δείθηε πηνζεηείηαη ε ηζηνξηθή κέζε απφδνζε ηνπ δείθηε γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 4/12/10 - 31/12/2012 θαη είλαη ίζε κε 0,00146. Σν 

αλακελφκελν πξηκ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο είλαη ίζν κε -0,0894. Σέινο, ηα  beta – 
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β  ησλ κεηνρψλ ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο εκεξήζηαο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο απφδνζεο ηεο θάζε κεηνρήο σο πξνο ηελ εκεξήζηα 

απφδνζε ηνπ γεληθνχ δείθηε γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 4/12/10 - 

31/12/2012. ηνλ Πίλαθα 3.1.3 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ίδησλ θεθαιαίσλ γηα θάζε κεηνρή μερσξηζηά.  

 

 

Δηαηξείεο  risk free 
market 
return 

market 
return-

risk free 
beta Ks 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

0,091 0,00146 -0,0894 0,65 3,31% 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 

0,091 0,00146 -0,0894 0,229 7,04% 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ 
(ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 
0,091 0,00146 -0,0894 0,704 2,79% 

ΝΖΡΔΤ 
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

Α.Δ 
0,091 0,00146 -0,0894 0,846 1,53% 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ 
ΘΑΛΑΗΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 
0,091 0,00146 -0,0894 0,361 5,86% 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ 
ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

0,091 0,00146 -0,0894 0,694 2,88% 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ 
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ 

Α.Β.Δ.Δ 
0,091 0,00146 -0,0894 0,247 6,88% 

ΓΗΑ 
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

Α.Β.Δ.Δ. 
0,091 0,00146 -0,0894 0,285 6,54% 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 
(ΑΦΟΗ Κ. 

ΚΗΟΤΣΟΤΚΧΣΑ 
ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

0,091 0,00146 -0,0894 0,527 4,38% 

ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 
Α.Ν.Δ. 

0,091 0,00146 -0,0894 -0,072 9,73% 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ 

Α.Δ. 
0,091 0,00146 -0,0894 0,270 6,67% 
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ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 
Α.Δ. 

0,091 0,00146 -0,0894 0,641 3,36% 

ATTICA 
ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

0,091 0,00146 -0,0894 0,327 6,16% 

Πίλαθαο 3.1.3: Κφζηνο Ίδησλ Κεθαιαίσλ γηα θάζε εηαηξεία.   

 

 

3.2  Δθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο  Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο - 

Discounted Dividend Model (DDM) 

 

Ζ δηαδηθαζία : 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο ηεο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο (DDM) 

αξρηθά ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ γηα 

θάζε εηαηξεία.  Δπεηδή,  φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πηνζεηείηαη ην ππφδεηγκα ηνπ 

ζηαζεξνχ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ κεξίζκαηνο είλαη αλαγθαίν λα ππνζέζνπκε 

έλαλ ζηαζεξφ ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ γηα ηα επφκελα έηε πνπ 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. Ο ξπζκφο απηφο αχμεζεο ησλ κεξηζκάησλ ζα 

πξνθχςεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

g=b × ROE 

φπνπ ROE είλαη ε απφδνζε επί ησλ ππελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ κεηά θφξσλ 

θαη b ν ξπζκφο παξαθξάηεζεο ησλ θεξδψλ απφ ηελ εθάζηνηε  εηαηξεία. 

Καζψο ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ κεξηζκάησλ αθνξά ην κέιινλ, γηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππνζέηνπκε φηη ε κειινληηθή απφδνζε επί ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ζα είλαη ίζε κε ηελ ηζηνξηθή κέζε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

ηεο εθάζηνηε  εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα 

αθνινπζεζεί θαη γηα ηνλ ξπζκφ παξαθξάηεζεο ησλ θεξδψλ. Θα ππνζέζνπκε 

φηη ν κέζνο ξπζκφο παξαθξάηεζεο θεξδψλ πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ε 

επηρείξεζε ζην κέιινλ είλαη ίζνο κε ηνλ ηζηνξηθφ κέζν ησλ ξπζκψλ 

παξαθξάηεζεο θεξδψλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηαγξάςνπκε ην κέξηζκα πνπ δίλεη ε θάζε 

επηρείξεζε γηα ην έηνο 2012. Έρνληαο ππνινγίζεη παξαπάλσ ην θφζηνο ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε ζα εθαξκφζνπκε ηνλ εμήο ηχπν γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο: 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

“ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΤΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ’’ 

 2014

 

 
90 

  = 
    

    
 

Όπνπ     =     (    ) 

Σέινο, φηαλ πξνζδηνξίζνπκε ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ζα ηελ 

ζπγθξίλνπκε κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηνρή είλαη ππεξηηκεκέλε-ππνηηκεκέλε.  

 

3.2.1  Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ 

Αεξίνπ. 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.1.1 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention retio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

retio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 10,85% 50,59% 49,41% 0,43 

2007 13,60% 43,48% 56,52% 0,5 

2008 0,96% 562,50% -462,50% 0,45 

2009 6,97% 78,95% 21,05% 0,45 

2010 7,10% 76,27% 23,73% 0,45 

2011 4,51% 121,62% -21,62% 0,45 

2012 3,26% 160,71% -60,71% 0,45 

ΜΔΟ ΟΡΟ 6,75% 156,30% -56,30%  

Πίλαθαο 3.2.1.1: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention retio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = -56,30 % × 6,75 % = -3,80% 
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Οπφηε ζέηνληαο σο κέξηζκα αλά κεηνρή ην κέξηζκα ηνπ 2012  DPSν = 0,45,  

g = -3,80% θαη Ks = 3,31% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

Vo =  DPS1 / (Ks - g) = 0,45*[1+ (-3,80%)] / [3,31% - (-3,80%)] =   6,09  €  αλά 

κεηνρή.  

Οπφηε ε ηξέρνπζα εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ κε βάζε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ 

κεξηζκάησλ θαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

ηνπ κεξίζκαηνο ζα είλαη   6,09  €. 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.1.2 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention retio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

retio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 1,43% 94,34% 5,66% 0,05 

2007 -2,20% 0,00% 100,00% 0 

2008 3,79% 0,00% 100,00% 0 

2009 9,74% 24,44% 75,56% 0,05 

2010 2,08% 0,00% 100,00% 0 

2011 -2,17% 0,00% 100,00% 0 

2012 -4,00% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ 1,24% 16,97% 83,03%  

Πίλαθαο 3.2.1.2: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

γηα ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 83, 03% × 1, 24% = 1, 03% 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E εκθαλίδεη ρακειφ κέζν δείθηε 

δηαλνκήο θεξδψλ 16,97% θαη έλαλ πςειφ κέζν δείθηε παξαθξάηεζεο θεξδψλ 
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83,03%. Απηφ ζπλδπάδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία δελ δηαλέκεη κέξηζκα 

γηα ηα έηε 2007, 2008, 2010, 2011 θαη 2012. Καζψο ην έηνο 2012 ην κέξηζκα 

είλαη κεδεληθφ θαηαλννχκε φηη είλαη αδχλαηε ε εθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο 

Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο 

κεηνρήο ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.1.3 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention retio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ 

(ΓΗΤΛΗΣΗΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΗΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

retio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 37,39% 100,00% 0,00% 1,15 

2007 41,20% 88,89% 11,11% 1,2 

2008 25,33% 84,51% 15,49% 0,6 

2009 30,62% 72,16% 27,84% 0,7 

2010 30,66% 42,37% 57,63% 0,5 

2011 26,05% 38,76% 61,24% 0,5 

2012 13,65% 42,25% 57,75% 0,3 

ΜΔΟ ΟΡΟ 29,27% 66,99% 33,01%  

Πίλαθαο 3.2.1.3: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 33, 01% × 29, 27% = 9, 66% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο κέξηζκα αλά κεηνρή ην κέξηζκα ηνπ 2012  DPSν = 0,3,     

g = 9,66% θαη Ks = 2,79% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

Vo =  DPS1 / (Ks - g) = 0,3*[1+9,66% ] / [2,79% - 9,66%] =   - 4,79€  αλά 

κεηνρή.  
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Οπφηε ε ηξέρνπζα εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) κε βάζε ηελ 

πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ κεξηζκάησλ θαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο ζα είλαη  - 4,79 €. Σν 

ππφδεηγκα δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαζψο ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή 

αμία.  

 

 

3.2.2 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Γεσξγίαο θαη Αιηείαο.  

 ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.2.1 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

 

ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 7,40% 35,71% 64,29% 0,08 

2007 5,88% 45,05% 54,95% 0,1 

2008 0,19% 0,00% 100,00% 0 

2009 0,21% 0,00% 100,00% 0 

2010 -23,07% 0,00% 100,00% 0 

2011 6,35% 0,00% 100,00% 0 

2012 -9,52% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -1,80% 11,54% 88,46%  

Πίλαθαο 3.2.2.1: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 88, 46% × -1, 80% = -1, 59% 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012 δελ δηαλέκεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Απηφ έρεη σο 
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απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ρακειφο κέζνο δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012 χςνπο 11,54% θαη πςειφο κέζνο δείθηεο παξαθξάηεζεο 

θεξδψλ χςνπο 88,46%. Δπηπιένλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ πνπ 

πξνθχπηεη είλαη αξλεηηθφο.  Ζ εηαηξεία δελ δηαλέκεη κέξηζκα γηα ην έηνο 2012 

θαη θαηαλννχκε φηη δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο 

Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο.  

 

 

 

 ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.2.2 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 14,88% 23,68% 76,32% 0,03 

2007 12,65% 23,68% 76,32% 0,03 

2008 3,59% 0,00% 100,00% 0 

2009 3,08% 0,00% 100,00% 0 

2010 1,75% 0,00% 100,00% 0 

2011 5,34% 0,00% 100,00% 0 

2012 2,38% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ 6,24% 6,77% 93,23% 0 

Πίλαθαο 3.2.2.2: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 93, 23% × 6, 24% = 5, 82% 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία ΓΑΛΑΞΗΓΗ 

ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ δελ δηαλέκεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

ηελ πεξίνδν 2008-2012. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη πςειφ κέζν 

δείθηε παξαθξάηεζεο θεξδψλ χςνπο 93,23% θαη πνιχ ρακειφ κέζν δείθηε 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

“ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΤΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ’’ 

 2014

 

 
95 

δηαλνκήο θεξδψλ χςνπο 6,77%. Καζψο ην έηνο 2012 δελ δηαλέκεη κέξηζκα 

είλαη αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν.  

 

 

 ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.2.3 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ 

Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 8,72% 13% 87% 0,03 

2007 4,06% 23% 77% 0,03 

2008 1,21% 0% 100% 0 

2009 0,18% 0% 100% 0 

2010 0,80% 0% 100% 0 

2011 -97,98% 0% 100% 0 

2012 -42,98% 0% 100% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -18,00% 5% 95%  

Πίλαθαο 3.2.2.3: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 95% × -18, 00% = -17% 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ είλαη αξλεηηθφο -17%. 

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία δελ δηαλέκεη κέξηζκα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ν κέζνο δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ λα εκθαλίδεηαη 

πνιχ πςειφο ίζνο κε 95% ελψ αληίζεηα ν κέζνο δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ 

εκθαλίδεηαη πνιχ ρακειφο ίζνο κε 5%. Σν ππφδεηγκα είλαη αδχλαην λα 

εθαξκνζηεί γηαηί ην έηνο 2012 ε εηαηξεία δελ δηαλέκεη κέξηζκα.  
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 ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.2.4 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 7,70% 25,00% 75,00% 0,02 

2007 11,36% 26,75% 73,25% 0,034 

2008 -271,28% 0,00% 100,00% 0 

2009 -255,96% 0,00% 100,00% 0 

2010 42,14% 0,00% 100,00% 0 

2011 5,35% 0,00% 100,00% 0 

2012 7,18% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -64,79% 7,39% 92,61%  

Πίλαθαο 3.2.2.4: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 92, 61% × -64, 79% = -60% 

 

Ζ  εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ εκθαλίδεη αξλεηηθφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ -60%. Γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 δελ 

δηαλέκεη κέξηζκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη πςειφ κέζν δείθηε 

παξαθξάηεζεο θεξδψλ 92,61% θαη αληίζεηα έλαλ ρακειφ κέζν δείθηε 

δηαλνκήο θεξδψλ 7,39%. Σν έηνο 2012 δελ δηαλέκεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο 

ζπλεπψο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηφρνπο είλαη 

αδχλαηνο. 

 

 ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.2.5 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 
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δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΓΗΑ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 23,76% 23,81% 76,19% 0,05 

2007 29,36% 14,63% 85,37% 0,06 

2008 9,69% 0,00% 100,00% 0 

2009 11,41% 0,00% 100,00% 0 

2010 -8,15% 0,00% 100,00% 0 

2011 -195,21% 0,00% 100,00% 0 

2012 92,32% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -5,26% 5,49% 94,51%  

Πίλαθαο 3.2.2.5: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE =   94, 51% × -5, 26% = -4, 97% 

 

Ζ εηαηξεία ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. εκθαλίδεη αξλεηηθφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ -4,97%. Δπίζεο, εκθαλίδεη πςειφ κέζν δείθηε 

παξαθξάηεζεο θεξδψλ χςνπο 94,51% θαη ρακειφ κέζν δείθηε δηαλνκήο ησλ 

θεξδψλ ηεο χςνπο 5,49%. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία δελ 

παξέρεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012. Γελ είλαη 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ιφγσ ηνπ φηη ην 

έηνο 2012 δελ παξέρεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο απφ ηελ εηαηξεία.  

 

 

 ΚΡΔΚΑ Α.Δ. (ΑΦΟΗ Κ. ΚΗΟΤΣΟΤΚΧΣΑ ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.2.6 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 
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ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention raα-

b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 0,82% 0,00% 100,00% 0 

2007 2,27% 0,00% 100,00% 0 

2008 2,27% 0,00% 100,00% 0 

2009 0,79% 0,00% 100,00% 0 

2010 -2,87% 0,00% 100,00% 0 

2011 -9,71% 0,00% 100,00% 0 

2012 -14,85% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -3,04% 0,00% 100,00%  

Πίλαθαο 3.2.2.6: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 100, 00% × -3, 04% = -3, 04% 

 

Ζ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. δελ έρεη πξνβεί ζηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν. Γηα απηφ ην ιφγν θαηαλννχκε φηη παξαθξαηά φια ηα θέξδε 

ηεο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο κέζσ ηνπ  

Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο θαζίζηαηαη αδχλαηε.  

 

 

3.2.3 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Σαμίδηα θαη Σνπξηζκόο 

(Ναπηηιίαο). 

 

 ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 

 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.3.1 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 

Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 7,82% 45% 55,00% 0,135 

2007 5,84% 21,74% 78,26% 0,05 

2008 1,19% 0,00% 100,00% 0 

2009 10,43% 0,00% 100,00% 0 

2010 -13,26% 0,00% 100,00% 0 

2011 -17,47% 0,00% 100,00% 0 

2012 -17,75% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -3,31% 9,53% 90,47%  

Πίλαθαο 3.2.3.1: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 90, 47% × -3, 31% = - 3% 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα φηη ε εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. δελ 

δηαλέκεη κέξηζκα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012. Δκθαλίδεη πςειφ κέζν δείθηε 

παξαθξάηεζεο θεξδψλ 90,47% θαη ρακειφ κέζν δείθηε δηαλνκήο θεξδψλ 

9,53%. Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη αδχλαηε θαζψο γηα ην έηνο 2012 

ε εηαηξεία δελ δηαλέκεη κέξηζκα.  

 

 

 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.3.2 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention raα-

b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 54,61% 0,00% 100,00% 0 

2007 -18,03% 0,00% 100,00% 0 

2008 -70,81% 0,00% 100,00% 0 

2009 -102,44% 0,00% 100,00% 0 

2010 -59,31% 0,00% 100,00% 0 

2011 -504,08% 0,00% 100,00% 0 

2012 118,96% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -83,01% 0,00% 100,00%  

Πίλαθαο 3.2.3.2: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 100, 00% × -83, 01% = -83, 01% 

 

 

Ζ εηαηξεία ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. δελ έρεη δηαλείκεη κέξηζκα 

ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. Ζ εθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο 

Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο θαζίζηαηαη αδχλαηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο.  

 

 

 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.3.3 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 18,13% 17,29% 82,71% 0,06 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

“ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΤΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ’’ 

 2014

 

 
101 

2007 5,69% 50% 50,00% 0,05 

2008 -2,91% 0,00% 100,00% 0 

2009 -2,85% 0,00% 100,00% 0 

2010 -78,60% 0,00% 100,00% 0 

2011 -21,39% 0,00% 100,00% 0 

2012 -130,97% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -30,41% 9,61% 90,39%  

Πίλαθαο 3.2.3.3: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 90, 39% × -30, 41%= -27, 49%  

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 δελ δηαλέκεη κέξηζκα 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ είλαη αξλεηηθφο 

ίζνο κε -27,49%. Ο κέζνο δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ είλαη ίζνο κε 9,61% θαη ν 

κέζνο δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ 90,39%. Ζ εηαηξεία δελ δηαλέκεη 

κέξηζκα γηα ην έηνο 2012 ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ε εθαξκνγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο λα είλαη αδχλαηε.  

 

 

 

 ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.3.4 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίζκαηα, ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) θαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΜΔΡΗΜΑ 
ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 4,66% 40,00% 60,00% 0,08 

2007 10,02% 16,43% 83,57% 0,08 

2008 4,43% 38,70% 61,30% 0,07 
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2009 -5,83% 0,00% 100,00% 0 

2010 -10,47% 0,00% 100,00% 0 

2011 -21,29% 0,00% 100,00% 0 

2012 -15,20% 0,00% 100,00% 0 

ΜΔΟ ΟΡΟ -4,81% 13,59% 86,41%  

Πίλαθαο 3.2.3.4: Μέξηζκα αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ κεξηζκάησλ έρνπκε: 

 

     g   = b × ROE = 86, 41% × -4, 81% = - 4, 16% 

 

Ζ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ έρεη αξλεηηθφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ -4,16%. Σελ πεξίνδν 2009-2012 δελ 

δηαλέκεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Ο κέζνο δείθηεο παξαθξάηεζεο 

θεξδψλ είλαη ίζνο κε 86,41% ελψ ν κέζνο δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ είλαη ίζνο 

κε 13,59%. Δπεηδή γηα ην έηνο 2012 ε εηαηξεία δελ δηαλέκεη κέξηζκα ν 

ππνινγηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο είλαη αδχλαηνο. 

 

 

 

 

Γεληθέο  παξαηεξήζεηο:  

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο (DDM) γηα 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο παξαηεξνχκε φηη ζε εηαηξείεο πνπ δελ 

δηαλέκνπλ κέξηζκα γηα ην έηνο 2012 ή δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ δηαλνκή 

κεξίζκαηνο γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ν ππνινγηζκφο ηεο εζσηεξηθήο 

αμίαο ηεο κεηνρήο κε ηελ  ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαζίζηαηαη αδχλαηε θαζψο ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε  ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ην κέξηζκα θαη ν ξπζκφο 

κειινληηθήο αλάπηπμήο ηνπ.  

 

ε εηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ κέξηζκα είλαη αδχλαην λα πξνβιεθηεί ν 

ρξφλνο πνπ ζα δηαλείκνπλ κέξηζκα θαζψο θαη ην κέγεζνο απηψλ ησλ 

κειινληηθψλ κεξηζκάησλ. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε 

εηαηξείαο θαη ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αθνινπζήζεη 

ζην κέιινλ. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ 

Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο  (DDM)  θαζψο βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα κεξίζκαηα πνπ αλακέλνληαη ηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν, ην 
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θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ αλακελφκελν ξπζκφ αχμεζεο 

(αλάπηπμεο) ησλ κεξηζκάησλ.  

 

 

 

3.3 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) 

 

Ζ δηαδηθαζία: 

Αξρηθά, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο ν νπνίνο 

ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο ζηαζεξήο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ 

ζα δηαηεξεζεί ζην δηελεθέο. Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ζρεηηθήο απνηίκεζεο 

ν ξπζκφο αλάπηπμεο (g) ππνινγίδεηαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζην 

Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο (DDM) θαη  εμαξηάηαη απφ ηε κέζε 

ηηκή ηεο απφδνζεο  ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ηε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν 2006-

2012. Έλα αθφκα ζεκειηψδεο κέγεζνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε είλαη ν 

δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ (POR). ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ 

κέζν δείθηε δηαλνκήο θεξδψλ γηα θάζε επηρείξεζε γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks) ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα,  ζα εθαξκφζνπκε ην εμήο ηχπν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο: 

   

 
= 

    (   )

(    )
 

Σέινο, έρνληαο ππνινγίδεη ηνλ δείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) ηνλ 

πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηα θέξδε αλά κεηνρή ηνπ έηνπο 2012 θαη θαηαιήγνπκε 

ζηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο.  

 

Ο δείθηεο P/E ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξίαο ζπγθξίλεηαη κε ην κέζν P/E είηε φισλ 

ησλ κεηνρψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ είηε φισλ ησλ κεηνρψλ ηνπ θιάδνπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία, γηα λα δηαπηζησζεί ζε γεληθέο γξακκέο εάλ ε 

κεηνρή είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηνρέο είηε 

φινπ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ είηε φινπ ηνπ θιάδνπ. Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη είλαη πην ζπκθέξνπζα ε επέλδπζε ζε κηα κεηνρή κε ρακειφηεξν δείθηε 

P/E γηα δηάθνξεο κεηνρέο εθφζνλ έρνπλ ίδηνπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο 

αμηνιφγεζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη ζχγθξηζε εληφο ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ. Ο ιφγνο απηφο δείρλεη ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξψζνπλ νη επελδπηέο γηα ηελ απφθηεζε ηεο κεηνρήο γηα θάζε έλα επξψ 

θαζαξψλ θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία. 
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3.3.1 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) ζηνλ θιάδν 

Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ. 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

 

ηνλ πίλαθα 3.3.1.1 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 10,85% 50,59% 49,41% 0,85 

2007 13,60% 43,48% 56,52% 1,15 

2008 0,96% 562,50% -462,50% 0,08 

2009 6,97% 78,95% 21,05% 0,57 

2010 7,10% 76,27% 23,73% 0,59 

2011 4,51% 121,62% -21,62% 0,37 

2012 3,26% 160,71% -60,71% 0,28 

ΜΔΟ ΟΡΟ 6,75% 156,30% -56,30%  

Πίλαθαο 3.3.1.1: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 156,30%, g = - 3,80% θαη Ks = 3,31% γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [(156,30% × (1+(-3,80%))] / 

(3,31% - (-3,80%))] × 0,28 =   5,92 €,        /   =  21,15    

 

 Οπφηε ε ηξέρνπζα εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ κε βάζε ηνλ δείθηε (P/E) θαη ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο ζα είλαη  5,92  €. 
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.1.2 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 1,43% 94,34% 5,66% 0,053 

2007 -2,20% 0,00% 100,00% -0,079 

2008 3,79% 0,00% 100,00% 0,0707 

2009 9,74% 24,44% 75,56% 0,2046 

2010 2,08% 0,00% 100,00% 0,0607 

2011 -2,17% 0,00% 100,00% -0,0438 

2012 -4,00% 0,00% 100,00% -0,0781 

ΜΔΟ ΟΡΟ 1,24% 16,97% 83,03%  

Πίλαθαο 3.3.1.2: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

γηα ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E πεξίνδν 2006-2012.  

 

 Θέηνληαο σο POR = 16,97%, g = 1,03% θαη Ks = 7,04% γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [(16,97%× (1+1,03% )) / (7,04%  

-1,03%)] × -0,0781=  -0,223 € ,     /   = 2,853 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή αμία 

ηεο κεηνρήο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ 

A.E εκθαλίδεη δεκηέο γηα ην έηνο 2012.  

 

 ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

ηνλ Πίλαθα 3.3.1.3 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ 

(ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΗΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 37,39% 100,00% 0,00% 1,15 

2007 41,20% 88,89% 11,11% 1,35 

2008 25,33% 84,51% 15,49% 0,71 

2009 30,62% 72,16% 27,84% 0,97 

2010 30,66% 42,37% 57,63% 1,18 

2011 26,05% 38,76% 61,24% 1,29 

2012 13,65% 42,25% 57,75% 0,71 

ΜΔΟ ΟΡΟ 29,27% 66,99% 33,01%  

Πίλαθαο 3.3.1.3: Κέξδε αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ 

ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR =66,99%, g = 9,66% θαη Ks = 2,79% γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [(66,99%× (1+ 9,66% )/ (2,79% -

9,66%)] × 0,71=  -7,60 € ,    /   = -10,70 

Οπφηε ε ηξέρνπζα εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε (P/E) είλαη 

ίζε κε  -7,60 €. Ζ αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία νθείιεηαη ζην φηη ην θφζηνο ίδησλ 

θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο.  

 

3.3.2 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) ζηνλ θιάδν 

Γεσξγίαο θαη Αιηείαο. 

 

 

 ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.2.1 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή , ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο ΝΖΡΔΤ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  
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ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 

ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

2006 7,40% 35,71% 64,29% 0,224 

2007 5,88% 45,05% 54,95% 0,222 

2008 0,19% 0,00% 100,00% 0,0058 

2009 0,21% 0,00% 100,00% 0,0054 

2010 -23,07% 0,00% 100,00% -0,5613 

2011 6,35% 0,00% 100,00% 0,1499 

2012 -9,52% 0,00% 100,00% -0,2093 

ΜΔΟ ΟΡΟ -1,80% 11,54% 88,46%  

Πίλαθαο 3.3.2.1: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 11,54%, g = -1,59%, θαη Ks = 1,53% γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [(11,54% × (1+(-1,59%))/ (1,53% 

- (-1,59%))] × -0,2093 =  -0,76 € ,     /   = 3,64 

 

Λφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ εκθαλίδεη 

αξλεηηθά θέξδε γηα ην έηνο 2012 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο 

κεηνρήο είλαη αδχλαηνο. Ζ εθαξκνγή ηνπ δείθηε καο δίλεη αξλεηηθή αμία γηα 

ηελ κεηνρή.  

 

 

 

 ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.5.5 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή , ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 14,88% 23,68% 76,32% 0,1267 
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2007 12,65% 23,68% 76,32% 0,1267 

2008 3,59% 0,00% 100,00% 0,0363 

2009 3,08% 0,00% 100,00% 0,0323 

2010 1,75% 0,00% 100,00% 0,0187 

2011 5,34% 0,00% 100,00% 0,0602 

2012 2,38% 0,00% 100,00% 0,0274 

ΜΔΟ ΟΡΟ 6,24% 6,77% 93,23%  

Πίλαθαο 3.3.2.2: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 6,77%,  g = 5,82%, θαη Ks = 5,86% γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [(6,77% × (1+ 5,82%)/ (5,86%  -

5,82%)] ×  0,0274 =   4,272 € ,     /   = 155,911 

 

Ζ εηαηξεία ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ δελ εκθαλίδεη αξλεηηθά 

θέξδε. Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο είλαη ίζε κε 4,272 €.  

 

 

 ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.2.3 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ 

Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

 

 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 8,72% 13% 87% 0,23 

2007 4,06% 23% 77% 0,13 

2008 1,21% 0% 100% 0,04 

2009 0,18% 0% 100% 0,005 

2010 0,80% 0% 100% -0,0588 

2011 -97,98% 0% 100% -1,239 
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2012 -42,98% 0% 100% -0,342 

ΜΔΟ ΟΡΟ -18,00% 5% 95%  

Πίλαθαο 3.3.2.3: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 5%, g = -17% θαη Ks = 2,88% γηα ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο 

θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [5% × (1+(-17%)) / (2,88%  - (-

17%) )] ×  -0,342 =   -0,073 € ,     /   = 0,214 

 

Ζ εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2010-2012 

παξνπζηάδεη αξλεηηθά θέξδε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε εθαξκνγή ηνπ 

δείθηε λα καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία γηα ηελ κεηνρή. Καηαλννχκε φηη ε 

εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαζίζηαηαη αδχλαηε.  

 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

ηνλ Πίλαθα 3.3.2.4 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή , ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ  ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 7,70% 25,00% 75,00% 0,08 

2007 11,36% 26,75% 73,25% 0,1271 

2008 -271,28% 0,00% 100,00% -0,7962 

2009 -255,96% 0,00% 100,00% -0,2082 

2010 42,14% 0,00% 100,00% 0,0598 

2011 5,35% 0,00% 100,00% 0,0081 

2012 7,18% 0,00% 100,00% 0,0121 

ΜΔΟ ΟΡΟ -64,79% 7,39% 92,61%  

Πίλαθαο 3.3.2.4: Κζρδη  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο POR = 7,39%, g = -60% θαη Ks = 6,88% γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 
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(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [7,39% × (1+(-60%)) /  (6,88%  - 

(-60%)) ] ×  0,0121 =    0,001 € ,     /   = 0,044 

 

Γηα ην έηνο 2012 ε εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

εκθαλίδεη πνιχ κηθξά θέξδε αλά κεηνρή. Ο δείθηεο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη επαξθψο ηελ εζσηεξηθά αμία ηεο κεηνρήο.  

 

 

 

 ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.2.5 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή , ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΓΗΑ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ  ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 23,76% 23,81% 76,19% 0,21 

2007 29,36% 14,63% 85,37% 0,41 

2008 9,69% 0,00% 100,00% 0,1373 

2009 11,41% 0,00% 100,00% 0,155 

2010 -8,15% 0,00% 100,00% -0,0903 

2011 -195,21% 0,00% 100,00% -0,4618 

2012 92,32% 0,00% 100,00% -0,78 

ΜΔΟ ΟΡΟ -5,26% 5,49% 94,51%  

Πίλαθαο 3.3.2.5: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 5,49%, g = -4,97% θαη Ks = 6,54% γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [5,49%× (1+(-4,97%)) / (6,54%    

- (-4,97%) )] ×  -0,78 =  -0,354 € ,     /   =  0,453    

 

Βιέπνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε γηα ηελ εηαηξεία ΓΗΑ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία γηα ηελ 
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κεηνρή ηεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία εκθαλίδεη αξλεηηθά 

θέξδε αλά κεηνρή γηα ηελ πεξίνδν 2010-2012.  

 

 ΚΡΔΚΑ Α.Δ. (ΑΦΟΗ Κ. ΚΗΟΤΣΟΤΚΧΣΑ ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

ηνλ Πίλαθα 3.3.2.6 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ  ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 0,82% 0,00% 100,00% 0,017 

2007 2,27% 0,00% 100,00% 0,048 

2008 2,27% 0,00% 100,00% 0,049 

2009 0,79% 0,00% 100,00% 0,017 

2010 -2,87% 0,00% 100,00% -0,061 

2011 -9,71% 0,00% 100,00% -0,1888 

2012 -14,85% 0,00% 100,00% -0,2513 

ΜΔΟ ΟΡΟ -3,04% 0,00% 100,00%  

Πίλαθαο 3.3.2.6: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν δελ 

δηαλέκεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Έηζη, ν κέζνο δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ 

είλαη ίζνο κε κεδέλ. Απηφ θαζηζηά αδχλαηε ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία γηα ηελ 

πεξίνδν 2010-2012 εκθαλίδεη αξλεηηθά θέξδε αλά κεηνρή.  

 

 

3.3.3 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) ζηνλ θιάδν Σαμίδηα 

θαη Σνπξηζκόο (Ναπηηιίαο). 

 ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3.3.1  παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή , ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΜΗΝΩΗΚΔ 

ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 7,82% 45% 55,00% 0,3 

2007 5,84% 21,74% 78,26% 0,23 

2008 1,19% 0,00% 100,00% 0,05 

2009 10,43% 0,00% 100,00% 0,46 

2010 -13,26% 0,00% 100,00% -0,5129 

2011 -17,47% 0,00% 100,00% -0,5607 

2012 -17,75% 0,00% 100,00% -0,4413 

ΜΔΟ ΟΡΟ -3,31% 9,53% 90,47%  

Πίλαθαο 3.3.3.1: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 9,53% , g = -3%  θαη Ks =  9,73%  γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [9,53%  × (1+(-3% )) / (9,73%      

- (-3% )) ] ×  -0,4413 =   -0,321 € ,     /   = 0,727    

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 

Α.Ν.Δ. εκθαλίδεη αξλεηηθά θέξδε αλά κεηνρή γηα ηελ πεξίνδν 2010-2012. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε. 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

ηνλ Πίλαθα 3.3.3.2 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ  ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 54,61% 0,00% 100,00% 0,3 

2007 -18,03% 0,00% 100,00% -0,0728 

2008 -70,81% 0,00% 100,00% -0,2156 
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2009 -102,44% 0,00% 100,00% -0,9494 

2010 -59,31% 0,00% 100,00% -2,0315 

2011 -504,08% 0,00% 100,00% -0,1791 

2012 118,96% 0,00% 100,00% -0,2967 

ΜΔΟ ΟΡΟ -83,01% 0,00% 100,00%  

Πίλαθαο 3.3.3.2: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Ζ εηαηξεία ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 

εκθαλίδεη αξλεηηθά θέξδε αλά κεηνρή θαη δελ δηαλέκεη κέξηζκα ζηνπο 

κεηφρνπο ιφγσ ησλ δεκηψλ απηψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ν κέζνο δείθηεο δηαλνκήο 

θεξδψλ είλαη ίζνο κε ην κεδέλ. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη δπλαηή 

ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε (P/E).  

 
 

 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

ηνλ Πίλαθα 3.3.3.3 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ  ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 18,13% 17,29% 82,71% 0,347 

2007 5,69% 50% 50,00% 0,1 

2008 -2,91% 0,00% 100,00% -0,0365 

2009 -2,85% 0,00% 100,00% -0,0359 

2010 -78,60% 0,00% 100,00% -0,6676 

2011 -21,39% 0,00% 100,00% -0,1337 

2012 -130,97% 0,00% 100,00% -0,3219 

ΜΔΟ ΟΡΟ -30,41% 9,61% 90,39%  

Πίλαθαο 3.3.3.3: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 9,61% , g = -27,49%,   θαη Ks = 3,36%,    γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 
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(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [9,61%   × (1+( -27,49% )) / 

(3,36% - (-27,49% )) ] ×   -0,3219 =   -0,073 € ,     /   =  0,226    

 

Ο δείθηεο καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία γηα ηελ κεηνρή ηεο εηαηξείαο 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 ε εηαηξεία εκθαλίδεη αξλεηηθά θέξδε.  

 

 

 

 ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

ηνλ Πίλαθα 3.3.3.4 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε αλά κεηνρή, ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ν δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ (retention ratio-b) 

θαη ν δείθηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) ηεο εηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
 

ΔΣΟ 
 

ROE POR 
retention 

ratio-b 
ΚΔΡΓΖ  ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

2006 4,66% 40,00% 60,00% 0,2 

2007 10,02% 16,43% 83,57% 0,4869 

2008 4,43% 38,70% 61,30% 0,1809 

2009 -5,83% 0,00% 100,00% -0,1938 

2010 -10,47% 0,00% 100,00% -0,3055 

2011 -21,29% 0,00% 100,00% -0,4553 

2012 -15,20% 0,00% 100,00% -0,2779 

ΜΔΟ ΟΡΟ -4,81% 13,59% 86,41%  

Πίλαθαο 3.3.3.4: Κέξδε  αλά κεηνρή,  ROE, POR θαη retention ratio-b γηα ηελ εηαηξεία 

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

Θέηνληαο σο POR = 13,59%, g = -4,16%,   θαη Ks = 6,16%,    γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

(    /  )  ×       =    × (   ) /      = [13,59% × (1+ (-4,16% )) / 

(6,16% - (-4,16% ) )] ×  -0,2779  =  -0,3507 € ,     /   =  1,2621    

 

Ζ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 

2009-2012 εκθαλίδεη αξλεηηθά θέξδε αλά κεηνρή. πκπεξαίλνπκε, φηη είλαη 

αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο κέζσ ηνπ 

δείθηε (P/E). 
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Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) ζηηο εηαηξείεο ηνπ 

δείγκαηνο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

εκθαλίδνπλ αξλεηηθά θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε είλαη 

αδχλαηε θαη δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο 

κεηνρήο γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Παξαηεξνχκε φηη, γηα ηε ρξήζε απηνχ 

ηνπ δείθηε απνξξίπηνληαη εηαηξείεο πνπ είλαη δεκηνγφλεο ή έρνπλ πνιχ κηθξά 

θέξδε. Πνιιέο εηαηξείεο ελδέρεηαη ζε θάπνηα ρξήζε λα είραλ θάπνηα έθηαθηα 

θέξδε ή δεκίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε ηεο εηαηξείαο, φπσο κηα 

ελδερφκελε ππξθαγηά. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη 

αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ δείθηε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε ην θαηά πφζν ην θφζηνο ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κεγαιχηεξν-

κηθξφηεξν ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο.  

 

Όζν αθνξά ηηο ζπγθξίζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα θαηαιήμνπκε εάλ 

ε κεηνρή κηαο εηαηξείαο είλαη ππνηηκεκέλε-ππεξηηκεκέλε φπσο ηνλίζηεθε 

παξαπάλσ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπγθξίζεηο κέζα ζε θάζε θιάδν. ηνλ 

θιάδν  Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ε εηαηξεία  ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

εκθαλίδεη δείθηε ίζν κε 21,15 ε εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ 

A.E. 2,853 θαη ε εηαηξεία ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

Α.Δ.) -10,7. Γελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο κέζα ζηνλ θιάδν 

θαζψο παξαηεξνχκε πςειή κεηαβιεηφηεηα ηνπ δείθηε ιφγσ κεγάιεο 

δηαθνξάο ζηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ φπσο είλαη ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο θαη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη 

λα ηνλίζνπκε φηη ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 

γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηθαλνπνηεηηθέο θαη έγθπξεο ζπγθξίζεηο.  

 

ηνλ θιάδν Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ε εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

Α.Δ εκθαλίδεη δείθηε ίζν κε 3,64, ε εηαηξεία ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 155,911, ε εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

0,214, ε εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 0,044, ε εηαηξεία 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ.  0,453  θαη ζηελ εηαηξεία  ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

(ΑΦΟΗ Κ. ΚΗΟΤΣΟΤΚΩΣΑ ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) δελ είλαη 

δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε. Γελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπγθξίζεηο θαζψο εκθαλίδεηαη πςειή κεηαβιεηφηεηα ηνπ δείθηε κέζα ζηνλ 

θιάδν. Απηφ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

θιάδνπ φζν αθνξά ηα ζεκειηψδε κεγέζε.  

 

ηνλ θιάδν Σαμίδηα θαη Σνπξηζκφο (Ναπηηιίαο) ε εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ 

ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. έρεη δείθηε 0,727, ε εηαηξεία  ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ.  0,226, ζηελ  εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαη ζηελ  εηαηξεία  ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΛΔΒΟΤ Α.Δ. Γελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε ιφγσ ηνπ φηη κφλν ζε 

δχν εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε  θαη  δελ είλαη 

δπλαηφ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ζπγθξίζηκσλ 

εηαηξεηψλ.  

 

 

3.4  Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή 

Αμία (P/BV) 

Ζ δηαδηθαζία: 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV) αξρηθά ζα 

πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Ο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ππνινγίδεηαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) θαη ζηνλ δείθηε Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E) 

θαη έρεη ππνινγηζηεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο. Σν ζεκειηψδεο 

κέγεζνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ROE 

δειαδή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ θεξδψλ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο θαη ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζε 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν.  

Σέινο, ν δείθηεο επεξεάδεηαη θαη απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks) 

δειαδή ηελ αλακελφκελε απφδνζε πνπ επηζπκνχλ νη επελδπηέο   απφ ηελ 

κεηνρή. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ν δείθηεο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ. 

Έρνληαο ππνινγίζεη φια ηα κεγέζε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δείθηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εμήο ζρέζε: 

PBV = 
      

(    )
 

ηελ ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ δείθηε κε ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ γηα ην έηνο 2012 ζα πξνθχςεη ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο. 

Δπηπιένλ, γηα λα δηαπηζηψζνπκε  εάλ κηα εηαηξεία είλαη ππνηηκεκέλε ή 

ππεξηηκεκέλε ζα ζπγθξίλνπκε ηνλ δείθηε ηεο θάζε εηαηξείαο κε ηνλ κέζν 

δείθηε γηα θάζε θιάδν.  

Γεληθά φζν πςειφηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο, P/BV, ηφζν αθξηβφηεξε 

ζεσξείηαη κηα κεηνρή θαη φζν κηθξφηεξε είλαη ε ζρέζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

πξνο ηελ ινγηζηηθή ηηκή κίαο κεηνρήο ε κεηνρή ζεσξείηαη ππνηηκεκέλε θαη 

επνκέλσο θαιή επηινγή γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ επελδπηή. 
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Ο δείθηεο καο δείρλεη ην θαηά πφζν παξαπάλσ απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη δηαηεζεηκέλνη νη επελδπηέο λα πιεξψζνπλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κεηνρή.  

3.4.1 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV) ζηνλ 

θιάδν Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ. 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.1.1 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 
(ΠΟΑ ΔΚΦΡΑΜΔΝΑ Δ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΧ) 

 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 260.192 2.397.610 10,85% 

2007 351.004 2.580.473 13,60% 

2008 23.643 2.473.666 0,96% 

2009 174.890 2.508.540 6,97% 

2010 179.818 2.531.618 7,10% 

2011 114.150 2.529.990 4,51% 

2012 81.226 2.495.016 3,26% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   6,75% 
Πίλαθαο 3.4.1.1: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο ROE = 6,75%, g = -3,80%   θαη Ks = 3,31%,    γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (6,75% - (-3,80% ))  / 

(3,31% - (-3,80% ))]  ×   8,163    =   12,11   € ,   P / BV =    1,48    

χκθσλα κε ηνλ δείθηε ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα ηελ εηαηξεία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ είλαη ίζε κε 12,11   € θαη ν δείθηεο (P/BV) είλαη 

ίζνο κε 1,48.  

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.1.2 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  
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ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E. γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2012. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 
 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 501.088,40 35.017.422,15 1,43% 

2007 -743.660,42 33.803.731,73 -2,20% 

2008 1.328.668,02 35.024.113,25 3,79% 

2009 4.841.394,25 49.700.094,62 9,74% 

2010 1.029.009,31 49.532.825,97 2,08% 

2011 -1.049.979,32 48.482.846,65 -2,17% 

2012 -1.861.682,57 46.567.377,29 -4,00% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   1,24% 
Πίλαθαο 3.4.1.2: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ 

A.E. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE =1,24% , g =  1,03%  θαη Ks = 7,04%,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (1,24%  - 1,03%   )  /  

(7,04%,   - 1,03%   )]  ×   1,954    =   0,068 € ,   P / BV =  0,04 

Παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E. ε 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν δείθηεο λα κελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη επαξθψο ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο.  

 

 ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΗΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.1.3 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

 γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 
(ΠΟΑ ΔΚΦΡΑΜΔΝΑ Δ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΧ) 

 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 127.591 341.281 37,39% 
2007 149.857 363.738 41,20% 
2008 78.406 309.586 25,33% 
2009 107.835 352.176 30,62% 
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2010 130.969 427.234 30,66% 
2011 142.804 548.276 26,05% 
2012 77.902 570.827 13,65% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   29,27% 
Πίλαθαο 3.4.1.3: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE = 29,27%, g = 9,66%   θαη Ks = 2,79%,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (29,27%  - 9,66%  )  /  (   

2,79%,   -  9,66% )]  ×     5,15     =  -14,71    € ,   P / BV =  -2,86 

Ο δείθηεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ 

(ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) θαζψο θαηαιήγεη ζε αξλεηηθφ δείθηε θαη 

αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία γηα ηελ κεηνρή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξείαο.  

 

3.4.2 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV) ζηνλ 

θιάδν Γεσξγίαο θαη Αιηείαο. 

 

 ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.2.1 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 9.045.157 122.191.153 7,40% 
2007 10.355.646 176.123.737 5,88% 
2008 316.161 168.267.510 0,19% 

2009 340.390 165.940.859 0,21% 
2010 -35.699.847 154.714.264 -23,07% 
2011 9.675.951 152.374.710 6,35% 
2012 -13.326.280 139.991.085 -9,52% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -1,80% 
Πίλαθαο 3.4.2.1: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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Θέηνληαο σο ROE = -1,80% , g = -1,59%  θαη Ks = 1,53%,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-1,80%  - (-1,59% ) )  /  

(  1,53%   - (-1,59% ) )]  × 2,2 = -0,146 € ,   P / BV = -0,07   

Ζ εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ εκθαλίδεη αξλεηηθή απφδνζε 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ πνπ νθείιεηαη ζηα αξλεηηθά θέξδε ησλ εηψλ 2010-2012 

θαη είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα θαη ν δείθηεο θαη ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο λα εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, εκθαλίδεη αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο.  

 

 ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ηνλ Πίλαθα 3.4.2.2 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2012. 

 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 1.873.418,76 12.593.903,76 14,88% 
2007 1.783.321,46 14.093.354,45 12,65% 
2008 510.430,59 14.229.100,75 3,59% 
2009 454.815,88 14.752.515,33 3,08% 
2010 262.935,67 15.015.440,37 1,75% 
2011 847.175,76 15.861.578,64 5,34% 
2012 386.285,99 16.262.898,50 2,38% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   6,24% 
Πίλαθαο 3.4.2.2: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE = 6,24% , g = 5,82%  θαη Ks = 5,86%,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (6,24%   - 5,82%   )  /  (    

5,86%,  - 5,82%   )]  ×  1,155   =   10,62 € ,   P / BV =  9,191  

Ο δείθηεο πξνζδηνξίδεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ  θαη είλαη ίζε κε 10,62 € ελψ ν 
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δείθηεο είλαη ίζνο κε 9,191. Ζ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ.  

 

 

 ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

ηνλ Πίλαθα 3.4.2.3 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 6.710.912,50 76.959.245,29 8,72% 
2007 3.695.251,15 91.104.058,21 4,06% 
2008 1.264.665,20 104.929.773,81 1,21% 
2009 156.596,18 89.435.326,90 0,18% 
2010 706.323,00 88.797.008,00 0,80% 
2011 -37.396.688 38.168.357 -97,98% 
2012 -11.004.111,00 25.605.139,00 -42,98% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -18,00% 
Πίλαθαο 3.4.2.3: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE = -18,00% , g = -17,07%  θαη Ks = 2,88% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-18,00%  - (17,07% )  )  

/  (2,88%     - (-17,07%))]  ×   0,795  = -0,037€ ,   P / BV =  -0,05 

Ζ εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. ηα έηε 2011-2012 εκθαλίδεη 

αξλεηηθά θέξδε πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε κέζε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ λα έρεη αξλεηηθή ηηκή θαη λα είλαη πνιχ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφο 

ν ππνινγηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο κέζσ ηνπ δείθηε θαη ν δείθηεο λα έρεη 

αξλεηηθή ηηκή.  
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 ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.2.4 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2012. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 2.356.048,10 30.589.667,43 7,70% 
2007 3.863.783,98 34.003.298,40 11,36% 
2008 -24.196.328,96 8.919.176,52 -271,28% 
2009 -6.327.442,78 2.472.007,98 -255,96% 
2010 1.815.956,46 4.309.069,15 42,14% 
2011 246.241,77 4.602.782,57 5,35% 
2012 367.114,85 5.111.681,25 7,18% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -64,79% 
Πίλαθαο 3.4.2.4: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο. ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ 

Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE = -64,79% , g = -60,00%  θαη Ks = 6,88% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-64,79%  - (-60,00%  ))  

/  (6,88%  - (-60,00% ))]  ×    0,168  = -0,0120 €,   P / BV =  -0,07 

Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

εκθαλίδεη πςειέο δεκηέο ηα έηε 2008-2009 πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ε κέζε 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ λα είλαη αξλεηηθή θαη πνιχ κηθξφηεξε ζε ζρέζε 

κε ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν  δείθηεο καο δίλεη 

αξλεηηθέο ηηκέο θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. 

 ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.2.5 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 4.176.639,47 17.576.616,86 23,76% 
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2007 8.039.584,09 27.382.816,24 29,36% 
2008 2.672.221,41 27.567.926,14 9,69% 
2009 3.771.605,53 33.069.695,75 11,41% 
2010 -2.269.944,37 27.858.643,05 -8,15% 
2011 -13.927.185,23 7.134.346,41 -195,21% 
2012 -23.525.943,49 -25.484.254,73 92,32% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -5,26% 
Πίλαθαο 3.4.2.5: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο. ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE = -5,26%, g =  -8,59%  θαη Ks = 6,54% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-5,26%  - (-8,59%  )  )  

/  (6,54%  - (-8,59%   ))]  ×  -0,845    =  0,0212 €,   P / BV =  -0,0251    

Ζ εηαηξεία . ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. εκθαλίδεη αξλεηηθά θέξδε 

ηελ πεξίνδν 2010-2012 πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη αξλεηηθή 

απφδνζε ίδησλ θεθαιαίσλ. Όπσο ηνλίζακε θαη παξαπάλσ γη’ απηφ ην ιφγν ν 

δείθηεο (P/BV) είλαη αξλεηηθφο θαη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή 

αμία ηεο κεηνρήο.  

 

 ΚΡΔΚΑ Α.Δ. (ΑΦΟΗ Κ. ΚΗΟΤΣΟΤΚΧΣΑ ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.2.6 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΚΡΔΚΑ Α.Δ.  γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 120.972 14.814.157,00 0,82% 
2007 344.848 15.159.004,00 2,27% 
2008 351.845 15.510.849,00 2,27% 
2009 123.624 15.634.473,00 0,79% 
2010 -436.276 15.198.197,00 -2,87% 
2011 -1.345.256 13.852.941,00 -9,71% 
2012 -1.790.770 12.062.171,00 -14,85% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -3,04% 
Πίλαθαο 3.4.2.6: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο. ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

“ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΤΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ’’ 

 2014

 

 
124 

 

Θέηνληαο σο ROE = -3,04% , g = -3,04%  θαη Ks = 4,38% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-3,04%    - (-3,04%  )  )  

/  (4,38%  - (-3,04% ))]  ×    1,693 = -   P / BV =  -   

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ίζνο κε ηελ απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ. πκπεξαίλνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε γηα ηελ εηαηξεία 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. είλαη αδχλαηε.  

 

 

 

 

3.4.3 Δθαξκνγή ηνπ Γείθηε Σηκή πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV) ζηνλ θιάδν 

Σαμίδηα θαη Σνπξηζκόο (Ναπηηιίαο). 

 

 ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 

ηνλ Πίλαθα 3.4.3.1 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 
 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 21.603.340,15 276.200.778,53 7,82% 
2007 16.360.072,13 280.168.828,95 5,84% 
2008 3.308.751,20 278.423.565,43 1,19% 
2009 32.418.175,82 310.783.618,76 10,43% 
2010 -36.375.885,62 274.388.717,89 -13,26% 
2011 -39.765.075,59 227.653.667,92 -17,47% 
2012 -31.300.715,01 176.352.952,91 -17,75% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -3,31% 
Πίλαθαο 3.4.3.1: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο ROE = -3,31% , g = -3,00%  θαη Ks = 9,73% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-3,31%    - (-3,00% )  )  

/  (9,73%   - (-3,00% ))]  ×    2,486   =  -0,062 €,   P / BV =  -0,0248    
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Παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο δείθηεο απφδνζεο ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθφο 

θαη κηθξφηεξνο απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ εκθαλίδεη ηελ πεξίνδν 

2010-2012 αξλεηηθά θέξδε. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ηνπ δείθηε θαζψο καο δίλεη αξλεηηθέο ηηκέο. 

 

 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

ηνλ Πίλαθα 3.4.3.2 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 
 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 32.077.907,61 58.736.951,66 54,61% 
2007 -9.830.001,01 54.520.238,64 -18,03% 
2008 -29.105.039,18 41.100.300,66 -70,81% 
2009 -20.267.104,51 19.783.672,38 -102,44% 
2010 -43.365.848,64 73.119.538,17 -59,31% 
2011 -61.015.202,83 12.104.335,34 -504,08% 
2012 -75.801.545,34 -63.721.765,00 118,96% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -83,01% 
Πίλαθαο 3.4.3.2: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο ROE = -83,01% , g = -83,0%  θαη Ks = 9,73% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-83,01%    - (-83,0%  ))  

/  (9,73%   - (-83,0%   ))]  ×   -0,249  =   -,   P / BV =  -   

Όπσο παξαηεξνχκε δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε γηα ηελ εηαηξεία 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. θαζψο ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ είλαη ίζε κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία εκθαλίδεη 

αξλεηηθά θέξδε ηελ πεξίνδν 2007-2012 θαη έρεη σο απνηέιεζκα ε απφδνζε 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ λα είλαη αξλεηηθή.  
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 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ 

ηνλ Πίλαθα 3.4.3.3 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 

 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ 
(ΠΟΑ ΔΚΦΡΑΜΔΝΑ ΝΔ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΧ) 

 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 20.187,00 111.333,00 18,13% 

2007 12.314,00 216.463,00 5,69% 

2008 -5.886,00 202.346,00 -2,91% 

2009 -5.788,00 202.869,00 -2,85% 

2010 -89.738,00 114.167,00 -78,60% 

2011 -22.901,00 107.074,00 -21,39% 

2012 -60.732,00 46.371,00 -130,97% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -30,41% 
Πίλαθαο 3.4.3.3: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE = -30,41% , g = -27,49%  θαη Ks = 3,36% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-30,41%    - (-27,49%))  

/  (3,36%   - (  -27,49% ))]  ×    0,25   =   -0,023 €      ,   P / BV =  -0,095       

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ιφγν 

ηεο αξλεηηθήο κέζεο απφδνζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ν δείθηεο δελ κπνξεί λα 

καο δψζεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ .  

 

 

 

 

 ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4.3.4 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε θαη  ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  

ηεο εηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 
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ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
(ΠΟΑ ΔΚΦΡΑΜΔΝΑ Δ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΧ) 

 

ΔΣΟ 
ΚΔΡΓΖ (ΕΖΜΗΔ) 

(€) 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

(€) 
ROE 

2006 21.170,00 454.401,00 4,66% 

2007 50.718,00 506.145,00 10,02% 

2008 22.262,00 502.832,00 4,43% 

2009 -27.449,00 471.049,00 -5,83% 

2010 -49.326,00 471.041,00 -10,47% 

2011 -86.503,00 406.215,00 -21,29% 

2012 -53.269,00 350.371,00 -15,20% 

ΜΔΟ ΟΡΟ   -4,81% 
Πίλαθαο 3.4.3.4: Κέξδε (δεκηέο) αλά ρξήζε, ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά ρξήζε, 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE),  ηεο εηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

Θέηνληαο σο ROE = -4,81% , g = -4,16%  θαη Ks = 6,16% ,   γηα ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ηελ απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

(P / BV) ×      =   (      )   /   (    )] ×       = [ (-4,81%    - (-4,16%  )  )  

/  (6,16%   - (-4,16%    ))]  ×   1,83       =  -0,11587 €      ,   P / BV =  -0,0634         

Ο δείθηεο καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία γηα ηελ εηαηξεία ATTICA 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Απηφ νθείιεηαη φπσο θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο εηαηξείεο ζην γεγνλφο ησλ αξλεηηθψλ θεξδψλ γηα ηελ πεξίνδν 

2009-2012 πνπ καο δίλνπλ αξλεηηθή απφδνζε ίδησλ θεθαιαίσλ κηθξφηεξε ηνπ 

θφζηνπο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Ο δείθηεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά.  

 

 

 

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο : 

 

χκθσλα κε ηελ καζεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ δείθηε (P / BV), είλαη θαλεξφ φηη 

ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηα νπνία επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα είλαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο θαη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks) - (απφδνζε πνπ 

πεξηκέλνπλ νη επελδπηέο). Ο δείθηεο είλαη επαίζζεηνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

απφδνζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Απηφ απνηειεί έλα δπλαηφ ζεκείν ηνπ δείθηε 

θαζψο ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ απνηειεί πνιχ θαιφ θξηηήξην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εηαηξείαο.   
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Ο δείθηεο (P / BV) θαη ν δείθηεο (P / E) έρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν. Σφζν ηα θέξδε 

φζν θαη ε ινγηζηηθή αμία απμάλνληαη θαηά ην κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ δελ έρνπλ 

δηαλεκεζεί σο κέξηζκα ή κεηψλνληαη θαηά ην χςνο ησλ δεκηψλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο. 

   

Ο δείθηεο (P / BV) δείρλεη ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο αμίαο πνπ εθηηκά 

ε αγνξά φηη έρεη ε επηρείξεζε θαη απηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο. Ο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο δείρλεη πφζν 

παξαπάλσ ή παξαθάησ εθηηκά ε αγνξά φηη βξίζθεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία.  

 

Όπσο παξαηεξήζεθε θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε ζηηο εηαηξείεο ηνπ ππφ 

εμέηαζε δείγκαηνο, ν δείθηεο (P / BV) είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο ηεο 

απφδνζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο απαηηνχκελεο απφδνζεο δειαδή 

έκκεζα ηνπ θηλδχλνπ ηεο κεηνρήο θαζψο ν αξηζκεηήο θαη ν παξνλνκαζηήο 

έρνπλ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο σο ζηαζεξφ κέγεζνο. Οη επελδπηέο δεηνχλ κία 

απφδνζε γηα ηα θεθάιαηά ηνπο φηαλ θάλνπλ κία επέλδπζε θαη είλαη πξφζπκνη 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηεο ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε φζν κηθξφηεξε είλαη απηή 

ε απφδνζε απφ ηελ απφδνζε πνπ θαηαθέξλεη λα πεηχρεη ε επηρείξεζε.  

 

ην ππφ εμέηαζε δείγκα εηαηξεηψλ παξαηεξήζακε φηη ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ απφδνζε 

πνπ επηζπκνχλ νη επελδπηέο. Γη’ απηφ ην ιφγν ν δείθηεο δελ θαηέζηε 

εθαξκφζηκφο ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο εθάζηνηε κεηνρήο 

θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ αξλεηηθφο.  

 

Όζν αθνξά ηηο ζπγθξίζεηο ηνπ δείθηε κέζα ζε θάζε θιάδν ζπκπεξαίλνπκε φηη 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δείθηεο έρνπλ αξλεηηθέο ηηκέο θαη 

έηζη δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εάλ ε 

κεηνρή κηαο εηαηξείαο είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε.  
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3.5  Δθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο Πξνεμόθιεζεο ηνπ Μειινληηθνύ 

Τπνιεηκκαηηθνύ Δηζνδήκαηνο (RIM). 

Ζ δηαδηθαζία: 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο Πξνεμφθιεζε ηνπ Μειινληηθνχ 

Δηζνδήκαηνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο, φπσο 

θαη ζηα πξνεγνχκελα ππνδείγκαηα,  αξρηθά ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

ξπζκφ αλάπηπμεο (g) . Ο ξπζκφο αλάπηπμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα 

είλαη ίζνο κε ηνλ κέζν φξν ηνπ κειινληηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ 

αλά κεηνρή ηεο θάζε εηαηξείαο ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2012. Έλα αθφκα ζεκειηψδεο κέγεζνο είλαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE). Όπσο ηνλίζηεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο 

εξγαζίαο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζε ηηκή ησλ απνδφζεσλ ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ζε θάζε εηαηξεία. Έλα αθφκα βαζηθφ 

κέγεζνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (  ) φπνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ γηα ην έηνο 2012.  

Έρνληαο ππνινγίζεη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (   )  ζηελ ελφηεηα 3.2 ε 

ζρέζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε εμήο: 

V0 =     + [ 
       

    
   ×    

 

 

3.5.1 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ 

Αεξίνπ. 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.5.1.1 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 10,85% 0,85 - 

2007 13,60% 1,15 35,29% 

2008 0,96% 0,08 -93,04% 

2009 6,97% 0,57 612,50% 
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2010 7,10% 0,59 3,51% 

2011 4,51% 0,37 -37,29% 

2012 3,26% 0,28 -24% 

ΜΔΟ ΟΡΟ 6,75%  82,77% 
Πίλαθαο 3.5.1.1:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

Θέηνληαο σο  ROE = 6,75%, g = 82,77%, Ks = 3,31% θαη    = 8,16 , ζα 

έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   8,16 + [(6,75% - 3,31%) / (3,31% - 

82,77%)] × 8,16 =  7,81 € 

 

χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ είλαη ίζε κε 7,81 €.  

 

 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 

ηνλ Πίλαθα 3.5.1.2 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 
 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 1,43% 0,053 - 

2007 -2,20% -0,079 -249,06% 

2008 3,79% 0,0707 189,49% 

2009 9,74% 0,2046 189,39% 

2010 2,08% 0,0607 -70,33% 

2011 -2,17% -0,0438 -172,16% 

2012 -4,00% -0,0781 -78,31% 

ΜΔΟ ΟΡΟ 1,24% 0,053 -31,83% 
Πίλαθαο 3.5.1.2:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = 1,24%, g = -31,83% , Ks = 7,04%  θαη    =  1,95  , ζα 

έρνπκε: 
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Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   1,95   + [(1,24% - 7,04 ) / (7,04%   - 

(-31,83%))] ×  1,95   = 1,66  € 

 

Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ κε βάζε ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Μειινληηθνχ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο είλαη ίζε κε 1,66  €. Θα πξέπεη λα εζηηάζνπκε 

ζην γεγνλφο φηη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε 

ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη ζην φηη εκθαλίδεηαη αξλεηηθφο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ.  

 

 ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΗΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

ηνλ Πίλαθα 3.5.1.3 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΗΡΖΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012. 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΗΡΖΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 
 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 37,39% 1,15 - 

2007 41,20% 1,35 17,39% 

2008 25,33% 0,71 -47,41% 

2009 30,62% 0,97 36,62% 

2010 30,66% 1,18 21,65% 

2011 26,05% 1,29 9,32% 

2012 13,65% 0,71 -44,96% 

ΜΔΟ ΟΡΟ 29,27%  -1,23% 
Πίλαθαο 3.5.1.3:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = 29,27% , g = -1,23% , Ks = 2,79%   θαη    =  5,15 , ζα 

έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο    5,15   + [(29,27%  - 2,79% ) / 

(2,79%      - (-1,23%))] ×   5,15     =  39,05   € 

 

Γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) ε 

εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο είλαη ίζε κε 39,05 €. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ε 
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απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη πνιχ πςειή θαη ε κειινληηθή αλάπηπμε 

ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή είλαη αξλεηηθή. 

 

3.5.2 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Γεσξγίαο θαη Αιηείαο. 

 ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ηνλ Πίλαθα 3.5.2.1 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 
 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 7,40% 0,224 - 

2007 5,88% 0,222 -0,89% 

2008 0,19% 0,0058 -97,39% 

2009 0,21% 0,0054 -6,90% 

2010 -23,07% -0,5613 -10494,44% 

2011 6,35% 0,1499 126,71% 

2012 -9,52% -0,2093 -239,63% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -1,80% 0,224 -1785,42% 
Πίλαθαο 3.5.2.1:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -1,80% , g = -1785,42% , Ks = 1,53%    θαη    =  2,198     

, ζα έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   2  98  + [(-1,80% - 1,53%  ) / 

(1,53%   - (-1785,42%))] ×   2,198  =  2,194  € 

Παξαηεξνχκε φηη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο, βιέπνπκε απφ ηνλ πίλαθα φηη ν κέζνο 

ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή εκθαλίδεη πςειή κεηαβιεηφηεηα 

γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ην 

νπνίν καο δίλεη γηα ηελ εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

εζσηεξηθή αμία ίζε κε 2,194 €.  
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 ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ηνλ Πίλαθα 3.5.2.2 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 
 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 14,88% 0,1267 - 

2007 12,65% 0,1267 0,00% 

2008 3,59% 0,0363 -71,35% 

2009 3,08% 0,0323 -11,02% 

2010 1,75% 0,0187 -42,11% 

2011 5,34% 0,0602 221,93% 

2012 2,38% 0,0274 -54,49% 

ΜΔΟ ΟΡΟ 6,24% 0,1267 7,16% 
Πίλαθαο 3.5.2.2:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = 6,24% , g =  7,16%, Ks = 5,86%    θαη    =   1,155   , ζα 

έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο       55  + [(6,24%  - 5,86 ) / (5,86%  - 

7,16%)] × 1,155     =  0,821  € 

χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ε εζσηεξηθά αμία ηεο κεηνρήο 

γηα ηελ εηαηξεία ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ είλαη ίζε κε 0,821  

€.  

 

 ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.5.2.3 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 
 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 8,72% 0,23 - 

2007 4,06% 0,13 -43,48% 

2008 1,21% 0,04 -69,23% 

2009 0,18% 0,005 -87,50% 

2010 0,80% -0,0588 -1276,00% 

2011 -97,98% -1,239 -2007,14% 

2012 -42,98% -0,342 72,40% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -18,00% 0,23 -568,49% 
Πίλαθαο 3.5.2.3:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία  ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -18,00% , g = -568,49%  , Ks = 2,88%    θαη    =   0,795 

, ζα έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   0,795   + [(-18,00% - 2,88% ) / 

(2,88%   - (-568,49% ))] ×    0,795  =    0,766  € 

Παξαηεξνχκε κε βάζε ηνλ πίλαθα φηη ε εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ 

Α.Δ.Γ.Δ εκθαλίδεη αξλεηηθή απφδνζε ίδησλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο ν κειινληηθφο 

ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή είλαη αξλεηηθφο ιφγσ ηεο πςειήο 

κεηαβιεηφηεηαο ηελ πεξίνδν 2006-2012. Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη ίζε κε 0,766  €.  

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

ηνλ Πίλαθα 3.5.2.4 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 7,70% 0,08 - 

2007 11,36% 0,1271 58,88% 

2008 -271,28% -0,7962 -726,44% 

2009 -255,96% -0,2082 73,85% 

2010 42,14% 0,0598 128,72% 
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2011 5,35% 0,0081 -86,45% 

2012 7,18% 0,0121 49,38% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -64,79% 0,08 -83,68% 
Πίλαθαο 3.5.2.4:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -64,79%  , g = -83,68% , Ks = 6,88%  θαη    =   0,168     

, ζα έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   0,168  + [(-64,79% - 6,88% ) / 

(6,88% - (-83,68%))] ×  0,168   =    0,04   € 

Γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ παξαηεξνχκε 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα φηη ε κέζε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη 

αξλεηηθή. Δπηπιένλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ αλά 

κεηνρή έρεη αξλεηηθή ηηκή. Με βάζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ε 

εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρή είλαη ίζε κε 0,04  €. 

 

 ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

ηνλ Πίλαθα 3.5.2.5 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 23,76% 0,21 - 

2007 29,36% 0,41 95,24% 

2008 9,69% 0,1373 -66,51% 

2009 11,41% 0,155 12,89% 

2010 -8,15% -0,0903 -158,26% 

2011 -195,21% -0,4618 -411,41% 

2012 92,32% -0,78 -68,90% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -5,26% 0,21 -99,49% 
Πίλαθαο 3.5.2.5:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -5,26%   , g = -99,49% , Ks = 6,54%   θαη    =  -0,845    

, ζα έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   -0,845 + [(-5, 26%    - 6, 54%) / (6, 

54%   - (-99, 49%))] × -0,845     =   -0,751 € 
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χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ε εηαηξεία ΓΗΑ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ έρεη εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ίζε κε -0,751 €. 

Καηαλννχκε φηη δελ έρεη ππφζηαζε κία αξλεηηθή ηηκή κεηνρήο. Παξαηεξνχκε 

φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα ην έηνο 2012 είλαη αξλεηηθή θαη 

ίζε κε  -0,845   θαζψο επίζεο αξλεηηθή είλαη θαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ.  

 ΚΡΔΚΑ Α.Δ. (ΑΦΟΗ Κ. ΚΗΟΤΣΟΤΚΧΣΑ ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.5.2.6 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΚΡΔΚΑ Α.Δ.  γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 0,82% 0,017 - 

2007 2,27% 0,048 182,35% 

2008 2,27% 0,049 2,08% 

2009 0,79% 0,017 -65,31% 

2010 -2,87% -0,061 -458,82% 

2011 -9,71% -0,1888 -209,51% 

2012 -14,85% -0,2513 -33,10% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -3,04%  -97,05% 
Πίλαθαο 3.5.2.6:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -3,04%   , g = -97,05% , Ks = 4,38%   θαη    =  1,69  , 

ζα έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο    1,69   + [(-3,04%  - 4,38%) / (4,38%   

- (-97,05%))] ×   1,69   =   1,57  € 

Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα ηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. είλαη 1,57  €. Απφ 

ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη ε εηαηξεία εκθαλίδεη αξλεηηθή κέζε απφδνζε ίδησλ 

θεθαιαίσλ θαη αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ.  
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3.5.3 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Σαμίδηα θαη Σνπξηζκόο 

(Ναπηηιίαο). 

 

 ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα  3.5.3.1 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 7,82% 0,3 - 

2007 5,84% 0,23 -23,33% 

2008 1,19% 0,05 -78,26% 

2009 10,43% 0,46 820,00% 

2010 -13,26% -0,5129 -211,50% 

2011 -17,47% -0,5607 -9,32% 

2012 -17,75% -0,4413 21,29% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -3,31% 0,3 86,48% 
Πίλαθαο 3.5.3.1:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -3,31%   , g =86,48%  , Ks = 9,73%  θαη    =  2,49  , ζα 

έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   2,49     + [(-3,31%  -9,73% ) / (4,38%   

- (86,48%  ))] ×   2,49     =    2,91  € 

Σν ππφδεηγκα καο δίλεη  2,91  € σο εζσηεξηθή αμία  κεηνρήο γηα ηελ εηαηξεία 

ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηνλ κεγάιν ξπζκφ 

αλάπηπμεο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξεία. 

 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

 

 

ηνλ Πίλαθα 3.5.3.2 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 54,61% 0,3 - 

2007 -18,03% -0,0728 -124,27% 

2008 -70,81% -0,2156 -196,15% 

2009 -102,44% -0,9494 -340,35% 

2010 -59,31% -2,0315 -113,98% 

2011 -504,08% -0,1791 91,18% 

2012 118,96% -0,2967 -65,66% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -83,01% 0,3 -124,87% 
Πίλαθαο 3.5.3.2:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -83,01%  , g = -124,87% , Ks = 6,67%   θαη    = -0,25   , 

ζα έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   -0,25  + [(-83,01% - 6,67% ) / 

(6,67%     - (-124,87%))] ×  -0,25  =   -0,08 € 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ εηαηξεία ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. είλαη αξλεηηθή θαη ίζε κε -0,25. Δπηπιένλ, ε 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθή ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ θεξδψλ 

πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. Γη’ απηφ ην ιφγν ν 

ξπζκφο  αλάπηπμεο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή εκθαλίδεηαη 

αξλεηηθφο. Με βάζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ε εζσηεξηθή αμία ηεο 

κεηνρήο είλαη ίζε κε  -0,08 €. 

 

 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.5.3.3 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2012. 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 
 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 18,13% 0,347 - 

2007 5,69% 0,1 -71,18% 

2008 -2,91% -0,0365 -136,50% 
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2009 -2,85% -0,0359 1,64% 

2010 -78,60% -0,6676 -1759,61% 

2011 -21,39% -0,1337 79,97% 

2012 -130,97% -0,3219 -140,76% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -30,41%  -337,74% 
Πίλαθαο 3.5.3.3:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -30,41%  , g = -337,74%  , Ks = 3,36%,   θαη    = 0,25   

, ζα έρνπκε: 

 

Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   0,25     + [(-30,41%  - 3,36% ) / 

(3,36%    - (-337,74%  ))] ×  0,25    =  0,22    € 

 

Ζ εηαηξεία ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. παξνπζηάδεη 

αξλεηηθφ κέζν δείθηε απφδνζεο θεξδψλ θαη ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή ιφγσλ ησλ αξλεηηθψλ θεξδψλ πνπ εκθαλίδεη 

γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012. Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο είλαη ίζε κε 0,23  €. 

 

 

 

 ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

ηνλ Πίλαθα 3.5.3.4 παξνπζηάδνληαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), 

ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2012. 

ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
 

ΔΣΟ ROE 
ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 
(€) 

ΡΤΘΜΟ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

2006 4,66% 0,2 - 

2007 10,02% 0,4869 143,45% 

2008 4,43% 0,1809 -62,85% 

2009 -5,83% -0,1938 -207,13% 

2010 -10,47% -0,3055 -57,64% 

2011 -21,29% -0,4553 -49,03% 

2012 -15,20% -0,2779 38,96% 

ΜΔΟ ΟΡΟ -4,81%  -32,37% 
Πίλαθαο 3.5.3.4:  ROE,  Κέξδε  αλά κεηνρή θαη Ρπζκφο κεηαβνιήο θεξδψλ αλά κεηνρή γηα 

ηελ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

Θέηνληαο σο  ROE = -4,81%  , g = -32,37%  , Ks = 6,16%,   θαη    =  1,83  , 

ζα έρνπκε: 
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Vο = Bο    (      ) / (    )  × Bο   1,83   + [(-4,81% - 6,16%  ) / (6,16%   

- (-32,37%  ))] ×  1,83  =   1,31   € 

 

Ζ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ έρεη εζσηεξηθή 

αμία κεηνρήο ίζε κε 1,31  €. Παξαηεξνχκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή εκθαλίδεηαη αξλεηηθφο θαη ίζνο κε -32,37% 

ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ θεξδψλ πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξεία ηελ πεξίνδν 2009-

2012. Δπηπιένλ, ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ εκθαλίδεηαη αξλεηηθή.  

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

Σν Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Μειινληηθνχ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο 

(RIM) βαζίδεηαη ζηελ γεληθή ηδέα φηη κηα εηαηξεία γηα λα κπνξεί λα απμάλεη ηνλ 

πινχην ησλ κεηφρσλ πξέπεη ηα έζνδα απφ ηα επελδεδπκέλα θεθάιαηα  λα 

είλαη πεξηζζφηεξα απφ ην θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο. Μηα εηαηξεία 

κπνξεί λα εκθαλίδεη ζεηηθά θέξδε αιιά λα κελ κπνξεί λα πξνζζέηεη αμία 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο εάλ ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE)  δελ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks). Με πην απιά ιφγηα νη 

επελδπηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα  πιεξψζνπλ έλα πνζφ παξαπάλσ απφ ηελ 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο εάλ ε εηαηξεία 

κπνξεί λα εκθαλίζεη απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κεγαιχηεξε απφ ην 

θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ην ππφδεηγκα είλαη ε ηξέρνπζα 

ινγηζηηθή αμία (Bo), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE), ην θφζηνο ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks) θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο (g). Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο ζε ζρέζε κε  ην ππφδεηγκα ηεο Διεχζεξεο 

Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE) είλαη  ην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζε 

ινγηζηηθά κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα θάλνπκε πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζκνχο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ελφο κεγέζνπο φπσο είλαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο.  
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3.6 Δθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο ηεο  Διεύζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο 

ηνπο Μεηόρνπο (FCFE). 

 

Ζ δηαδηθαζία: 

 

Όζν αθνξά ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, θαη’ αξρήλ ζα ππνινγηζηνχλ 

νη ειεχζεξεο  ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο κε δχν κεζφδνπο. Ζ πξψηε 

είλαη   κε βάζε ηελ Καηάζηαζε ησλ Σακηαθψλ Ρνψλ ηεο  θάζε εηαηξείαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ ζρέζε (Penman [2001]) : 

 

Διεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) = Σακηαθέο Ρνέο απφ 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (CFO) – Σακηαθέο ξνέο απφ Δπελδπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο (CFI) – Απνπιεξσκέο Γαλείσλ θαη Υξενιπζίσλ 

 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ ην έηνο 2012: 

Διεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) = 523.916.000 - 

497.668 -  590.857 = -564.609.000 € 

 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο 

Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

Διεχζεξεο  Σακηαθέο Ρνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) = Καζαξφ Δηζφδεκα – 

(Κεθαιαηνπρηθά έμνδα – Απνζβέζεηο) – Μεηαβνιέο Καζαξνχ Κεθαιαίνπ 

Κίλεζεο + (Νένο Γαλεηζκφο – Απνπιεξσκέο Γαλείσλ) 

 

Γηα παξάδεηγκα ε ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ην έηνο γηα ην 

έηνο 2008: Διεχζεξεο  Σακηαθέο Ρνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) = 

3.686.725,11 -  74.762.012,36  –  ( - 35.391.110,28) + 51.909.978,06  = -

16.565.963,20 €   

 

ηελ ζπλέρεηα ζα ππνινγηζηεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο (g) ν νπνίνο νξίδεηαη σο 

εμήο: 

 

Αλακελφκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ (FCFE) = Απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE) × Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

Ζ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, έρεη ππνινγηζηεί 

ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα θάζε εηαηξεία 

μερσξηζηά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζε ηηκή ηνπ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  
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Ο ξπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

εμήο  ζρέζε: 

Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ίδησλ θεθαιαίσλ  = (Κεθαιαηνπρηθά έμνδα – 

Απνζβέζεηο + Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο  - Μεηαβνιέο 

Μαθξνπξφζεζκσλ Γαλείσλ) / Καζαξφ Δηζφδεκα 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ ην έηνο 

2006: 

Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ίδησλ θεθαιαίσλ = (39.747.941+1.016.567- 

22.147.545) / 9.045.157 = 205,82% 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία επαλεπελδχεη ην 205,82% ηνπ θαζαξνχ 

εηζνδήκαηνο ηεο ζε θαζαξά θεθαιαηνπρηθά έμνδα θαη αλάγθεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ κέζν ξπζκφ 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. Πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη, νη απνζβέζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη δηφηη θάηη ηέηνην ζα 

νδεγνχζε ζε δηπιφ θαηαινγηζκφ απηψλ, εθφζνλ  ε αμία ηνπ πάγηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εμφδσλ είλαη ε αλαπφζβεζηε αμία θαη έρνπλ ήδε αθαηξεζεί νη απνζβέζεηο. 

Έρνληαο ππνινγίζεη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (  ) ζηελ ελφηεηα 3.2 γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο θάζε εηαηξείαο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηεο εμήο ζρέζε: 

 

   =       / (     ) 

 

Όπνπ       =        × (1+  ) 

Σέινο, ζα ζπγθξίλνπκε ηελ εζσηεξηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κε ηελ 

ηξέρνπζα αμία γηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ ε εηαηξεία είλαη ππεξηηκεκέλε ή 

ππνηηκεκέλε κε βάζε ηελ αγνξά.  
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Θεκειηψδε κεγέζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Διεχζεξσλ  Σακηαθψλ Ρνψλ 

πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE) κε ηελ πξψηε κέζνδν.  

Κεθαιαηνπρηθά έμνδα: 

 

Σα θεθαιαηνπρηθά έμνδα ηνπ εθάζηνηε έηνπο ππνινγίδνληαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ έηνπο απηνχ θαη ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη.  

Γηα παξάδεηγκα ζηελ εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. ην έηνο 2011  

έρνπκε:  

Κεθαιαηνπρηθά έμνδα 2011 = Πάγην ελεξγεηηθφ 2011 – Πάγην ελεξγεηηθφ 2010 

= 496.429.544,89  - 510.533.547,23   = -14.104.002,34 €  

 

 Σα θεθαιαηνπρηθά έμνδα είλαη έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηεί ε εθάζηνηε 

επηρείξεζε γηα λα έρεη κειινληηθά νθέιε (έζνδα) απφ ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο (θηήξηα, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, εθηάζεηο γεο θ.α.). Μηα 

επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί θεθαιαηνπρηθά έμνδα φηαλ δαπαλά ρξήκαηα είηε 

γηα λα αγνξάζεη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε γηα λα πξνζζέζεη αμία ζε 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

 

Απνζβέζεηο: 

 

Σα θαζαξά θεθαιαηνπρηθά έμνδα νξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εμφδσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ. Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηνλ 

ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εμφδσλ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ 

νξηζκέλα ζεκεία φζν αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ.  

Οη απνζβέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Ηζνινγηζκνχο είλαη 

ζπζζσξεπκέλεο. Δπνκέλσο, νη εηήζηεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ έηνπο απηνχ 

θαη ησλ απνζβέζεσλ ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ εηαηξία ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ην έηνο 

2010 έρνπκε: 

Απνζβέζεηο 2010 = πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 2010 – πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο 2009 = 27.106.670,35  -   24.548.949,60  =   2.557.720,75 € 

 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί  φηη ε αμία ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ γηα φιεο ηηο 

εηαηξείεο θαη φια ηα έηε είλαη ε αλαπφζβεζηε, δειαδή ε αμία ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ.  
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Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο : 

 

Σν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δείρλεη ην ηκήκα ησλ θεθαιαίσλ κεγάιεο δηάξθεηαο ηα νπνία έρνπλ επελδπζεί 

ζε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.  

Γηα παξάδεηγκα ζηελ εηαηξία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

γηα ην έηνο 2007 έρνπκε: 

Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο 2007 = Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ – 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο = 243.479.000  -  84.193.000 =   159.286.000 

€    

Οη κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Μεηαβνιή θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ην έηνο 2007 = Καζαξφ Κεθάιαην 

Κίλεζεο 2007 – Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο 2006 = 159.286.000  - 64.152.000 

=   95.134.000 € 

 

Δάλ κία επηρείξεζε έρεη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κεγαιχηεξεο απφ ην 

ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηφηε κπνξεί λα αληηκεησπίδεη 

πξφβιεκα σο πξνο ηελ απνπιεξσκή ησλ πηζησηψλ ηεο. Απηφ κπνξεί λα 

δψζεη κία εηθφλα ζηνπο επελδπηέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ εηζπξάμεη ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηνπο πειάηεο ηνπο γηα κία ζπγθεθξηκέλε αγνξαπσιεζία πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη δπζιεηηνπξγία 

ζηελ πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.     

 

Μεηαβνιέο καθξνπξφζεζκσλ Γαλείσλ: 

 

Ο καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο γηα θάζε εηαηξεία ρξεζηκνπνηείηαη απηνχζηα 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα θάζε 

έηνο ρξήζεο.  

 

Γηα παξάδεηγκα νη κεηαβνιέο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ γηα ηελ εηαηξία 

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Μεηαβνιή καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ γηα ην έηνο 2012 = Μαθξνπξφζεζκνο 

δαλεηζκφο 2012 – Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 2011 = 0 – 2.000 = - 2.000 € 

 

Οη κεηαβνιέο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ καο δείρλνπλ ην πνζφ αχμεζεο 

ή κείσζεο ηνπ δαλεηζκνχ κηαο επηρείξεζεο αλά έηνο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

καθξνρξφλην δαλεηζκφ αλαθεξφκαζηε ζε δαλεηζκφ κε ππνρξέσζε 
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απνπιεξσκήο κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο έηνπο. Απηή ε κεηαβνιή δείρλεη κία 

εηθφλα ζηνπο επελδπηέο γηα ην επίπεδν δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο αλά έηνο.  

 

 

Καζαξφ εηζφδεκα: 

 

Σν θαζαξφ εηζφδεκα είλαη ίζν κε ηα θέξδε κεηά θφξσλ κεησκέλα θαηά ηελ 

αλαινγία ησλ κεξηδίσλ κεηνςεθίαο.  

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη φινη νη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Διεχζεξσλ  Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο 

(FCFE) παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Πηλάθσλ γηα θάζε εηαηξία μερσξηζηά 

κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

 

3.6.1 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ 

Αεξίνπ. 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.1.1 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 99.293 -176.851 10,85% 61,84% 

2007 91.761 204.220 13,60% 73,86% 

2008 146.556 -450.954 0,96% -519,87% 

2009 143.507 -1.911.426 6,97% 17,94% 

2010 142.599 -174.942 7,10% 20,70% 

2011 153.322 -536.683 4,51% -34,32% 

2012 164.837 -564.609 3,26% -102,94% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  6,75% -68,97% 

Πίλαθαο 3.6.1.1: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 (πνζά ζε ρηιηάδεο 

επξψ).  

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 
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     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE =  -68,97% ×  6,75% = -4,34%  

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 164.837.000 θαη FCFE (2) = -564.609.000  ,  g = 

-4,34% % θαη Ks = 3,31% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [164.837.000 × (1+(-4,34%))] / 

[3,31% - (-4,34%)] =  2.062.825.990 € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 = 2.062.825.990 € / 305.635.185 =  6,75  €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-564.609.000 × (1+(-4,34%))] / 

[3,31% - (-4,34%)] = -7.065.708.070 € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 = -7.065.708.070  € / 305.635.185 =  -23,12  €  

 

χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ κε ηελ πξψηε κέζνδν είλαη 6,75  

€ θαη κε ηελ δεχηεξε κέζνδν -23,12 €. Δπίζεο, εκθαλίδεηαη αξλεηηθφο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ. Ζ πξψηε κέζνδνο εκθαλίδεη 

ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε 

αξλεηηθέο.  Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε δεχηεξε κέζνδνο δελ πξνζδηνξίδεη 

επαξθψο ηελ αμία ηεο κεηνρήο.  

 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.1.2 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 1.090.642 -34.884.329 1,43% -117,65% 

2007 1.141.983 -11.389.334 -2,20% 253,56% 

2008 -264.493 -15.802.394 3,79% 119,91% 

2009 -10.132.227 -9.717.276 9,74% 309,28% 

2010 1.322.856 -2.270.193 2,08% -28,56% 

2011 493.677 -7.927.441,38 -2,17% 147,02% 

2012 1.260.008 2.823.529,26 -4,00% 167,68% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  1,24% 121,61% 

Πίλαθαο 3.6.1.2: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  
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χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE =   121,61% ×  1,24% = 1,51% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 1.260.008 θαη FCFE (2) = 2.823.529,26  ,  g = 

1,51 % θαη Ks = 7,04% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [1.260.008 × (1+1,51 %)] / [7,04%  

- 1,51 %] =   23.130.744,31 € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 2012 

=  23.130.744,31 € /  23.828.130=   0,97    €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [2.823.529,26  × (1+1,51%)] / 

[7,04%  - 1,51% ] =  51.833.263,87    € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =   51.833.263,87    € / 23.828.130  =   2,18   €  

Γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E ε πξψηε κέζνδνο 

καο δίλεη 0,97 € σο εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ελψ ε δεχηεξε 2,18 €. Οη δχν 

κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

καο δίλνπλ ζεηηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο.  

 

 

 

 ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.1.3 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ 

(ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

 

 

 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 53.775 -570.924 37,39% 57,85% 

2007 127.913 -608.180 41,20% 14,64% 

2008 134.562 -1.262.586 25,33% -71,62% 

2009 67.479 -968.061 30,62% 37,42% 

2010 25.308 -1.160.963 30,66% 80,68% 

2011 17.450 -2.061.538 26,05% 87,78% 
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2012 54.286 -304.801 13,65% 30,32% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  29,27% 33,87% 

Πίλαθαο 3.6.1.3: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012 (πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ).  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE =   33,87% ×  29,27% = 9,25% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) =  54.286.000 θαη FCFE (2) = -304.801.000  ,  g = 

9,25%  θαη Ks = 2,79%  γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [54.286.000 × (1+9,25 %)] / [2,79%  

- 9,25%] =  -918.207.140    € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 2012 

=  -918.207.140   € /  110.782.980 =   -8,29  €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-304.801.000   × (1+9,25%)] / 

[2,79%   - 9,25% ] =    5.155.481,240      € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =    5.155.481.240    € / 110.782.980 =   136,80  €  

Γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ (ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) ε 

πξψηε κέζνδνο καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία ίζε κε -8,29  € ελψ ε 

δεχηεξε καο δίλεη εζσηεξηθή αμία πνιχ πςειή θαη ίζε κε 136,80  €. Ζ πξψηε 

κέζνδνο εκθαλίδεη ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε 

δεχηεξε αξλεηηθέο. Λφγσ ηεο αξλεηηθήο εζσηεξηθήο αμίαο ε πξψηε κέζνδνο 

δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία. Σέινο έρνπκε ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο. 

 

 

 

 

3.6.2 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Γεσξγίαο θαη Αιηείαο.  

 ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ηνλ Πίλαθα 3.6.2.1 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΝΖΡΔΤ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 
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ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -9.571.806 2.818.253 7,40% 205,82% 

2007 -47.697.929 -74.794.652 5,88% 560,60% 

2008 2.612.604 -39.002.248 0,19% -726,35% 

2009 -2.430.696 -19.861.503 0,21% 814,09% 

2010 -27.444.863 7.919.632 -23,07% 23,12% 

2011 15.740.567 -18.473.356 6,35% -62,68% 

2012 2.981.165 -11.425.059 -9,52% 122,37% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -1,80% 133,85% 

Πίλαθαο 3.6.2.1: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012.  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE = 133,85%   ×   -1,80% = -2,40% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 2.981.165  θαη FCFE (2) = -11.425.059,  g = -

2,40%   θαη Ks = 1,53%  γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [2.981.165  × (1+(-2,40%))] / 

[1,53%    - (-2,40%)] =   74.028.938,32   € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =    74.028.938,32   € / 63.683.276 =   1,16  €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-11.425.059   × (1+(-2,40%))] / 

[1,53%   - (-2,40%)] =    -283.709.552,48  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =    -283.709.552,48   € / 63.683.276  =  -4,46    €  

 

χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ εηαηξεία ΝΖΡΔΤ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ, ε πξψηε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ 

ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο  καο δίλεη εζσηεξηθή αμία κεηνρή ίζε κε 

1,16  € ελψ ε δεχηεξε κέζνδνο καο δίλεη αξλεηηθή αμία ίζε κε -4,46 €. Ζ 

πξψηε κέζνδνο εκθαλίδεη ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε αξλεηηθέο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε δεχηεξε κέζνδνο 

δελ πξνζδηνξίδεη επαξθψο ηελ αμία ηεο κεηνρήο. Δπίζεο, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο εκθαλίδεηαη 

αξλεηηθφο.  
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 ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.2.2 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 

 

 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -495.810 -9.574.126 14,88% 126,47% 

2007 -136.837 -9.609.198 12,65% 107,67% 

2008 240.704 -16.134.351 3,59% 52,84% 

2009 -89.006 -3.906.483 3,08% 119,57% 

2010 207.469 -12.203.158 1,75% 21,10% 

2011 250.289 -6.683.354 5,34% 70,46% 

2012 20.639 -4.656.208 2,38% 94,66% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  6,24% 84,68% 

Πίλαθαο 3.6.2.2: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 .  

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE =  84,68%  ×  6,24%  = 5,28% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 20.639 θαη FCFE (2) = -4.656.208,  g = 5,28%   

θαη Ks = 5,86%  γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ απφδνζε 

αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [20.639  × (1+5,28% )] / [5,86%     - 

5,28%] =  3.749.103,71  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 2012 =    

3.749.103,71   € /  14.076.360   =   0,27      €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-4.656.208  × (1+5,28% )] / [5,86%   

-5,28% ] =  -845.814.626,85   € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 

2012 =    -845.814.626,85   € / 14.076.360   =   -60,09   €  

 

Γηα ηελ εηαηξεία ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ κε ηελ πξψηε 

κέζνδν έρνπκε εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ίζε κε 0,27  €  θαη κε ηελ δεχηεξε 

κέζνδν έρνπκε -60,09   €. Παξαηεξνχκε φηη ε δεχηεξε κέζνδνο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή αμία θαζψο εκθαλίδεη αξλεηηθή ηηκή. Ζ πξψηε 
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κέζνδνο εκθαλίδεη ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε 

δεχηεξε αξλεηηθέο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ 

πξνο ηνπο κεηφρνπο εκθαλίδεηαη αξλεηηθφο. 

 

 

 

 ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.2.3 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ 

ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

 

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -5.563.898 -34.221.789 8,72% 182,91% 

2007 -18.091.880 -74.974.161 4,06% 589,60% 

2008 -23.603.541 -122.770.623 1,21% 1966,39% 

2009 22.011.798 -7.520.222 0,18% -13956,41% 

2010 411.622 729.023 0,80% 41,72% 

2011 28.030.184 -3.836.693 -97,98% 174,95% 

2012 360.884 -9.709.293 -42,98% 103,28% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -18,00% -1556,79% 

Πίλαθαο 3.6.2.3: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 .  

 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE =  -1556,79%  ×  -18%  = 280% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 360.884 θαη FCFE (2) = -9.709.293 ,  g =  280%  

θαη Ks = 2,88%  γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ απφδνζε 

αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [360.884   × (1+ 280%)] / [2,88%       

- 280%] = -494.750,58   € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 2012 =  

-494.750,58   € /   32.196.387  =   -0,02    €  
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2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-9.709.293  × (1+ 280% )] / [2,88%     

- 280%] =   13.310.865,30  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 2012 

=    13.310.865,30      € / 32.196.387  =   0,41    €  

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ 

Α.Δ.Γ.Δ. κε ηελ πξψηε κέζνδν καο δίλεη εζσηεξηθή αμία ίζε κε -0,02  € ελψ κε 

ηελ δεχηεξε κέζνδν 0,41  €. Παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε κέζνδνο καο δίλεη 

αξλεηηθή αμία άξα δελ κπνξεί λα εθαξκνζηή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο 

ηεο κεηνρήο. Ζ πξψηε κέζνδνο εκθαλίδεη ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε αξλεηηθέο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη 

λα ηνλίζνπκε φηη ν  ξπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ εκθαλίδεη 

πςειή κεηαβιεηφηεηα γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη ε κέζε ηηκή ηνπ είλαη 

ίζε κε -1556,79%. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 

ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ λα εκθαλίδεηαη πνιχ πςειφο θαη ίζνο κε 280%.  

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.2.4 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -580.119 -330.287 7,70% 124,62% 

2007 -1.732.492 -14.986.250 11,36% 144,84% 

2008 1.368.443 -6.836.564 -271,28% 105,66% 

2009 -631.486 203.355 -255,96% 90,02% 

2010 -22.521.907 -323.113 42,14% 1340,22% 

2011 5.430.670 -1.324.329 5,35% -2105,42% 

2012 4.467.615 -34.699 7,18% -1116,95% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -64,79% -202,43% 

Πίλαθαο 3.6.2.4: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE = -202,43%   ×  -64,79% = 131% 
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Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 4.467.615 θαη FCFE (2) = -34.699 ,  g = 131%   

θαη Ks = 6,88% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ απφδνζε 

αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [4.467.615   × (1+ 131%  )] / 

[6,88% - 131%] = -8.310.243,14  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 

2012 =  -8.310.243,14   € /   30.390.000  =   -0,27   €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-34.699  × (1+131% )] / [6,88%   - 

131%] =  64.543,92 € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 2012 =     

64.543,92  € /  30.390.000   =   0,0021    €  

 

Απφ ηελ εθαξκνγή θαη ησλ δχν κεζφδσλ ηνπ ππνδείγκαηνο παξαηεξνχκε φηη 

ε πξψηε κέζνδνο καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ίζε κε -0,27   €   

ελψ ε δεχηεξε ζεηηθή ηηκή ίζε κε 0,0021 €. Ζ πξψηε κέζνδνο εκθαλίδεη 

ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε 

αξλεηηθέο. Δπίζεο, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ν ξπζκφο επαλεπέλδπζεο 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν εκθαλίδεη πςειή 

κεηαβιεηφηεηα γεγνλφο ην νπνίν καο νδεγεί ζε πνιχ ρακειφ  κέζν ξπζκφ 

επαλεπέλδπζεο ίζν κε -202,43% θαη πςειφ  ξπζκφ αλάπηπμεο ίζν κε 131% .  

 

 ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.2.5 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΓΗΑ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 

ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -1.978.658 -3.849.806 23,76% 147,37% 

2007 -8.147.776 -14.081.798 29,36% 201,35% 

2008 2.415.810 -29.307.841 9,69% 9,60% 

2009 -3.470.516 -4.373.715 11,41% 192,02% 

2010 3.880.681 -16.228.850 -8,15% 270,96% 

2011 8.702.595 -4.890.624 -195,21% 162,49% 

2012 13.920.193 -22.379.256 92,32% 159,17% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -5,26% 163,28% 

Πίλαθαο 3.6.2.5: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 
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     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE = 163,28%  ×  -5,26%  = -8,59% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 13.920.193  θαη FCFE (2) = -22.379.256 ,  g = -

8,59%  θαη Ks = 6,54% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [13.920.193  × (1+ (-8,59%))] / 

[6,54%  - (-8,59%)] =  84.101.343,35    € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =   84.101.343,35   € /  30.159.583   =    2,79   €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-22.379.256  × (1+ (-8,59%))] / 

[6,54% - (-8,59%) ] =  -135.208.286,91  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =  -135.208.286,91     € /  30.159.583    =  -4,48     €  

 

Παξαηεξνχκε φηη ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα ηελ εηαηξεία ΓΗΑ 

ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. είλαη 2,79 € κε ηελ πξψηε κέζνδν θαη 

αξλεηηθή κε ηελ δεχηεξε κέζνδν θαη ίζε κε -4,48  €. Ζ πξψηε κέζνδνο 

εκθαλίδεη ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε 

αξλεηηθέο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ εκθαλίδεηαη 

αξλεηηθφο θαη ίζνο κε -8,59%. Σέινο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν κέζνο ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη πνιχ πςειφο θαη ίζνο κε 163,28%.  

 

 

 ΚΡΔΚΑ Α.Δ. (ΑΦΟΗ Κ. ΚΗΟΤΣΟΤΚΧΣΑ ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.2.6 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΚΡΔΚΑ Α.Δ. γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2012 . 

 

 

 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 192.806 -881.574 0,82% -59,38% 

2007 -1.109.495 -1.902.330 2,27% 421,73% 

2008 -489.415 -2.447.322 2,27% 239,10% 

2009 -112.577 -1.051.352 0,79% 191,06% 

2010 7.690 -1.677.916 -2,87% 101,76% 

2011 15.669 -1.780.205 -9,71% 101,16% 
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2012 1.097.342 -877.314 -14,85% 161,28% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -3,04% 165,25% 

Πίλαθαο 3.6.2.6: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ.  γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE = 165,25%  ×   -3,04% = -5,02% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 1.097.342  θαη FCFE (2) = -877.314  ,  g = -

5,02%  θαη Ks = 4,38% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [1.097.342    × (1+ (-5,02%))] / 

[4,38%  - (-5,02%)] =   11.089.346,16    € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =    11.089.346,16   € /  7.125.216   =   1,56   €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-877.314  × (1+ (-5,02%))] / 

[4,38%  - (-5,02%) ] =  -8.865.821,81 € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =  -8.865.821,81   € /  7.125.216   =  -1,24    €  

 

Γηα ηελ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ.  παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε κέζνδνο ηνπ 

ππνδείγκαηνο καο δίλεη εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ίζε κε 1,56  € ελψ ε δεχηεξε 

κέζνδνο καο δίλεη αξλεηηθή αμία ίζε κε -1,24  €. Ζ πξψηε κέζνδνο εκθαλίδεη 

ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε 

αξλεηηθέο. Δπίζεο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο 

ηνπο κεηφρνπο εκθαλίδεη αξλεηηθή ηηκή ίζε κε -5,02%.  

 

3.6.3 Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ θιάδν Σαμίδηα θαη Σνπξηζκόο 

(Ναπηηιίαο). 

 

 ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 

ηνλ Πίλαθα 3.6.3.1 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 

Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 

ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -3.390.631 10.667.623 7,82% 115,69% 
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2007 12.444.023 -1.383.184 5,84% 23,94% 

2008 5.307.966 -357.185.341 1,19% -60,42% 

2009 237.864 26.476.648 10,43% 99,27% 

2010 -623.889 -43.117.611 -13,26% 98,28% 

2011 7.979.845 -5.820.646 -17,47% 120,07% 

2012 20.582.768 -838.604 -17,75% 165,76% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -3,31% 80,37% 

Πίλαθαο 3.6.3.1: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία  ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE = 80,37%  ×  -3,31%  = -2,66% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = 20.582.768  θαη FCFE (2) = -838.604  ,  g = -

2,66% θαη Ks = 9,73% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [20.582.768 × (1+ (-2,66%))] / 

[9,73%   - (-2,66%)] =   161.670.390,38    € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =    161.670.390,38      € /  70.926.000   =  2,28   €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-838.604  × (1+ (-2,66%))] / 

[9,73%   - (-2,66%)] =  -6.586.938,23 € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =  -6.586.938,23   € /  70.926.000   =   -0,09   €  

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο  ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο γηα ηελ 

εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. κε ηελ πξψηε κέζνδν είλαη 2,28  € θαη 

κε ηελ δεχηεξε κέζνδν είλαη αξλεηηθή θαη ίζε κε -0,09  € άξα θαηαλννχκε φηη ε 

δεχηεξε κέζνδνο δελ πξνζδηνξίδεη επαξθψο ηελ αμία. Ζ πξψηε κέζνδνο 

εκθαλίδεη ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε 

αξλεηηθέο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ είλαη 

αξλεηηθφο θαη ίζνο κε -2,66%.  

 

 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.3.2 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 
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ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -3.877.923 -80.576.005 54,61% 112,09% 

2007 -7.246.316 -26.842.148 -18,03% 26,28% 

2008 -16.565.963 -54.044.335 -70,81% 43,08% 

2009 -1.153.859 -17.952.315 -102,44% 94,31% 

2010 -96.609.195 -101.236.791 -59,31% -122,78% 

2011 262.509 -57.405.082 -504,08% 100,43% 

2012 -21.735 -25.092.009 118,96% 99,97% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

   50,48% 

Πίλαθαο 3.6.3.2: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία   ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012. 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE =  50,48%  ×  -83,01%  = -41,91% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = -21.735  θαη FCFE (2) = -25.092.009  ,  g = -

41,91% θαη Ks = 6,67% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-21.735  × (1+ (-41,91%))] / 

[6,67%    - (-41,91%)] =   -25.989,95  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =   -25.989,95    € /  255.459.600   =  -0,0001   €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-25.092.009  × (1+ (-41,91%))] / 

[6,67%  - (-41,91%)] =  -30.004.138,25   € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =  -30.004.138,25    € /  255.459.600    =   -0,12   €  

 

Γηα ηελ εηαηξεία ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. ε εθαξκνγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο θαη κε ηηο δχν κεζφδνπο καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία 

κεηνρήο -0,0001 €  θαη -0,12 € θαη φπσο θαηαλννχκε δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη επαξθψο ηελ αμία ηεο εηαηξείαο. Παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν 

κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

καο δίλνπλ αξλεηηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ είλαη αξλεηηθφο θαη ίζνο κε -41,91%.  
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 ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.3.3 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 

 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 -2.215 -7.348 18,13% 110,97% 

2007 -92.163 -50.132 5,69% 848,44% 

2008 8.580 -62.406 -2,91% 245,77% 

2009 -5.693 -30.087 -2,85% 1,64% 

2010 -1.079 -43.692 -78,60% 98,80% 

2011 -16.644 -17.101 -21,39% 27,32% 

2012 -1.452 -116 -130,97% 97,61% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -30,41% 204,36% 

Πίλαθαο 3.6.3.3: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία  ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2012 (πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ). 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE =  204,36%  ×  -30,41%  = -62,16% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = -1.452.000  θαη FCFE (2) = -116.000  ,  g = -

62,16 % θαη Ks = 3,36% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-1.452.000   × (1+ (-62,16%))] / 

[3,36%  - (-62,16%)] =  -4.041.900   € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =  -4.041.900   € /  188.654.892  = -0,021   €  

2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-116.000 × (1+ (-62,16%))] / 

[3,36%  - (-62,16%)] =  -322.910  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε Κπθινθνξία 

2012 =  -322.910  € /  188.654.892  =  -0,0017   €  

 

Γηα ηελ εηαηξεία ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ε πξψηε 

κέζνδνο ηνπ ππνδείγκαηνο καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία κεηνρήο θαη ίζε 

κε -0,021  €. Σν ίδην παξαηεξνχκε θαη κε ηελ δεχηεξε κέζνδν θαζψο εκθαλίδεη 

αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία ίζε κε -0,0017  €. Παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν 
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κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

καο δίλνπλ αξλεηηθέο ηηκέο. Δπίζεο, ν ξπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ εκθαλίδεη πςειή κεηαβιεηφηεηα γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν κέζνο ξπζκφο επαλεπέλδπζεο λα είλαη αξθεηά 

πςειφο. Σέινο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ έρεη 

αξλεηηθή ηηκή θαη ίζε  κε -62,16%.  

 

 

 ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.6.3.4 παξνπζηάδνληαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 . 

 

ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

ΔΣΟ FCFE (1)-€ FCFE (2)-€ ROE 
ΡΤΘΜΟ 

ΔΠΑΝΔΠΔΝΓΤΖ 

2006 95.002 77.597 4,66% -348,76% 

2007 -25.732 56.797 10,02% 150,74% 

2008 12.752 -89.673 4,43% 42,72% 

2009 45.859 -145.998 -5,83% 267,07% 

2010 -90.969 -37.750 -10,47% -84,42% 

2011 -19.699 -88.823 -21,29% 77,23% 

2012 -46.132 1.743 -15,20% 13,40% 

ΜΔΟ  
ΟΡΟ 

  -4,81% 16,85% 

Πίλαθαο 3.6.3.4: FCFE (1), FCFE (2), ROE θαη Ρπζκφο επαλεπέλδπζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΔΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ  γηα ηελ πεξίνδν 2006-2012 

(πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ). 

 

χκθσλα κε ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ησλ FCFE  έρνπκε: 

 

     g   = Ρ.Δ.Η.Κ × ROE = 16,85%   ×  -4,81%  = -0,81% 

 

Οπφηε ζέηνληαο σο FCFE, κε βάζε ηηο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ,  γηα ην 

έηνο 2012 έρνπκε FCFE (1) = -46.132.000  θαη FCFE (2) = 1.743.000  ,  g = -

0,81%  θαη Ks = 6,16% γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηελ 

απφδνζε αληίζηνηρα, ζα έρνπκε: 

1)    = [        × (1+  )] / (     ) = [-46.132.000  × (1+ (-0,81%))] / 

[6,16% - (-0,81%)] = -695.228.480    € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =  -695.228,48   € / 191.660.320 =  -3,63   €  
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2)    = [        × (1+  )] / (     ) = [1.743.000 × (1+ (-0,81%))] / 

[6,16%   - (-0,81% )] =  26.267.740  € /  ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Κπθινθνξία 2012 =  26.267.740   € /  191.660.320  =   0,14   €  

Ζ πξψηε κέζνδνο ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ   καο δίλεη εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ίζε κε -3,63   € 

θαη ε δεχηεξε κέζνδνο καο δίλεη εζσηεξηθή αμία ίζε κε 0,14   €. Πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ε πξψηε κέζνδνο καο δίλεη αξλεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο ελψ ε δεχηεξε κέζνδνο ζεηηθέο ηηκέο. Σέινο, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ εκθαλίδεηαη αξλεηηθφο θαη ίζνο κε -

0,81%.  

 

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε δχν κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο(FCFE) . Ζ 

πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί  ζηνηρεία απφ ηνπο Ηζνινγηζκνχο θαη ηηο 

Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηεο θάζε εηαηξείαο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

εηαηξείεο ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο εκθαλίδνληαη ζεηηθέο ηακηαθέο ξνέο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο κε απηή ηε κέζνδν. Ζ δεχηεξε κέζνδνο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο, ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία 

απφ ηηο Καηαζηάζεηο ησλ Σακηαθψλ Ρνψλ.  Βαζίδεηαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (CFO), ηηο ηακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (CFI) θαη ηηο απνπιεξσκέο δαλείσλ θαη ρξενιπζίσλ γηα θάζε 

ρξήζε. 

 

 Ο βαζηθφο ππξήλαο ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη ην 

φηη ε θάζε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο ηακηαθέο ξνέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα θαιχςεη ηηο εθξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο εμνθιήζεηο ησλ δαλείσλ θαη ρξενιπζίσλ θαη ην ππφινηπν ην 

ρξεζηκνπνηεί ζαλ ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο, φπσο 

παξαηεξνχκε θαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα θάζε εηαηξεία (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΗΝΑΚΩΝ), κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εκθαλίδνληαη αξλεηηθέο. Απηφ 

νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη νη  εηαηξείεο ηνπνζεηνχλ κεγάια πνζά ζε επελδχζεηο 

θαη δελ κπνξνχλ λα ηα θαιχςνπλ απφ ηα έζνδα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη έλα αξλεηηθφ ζεκάδη θαζψο νη εηαηξείεο επελδχνπλ 

ψζηε ζην κέιινλ λα εκθαλίζνπλ ζεηηθέο ηακηαθέο ξνέο.  

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζην ππφ εμέηαζε δείγκα εηαηξεηψλ 

παξαηεξνχκε φηη ηα κεγέζε ηα νπνία επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
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εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο είλαη  νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE), ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο 

ηνπο κεηφρνπο (g) θαη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks). ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ έρνπκε ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ε αμία ηεο κεηνρήο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ειεχζεξεο 

ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο φπνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αξλεηηθέο 

ην ππφδεηγκα καο δίλεη αξλεηηθή αμία ελψ φηαλ είλαη ζεηηθέο καο δίλεη ζεηηθή 

αμία. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ξπζκφ αλάπηπμεο κεγαιχηεξν 

απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη έρνπκε ζεηηθέο ηακηαθέο ξνέο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο ε εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ζα πξνθχπηεη αξλεηηθή  ελψ 

φηαλ έρνπκε αξλεηηθέο  ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ε αμία ζα είλαη 

ζεηηθή. Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηφηε 

ζε ζπλδπαζκφ κε αξλεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ην 

ππφδεηγκα εκθαλίδεη ζεηηθή  εζσηεξηθή αμία ελψ κε ζεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο 

ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία κεηνρήο.   

 

 

 

3.7 πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ησλ ππό εμέηαζε κεζόδσλ 

απνηίκεζεο.  

 

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηελ εζσηεξηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαιχζεθαλ ζην πξαθηηθφ 

κέξνο κε βάζε ην Μνληέιν Πξνεμφθιεζεο ησλ Μεξηζκάησλ (DDM), ηεο 

Διεχζεξεο Σακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE), ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (RIM), ηνπ δείθηε  P/E θαη ηνπ δείθηε  P/BV. 

 

Όζν αθνξά ην Τπφδεηγκα ηεο Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ 

Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE) ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξψηε κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο πνπ 

βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο, θαζψο καο δίλεη θαιιίηεξα απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

δεχηεξε κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηηο Καηαζηάζεηο ησλ Σακηαθψλ Ρνψλ. Ωο 

αγνξαία αμία κεηνρήο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο 

γηα θάζε εηαηξεία κε ηελ νπνία δηαπξαγκαηεχηεθε  ζην Διιεληθφ 

Υξεκαηηζηήξην ζηηο 31/12/2012. 
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ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΑ 
ΜΔΣΟΥΖ (€) 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ 
ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΖ 

ΣΟΤ 
ΜΔΡΗΜΑΣΟ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ 
ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΖ 

ΣΖ FCFE 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ 
ΠΡΟΔΞΟΦΛΖΖ 

ΣΟΤ 
ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟ
Τ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΟΝ 

ΓΔΗΚΣΖ 
P/E 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΟΝ 

ΓΔΗΚΣΖ 
P/BV 

ΑΓΟΡΑΗΑ 
ΑΞΗΑ ΑΝΑ 
ΜΔΣΟΥΖ 

(€) 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ 
Α.Δ 

6,09 6,75 7,81 5,92 12,11 7,4 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΙΧΝ A.E. 

- 0,97 1,66 -0,223 0,068 1,68 

ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ ΔΛΛΑ 
(ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.) 
- 4,79 -8,29 39,05 -7,60 -14,71 8,3 

ΝΗΡΔΤ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 

Α.Δ 
- 1,16 2,194 -0,76 -0,146 0,691 

ΓΑΛΑΞΙΓΙ 
ΘΑΛΑΙΔ 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ. 
- 0,27 0,821 4,272 10,62 0,496 

ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ 
ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

- -0,02 0,766 -0,073 -0,037 0,466 

ΔΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑΙ 

Α.Β.Δ.Δ 
- -0,27 0,04 0,001 -0,0120 0,079 

ΓΙΑ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 

Α.Β.Δ.Δ. 
- 2,79 -0,751 -0,354 0,0212 0,56 

ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 
(ΑΦΟΙ Κ. 

ΚΙΟΤΣΟΤΚΧΣΑ 
ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) 

- 1,56 1,57 - - 0,44 

ΜΙΝΧΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 
Α.Ν.Δ. 

- 2,28 2,91 -0,321 -0,062 2,00 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

- -0,0001 -0,08 - - 0,122 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Δ. 

- -0,021 0,22 -0,073 0,023 0,18 

ATTICA 
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
- -3,63 1,31 -0,3507 -0,1159 0,305 

Πίλαθαο 3.7.1: Παξνπζίαζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ γηα ηηο ππφ εμέηαζε εηαηξείεο θαη ε 

αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ απηψλ ζηηο 28/6/2013.    

Παξαηεξψληαο  ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ε κεηνρή ηεο 

εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ εκθαλίδεηαη  ππεξηηκεκέλε  κε ην 

κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM), ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE), ηνλ δείθηε P/E θαη δελ ζπλίζηαηαη ε επηινγή ηεο 

απφ ηνπο επελδπηέο ελψ κε ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 

(RIM) θαη ηνλ δείθηε  P/BV εκθαλίδεηαη ππνηηκεκέλε. Ζ κεηνρή ηεο εηαηξείαο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ A.E. εκθαλίδεηαη ππεξηηκεκέλε κε ηνλ 

δείθηε  P/BV θαη ην κνληέιν  ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο 

(FCFE) θαη δελ ζπλίζηαηαη ε επηινγή ηεο απφ ηνπο κεηφρνπο θαη  εκθαλίδεηαη 

ειαθξψο ππεξηηκεκέλε  κε ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 
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(RIM). Σν κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) θαη ν δείθηεο P/E 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. Γηα ηελ εηαηξεία ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ ην 

κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM) εκθαλίδεη ηελ κεηνρή σο 

ππνηηκεκέλε. Όιεο νη άιιεο κέζνδνη απνηίκεζεο δελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο θαζψο καο δίλνπλ αξλεηηθέο 

ηηκέο.  

Γηα ηελ εηαηξεία ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ ηα κνληέια ηνπ  

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM) θαη ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο (FCFE) εκθαλίδεη ηελ κεηνρή σο ππνηηκεκέλε. Σν κνληέιν 

πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη νη 

δείθηεο P/E, P/BV καο δίλνπλ αξλεηηθή αμία κεηνρήο. Ζ κεηνρήο ηεο εηαηξείαο 

ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. εκθαλίδεηαη ππεξηηκεκέλε κε ην 

κνληέιν  ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) ελψ κε 

ηνπο δείθηεο P/E, P/BV θαη ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM) 

εκθαλίδεηαη ππνηηκεκέλε. Σν κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Ζ εηαηξεία ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 

εκθαλίδεη ππνηηκεκέλε αμία κεηνρήο κε ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο (RIM), ην κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ελψ νη ππφινηπεο κέζνδνη απνηίκεζεο εκθαλίδνπλ ηελ 

κεηνρή σο ππεξηηκεκέλε θαη δελ ζπλίζηαηαη ε επηινγή ηεο απφ ηνπο 

επελδπηέο. Ζ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ Α.Β.Δ.Δ εκθαλίδεη 

αμία κεηνρήο ππεξηηκεκέλε κε ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 

(RIM) θαη ηνλ δείθηε P/E. Ο δείθηεο P/BV θαη ην κνληέιν  ηεο ειεχζεξεο 

ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) καο δίλεη αξλεηηθή αμία κεηνρήο. 

Σν κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. 

Ζ κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. εκθαλίδεηαη 

ππεξηηκεκέλε κε ηνλ δείθηε  P/BV θαη ππνηηκεκέλε κε  ην κνληέιν  ηεο 

ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE).  

Σν κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. 

Ο δείθηεο P/E θαη ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM) καο δίλεη 

αξλεηηθή αμία κεηνρήο. Ζ εηαηξεία ΚΡΔΚΑ Α.Δ. εκθαλίδεη αμία κεηνρήο 

ππνηηκεκέλε κε  ην κνληέιν ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο 

(FCFE) θαη ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM) ελψ νη 

ππφινηπεο κέζνδνη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Ζ εηαηξεία ΜΗΝΩΗΚΔ 

ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ. εκθαλίδεη αμία κεηνρήο ππνηηκεκέλε ην κνληέιν ηεο 

ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) θαη ην κνληέιν ηνπ  

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM), νη δείθηεο P/E, P/BV καο δίλνπλ αξλεηηθή 

εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ελψ ην κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ 

(DDM) δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Ζ κεηνρή ηεο εηαηξείαο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. εκθαλίδεηαη κε αξλεηηθή αμία κε ην κνληέιν ηεο 
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ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) θαη ην κνληέιν ηνπ  

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM) ελψ νη ππφινηπεο κέζνδνη απνηίκεζεο 

είλαη κε εθαξκφζηκεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο. Ζ εηαηξεία 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. εκθαλίδεη ππνηηκεκέλε  

αμία κεηνρήο κε ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIM) θαη ηνλ 

δείθηε P/BV. Σν κνληέιν ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο 

(FCFE) θαη ν δείθηεο P/E καο δίλεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία κεηνρήο ελψ ην 

κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) είλαη κε εθαξκφζηκν. Σέινο, ε 

εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ εκθαλίδεη 

ππνηηκεκέλε αμία κεηνρήο κε ην κνληέιν ηνπ  ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 

(RIM), νη δείθηεο P/E, P/BV καο δίλνπλ αξλεηηθή αμία κεηνρήο φπσο επίζεο ην 

κνληέιν ηεο ειεχζεξεο ηακηαθήο ξνήο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE). Σν 

κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (DDM) δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ηθαλνπνηεηηθά.  

Κιείλνληαο ηελ πεξηγξαθή αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ην κνληέιν απνηίκεζεο κε 

βάζε ηελ Πξνεμφθιεζε ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) ππεξηεξεί  

έλαληη ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ Πξνεμφθιεζε ησλ 

Μεξηζκάησλ (DDM)  θαη ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο 

(FCFE) αλ θαη γεληθά ζηε ζεσξία δηαηππψλεηαη φηη  θαη ηα ηξία κνληέια είλαη 

εμίζνπ ηζνδχλακα. Σν Μνληέιν Πξνεμφθιεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο κπνξεί λα εθαξκνζηή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο 

αμίαο ησλ κεηνρψλ ησλ νπνίσλ νη αληίζηνηρεο εηαηξείεο είηε δελ δηαλέκνπλ 

κέξηζκα είηε παξνπζηάδνπλ αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο. Δπίζεο, δελ επεξεάδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ   απφ ηα αξλεηηθά θέξδε πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη κία 

εηαηξεία, ζε αληίζεζε κε ηνπο δείθηεο ζρεηηθήο απνηίκεζεο P/E, P/BV.  

Απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ παξαηεξψληαο ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 14 φπνπ 

παξνπζηάδνληαη νη αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ θαη 

νη εζσηεξηθέο αμίεο ησλ κεηνρψλ κε βάζε ην αληίζηνηρν κνληέιν απνηίκεζεο. 

Σν κνληέιν απνηίκεζεο κε βάζε ηελ Πξνεμφθιεζε ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (RIM) καο δίλεη ηηο εζσηεξηθέο αμίεο ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ 

εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα φιε ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο 2008-2012 φπσο θαη ην 

κνληέιν ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE) 

παξφιε ηελ δπζθνιία ππνινγηζκνχ ηνπ. Οη ππφινηπεο κέζνδνη απνηίκεζεο 

δελ καο δίλνπλ ηηο εζσηεξηθέο αμίεο ησλ κεηνρψλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ θαζψο επεξεάδνληαη απφ ηα αξλεηηθά θέξδε θαη ηα κεδεληθά 

κεξίζκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη ε θάζε εηαηξεία. Παξαθάησ ζηελ Δλφηεηα 

4 ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 4 γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ αμηψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ κειέηε κεζφδσλ απνηίκεζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο αγνξαίεο αμίεο ησλ κεηνρψλ απηψλ.  
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Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε θαιιίηεξα ζπκπεξάζκαηα απφ ηνλ 

Πίλαθα 3.7.1 ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο απνθιίζεηο ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πνπ καο δίλεη ε θάζε κέζνδνο απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο αγνξαίεο αμίεο ηνπο. ηνλ Πίλαθα 3.7.2 παξνπζηάδνληαη νη 

απνθιίζεηο ζε πνζνζηηαία κεγέζε φζν θαη ζε απφιπηα.  

ΑΠΟΚΛΖΖ DDM ΑΠΟΚΛΖΖ FCFE ΑΠΟΚΛΖΖ RIM ΑΠΟΚΛΖΖ PE ΑΠΟΚΛΖΖ PBV 

-18% | 8 | -9% |9 | 6% |6%| -20% |20%| 64% |64%| 

- - -42% |42%| -1% |1%| -113% |113%| -96% |96%| 

-158% | 58 | -200% |200%| 370% |370%| -192% |192%| -277% |277%| 

- - 68% |68%| 218% |218%| -210% |210%| -121% |121%| 

- - -46% |46%| 66% |66%| 761% |761%| 2041% |2041%| 

- - -104% |104%| 64% |64%| -116% |116%| -108% |108%| 

- - -442% |442%| -49% |49%| -99% |99%| -115% |115%| 

- - 398% |398%| -234% |234%| -163% |163%| -96% |96%| 

- - 255% |255%| 257% |257%| - - - - 

- - 14% |14%| 46% |46%| -116% |116%| -103% |103%| 

- - -100% |100%| -166% |166%| - - - - 

- - -112% |112%| 22% |22%| -141% |141%| -87% |87%| 

- - -1290% |1290%
| 

330% |330%| -215% |215%| -138% |138%| 

ΜΔΟΗ ΟΡΟΗ 

-88% |   | -124% |124%| 71% |71%| -57% |57%| 88% |88%| 

Πίλαθαο 3.7.2: Παξνπζίαζε απνθιίζεσλ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ γηα ηηο ππφ εμέηαζε 

εηαηξείεο ζε ζρέζε κε ηελ  αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ απηψλ ζηηο 28/6/2013 ζε πνζνζηηαίν θαη 

απφιπην κέγεζνο.  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ πνπ καο 

δίλεη ην  Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) 

εκθαλίδεη λα έρνπλ κηθξφηεξεο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ 

Ρνψλ (FCFE) φπνπ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

εκθαλίδνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο απφιπηεο ηηκέο ησλ απνθιίζεσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη κε βάζε ην 

Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) ε 

απφθιηζε είλαη ίζε κε 71% γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο παξνπζηάδεη ηηο κεηνρέο σο ππεξηηκεκέλεο, ελψ αληίζεηα ην 

Τπφδεηγκα ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE)  

εκθαλίδεη απφθιηζε -124% δειαδή εκθαλίδεη ηηο κεηνρέο σο ππνηηκεκέλεο άξα 

σο θαιή επηινγή αγνξάο ηνπο απφ  επελδπηέο. Γηα ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο σο πξνο ηηο απνθιίζεηο 

γηαηί δελ καο δίλνπλ ηηκέο ζε φιν ην δείγκα ησλ κεηνρψλ.  
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ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 θαη ζηελ Δλφηεηα 4 ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε 

πνην ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ ηηκψλ πνπ καο 

δίλεη ε θάζε κέζνδνο απνηίκεζεο γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε πνηα 

κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε σο πξνο ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ 

ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ. Θα ρξεηαζηνχκε φιεο ηηο ηηκέο κεηνρψλ πνπ καο δίλνπλ 

νη ππφ εμέηαζε κέζνδνη  απνηίκεζεο  γηα κηα  ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν  ψζηε 

κέζσ ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο λα δεκηνπξγήζνπκε 

νξηζκέλα κνληέια θαη λα εμεηάζνπκε ηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπο.  

.Όιεο  νη κέζνδνη απνηίκεζεο είλαη  επαίζζεηεο ζε κεγάιν βαζκφ φζν αθνξά 

ηηο ηηκέο ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ πνπ εηζάγνληαη ζε απηέο  γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ αμηψλ ησλ κεηνρψλ θαζψο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ππνινγηδφκελεο εζσηεξηθήο αμίαο θαη ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο κεηνρήο κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ εηζξνψλ. Έηζη γίλεηαη 

εχθνια θαηαλνεηφ φηη ν θάζε αλαιπηήο πξέπεη λα κειεηάεη πξνζεθηηθά ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ ζηξαηεγηθή, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο  θαη ηα 

καθξννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε ππφ εμέηαζε εηαηξεία γηα ηνλ θαιχηεξν θαη 

αθξηβέζηεξν  πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

θάζε κέζνδν απνηίκεζεο. 

 

 

 

3.8 Δύξνο εθαξκνγήο ησλ ππό εμέηαζε κεζόδσλ απνηίκεζεο.  

 

Απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ππφ εμέηαζε κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα  παξαηεξήζακε φηη ππάξρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο ζπλζεθψλ κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα καο δψζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ή κε απνηειέζκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά: 

 

 

 

 Τπόδεηγκα Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο - Discounted Dividend Model (DDM) 

 

Καηαιιειφηεηα: 

 

 Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα είλαη θαηάιιειν γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ξπζκφ ζπγθξίζηκν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ νλνκαζηηθφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 
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 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζκέλεο 

πνιηηηθέο δηαλνκήο κεξηζκάησλ ηηο νπνίεο ζα αθνινπζήζνπλ θαη ζην κέιινλ. Ζ 

πνιηηηθή δηαλνκήο ησλ κεηξεηψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ κεξηζκάησλ δηφηη δηαθνξεηηθά ην ππφδεηγκα ζα 

ππνεθηηκήζεη ηελ αμία ηεο κεηνρήο ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πιεξψλνπλ σο 

κέξηζκα ιηγφηεξν απφ απηά πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ θαη 

παξαθξαηνχλ ηα κεηξεηά.  

Πεξηνξηζκνί: 

 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ δηαλέκνπλ κέξηζκα ηφηε ην 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο.  

 Δάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ηφηε ην ππφδεηγκα 

κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ζπγθιίλεη κε ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ε αμία ηεο 

κεηνρήο ηείλεη πξνο ην άπεηξν.  

 Δπίζεο, εάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην  θφζηνο ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ ηφηε ην ππφδεηγκα ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο 

κεηνρψλ.  

 

 

 Γείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε (P/E). 

 

Καηαιιειφηεηα: 

 

 Δίλαη κία κέζνδνο απνηίκεζεο ζρεηηθά εχθνιε πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαη δελ ρξεηάδεηαη πνιιά ζηνηρεία. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη απφ επελδπηέο νη 

νπνίνη δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο είλαη εχθνινο ζηελ ρξήζε ηνπ. 

 Οη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο ζέηνπλ σο βαζηθφ κέγεζνο πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο αμίαο κηαο επηρεηξήζεηο ηα θέξδε. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί λα καο 

δψζεη ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο κε βάζε ηα θέξδε ηεο.  

 Γηα λα καο δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, 

πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιιέο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο ηνπ δείθηε ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο κε 

ηνλ κέζν φξν φισλ ησλ άιισλ. 

Πεξηνξηζκνί: 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ψζηε λα καο δψζεη 

ηηο εζσηεξηθέο αμίεο ησλ κεηνρψλ ζε πεξηπηψζεηο  φπνπ νη επηρεηξήζεηο δελ 

δηαλέκνπλ κέξηζκα θαη έηζη ν δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ ζα είλαη κεδέλ. Ο 
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δείθηεο ζα εκθαλίδεη κεδεληθή αμία ιφγσ ηνπ κεδεληθνχ δείθηε δηαλνκήο 

θεξδψλ (POR). 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά θέξδε  ν δείθηεο 

είλαη δπλαηφλ λα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ.  

 Δάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην  θφζηνο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ηφηε ην ππφδεηγκα ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο 

κεηνρψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ DDM. 

 Σέινο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξνχκε έλα κεγάιν αξηζκφ νκνεηδψλ  

επηρεηξήζεσλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο ηεο ππφ 

εμέηαζε επηρείξεζεο κε ηνλ κέζν φξν  ηνπ δείγκαηνο.  

 

 

 Γείθηεο Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV).  

Καηαιιειφηεηα: 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο βαζίδεηαη ζηελ  ινγηζηηθή  αμία ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ πνπ απνηειεί έλα ζηαζεξφ κέηξν ηεο αμίαο ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ.  

 Δπηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά θέξδε νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

απνηηκεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο P/E κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο P/BV.  

 Όπσο θαη ζηνλ δείθηε P/E, πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιιέο νκνεηδείο 

επηρεηξήζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο.  

Πεξηνξηζκνί: 

 Δάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην  θφζηνο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ηφηε ην ππφδεηγκα ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο 

κεηνρψλ. 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηφηε ν δείθηεο ζα καο δψζεη αξλεηηθέο 

εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ θαζψο ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ν ζηαζεξφο φξνο.  

 Οη ινγηζηηθέο αμίεο φπσο θαη ηα θέξδε επεξεάδνληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο 

κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε. Όηαλ νη ινγηζηηθέο 

κέζνδνη είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηφηε νη 

δείθηεο P/BV κπνξεί λα κελ είλαη ζπγθξίζηκνη.  

 Σέινο, φπσο θαη ζηνλ δείθηε P/E είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξνχκε έλα 

κεγάιν αξηζκφ νκνεηδψλ  επηρεηξήζεσλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο. 
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 Τπόδεηγκα Πξνεμόθιεζεο  ηνπ Τπνιεηκκαηηθνύ  Δηζνδήκαηνο - Residual 

Earnings Model (RIM) 

Καηαιιειφηεηα: 

 Σν Τπφδεηγκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ 

πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ αξλεηηθά θέξδε είηε αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο είηε 

δελ δηαλέκνπλ κέξηζκα. Γη’ απηφ ην ιφγν ην ζπγθεθξηκέλν Τπφδεηγκα κπνξεί 

λα καο δψζεη εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ φηη ρξεηάδνληαη νη κέζνδνη απνηίκεζεο P/E,  DDM θαη FCFE. 

 Βαζίδεηαη ζε ινγηζηηθά κεγέζε πνπ απνηεινχλ  έλα ζηαζεξφ κέηξν ηεο 

αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σέινο, ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζε κεγέζε ηα νπνία κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ απεπζείαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ 

ρξεηάδνληαη επηπιένλ ππνινγηζκνί φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

FCFE. 

 

Πεξηνξηζκνί: 

 

 Όπσο ηνλίζακε ην ζπγθεθξηκέλν Τπφδεηγκα βαζίδεηαη ζε ινγηζηηθέο 

αμίεο. Όπσο θαη ζηνλ δείθηε P/BV κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο ινγηζηηθέο 

κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε.  

 ε πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ινγηζηηθήο αμίαο ίδησλ θεθαιαίσλ θαη 

αξλεηηθνχ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία 

κηαο επηρείξεζεο.   

 

 

 Τπόδεηγκα Διεύζεξεο Σακηαθήο Ρνήο πξνο ηνπο Μεηόρνπο - Free Cash Flow 

to Equity (FCFE) 

Καηαιιειφηεηα: 

 Σν ππφδεηγκα απηφ κπνξεί λα καο δψζεη ηηο εζσηεξηθέο αμίεο ησλ 

κεηνρψλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηελ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ δειαδή γηα επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ ξπζκφ αλάπηπμεο ίζν ή κηθξφηεξν κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο .  

 ε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ δηαλέκνπλ έλα κέξηζκα ην νπνίν 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο ππνιεηκκαηηθέο  ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο θαη είλαη κε δηαηεξήζηκν είηε είλαη πνιχ κηθξφηεξν ην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα είλαη θαηαιιειφηεξν ζε ζρέζε κε ην DDM.  
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα επηρείξεζε πνπ πιεξψλεη ην ζχλνιν ησλ 

ππνιεηκκαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο σο κέξηζκα ηφηε νη αμίεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ππφδεηγκα απηφ θαη ην  DDM ζα είλαη ίζεο.  

Πεξηνξηζκνί: 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο κηαο κεηνρήο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα είλαη αξθεηά πνιχπινθνο θαζψο νη ππνιεηκκαηηθέο  ηακηαθέο ξνέο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο δελ παξέρνληαη απεπζείαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη πξέπεη λα γίλνπλ επηπιένλ ππνινγηζκνί.  

 ε πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ ππνιεηκκαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο 

κεηφρνπο ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα κπνξεί λα καο δψζεη αξλεηηθή 

εζσηεξηθή αμία κεηνρήο.  

 Όπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα ππνδείγκαηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην  θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ 

ηφηε ην ππφδεηγκα ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ DDM θαη P/E. 

 

 

 

ΤΝΟΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

Απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ππφ εμέηαζε κεζφδσλ απνηίκεζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) εκθαλίδεη λα έρνπλ 

κηθξφηεξεο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε 

ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ (FCFE) φπνπ 

νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εκθαλίδνπλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Οη κέζνδνη DDM,   

P/E, P/BV παξαηεξνχκε φηη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φιν ην δείγκα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ κπνξνχλ λα καο δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα αλάιπζε.  

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) παξνπζηάδεη ηηο κεηνρέο σο 

ππεξηηκεκέλεο, ελψ αληίζεηα ην Τπφδεηγκα ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ ξνψλ 

πξνο ηνπο Μεηφρνπο ( FCFE) εκθαλίδεη  ηηο κεηνρέο σο ππνηηκεκέλεο άξα σο 

θαιή επηινγή γηα ηνπ επελδπηέο. Οη επελδπηέο αλαδεηνχλ κεηνρέο λα 

επελδχζνπλ νη νπνίεο  λα εκθαλίδνληαη ππνηηκεκέλεο θαη φρη ππεξηηκεκέλεο 

θαη είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίζνπκε εάλ ε εθάζηνηε επηρείξεζε εκθαλίδεη 

ππνηηκεκέλεο ή ππνηηκεκέλεο κεηνρέο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΜΕΘΟΔΨΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ  

4.1 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

4.1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 εθαξκφζακε γηα ην έηνο 2012 ηα ππφ εμέηαζε ππνδείγκαηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ γηα λα εμεηάζνπκε εάλ νη 

αμίεο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη ππνηηκεκέλεο ή 

ππεξηηκεκέλεο θαζψο επίζεο λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο απνθιίζεηο πνπ 

εκθαλίδεη ε θάζε κέζνδνο απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ. ηε παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ σο πξνο ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηνπο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ κε ηηο  πξαγκαηηθέο  ηηκέο  ησλ  κεηνρψλ  κε ηηο  

νπνίεο  δηαπξαγκαηεχνληαη  ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαζψο επίζεο πνηα 

ζεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο  αγνξαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Σέινο ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε πνην απφ ηα ππφ εμέηαζε κνληέια καο 

δίλεη  θαιιίηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξαίσλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ.  

 

4.1.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη ηα εμήο: νη 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ  ηνπ δείγκαηνο  ζην ηέινο 

θάζε έηνπο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012,  ηα ζεκειηψδε  κεγέζε ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ην θάζε ππφδεηγκα απνηίκεζεο θαη νξηζκέλα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο 

θαζψο επίζεο θαη νη εζσηεξηθέο αμίεο ησλ κεηνρψλ κε βάζε ηελ  εθάζηνηε 

κέζνδν απνηίκεζεο. (Παξάξηεκα Πηλάθσλ - Πίλαθεο 14,15). ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ρξεηαδφκαζηαλ ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2006-2012 αιιά ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηηο 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ κφλν γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012.  

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε  κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel 2010. Απηφ πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε κέζσ 

ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο είλαη  πξώηνλ λα  κπνξέζνπκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη  ησλ 

ζεκειησδψλ κεγεζψλ ηνπ εθάζηνηε ππνδείγκαηνο,  δεύηεξνλ ηελ ζρέζε ησλ 

αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ κε επηιεγκέλα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο θαη ηξίηνλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

θαη ησλ εζσηεξηθψλ αμηψλ πνπ καο δίλεη ε θάζε κέζνδνο απνηίκεζεο.  Ωο 
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εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (y) ζα ζεσξήζνπκε ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη 

σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (x) ζηελ πξώηε πεξίπησζε  ζα ζεσξήζνπκε ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο πνπ έρνπκε επηιέμεη, ζηελ  δεύηεξε 

πεξίπησζε ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ θαη ζηελ ηξίηε ηηο εζσηεξηθέο 

αμίεο κε βάζε ηελ κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξίζνπκε 

ην κνληέιν ην νπνίν ζέινπκε λα αλαιχζνπκε ζε θάζε πεξίπησζε θαη πάλσ ζε 

απηφ ζα γίλεη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

εθαξκφζνπκε 12 κνληέια, πέληε  γηα θάζε ππφδεηγκα απνηίκεζεο γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ ηνπο,  έλα πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ 

επηξξνή πνπ έρνπλ ηα επηιεγκέλα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο θάζε εηαηξείαο σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο αμίαο, έλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζρέζεο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή (EPS) θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (BV) θαη πέληε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

αμηψλ πνπ καο δίλεη ε εθάζηνηε κέζνδνο απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο 

αμίεο. Σα κνληέια  ζα είλαη ηεο κνξθήο y = a +   *   +   *  …...   *  . Γηα 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αξρηθά ζα θάλνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο ηνπ θάζε κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κέζσ ηνπ P-value . ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηελ ζρέζε 

κεηαμχ ησλ y θαη x κέζσ ησλ beta (coefficients) θαη ηέινο ζα ειέγμνπκε ηελ 

εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ κέζσ ηνπ   .  

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δείγκαηνο 

επηθεληξσλφκαζηε ζην λα βξνχκε ηνλ βαζκφ κε ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη νη 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε κεηαβνιέο ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ 

πνπ ζα κειεηήζνπκε.  Οη Gu [2007] θαη  Brown [1999] θαηέιεμαλ φηη  

ζπγθξίζεηο δεηγκάησλ κέζσ ηνπ    κπνξεί λα κελ είλαη ζσζηέο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην κέγεζνο ηεο ‘’θιίκαθαο ηνπ δείγκαηνο’’ (scale effects) γηα ην θάζε 

δείγκα  πάλσ ζην νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα.  

Ζ παξνχζα ελφηεηα ζα έρεη ηελ αθφινπζε δνκή: 4.2. Αλάιπζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο κε  ηελ αγνξαία ηηκή ησλ 

κεηνρψλ, 4.3. Αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ, 4.4. Αλάιπζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο θάζε κεηνρήο κε βάζε ηελ αληίζηνηρε κέζνδν 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο κε ηελ αγνξαία αμία ηεο κεηνρήο.  

4.2 ζεκειηώδε κεγέζε ησλ ππό κειέηε ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο  - 

Αγνξαία αμία κεηνρήο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ ζρέζε ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ 

ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο απνηίκεζεο κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ. Θα 

εμεηάζνπκε  δχν κεηαβιεηέο γηα θάζε ππφδεηγκα.  
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4.2.1 Θεκειηώδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο DDM- Αγνξαία αμία κεηνρήο.  

 Σα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ 

(DDM)  είλαη ην κέξηζκα αλά κεηνρή (DPS) θαη ν ξπζκφο κειινληηθήο 

αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ (g). Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη αγνξαίεο 

αμίεο ησλ κεηνρψλ (P). Σν κνληέιν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην 

εμήο: 

P = a +   *DPS +   * g   (    ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

DPS: ην ζχλνιν ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

g:  νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2012, 

     : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

1,316 0,278 1,383E-05    0,547 

DPS 11,782 1,376 4,232E-12 
Πξνζαξκνζκέλν  

   
0,532 

g 0,004 0,288 0,988 
Μέγεζνο 

δείγκαηνο 
65 

Πίλαθαο 4.2.1: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα  Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο DDM- Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε καο δίλεη ηελ εμίζσζε: 

P =   1,316 + 11, 78 *DPS + 0, 0043 * g    

Αξρηθά ζα θάλνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε πνηα 

κεηαβιεηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο:  

  :  b = 0   θαη     : b ≠ 0 
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Ζ κεηαβιεηή DPS έρεη ηηκή- P ίζε κε 4,232E-12 < 0,05 άξα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε   )  ελψ ε κεηαβιεηή g έρεη 

ηηκή- P ίζε κε 0,988 > 0,05 άξα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν 

καο (απνξξίπηεηαη ε    ) . Ζ ζηαζεξά a   έρεη ηηκή-P ίζε κε 1,383E-05 < 0,05 

άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Όζν αθνξά ην ηππηθφ 

ζθάικα παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή g έρεη κηθξφηεξν ηππηθφ ζθάικα ζε 

ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή DPS γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο κεηαβιεηήο g δελ απνκαθξχλνληαη πνιχ απφ ηνλ κέζν φξν ζε 

ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο κεηαβιεηήο DPS. Οη ζπληειεζηέο είλαη έλα αθφκα 

κέγεζνο ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δψζνπκε κεγάιε βαξχηεηα. Δάλ ε 

κεηαβιεηή DPS κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε ε  αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ (P) ζα κεηαβιεζεί 

θαηά 11,78 κνλάδεο. Έηζη ε κεηαβιεηή  DPS έρεη ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή  

ζηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ (P) ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή g. 

Παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν κεηαβιεηέο έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αγνξαία 

ηηκή ησλ κεηνρψλ (P). Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηελ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο φπνπ νη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε 

ηελ αμία ηεο κεηνρήο. Σέινο, ζχκθσλα κε ην πξνζαξκνζκέλν     

παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν κπνξεί λα εξκελεχζεη ην 53% ησλ 

παξαηεξήζεψλ καο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δχν κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

(DDM)  πνπ επηιέμακε έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζνπλ ην 53% ηεο 

αγνξαίαο ηηκήο ησλ κεηνρψλ.  

 

4.2.2 Θεμελιώδη μεγέθη ηος δείκηη P/E - Αγοπαία αξία μεηοσήρ. 

Γηα ηνλ δείθηε Σηκή Μεηνρήο / Κέξδε αλά Μεηνρή (P/E) ηα ζεκειηψδε κεγέζε 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη ην Πνζνζηφ 

δηαλνκήο θεξδψλ (POR) θαη ν ξπζκφο κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ  

(g). Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη αγνξαίεο αμίεο ησλ κεηνρψλ (P). Ο 

δείθηεο P/E δείρλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη EPS άξα είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ 

EPS γηα θάζε εηαηξεία. Απηή ε ζρέζε παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζην κνληέιν 

    .Σν κνληέιν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο: 

P = a +   *POR +   * g   (    ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

POR: ην ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ δηαλνκήο θεξδψλ αλά κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 
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g:  νη κειινληηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

     : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

1,971 0,358 7,464E-07    0,167 

POR 1,508 0,444 0,0012 
Πξνζαξκνζκέλν  

   
0,140 

g 0,270 0,388 0,489 
Μέγεζνο 

δείγκαηνο 
65 

Πίλαθαο 4.2.2: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ δείθηε P/E - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε καο δίλεη ηελ εμίζσζε: 

P = 1, 971 + 1,508 * POR + 0, 27 * g    

Θα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ κε βάζε ηελ ηηκή-P γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο:  

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή  POR έρεη ηηκή-P ίζε κε 0,0012 < 0,05 άξα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε   )  . Ζ κεηαβιεηή g έρεη ηηκή-P 

ίζε κε 0,489  > 0,05 άξα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (απνξξίπηεηαη ε    ). Ζ ζηαζεξά  a   έρεη ηηκή- P ίζε κε 7,464E-07 

< 0,05 άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Παξαηεξνχκε φηη 

θαη νη δχν κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ έρνπλ κηθξφ ηππηθφ ζθάικα θαη είλαη 

πεξίπνπ ίζν θαη γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο. Απηφ καο δείρλεη φηη ην ζχλνιν ησλ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο μερσξηζηά δελ απνκαθξχλνληαη πνιχ 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ηνπο. Όζν αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ησλ 

κεηαβιεηψλ παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή POR έρεη ζπληειεζηή ίζν κε 1,508. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ε κεηαβιεηή απηή απμεζεί θαηά κία κνλάδα θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηφηε ε  αγνξαία ηηκή ησλ 

κεηνρψλ (P) ζα κεηαβιεζεί θαηά 1,508 κνλάδεο άξα εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε 

επηξξνή σο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ είλαη ε αγνξαία ηηκή ησλ 

κεηνρψλ (P) ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή g. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαη νη δχν 
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κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή  ησλ κεηνρψλ (P) 

φπσο ηζρχεη θαη ζηελ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ ππνδείγκαηνο.  Σν κνληέιν 

εκθαλίδεη κηθξή εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα θαζψο έρεη κηθξφ πξνζαξκνζκέλν      

θαη ίζν κε 14%. 

 

4.2.3 Θεμελιώδη μεγέθη ηος δείκηη P/BV - Αγοπαία αξία μεηοσήρ. 

Γηα ηνλ δείθηε Σηκή Μεηνρήο / Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ αλά Μεηνρή 

(P/ BV) ηα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο είλαη ην πνζνζηφ δηαλνκήο θεξδψλ (ROE) θαη ν ξπζκφο 

κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ  (g). Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη 

αγνξαίεο αμίεο ησλ κεηνρψλ (P). Ο δείθηεο P/BV δείρλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ηηκήο θαη BV  άξα είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίζνκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ BV γηα θάζε εηαηξεία. Απηή ε ζρέζε 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζην κνληέιν     . Σν κνληέιν ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο: 

P = a +   *ROE +   * g   (    ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

ROE: ην ζχλνιν ησλ απνδφζεσλ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

g:  νη κειινληηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

     : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

1,550 0,302 3,180E-06    0,440 

ROE 43,055 6,253 3,392E-09 
Πξνζαξκνζκέλν  

   
0,422 

g -42,976 6,304 4,456E-09 
Μέγεζνο 

δείγκαηνο 
65 
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Πίλαθαο 4.2.3: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ δείθηε P/BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P = 1, 55 +   43, 05 * ROE + -42, 97 * g    

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην 

κνληέιν καο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ φπνπ έρνπκε: 

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή ROE εκθαλίδεη ηηκή- P ίζε κε 3,392E-09 < 0,05. πκπεξαίλνπκε 

φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ). Γηα ηελ 

κεηαβιεηή g ε ηηκή- P είλαη ίζε κε 4,456E-09 < 0,05 άξα θαη απηή ε κεηαβιεηή 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ) φπσο 

επίζεο  ε ζηαζεξά a   έρεη ηηκή- P ίζε κε 3,180E-06  < 0,05 άξα είλαη θαη απηή 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Οη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ 

ζρεδφλ ίδην ηππηθφ ζθάικα δειαδή ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ θάζε 

κεηαβιεηή απέρεη ην ίδην απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν ηεο θάζε κεηαβιεηήο. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη φζν αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ 

παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή ROE έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή θαη ε κεηαβιεηή g εκθαλίδεη αξλεηηθή ζρέζε. Δάλ ε κεηαβιεηή 

ROE απμεζεί θαηά κία κνλάδα ηφηε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα απμεζεί θαηά 

43,05 θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο. Δκθαλίδεη 

αληίζηξνθε  επηξξνή σο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε ζρέζε κε ηελ 

κεηαβιεηή g πνπ έρεη ζπληειεζηή ίζν κε -42,97. Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηελ 

καζεκαηηθή εμίζσζε ηνπ δείθηε ν ξπζκφο αλάπηπμεο έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε 

ηελ αμία ηεο κεηνρήο.  Σέινο, κε βάζε ην πξνζαξκνζκέλν     παξαηεξνχκε 

φηη ην κνληέιν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχεη ην 42% ηνπ δείγκαηνο καο.  

 

 

4.2.4 Θεκειηώδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο RIM- Αγνξαία αμία κεηνρήο.  

 Σα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

γηα ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)  

είλαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (BV) θαη ην ππνιεηκκαηηθφ 

εηζφδεκα αλά κεηνρή (RIPS). Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη αγνξαίεο 

αμίεο ησλ κεηνρψλ (P). Σν κνληέιν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην 

εμήο: 
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P = a +   *BV +   * RIPS   (    ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

BV: ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

RIPS:  ην ζχλνιν ησλ ππνιεηκκαηηθψλ εηζνδεκάησλ αλά κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

     : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

0,560 0,472 0,240    0,315 

BV 0,717 0,143 5,175E-06 
Πξνζαξκνζκέλν  

   
0,293 

RIPS 0,101 0,137 0,464 
Μέγεζνο 

δείγκαηνο 
65 

Πίλαθαο 4.2.4: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο RIM - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε καο δίλεη ηελ εμίζσζε: 

P = 0, 56 + 0,717 *BV + 0,101* RIPS    

Θα θάλνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε πνηα κεηαβιεηή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο:  

  :  b = 0   θαη     : b ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή  BV εκθαλίδεη ηηκή- P ίζε κε 5,175E-06 < 0,05. πκπεξαίλνπκε 

φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ). Γηα ηελ 

κεηαβιεηή RIPS ε ηηκή- P είλαη ίζε κε 0,464 > 0,05 άξα απηή ε κεηαβιεηή δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ). Ζ  

ζηαζεξά a   έρεη ηηκή- P ίζε κε 0,240 > 0,05 άξα δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Οη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζρεδφλ ίδην 

ηππηθφ ζθάικα. Οη δχν κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ζεηηθή 

ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ (P) φπσο θαη ζηελ καζεκαηηθή 

δηαηχπσζε ηνπ Τπνδείγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή BV εκθαλίδεη 
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ζπληειεζηή ίζν κε 0,717. Άξα αζθεί ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή πνπ είλαη ε αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ (P). Σν κνληέιν κε βάζε ην 

πξνζαξκνζκέλν     έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζεη ην 29 % ηνπ δείγκαηφο 

καο ην νπνίν είλαη ζρεηηθά κηθξφ .  

4.2.5  Θεμελιώδη μεγέθη ηος Τποδείγμαηορ  FCFE - Αγοπαία αξία 

μεηοσήρ. 

 

Γηα ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο 

Μεηφρνπο (FCFE) ηα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε θαη πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο 

ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο αλά κεηνρή (FCFEPS) θαη ν ξπζκφο κειινληηθήο 

αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο  (g). Ζ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη αγνξαίεο αμίεο ησλ κεηνρψλ (P). Σν κνληέιν 

ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο: 

P = a +   *FCFEPS +   * g   (    ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

FCFEPS: ην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο  αλά 

κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

g:  νη κειινληηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο 

κεηφρνπο   ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

     : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

2,218 0,345 2,119E-08    0,112 

FCFEPS 1,428 0,518 0,0076 
Πξνζαξκνζκέλν  

   
0,083 

g 0,284 0,291 0,332 
Μέγεζνο 

δείγκαηνο 
65 

Πίλαθαο 4.2.5: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο  FCFE - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 
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Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P = 2,218 + 1,428 * FCFEPS + 0,284 * g    

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην 

κνληέιν καο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ φπνπ έρνπκε: 

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή  FCFEPS  εκθαλίδεη ηηκή- P ίζε κε 0,0076  < 0,05. 

πκπεξαίλνπκε φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο 

(απνξξίπηεηαη ε    ). Γηα ηελ κεηαβιεηή g ε ηηκή- P είλαη ίζε κε 0,332 > 0,05 

άξα απηή ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο 

(απνξξίπηεηαη ε    ). Ζ  ζηαζεξά a   έρεη ηηκή- P ίζε κε 2,119E-08 < 0,05 άξα  

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Ζ κεηαβιεηή FCFEPS 

εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν ηππηθφ ζθάικα ίζν κε 0,518. Οη δχν κεηαβιεηέο ηνπ 

κνληέινπ εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ 

(P). Ζ κεηαβιεηή  FCFEPS  εκθαλίδεη ζπληειεζηή ίζν κε 1,428. Άξα αζθεί ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ είλαη ε αγνξαία ηηκή ησλ 

κεηνρψλ (P) θαζψο εάλ κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα ε αγνξαία ηηκή ησλ 

κεηνρψλ (P) ζα κεηαβιεζεί θαηά 1,428 κνλάδεο. Σν κνληέιν κε βάζε ην 

πξνζαξκνζκέλν    2
 έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζεη ην 8% ηνπ δείγκαηνο ην 

νπνίν είλαη πνιχ κηθξφ. 

 

 Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα φια 

ηα ππφ εμέηαζε ππνδείγκαηα απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ, παξαηεξνχκε φηη ζην 

Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM)  ε κεηαβιεηή ηνπ κεξίζκαηνο 

αλά κεηνρή (DPS) έρεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αγνξαίαο  αμίαο ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ κειινληηθφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ (g). ηνλ δείθηε Σηκή Μεηνρήο / Κέξδε αλά 

Μεηνρή (P/E) ε κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηηο 

αγνξαίεο  ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη ν δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ (POR) ζε ζρέζε 

κε ηνλ κειινληηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ (g) , ζηνλ δείθηε Σηκή 

Μεηνρήο / Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ (P/BV)  ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ (g) 

εκθαλίδνληαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ην κνληέιν κε ην ROE λα εκθαλίδεη 

ζεηηθή ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο  ηηκέο ησλ κεηνρψλ, ζην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)  είλαη ε ινγηζηηθή αμία 
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ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ  (BV) πνπ εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε 

κε ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα αλά κεηνρή (RIPS) θαη ηέινο ζην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE) 

είλαη νη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο αλά κεηνρή (FCFEPS ) 

πνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ επαλεπέλδπζεο 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (g) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο  αμίαο ηεο 

κεηνρήο. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη νη ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε 

ππφδεηγκα κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ είλαη ίδηα κε ηελ ζρέζε πνπ 

εκθαλίδνπλ λα έρνπλ κε ηελ αμία ηεο κεηνρήο ζηηο καζεκαηηθέο δηαηππψζεηο 

ησλ ππνδεηγκάησλ.  

Όια ηα κνληέια είραλ  δχν κεηαβιεηέο θαη πξνζδηφξηζαλ ην ίδην δείγκα . Όζν 

αθνξά ηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ κνληέισλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ  (P),   ην κνληέιν     έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

εξκελεχζεη ην 53% ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Αθνινπζνχλ  κε ηελ 

ζεηξά ηα κνληέια     ,     ,      θαη ηειεπηαίν ην κνληέιν     πνπ εξκελεχεη 

κφλν ην 8% ηνπ δείγκαηνο. Άξα ην κνληέιν     ην νπνίν βαζίδεηαη ζηα 

ζεκειηψδε κεγέζε ηνπ Τπνδείγκαηνο  Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM)  

εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα.  

 

4.3 Θεκειηώδε κεγέζε ησλ εηαηξεηώλ – Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

ηε παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ ζρέζε νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ 

κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο  κε ηελ αγνξαία αμία ησλ κεηνρψλ. Οη 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη ζα απνηειέζνπλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

θαη είλαη νη εμήο: ηα Κέξδε αλά κεηνρή (EPS), ε Λνγηζηηθή Αμία ησλ Ίδησλ 

Κεθαιαίσλ (BV), ην Τπνιεηκκαηηθφ Δηζφδεκα αλά κεηνρή  (RIPS), ηα 

Μεξίζκαηα αλά κεηνρή (DPS) θαη ηηο Τπνιεηκκαηηθέο Σακηαθέο Ρνέο πξνο 

ηνπο Μεηφρνπο αλά κεηνρή (FCFEPS). Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή   φπσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αγνξαία αμία ησλ 

κεηνρψλ (P). Σν κνληέιν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο: 

P = a +   * EPS +   * BV +   * RIPS +   * DPS +   FCFEPS  (    ) 

Όπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

EPS: ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2012, 
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BV:  ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

RIPS:  ην ζχλνιν ησλ ππνιεηκκαηηθψλ εηζνδεκάησλ αλά κεηνρή  ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

DPS: ην ζχλνιν ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

FCFEPS: ην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο αλά κεηνρή 

ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

               :  νη ζπληειεζηέο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

1,119 0,419 0,0096    0,556 

DPS 10,985 2,217 6,212E-06 
Πξνζαξκνζκέλν  

   
0,527 

BV 0,119 0,157 0,453 
Μέγεζνο 

δείγκαηνο 
65 

RIPS 0,074 0,113 0,517  

EPS -0,181 0,652 0,782 

FCFEPS 0.33 0,46 0,475 

Πίλαθαο 4.3.1: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα Θεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P =1,119  -0,181* EPS + 0,119 * BV +0, 07 * RIPS +10, 98 * DPS + 0.33* FCFEPS   

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην 

κνληέιν καο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ φπνπ έρνπκε: 

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή  DPS εκθαλίδεη ηηκή-P ίζε κε 6,212E-06 < 0,05. πκπεξαίλνπκε 

φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ). Οη 
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ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ εκθαλίδνπλ  ηηκή- P  κεγαιχηεξε απφ ην 

0,05  άξα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην κνληέιν καο  (απνξξίπηεηαη ε 

   ). Ζ  ζηαζεξά  a   έρεη ηηκή-P ίζε κε 0,0096  <  0,05 άξα  είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Όζν αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο παξαηεξνχκε φηη  

ε κεηαβιεηή DPS εκθαλίδεη ζπληειεζηή ίζν κε 10, 98 δειαδή εάλ κεηαβιεζεί 

ε κεηαβιεηή DPS θαηά κία κνλάδα ηφηε ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ είλαη ε 

αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ (P) ζα κεηαβιεζεί θαηά 10,98 κνλάδεο. Άξα 

ζπκπεξαίλνπκε φηη έρεη ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Όιεο νη κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ 

κεηνρψλ (P) εθηφο απφ ηελ κεηαβιεηή EPS ε νπνία εκθαλίδεη αξλεηηθή ζρέζε. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο 

εκθαλίδνπλ αξλεηηθά θέξδε.  Σέινο, ην πξνζαξκνζκέλν    έρεη ηηκή ίζε κε 

0,53 δειαδή ην κνληέιν καο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζεη ην 53% ηνπ 

δείγκαηνο καο.  

ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ δπλαηφηεηα ηεο Λνγηζηηθήο Αμίαο αλά 

κεηνρή  (BV) θαη ησλ Κεξδψλ αλά κεηνρή (EPS) ζην λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ.  Θα βαζηζηνχκε ζην κνληέιν ηνπ Ohlson [1995] 

(e.g., Collins, Maydew θαη Weiss [1997], Francis θαη  Schipper [1999],  Lev θαη 

Zarowin [1999]). Σν κνληέιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο: 

P = a +   * EPS +   * BV (  ) 

Όπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

EPS: ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2012, 

BV:  ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, 

     :  νη ζπληειεζηέο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε κέζσ ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ   , ηελ 

επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα πνπ εκθαλίδεη ε θάζε κεηαβιεηή  μερσξηζηά 

(incremental value relevance). Θα αθνινπζήζνπκε ηελ κέζνδν ησλ Collins, 

Maydew  θαη Weiss [1997]. Όπνπ έρνπκε ηα εμήο κνληέια: 

    
  =     

  -   
   (1)  

    
  =     

  -   
   (2) 
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Σν πξνζαξκνζκέλν     
  απνηειεί ηελ επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα πνπ 

εκθαλίδεη ην   , ην πξνζαξκνζκέλν    
  αλαθέξεηαη ζηελ επεμεγεκαηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο κεηαβιεηήο (EPS) θαη ην πξνζαξκνζκέλν     
  αλαθέξεηαη ζηελ 

επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ηεο κεηαβιεηήο (BV). Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ incremental value relevance γηα θάζε κία απφ ηηο δχν 

κεηαβιεηέο   ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα κνληέια     θαη     .  

 

P = a +   * EPS (    )                    θαη                        P = a +    * BV(     ) 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ην    καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

0,968 0,476 0,046    
0,372 

 

BV 0,567 0,150 0,00038 
Πξνζαξκνζκέλν  

   

0,352 
 

EPS 1,598 0,636 0,014 
Μέγεζνο 

δείγκαηνο 
65 
 

Πίλαθαο 4.3.2: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα EPS θαη BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P =  0,968 -1,598 * EPS + 0,567* BV 

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δπίζεο, ε κεηαβιεηή EPS εκθαλίδεη λα έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ 

κεηνρψλ. Σν πξνζαξκνζκέλν     
  είλαη ίζν κε 35%, δειαδή ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζεη  ην 35% ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ. 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ην     καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

2,390 0,317 2,368E-10    0,230 

 
EPS 

2,696 0,621 5,252E-05 
Πξνζαξκνζκέλν  

   
0,217 
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Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

65 

Πίλαθαο 4.3.3: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζην EPS - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P =  2,390 - 2,696 * EPS  

Παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή EPS είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν. 

Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζεη ην 22% 

ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαζψο ην πξνζαξκνζκέλν   
  είλαη ίζν κε 

22%.  

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ην       καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

0,450 0,446 0,317    0,301 

BV 
 

0,741 0,139 1,519E-06 

Πξνζαξκνζκέλν  
   

0,298 

Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

65 

Πίλαθαο 4.3.4: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζην BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ κεηαβιεηή BV φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα 

ην κνληέιν. Δπηπιένλ, έρνπκε πξνζαξκνζκέλν     
  ίζν κε 30% πνπ ζεκαίλεη 

φηη ην κνληέιν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζεη ην 30% ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ 

ησλ κεηνρψλ.  

Δθαξκφδνληαο ηηο εμηζψζεηο (1) θαη (2) γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

incremental value relevance ζα έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

    
  =     

  -   
  = 35% - 22% = 13% 

θαη 

    
  =     

  -   
  = 35% - 30% = 5% 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ζεκειηψδεο κέγεζνο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (BV) είλαη ζεκαληηθφηεξν ζε ζρέζε κε ηα θέξδε αλά κεηνρή (EPS) 

σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαζψο     
  >  

    
 .  
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Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

αλάκεζα ζηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ηα θέξδε αλά 

κεηνρή (DPS), ε ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ   (BV), ην ππνιεηκκαηηθφ 

εηζφδεκα αλά κεηνρή (RIPS) θαη ηα κεξίζκαηα αλά κεηνρή (DDM), ην κέξηζκα 

αλά κεηνρή είλαη ε κεηαβιεηή ε νπνία εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο αμία ησλ κεηνρψλ.  

 

Δπίζεο, φζν αθνξά ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (BV) θαη ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή (EPS) θαη ησλ άιισλ 

επηιεγκέλσλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ, παξαηεξνχκε φηη ε ινγηζηηθή αμία 

εκθαλίδεη λα έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αγνξαία αμία ησλ κεηνρψλ κε 

ζπληειεζηή 0,119  ελψ ηα θέξδε αλά κεηνρή (EPS) εκθαλίδνπλ αξλεηηθή 

ζρέζε ίζε κε -0,181. Άξα ε ινγηζηηθή αμία έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή σο πξνο 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηα θέξδε αλά 

κεηνρή.  

 

Σέινο, σο πξνο ηελ ζχγθξηζε ησλ  BV θαη EPS  ζπκπεξαίλνπκε   φηη ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλά κεηνρή  (BV) έρεη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα θέξδε αλά κεηνρή (EPS) σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξαίσλ αμηψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ. 

 

 

4.4 Δζσηεξηθή αμία κεηνρήο - Αγνξαία αμία κεηνρήο 

Πνιινί εξεπλεηέο  έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ζχγθξηζε  ησλ κεζφδσλ  

απνηίκεζεο ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα απφ απηέο κπνξεί λα καο δψζεη 

εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ κε κηθξφηεξε απφθιηζε απφ ηηο αγνξαίεο ηηκέο ηνπο 

θαη λα εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα (Bailey θαη Brown, 

Potter θαη Wells [2008], Penman [2010], Lundholm θαη O’keef [2001], Penman 

[2001]).  

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα κειεηήζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ 

αμηψλ πνπ καο δίλεη ε θάζε ππφ κειέηε κέζνδνο απνηίκεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 

14.  

4.4.1 Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρώλ ηνπ Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθή Απόδνζεο 

DDM- Αγνξαία αμία κεηνρήο. 
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Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη αγνξαίεο αμίεο ησλ κεηνρψλ (P) θαη 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζα είλαη νη εζσηεξηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ην Τπνδείγκα DDM.  

P = a +   *DDM   (    ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

DDM: ην ζχλνιν  εζσηεξηθψλ αμηψλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012 κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, 

   : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

6,516 0,596 6,988E-07    0,001 

DDM -0,0029 0,028 0,919 

Πξνζαξκνζκέλν  
   

-0,098 

Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

12 

Πίλαθαο 4.4.1: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ Τπνδείγκαηνο Μεξηζκαηηθή Απφδνζεο 

DDM - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P = 6,516 +   -0,0029 * DDM   

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην 

κνληέιν καο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ φπνπ έρνπκε: 

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή DDM εκθαλίδεη λα έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ 

κεηνρψλ θαζψο έρεη ζπληειεζηή ίζν κε -0,0029 θαη εκθαλίδεη ηηκή - P ίζε κε 

0,919 > 0,05. πκπεξαίλνπκε φηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην 

κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ).  Ζ ζηαζεξά a   έρεη ηηκή- P ίζε κε  6,988E-

07 < 0,05 άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Σν 

πξνζαξκνζκέλν    έρεη ηηκή ίζε κε -0,098. 
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4.4.2 Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρώλ ηνπ δείθηε P/E - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ 

κεηνρψλ  (P) θαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ εζσηεξηθή αμία ησλ κεηνρψλ 

πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηνλ δείθηε P/E . ην ππφ εμέηαζε κνληέιν είλαη 

ην εμήο: 

 

P = a +   *P/E (    ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

P/E : ην ζχλνιν  εζσηεξηθψλ αμηψλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012 κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, 

   : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

6,522 0,592 6,526E-07    0,007 

P/E -0,007 0,027 0,790 

Πξνζαξκνζκέλν  
   

-0,091 

Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

12 

Πίλαθαο 4.4.2: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ δείθηε P/E - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P = 6,522 +   -0.007 * P/E   

Θα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ κε βάζε ηελ ηηκή-P γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο:  

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή  P/E εκθαλίδεη ηηκή - P ίζε κε 0,790 > 0,05. πκπεξαίλνπκε φηη 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ). 

Δπηπιένλ, εκθαλίδεη λα έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ 
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θαη έρεη ζπληειεζηή -0.007.  Ζ ζηαζεξά a   έρεη ηηκή- P ίζε κε  6,526E-07 < 

0,05  άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Σν πξνζαξκνζκέλν  

    έρεη ηηκή ίζε κε -0,091. 

 

4.4.3 Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρώλ ηνπ δείθηε P/BV- Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη αγνξαίεο 

αμίεο ησλ κεηνρψλ (P) θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζα είλαη νη εζσηεξηθή αμία 

ησλ κεηνρψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηνλ δείθηε  P/BV . Tν κνληέιν 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο: 

P = a +   *P/BV (     ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

P/BV : ην ζχλνιν  εζσηεξηθψλ αμηψλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012 κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, 

   : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

4,717 0,825 4,091E-05    0,003 

P/BV -0,011 0,048 0,824 

Πξνζαξκνζκέλν  
   

-0,063 

Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

17 

Πίλαθαο 4.4.3: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ δείθηε P/BV - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P = 4,717 +   -0,011 * P/BV  

Πξαγκαηνπνηψληαο   έιεγρν ππνζέζεσλ φπνπ ζα έρνπκε: 

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ εκθαλίδεη λα έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ 

κεηαβιεηή  P/ BV θαζψο βιέπνπκε ζπληειεζηή ίζν κε -0,011 θαη  έρεη  ηηκή - P 
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ίζε κε 0,824 > 0,05. πκπεξαίλνπκε φηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην 

κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ).  Ζ ζηαζεξά a   έρεη ηηκή- P ίζε κε  4,091E-

07 < 0,05  άξα είλαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Σν 

πξνζαξκνζκέλν     έρεη ηηκή ίζε κε -0,063.  

 

4.4.4 Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρώλ ηνπ Τπνδείγκαηνο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνύ 

Δηζνδήκαηνο RIM - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ 

κεηνρψλ  (P) θαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ εζσηεξηθή αμία ησλ κεηνρψλ 

πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ην Τπφδεηγκα  RIM. Σν κνληέιν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο: 

P = a +   *RIM (     ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

RIM : ην ζχλνιν  εζσηεξηθψλ αμηψλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012 κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, 

   : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

1,268 0,425 0,004    0,162 

RIM  0,474 0,135 0,0008 

Πξνζαξκνζκέλν  
   

0,149 

Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

65 

Πίλαθαο 4.4.4: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ Τπνδείγκαηνο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο RIM - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P = 1,268 +   0,474* RIM   
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Θα πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ κε βάζε ηελ ηηκή-P γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε εάλ νη κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο:  

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή  RIM  εκθαλίδεη ηηκή - P ίζε κε 0,0008 < 0,05. πκπεξαίλνπκε φηη  

είλαη ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ).  Πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε φηη έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

θαζψο έρεη ζπληειεζηή ίζν κε 0,474 . Ζ ζηαζεξά  a   έρεη ηηκή- P ίζε κε  0,004 

<  0,05  άξα είλαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Σν 

πξνζαξκνζκέλν        έρεη ηηκή ίζε κε 0,149 ή 15%.  

 

4.4.5 Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρώλ ηνπ Τπνδείγκαηνο ησλ Διεύζεξσλ Σακηαθώλ 

Ρνώλ πξνο ηνπο Μεηόρνπο  FCFE - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη νη αγνξαίεο αμίεο 

ησλ κεηνρψλ (P) θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζα είλαη νη εζσηεξηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ην Τπφδεηγκα FCFE. Tν κνληέιν καο 

ζα είλαη  ην εμήο: 

P = a +   *FCFE (     ) 

φπνπ, 

P: ην ζχλνιν ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, 

FCFE: ην ζχλνιν εζσηεξηθψλ αμηψλ κεηνρψλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2012 κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, 

   : νη ζπληειεζηέο γηα ηελ κεηαβιεηή (coefficients),  

a:  ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή 

 
πληειεζηέο 
(coefficients) 

Σππηθό 
ζθάικα 

(standard 
error) 

ηηκή-P ηαηηζηηθά παιηλδξόκεζεο 

Σεηαγκέλε 
επί ηελ 
αξρή 

2,078 0,377 7,361E-07    0,018 

FCFE 0,059 0,055 0,284 

Πξνζαξκνζκέλν  
   

0,002 

Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

65 
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Πίλαθαο 4.4.5: Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα Δζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ ηνπ Τπνδείγκαηνο  ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ 

Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο  FCFE - Αγνξαία αμία κεηνρήο. 

 

Ζ εμίζσζε πνπ παίξλνπκε απφ ηελ Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε είλαη 

ε εμήο: 

P = 2,078  +   0,059 *  FCFE  

Όζν αλαθνξά ηνλ   έιεγρν ππνζέζεσλ ζα έρνπκε: 

  :  b = 0   θαη     :    ≠ 0 

Ζ κεηαβιεηή  FCFE φπσο θαη ε κεηαβιεηή  RIM πνπ κειεηήζεθε παξαπάλσ 

εκθαλίδεη ζεηηθή ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ κε ζπληειεζηή ίζν 

κε 0,059 θαη επηπιένλ εκθαλίδεη ηηκή - P ίζε κε 0,284 > 0,05. πκπεξαίλνπκε 

φηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο (απνξξίπηεηαη ε    ).  Ζ 

ζηαζεξά a   έρεη ηηκή- P ίζε κε  7,361E-07 < 0,05  άξα είλαη  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο. Σν πξνζαξκνζκέλν      έρεη ηηκή ίζε κε 0,002.   

 

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, φπνπ πξνζπαζήζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζρέζε ησλ εζσηεξηθψλ αμηψλ πνπ καο δίλνπλ νη ππφ 

κειέηε κέζνδνη απνηίκεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο αγνξαίεο αμίεο ησλ κεηνρψλ, 

παξαηεξνχκε φηη  ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ Μεξηζκάησλ  (DDM) θαη 

νη δείθηεο P/E, P/BV δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φιν ην ππφ εμέηαζε 

δείγκα ησλ 65 παξαηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα Τπνδείγκαηα ηνπ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) θαη Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο 

ηνπο Μεηφρνπο (FCFE). Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο DDM, P/E θαη P/BV εκθαλίδνπλ λα έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε κε ηηο 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Ζ  εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ κνληέισλ    , 

   ,      δελ κπνξεί λα καο δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο. Αληίζεηα  

απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κνληέισλ           παξαηεξνχκε φηη νη 

κεηαβιεηέο  RIM  θαη FCFE εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο 

αμίεο ησλ κεηνρψλ.  

Δπίζεο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ πξνζαξκνζκέλσλ     κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δπν κνληέισλ θαζψο έρνπλ  ηελ 

ηθαλφηεηα λα εθαξκνζηνχλ ζε φιν ην δείγκα ησλ 65 παξαηεξήζεσλ. Έηζη, ην 

κνληέιν      έρεη κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε ην     . 
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Απηφ δειψλεη φηη ην Τπφδεηγκα ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) καο 

δίλεη θαιιίηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξαίσλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ην Τπφδεηγκα Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ 

πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE). Απηφ ην απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα  3.7.2 φπνπ παξνπζηάδνληαη νη απνθιίζεηο ησλ 

ηηκψλ ησλ ππφ εμέηαζε κεηνρψλ ησλ εθάζηνηε  κεζφδσλ απνηίκεζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ γηα ην έηνο 2012. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε απφ ηελ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

έξρνληαη ζε κεξηθή ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 3.7.2 ζην 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.  Σν Τπφδεηγκα ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα εκθάληδε λα έρεη ηελ κηθξφηεξε 

απφθιηζε σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ζε 

ζρέζε κε ην Τπφδεηγκα ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο 

(FCFE). Απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν      έρεη 

κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε ην      άξα ην Τπφδεηγκα ηνπ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) καο δίλεη θαιιίηεξα θαη αθξηβέζηεξα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ.  

 

ΤΝΟΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνζπαζήζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε πνηα είλαη ηα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην θάζε κνληέιν απνηίκεζεο. ην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM)  ε κεηαβιεηή ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή 

(DPS) έρεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα. ηνλ δείθηε Σηκή Μεηνρήο / Κέξδε αλά 

Μεηνρή (P/E) ε κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηηο 

αγνξαίεο  ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη ν δείθηεο δηαλνκήο θεξδψλ (POR), ζηνλ 

δείθηε Σηκή Μεηνρήο / Λνγηζηηθή Αμία Ίδησλ Κεθαιαίσλ (P/BV)  ε απφδνζε 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ν ξπζκφο κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ 

(g) εκθαλίδνληαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ην κνληέιν κε ην ROE λα 

εκθαλίδεη ζεηηθή ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο  ηηκέο ησλ κεηνρψλ, ζην Τπφδεηγκα 

Πξνεμφθιεζεο ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)  είλαη ε ινγηζηηθή αμία 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (BV) θαη ηέινο ζην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ησλ 

Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο Μεηφρνπο (FCFE) είλαη νη ειεχζεξεο 

ηακηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο αλά κεηνρή (FCFEPS ) πνπ έρνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα.  

ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ (Λνγηζηηθψλ κεγεζψλ) σο πξνο 

ην πνην επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ κεηνρψλ, 

θαηαιήμακε φηη ηα κεξίζκαηα αλά κεηνρή (DPS) ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ (BV, 

RIPS, EPS, FCFEPS).  
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ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή (EPS) θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (BV) θαηαιήμακε ζην φηη ε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ  έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηα θέξδε 

αλά κεηνρή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξαίσλ αμηψλ ησλ κεηνρψλ 

ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ. 

Σέινο, ην Τπφδεηγκα ηνπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) καο δίλεη 

θαιιίηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ην Τπφδεηγκα Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο 

Μεηφρνπο (FCFE) θαη έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 

3.7.2 ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 φπνπ έγηλε θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ππφ εμέηαζε 

κεζφδσλ απνηίκεζεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΗ 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζήκεξα ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο κεζφδσλ απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη σο 

πξνο ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα κνληέια απνηίκεζεο 

ζηεξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο θαη ζεκειηψδε κεγέζε γηα ηελ 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο ππάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία είλαη θνηλά κεηαμχ ηνπο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξέζνπκε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ην θάζε κνληέιν γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ηνπ θαζψο επίζεο καο δίλεη  ηελ δπλαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο  ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα καο δίλεη ην θάζε κνληέιν. ε 

γεληθέο γξακκέο ηα κνληέια απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ βαζίδνληαη ζηα 

κειινληηθά θέξδε, ζηελ ινγηζηηθή αμία, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 

νκνεηδψλ εηαηξεηψλ θαη ζηελ παξνχζα αμία πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

Ζ ηειηθή επηινγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή, 

ν νπνίνο ζα θξίλεη πνηα κέζνδνο είλαη θαηαιιειφηεξε γηα ηελ ππφ εμέηαζε 

επηρείξεζε.  

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ ζε έλα δείγκα εηαηξεηψλ ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα νηθνλνκηθά  κεγέζε (ινγηζηηθά 

κεγέζε) ησλ εηαηξεηψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αμίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζακε έλα δείγκα δεθαηξηψλ 

εηαηξεηψλ, απφ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ θαη ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθαλ πέληε  δηαθνξεηηθά κνληέια 

απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί 

πνηα κέζνδνο απνηίκεζεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη  κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή αγνξαία αμία ησλ  κεηνρψλ θαζψο επίζεο πνηα είλαη 

εθείλα ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηα νπνία επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο   θάζε κεζφδνπ  απνηίκεζεο.  

Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εθάζηνηε  κέζνδν απνηίκεζεο, αθνινπζήζακε ηελ κέζνδν ηεο Πνιιαπιήο 

Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο φπνπ βαζηθφο καο ζηφρνο ήηαλ λα  κπνξέζνπκε 

λα πξνζδηνξίζνπκε πνηα είλαη εθείλα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

κεζφδνπ πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
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πξαγκαηηθήο (αγνξαίαο) ηηκή ησλ κεηνρψλ. Γηα ηελ  θάζε κέζνδν απνηίκεζεο 

κειεηήζακε δπν κεηαβιεηέο. 

Δηαηξείεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ αξλεηηθά θέξδε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εκθαλίδνπλ θαη αξλεηηθφ ξπζκφ κειινληηθήο αλάπηπμεο θεξδψλ-κεξηζκάησλ. 

πλήζσο εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ αξλεηηθά θέξδε δελ δηαλέκνπλ κέξηζκα γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο δεκηέο ηνπο. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα νη εηαηξείεο απηέο λα εκθαλίδνπλ πςειφ δείθηε 

παξαθξάηεζεο θεξδψλ (b) θαη ρακειφ δείθηε δηαλνκήο θεξδψλ (POR). Σν 

Τπφδεηγκα  Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο (DDM) ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαζψο απφ ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ παξαηεξνχκε φηη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

κεξίζκαηα αλά κεηνρή  (DPS) πνπ δίλεη ε εθάζηνηε εηαηξεία ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο. Δπηπιένλ ζε εηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα πξνβιέςνπκε ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ε εηαηξείεο ζα έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα  δηαλείκνπλ κέξηζκα θαζψο επίζεο θαη ην κέγεζνο ησλ 

κεξηζκάησλ απηψλ θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζε 

πεξηπηψζεηο  φπνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην  Κφζηνο 

ησλ Ίδησλ Κεθαιαίσλ ηφηε ην ππφδεηγκα ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο 

αμίεο κεηνρψλ.  

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζην Τπφδεηγκα  Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο (DDM) 

παξαηεξνχκε φηη αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή (DPS) 

θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ-θεξδψλ (g), ην κέξηζκα αλά 

κεηνρή εκθαλίδεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αγνξαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ φπνπ ην κέξηζκα αλά κεηνρή επεξεάδεη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, θαη νη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ λα έρνπλ 

ζεηηθή ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ καζεκαηηθή 

δηαηχπσζε  ηνπ κνληέινπ. 

Δηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ αξλεηηθά θέξδε (δεκηέο) ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ζα εκθαλίζνπλ θαη αξλεηηθά θέξδε αλά κεηνρή (EPS). Λφγσ ησλ 

αξλεηηθψλ θεξδψλ φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ν δείθηεο δηαλνκήο 

θεξδψλ (POR) ζα εκθαλίδεη ρακειή ηηκή ελψ ν δείθηεο παξαθξάηεζεο 

θεξδψλ (b) ζα εκθαλίδεηαη αξθεηά πςειφο. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε P/E 

ζε εηαηξείεο κε αξλεηηθά θέξδε παξαηεξήζακε φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

απνηίκεζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο 

θαζψο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θέξδε αλά κεηνρή πνπ ζα 

εκθαλίζεη ε εηαηξεία. Άξα ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθψλ θεξδψλ ε εηαηξεία ζα 

εκθαλίζεη αξλεηηθά θέξδε αλά κεηνρή. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ν δείθηεο 
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ζα καο δψζεη αξλεηηθή εζσηεξηθή αμία κεηνρήο θαζψο επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ ηα θέξδε.  

ε πεξηπηψζεηο  φπνπ νη επηρεηξήζεηο δελ δηαλέκνπλ κέξηζκα  ν δείθηεο 

δηαλνκήο θεξδψλ ζα είλαη κεδέλ. Ο δείθηεο P/E  ζα εκθαλίδεη κεδεληθή αμία 

ιφγσ ηνπ κεδεληθνχ δείθηε δηαλνκήο θεξδψλ (POR). Δπίζεο, εάλ ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην  Κφζηνο ησλ Ίδησλ Κεθαιαίσλ ηφηε ην 

ππφδεηγκα ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ DDM. 

ηνλ δείθηε P/E ε κεηαβιεηή ηνπ πνζνζηνχ δηαλνκήο ησλ θεξδψλ (POR) 

εκθαλίδεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ  αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ (g). Οη δχν 

απηέο κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ζεηηθή ζρέζε σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο ηηκήο ησλ κεηνρψλ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ κνληέινπ. 

Ο δείθηεο P/BV επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE) ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί. Βαζίδεηαη θπξίσο 

ζε ινγηζηηθά κεγέζε. Ζ απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ απνηειεί έλαλ πνιχ 

θαιφ δείθηε σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθάζηνηε  

εηαηξείαο. Όπσο παξαηεξήζεθε θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε ζηηο 

εηαηξείεο ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο, ν δείθηεο (P / BV) είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δηαθνξάο ηεο απφδνζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο απαηηνχκελεο 

απφδνζεο πνπ απαηηνχλ νη επελδπηέο. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε ζην ππφ 

εμέηαζε δείγκα παξαηεξήζακε φηη ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ησλ 

πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ απφδνζε πνπ επηζπκνχλ νη 

επελδπηέο. Γη’ απηφ ην ιφγν ν δείθηεο δελ θαηέζηε εθαξκφζηκνο ψζηε λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο εθάζηνηε κεηνρήο. Ο δείθηεο (P / BV) 

δείρλεη ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο αμίαο πνπ εθηηκά ε αγνξά φηη έρεη ε 

επηρείξεζε θαη απηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο.  

Πην αλαιπηηθά, παξαηεξήζεθε φηη εάλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ην  θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηφηε ην ππφδεηγκα ζα καο δψζεη 

αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε απφδνζε ησλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξε απφ ην Κφζηνο ησλ Ίδησλ Κεθαιαίσλ ηφηε ν 

δείθηεο ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρψλ θαζψο ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο είλαη ν ζηαζεξφο φξνο.  

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε απφδνζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (ROE)  έρεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ  αλάπηπμεο ησλ 

θεξδψλ (g). ηελ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ δείθηε  παξαηεξνχκε φηη ε 

απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE) εκθαλίδεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ ηηκή ησλ 
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κεηνρψλ πνπ καο δίλεη ην κνληέιν ελψ ν ξπζκφο  αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ (g) 

έρεη αξλεηηθή ζρέζε. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε σο πξνο ηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο. 

Όζν αθνξά ην Τπφδεηγκα ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο 

κεηφρνπο (FCFE) παξαηεξήζεθε φηη βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ  ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο 

ηνπο κεηφρνπο. Ζ κία κέζνδνο βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ησλ Ηζνινγηζκψλ ελψ ε 

δεχηεξε κέζνδνο ζε ζηνηρεία ησλ Καηαζηάζεσλ ησλ Σακηαθψλ Ρνψλ. Σν 

θπξίσο πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ είλαη ε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ 

θαζψο δελ καο παξέρνληαη απεπζείαο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο κπνξεί λα ππάξμνπλ ιάζε ιφγσ ησλ 

ππνινγηζκψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ε πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ ππνιεηκκαηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο 

κεηφρνπο ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα κπνξεί λα καο δψζεη αξλεηηθή 

εζσηεξηθή αμία κεηνρήο θαη  φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα ππνδείγκαηα ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην  θφζηνο 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηφηε ην ππφδεηγκα ζα καο δψζεη αξλεηηθέο εζσηεξηθέο 

αμίεο κεηνρψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ DDM, P/BV θαη P/E. 

ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα  , νη ειεχζεξεο ηακηαθέο  ξνέο πξνο ηνπο 

κεηφρνπο αλά κεηνρή (FCFEPS) εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηελ αμίαο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ξπζκφ κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο 

κεηφρνπο  (g) φπνπ θαη νη δχν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ 

αμία ησλ κεηνρψλ. 

Σέινο ην  Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Μειινληηθνχ Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (RIM) εκθαλίδεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο. Πξψηνλ, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βαζίδεηαη ζε 

ινγηζηηθά κεγέζε (BV, RI) πνπ καο δίλνληαη άκεζα απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη δελ ρξεηάδνληαη επηπιένλ ππνινγηζκνί φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ  Τπνδείγκαηνο  ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο 

ηνπο κεηφρνπο (FCFE). Γεχηεξνλ, επεξεάδεηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ 

αξλεηηθά  θέξδε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

θαη ηξίηνλ καο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ κηα εηαηξεία έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εκθαλίδεη αμία πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο. Μηα εηαηξεία κπνξεί λα 

εκθαλίδεη ζεηηθά θέξδε αιιά λα κελ κπνξεί λα πξνζζέηεη αμία ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο εάλ ε απφδνζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (ROE)  δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (Ks). Σν  Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ 
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Μειινληηθνχ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) φπσο ηνλίζακε θαη 

πξνεγνπκέλσο βαζίδεηαη θπξίσο ζε ινγηζηηθά κεγέζε.  

Όκσο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ 

απφ ηηο εθάζηνηε ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθάζηνηε 

επηρείξεζε. 

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (BV) εκθαλίδεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε 

ζρέζε κε ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα αλά κεηνρή (RIPS) σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Δπίζεο θαη νη δπν κεηαβιεηέο έρνπλ 

ζεηηθή ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο  αμίαο ησλ κεηνρψλ. 

Απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ππφ εμέηαζε κεζφδσλ απνηίκεζεο 

θαηαιήμακε ζην φηη ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Μειινληηθνχ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) ππεξηεξεί έλαληη ησλ Τπνδεηγκάησλ  ησλ 

Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) θαη Μεξηζκαηηθήο 

Απφδνζεο (DDM) θαζψο επεξεάδεηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ πεξηπηψζεηο 

φπνπ εηαηξείεο δελ δηαλέκνπλ κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο. Γλσξίδνπκε φηη νη ηακηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ εάλ 

απφ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα αθαηξέζνπκε ηα θφζηε επελδχζεσλ. Δπηρεηξήζεηο 

πνπ ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε απμάλνπλ ηα θφζηε ησλ 

επελδχζεψλ ηνπο (θάλνπλ επελδχζεηο) πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

κεηψλνληαη νη ηακηαθέο ξνέο. Αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο δελ είλαη έλα αξλεηηθφ 

ζεκάδη θαζψο εάλ κηα επηρείξεζε απμάλεη ηηο επελδχζεηο ηηο ηφηε ζα εκθαλίδεη 

αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο γηα κηα πεξίνδν αιιά ζηελ ζπλέρεηα  ζα είλαη ζεηηθέο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαη κεδεληθά κεξίζκαηα, θαηαλννχκε φηη  ε 

απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ Πξνεμφθιεζεο ησλ 

Σακηαθψλ  Ρνψλ (DCF) θαη Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (DDM) είλαη αλέθηθηε. 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ RIM βαζίδεηαη ζην φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αμίαο θάλνπκε πξνζαξκνγέο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κε 

βάζε ηα κειινληηθά πξνεμνθιεκέλα ππνιεηκκαηηθά εηζνδήκαηα. Έηζη, αθφκα 

θαη ζε πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ (κεδεληθά 

κεξίζκαηα, αξλεηηθέο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο, αξλεηηθά θέξδε) ην 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα κπνξεί λα καο δψζεη ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο 

κέζσ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζην παξφλ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο γηα  ην πφηε νη ηακηαθέο ξνέο 

ζα έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα ηνλίζνπκε φηη πνιιέο εηαηξείεο ηνπο 

δείγκαηνο καο εκθαλίδνπλ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε (ίδηα θεθάιαηα) ιφγσ ησλ 

πςειψλ δεκηψλ. Δπηπιένλ, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη 

κεγαιχηεξεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ζε πνιιέο εηαηξείεο έρνπκε 

αξλεηηθέο ηακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη ζπλζήθεο 
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ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ε νπνία εγείξεη ακθηβνιία γηα ηελ 

δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο ίζσο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ηηο 

πηζησηηθέο ηξάπεδεο  γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ εμπγίαλζεο (Xrisikopoulos 

[2009]).  

Όζν αθνξά ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ππνδεηγκάησλ Πξνεμφθιεζεο ηνπ 

Μειινληηθνχ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) θαη Διεχζεξσλ Σακηαθψλ 

Ρνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο 

σο πξνο ηελ ηζνδπλακία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ καο δίλνπλ νη δχν απηέο  

κέζνδνη απνηίκεζεο (Lundholm θαη Ο’keef [2001], Penman [2001]). Απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ  κεζφδσλ απνηίκεζεο παξαηεξήζακε φηη δελ 

ππάξρεη ηζνδπλακία ζηα απνηειέζκαηα πνπ καο δίλνπλ σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο κε ηζνδπλακίαο ησλ κνληέισλ 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θάζε εηαηξεία ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο θαη 

γεληθφηεξα νη ππφ κειέηε θιάδνη εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία εκθαλίδνληαη κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, κεξηζκάησλ θαη 

θαζαξψλ θεξδψλ πνπ εκθαλίδνπλ θαζψο επεξεάδνληαη ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

 Σα κεξίζκαηα απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αμίαο γηα κηα εηαηξεία θαζψο πνιινί επελδπηέο βιέπνπλ ηα κεξίζκαηα σο έλα 

ζεκάδη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ή κε ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο ζηελ νπνία είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζνπλ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζε πεξηπηψζεηο 

εηαηξεηψλ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ κεδεληθά κεξίζκαηα ίζσο ρξεηαζηεί 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Έξεπλεο (Bailey, Brown, Potter θαη 

Wells [2008], Penman [2010]) απνδεηθλχνπλ φηη  ζην κνληέιν Πξνεμφθιεζεο 

Μεξηζκάησλ (DDM) απαηηνχληαη πξνβιέςεηο γηα κεγάιν αξηζκφ πεξηφδσλ 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα ιάζνπο σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα εκθαλίδεη ηψξα 

κεδεληθά κεξίζκαηα θαη ζην κέιινλ αλ αιιάμεη κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. Αληίζεηα 

κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM)  

παξαηεξήζεθε φηη δελ ρξεηάδνληαη πξνβιέςεηο γηα πνιιέο πεξηφδνπο θαζψο 

δελ είλαη ηφζν επαίζζεην ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνβιέςεσλ. ε κηθξφ 

αξηζκφ πεξηφδσλ εκθάληζε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ην DDM σο 

πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο. 

  Δπηπιένλ, δελ επεξεάδεηαη  απφ πεξηπηψζεηο εκθάληζεο αξλεηηθψλ θεξδψλ 

ζε αληίζεζε κε ηνλ δείθηε P/E. Πνιιέο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ αξλεηηθά 

θέξδε θαη ρξεηάδεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα επαλέιζνπλ ζε ζεηηθφ 

πξφζεκν. ηελ παξνχζα εξγαζία απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ππφ 

εμέηαζε κεζφδσλ απνηίκεζεο θαηαιήμακε ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ 
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ζπκθσλνχλ κε ηελ αξζξνγξαθία θαζψο ην κνληέιν Τπνιεηκκαηηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (RIM)  κπνξεί λα καο δψζεη ηηο εζσηεξηθέο αμίεο ησλ κεηνρψλ 

αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ θεξδψλ, αξλεηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη 

ηέινο ζε πεξηπηψζεηο κεδεληθνχ κεξίζκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν φπσο 

δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο καο δίλεη κηθξφηεξεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Δπηπιένλ, απφ ηε  ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

πξνέθπςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κπνξεί λα εξκελεχζεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ  ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ.  

 Ο  δείθηεο P/E είλαη πνιχ δηαδεδνκέλνο ζηνπο επελδπηηθνχο θχθινπο. Οη 

αλαιπηέο (Barker [1999]) θαη νη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε θαζψο απαηηεί κηθξφηεξν αξηζκφ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο. Δπηπιένλ, δίλεη 

κεγαιχηεξε βάζε ζε ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε θαη ηηο απψιεηεο 

ηεο επηρείξεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαζψο είλαη γλσζηφ 

φηη νη επελδπηέο δίλνπλ βάζε ζηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ζηφρεπζε φκσο 

κφλν ζηα θέξδε κπνξεί λα κελ καο δψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηαδφκαζηε γηα ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο εηαηξείαο κέζσ 

ηεο  κεηνρήο ηεο.  

Όπσο ζηνλ δείθηε P/E έηζη θαη ζηνλ δείθηε P/BV, ην θχξην πιενλέθηεκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη είλαη ε απιή εθαξκνγή ηνπ. Ζ απνηίκεζε κε ηελ ρξήζε 

δεηθηψλ νλνκάδεηαη θαη ζρεηηθή απνηίκεζε θαζψο βαζίδεηαη ζε ζπγθξίζεηο 

δεηθηψλ ηεο θάζε εηαηξείαο μερσξηζηά κε ηνλ κέζν φξν κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο 

νκνεηδψλ εηαηξεηψλ πνπ εκθαλίδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Σν θχξην 

κεηνλέθηεκα ζηελ ρξήζε δεηθηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

βξεζνχλ εηαηξείεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αθφκα θαη κέζα ζηνλ ίδην θιάδν. 

Δπηπιένλ, ε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ απαηηεί κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ ψζηε λα 

καο δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία 

δηαπηζηψζεθε φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ 

απαηηήζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ θαζψο επηιέρζεθαλ ηξεηο 

βαζηθνί θιάδνη ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ ζηνπο νπνίνπο ν αξηζκφο ησλ 

εηαηξεηψλ δελ ήηαλ  αξθεηφο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

ησλ δεηθηψλ.  

Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί (Collins , Maydew θαη Weiss [1997], 

Ely θαη Waymire [1996], Francis θαη Schipper [1996], Keener [2011]) έρεη 

δηαπηζησζεί φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ηα θαζαξά θέξδε ή θέξδε αλά 

κεηνρή εκθαλίδνπλ κεησκέλε δπλακηθή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο 

θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ε νπνία εκθαλίδεη απμεκέλε 

δπλακηθή. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε αξλεηηθά 

θέξδε (δεκηέο) θαζψο επίζεο θαη επηρεηξήζεσλ κε κεγάιν αξηζκφ κε 
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επαλαιακβαλφκελσλ  γεγνλφησλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην 

ππφ εμέηαζε δείγκα εηαηξεηψλ, φπνπ θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα κε ηηο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί,  ζην  γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία επηθξαηνχλ δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά  

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα θέξδε ησλ 

εηαηξεηψλ.  Απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ εκθαλίδεηαη 

κεησκέλε γηα ηηο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε απηή ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο θαζψο επεξεάδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ.  

Με βάζε ην δείγκα ησλ εηαηξεηψλ πνπ εμεηάζακε θαη γηα ηελ πεξίνδν 2008-

2013 βαζηδφκελνη ζην κνληέιν ηνπ Ohlson  [1995], δεκηνπξγήζακε έλα 

κνληέιν ψζηε λα εμεηάζνπκε ηελ δπλακηθή ησλ ζεκειησδψλ κεηαβιεηψλ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή. Μέζσ ηεο incremental value 

relevance γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο αγνξαίεο ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα θέξδε αλά κεηνρή.  

Απηέο νη παξαηεξήζεηο έξρνληαη λα εληζρχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο φπνπ ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Μειινληηθνχ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εζσηεξηθή 

αμία ησλ κεηνρψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ θεξδψλ θαζψο βαζίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. ην ππφ εμέηαζε 

δείγκα  νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο εκθαλίδνπλ αξλεηηθά θέξδε. 

Έλα αθφκα ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο 

είλαη ην γεγνλφο φηη ην Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ Μειινληηθνχ 

Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα καο δίλεη θαιιίηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα Τπνδείγκαηα ησλ Διεχζεξσλ Σακηαθψλ Ρνψλ 

πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) θαη Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο (DDM). Μειέηεο 

έρνπλ απνδείμεη φηη ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε κεξίζκαηα θαη ζε ηακηαθέο 

ξνέο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ εθάζηνηε ξπζκφ αλάπηπμεο  

(Ohlson, Oswald θαη Plenborg  [2002], Cheng- Qiang [2005], Levin θαη  Ohlson 

[2000]). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κεηαβνιέο ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο λα 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ κνληέισλ απηψλ. Δπίζεο, 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο εκπεξηέρεη 

θηλδχλνπο θαζψο βαζίδεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θάζε εξεπλεηή.  Απφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία έγηλε θαλεξφ φηη ην  Τπφδεηγκα Πξνεμφθιεζεο ηνπ 

Μειινληηθνχ Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο (RIM) βαζίδεηαη ζηα BV θαη RI θαη 

ιηγφηεξν ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν κνληέια. 

Παξαηεξήζεθε φηη νη εθηηκήζεηο πνπ ζα πάξνπκε κε βάζε ην RIM ζα είλαη 

αθξηβέζηεξεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν κνληέια φηαλ νη απνθιίζεηο ζην  BV 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ιηγφηεξν ζνβαξέο απφ 
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ιάζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα απνηηκήζνπκε 

ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο είλαη αλαγθαίν λα  πξνζδηνξίζνπκε 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε 

εηαηξεία. Θα έπξεπε λα πξνβνχκε ζε εζσηεξηθή αλάιπζε ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ βαζηθφ ζθνπφ, ηελ απνζηνιή, ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί, ηελ θεθαιαηαθή 

δνκή θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα θάζε εηαηξεία. Δλ ζπλερεία   

ζα έπξεπε λα θάλνπκε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κειινληηθή πνξεία 

ησλ εηαηξεηψλ. Έπξεπε λα θάλνπκε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο ηνπ 

θιάδνπ, ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, ην ππάξρνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηηο ππνρξεψζεηο πξνο θξαηηθνχο ή θνηλσληθνχο 

νξγαληζκνχο. ηελ παξνχζα κειέηε δελ έγηλε αλάιπζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ ππφ κειέηε εηαηξεηψλ. Δπίζεο, δελ έγηλε έιεγρνο ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ηζηνξηθέο ηηκέο ινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ (Ηζνινγηζκνί, 

Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ).  Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο λα κελ κπνξεί λα 

καο δψζεη αθξηβή θαη επαξθεί απνηειέζκαηα.  Δπίζεο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ 

επηιέρηεθε έλα κηθξφ δείγκα εηαηξεηψλ φπνπ εθαξκφζηεθαλ νη ππφ εμέηαζε 

κέζνδνη απνηίκεζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη κεηξήζεηο δελ ήηαλ επαξθήο.    
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΡΕΤΝΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε εθείλσλ 

ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλφηεξα ζηελ πξάμε. Παξά ηελ πξνζπάζεηα εθηελνχο αλάιπζεο ησλ 

ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη παξακέηξσλ θαζελφο ππνδείγκαηνο, παξακέλνπλ 

θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη 

αλάιπζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίζνπκε εθείλεο ηηο 

ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη θαηά πφζν απηέο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ καο δίλνπλ ηα κνληέια 

απνηίκεζεο. Σα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο θάζε κεζφδνπ απνηίκεζεο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίζνπκε ην πσο νη ινγηζηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηα θέξδε (π.ρ. κέζνδνη δηαρείξηζεο θεξδψλ).  

Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αθνξά ηελ 

ζρεηηθή απνηίκεζε κε βάζε ηνπο δείθηεο. Πηζαλφλ λα είρε ελδηαθέξνλ ε 

εθηελέζηεξε αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ θαζελφο απφ απηνχο, φπσο επίζεο 

θαη ην πνηά ζπκπεξάζκαηα είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ απφ ηε κειέηε, ζε έλα 

νξηζκέλν κεγάιν εχξνο νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ 

ηηκψλ ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ θαη νξηζκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ.  

Σέινο,  πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο ζε κεγαιχηεξν 

εχξνο επηρεηξήζεσλ ψζηε λα αλαιπζνχλ  κε κεγαιχηεξε εθηίκεζε νη φπνηεο 

απνθιίζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηα κνληέια σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ρξήζηκε 

ε κειέηε αλά θιάδν μερσξηζηά θαη λα δηεμαρζεί έλα ζπκπέξαζκα 

θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ   θιάδν πνπ ζα 

εθαξκνζηεί.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΨΝ 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ γηα ηα έηε 

2005-2012 

(πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  8.121.490 8.537.951 10.130.983 6.756.666 8.476.805 9.307.582 
10.468.

870 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 260.192 351.004 23.643 174.890 179.818 114.150 81.226 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

1318404 1.437.907 1.566.772 3.081.646 1.871.342 2.001.581 2.151.134 2.318.091 

ΑΠΟΒΔΔΗ  119.503 128.865 1.514.874 -1.210.304 130.239 9.307.582 166.957 

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1.939.082 1.936.549 2.040.009 2.319.070 2.982.393 3.558.785 149.553 4.491.541 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

2.254.587 2.426.936 3.018.855 2.826.920 2.780.832 3.303.187 4.116.332 2.912.483 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

1.177.894 1.403.689 1.759.935 1.924.475 2.350.606 2.892.061 3.072.495 4.301.500 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ 
ΓΑΝΔΗΑ 

539.573 322.695 402.585 448.084 607.805 1.127.878 3.243.670 383.274 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  2.397.610 2.580.473 2.473.666 2.508.540 2.531.618 1.142.296 2.495.016 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

1.076.693 1.023.247 1.258.920 902.445 430.226 411.126 2.529.990 -1.389.017 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 -2.533 103.460 279.061 663.323 576.392 -171.175 375.209 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΩ

Ν ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -216.878 79.890 45.499 159.721 520.073 557.547 -759.022 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 -53.446 235.673 -356.475 -472.219 -19.100 14.418 -1.217.842 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 99.293 91.761 146.556 143.507 142.599 -582.301 164.837 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO -60.763 372.065 700.551 350.771 705.720 800.294 523.916 

CFI -116.088 -167.845 -188.838 -912.112 -689.308 -634.819 -497.668 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 
0 0 -962.667 -1.350.085 -191.354 -702.158 -590.857 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-176.851 204.220 -450.954 -1.911.426 -174.942 -536.683 -564.609 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ A.E 

γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  537.354.074 608.340.466 746.625.269 659.487.915 832.075.114 802.176.660 788.823.531 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 501.088 -743.660 1.328.668 4.841.394 1.029.009 -1.049.979 -1.861.683 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

12.367.574 14.382.730 17.507.043 21.579.519 25.759.504 29.973.886 33.913.437 36.049.743 

ΑΠΟΒΔΔΗ  2.015.156 3.124.313 4.072.476 4.179.985 4.214.382 3.939.551 2.136.306 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

35.769.248 49.725.157 42.566.838 43.743.895 46.306.306 46.543.058 43.845.826 40.161.929 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

73.083.637 89.158.308 106.248.882 95.904.226 93.721.109 99.905.921 102.473.540 91.803.482 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

55.488.607 78.408.740 90.126.639 59.265.879 54.071.550 85.786.962 78.726.005 73.343.741 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

13.500.000 21.200.000 21.300.000 41.400.000 32.000.000 7.000.000 15.475.000 9.625.000 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  35.017.422 33.803.732 35.024.113 49.700.095 49.532.826 48.482.847 46.567.377 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

17.595.030 10.749.568 16.122.243 36.638.347 39.649.558 14.118.959 23.747.534 18.459.741 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 13.955.908 -7.158.318 1.177.057 2.562.411 236.752 -2.697.232 -3.683.897 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 7.700.000 100.000 20.100.000 -9.400.000 -25.000.000 8.475.000 -5.850.000 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 -6.845.462 5.372.675 20.516.104 3.011.211 -25.530.599 9.628.575 -5.287.794 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 1.090.642 1.141.983 -264.493 -10.132.227 1.322.856 493.677 1.260.008 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 2011 
ΔΣΟ 
2012 

CFO -19.534.089 -7.505.984 14.767.727 8.301.564 3.092.842 -7.304.675,36 3.153.878,78 

CFI -15.350.239 -3.883.350 -4.316.097 -5.443.866 -4.021.555 -622.766,02 -4.992,80 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

0 0 -26.254.024 -12.574.974 -1.341.480 0 -325.356,72 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-34.884.329 
-

11.389.334 
-15.802.394 -9.717.276 -2.270.193 -7.927.441,38 2.823.529,26 
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ΠΗΝΑΚΑ 3: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξείαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ 

(ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  3.977.091 4.069.996 5.505.365 3.938.935 6.184.435 8.739.275 9.681.883 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 127.591 149.857 78.406 107.835 130.969 142.804 77.902 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

202.960 249.218 299.281 351.203 407.260 618.914 704.655 788.050 

ΑΠΟΒΔΔΗ  46.258 50.063 51.922 56.057 211.654 85.741 83.395 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

770.260 765.811 771.194 805.360 980.429 1.257.118 1.283.160 1.255.904 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

628,041 523.027 755.677 544.916 602.204 1.136.966 1.282.939 1.313.647 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

635,566 553.906 810.923 689.733 904.221 1.569.587 1.406.128 1.376.498 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

426.184 317.048 276.120 276.871 254.384 294.808 504.928 514.394 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  341.281 363.738 309.586 352.176 427.234 548.276 570.827 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

-8 -30.879 -55.246 -144.817 -302.017 -432.621 -123.189 -62.851 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 -4.449 5.383 34.166 175.069 276.689 26.042 -27.256 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -109.136 -40.928 751 -22.487 40.424 210.120 9.466 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 -30.871 -24.367 -89.571 -157.200 -130.604 309.432 60.338 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 53.775 127.913 134.562 67.479 25.308 17.450 54.286 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO 74.469 166.936 274.872 275.721 256.196 -242.828 313.407 

CFI -38.817 -50.300 -80.875 -195.366 -189.161 -65.443 -66.852 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-606.576 -724.816 -1.456.583 -1.048.416 -1.227.998 -1.753.267 -551.356 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-570.924 -608.180 -1.262.586 -968.061 -1.160.963 -2.061.538 -304.801 
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ΠΗΝΑΚΑ 4: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξείαο ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ γηα 

ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  99.015.323 134.243.555 169.752.562 163.518.382 185.312.946 196.928.601 202.156.190 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 9.045.157 10.355.646 316.161 340.390 -35.699.847 9.675.951 -13.326.280 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

38.502.465 60.174.824 70.372.167 77.654.913 87.540.008 62.558.182 4.606.816 71.999.371 

ΑΠΟΒΔΔΗ  21.672.359 10.197.343 7.282.746 9.885.095 -24.981.826 -57.951.366 67.392.555 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

110.774.594 150.522.535 221.019.588 293.268.004 235.066.261 213.670.612 209.249.472 189.497.924 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

150.479.582 188.295.572 308.559.391 231.160.911 286.834.055 315.105.641 289.165.884 280.600.541 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

78.540.712 115.340.135 201.909.643 138.691.871 146.744.641 163.421.718 180.466.628 216.553.534 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

61.071.987 83.219.532 129.357.321 189.721.472 176.369.017 174.822.861 133.481.670 85.385.318 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  122.191.153 176.123.737 168.267.510 165.940.859 154.714.264 152.374.710 139.991.085 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

71.938.870 72.955.437 106.649.748 92.469.040 140.089.414 151.683.923 108.699.256 64.047.007 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 39.747.941 70.497.053 72.248.416 -58.201.743 -21.395.649 -4.421.140 -19.751.548 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 22.147.545 46.137.789 60.364.151 -13.352.455 -1.546.156 -41.341.191 -48.096.352 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 1.016.567 33.694.311 -14.180.708 47.620.374 11.594.509 -42.984.667 -44.652.249 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 -9.571.806 -47.697.929 2.612.604 -2.430.696 -27.444.863 15.740.567 2.981.165 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO 5.052.615 -13.712.295 -26.183.874 -16.448.691 -4.539.460 14.784.197 14.158.562 

CFI -2.234.362 -61.082.357 -12.818.374 -3.412.812 18.857.581 -7.469.238 -5.220.420 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

0 0 0 0 -6.398.489 -25.788.315 -20.363.201 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

2.818.253 -74.794.652 -39.002.248 -19.861.503 7.919.632 -18.473.356 -11.425.059 
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ΠΗΝΑΚΑ 5: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξείαο ΓΑΛΑΞΗΓΗ 

ΘΑΛΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  21.295.885 22.303.543 22.668.545 22.250.718 23.674.685 29.099.086 29.963.737 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 1.873.419 1.783.321 510.431 454.816 262.936 847.176 386.286 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

        

ΑΠΟΒΔΔΗ         

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

5.193.616 8.522.036 10.208.052 10.451.254 9.769.638 9.508.991 9.140.352 8.521.853 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

22.939.193 26.600.691 32.134.424 37.687.788 40.887.336 42.194.074 43.298.427 41.109.177 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

14.254.025 16.580.446 21.880.038 27.906.876 30.380.986 33.371.611 33.510.437 30.337.041 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

705.732 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 - - - 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  12.593.904 14.093.354 14.229.101 14.752.515 15.015.440 15.861.579 16.262.899 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

8.685.168 10.020.245 10.254.387 9.780.912 10.506.350 8.822.464 9.787.990 10.772.136 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 3.328.420 1.686.016 243.201 -681.616 -260.647 -368.639 -618.499 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 2.294.268 - -500.000 -500.000 -2.000.000 - - 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 1.335.077 234.142 -473.474 725.438 -1.683.886 965.526 984.146 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 -495.810 -136.837 240.704 -89.006 207.469 250.289 20.639 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO 899.236 -756.821 -5.083.635 1.887.406 -2.195.725 3.916.474 2.563.611 

CFI -4.257.339 -2.141.187 -1.232.262 -476.236 -596.222 -856.838 -662.443 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-6.216.022 -6.711.190 -9.818.454 -5.317.653 -9.411.211 -9.742.990 -6.557.376 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-9.574.126 -9.609.198 -16.134.351 -3.906.483 -12.203.158 -6.683.354 -4.656.208 
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ΠΗΝΑΚΑ 6: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο  ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. γηα 

ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  66.126.344 84.584.290 120.303.172 136.002.822 118.990.208 128.704.649 133.738.096 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 6.710.913 3.695.251 1.264.665 156.596 706.323 -37.396.688 -11.004.111 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

        

ΑΠΟΒΔΔΗ         

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

63.554.683 87.047.560 125.923.802 152.225.999 143.813.099 137.791.639 118.555.583 125.599.889 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

80.590.903 106.324.580 187.778.648 248.091.714 212.115.884 212.625.123 155.111.455 167.885.577 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

44.789.028 75.040.425 120.476.643 152.771.173 134.303.738 116.692.784 124.753.675 207.790.250 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

16.291.438 22.991.784 76.098.746 105.551.272 101.485.179 113.289.211 93.905.468 42.052.316 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  76.959.245 91.104.058 104.929.774 89.435.327 88.797.008 38.168.357 25.605.139 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

35.801.875 31.284.154 67.302.005 95.320.541 77.812.145 95.932.339 30.357.780 -39.904.673 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 23.492.877 38.876.242 26.302.197 -8.412.900 -6.021.460 -19.236.056 7.044.306 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 6.700.346 53.106.962 29.452.526 -4.066.093 11.804.032 -19.383.743 -51.853.152 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 -4.517.721 36.017.851 28.018.536 -17.508.395 18.120.194 -65.574.559 -70.262.453 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 -5.563.898 -18.091.880 -23.603.541 22.011.798 411.622 28.030.184 360.884 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 2011 
ΔΣΟ 
2012 

CFO 6.046.886 -27.721.087 -71.768.341 -8.488.681 1.790.464 8.548.185 -2.831.121 

CFI -25.030.193 -22.417.539 -2.881.425 968.459 -1.061.441 -835.622 -930.736 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-15.238.482 -24.835.534 -48.120.858 0 0 -11.549.256 -5.947.436 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-34.221.789 -74.974.161 -122.770.623 -7.520.222 729.023 -3.836.693 -9.709.293 
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ΠΗΝΑΚΑ 7: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο  ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑΗ 

Α.Β.Δ.Δ γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  50.143.871 54.544.378 69.332.070 39.552.449 42.685.073 49.353.429 52.676.462 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 2.356.048 3.863.784 -24.196.329 -6.327.443 1.815.956 246.242 367.115 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

8.497.614 11.216.527 14.099.935 12.382.262 14.013.705 15.789.635 17.214.900 18.719.128 

ΑΠΟΒΔΔΗ  2.718.913 2.883.408 -1.717.674 1.631.444 1.775.930 1.425.265 1.504.228 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

15.416.154 20.142.516 22.096.051 24.882.134 22.514.086 20.013.769 19.086.146 18.640.776 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

60.595.709 64.511.693 97.418.186 92.675.033 81.612.738 83.769.299 80.754.616 82.927.567 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

41.361.990 48.618.507 70.708.518 105.516.219 97.781.833 32.247.728 32.811.445 40.525.155 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

5.576.597 4.026.259 11.200.000 - - 40.852.485 41.530.892 39.645.262 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  30.589.667 34.003.298 8.919.177 2.472.008 4.309.069 4.602.783 5.111.681 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

19.233.719 15.893.186 26.709.668 -12.841.187 -16.169.096 51.521.571 47.943.171 42.402.412 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 4.726.362 1.953.535 2.786.083 -2.368.047 -2.500.318 -927.623 -445.370 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -1.550.339 7.173.741 -11.200.000 - 40.852.485 678.406 -1.885.630 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 -3.340.533 10.816.483 -39.550.855 -3.327.909 67.690.667 -3.578.400 -5.540.760 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 -580.119 -1.732.492 1.368.443 -631.486 -22.521.907 5.430.670 4.467.615 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 2011 
ΔΣΟ 
2012 

CFO 4.374.750 -10.302.700 -3.834.570 4.544.958 -88.374 -601.762 956.611 

CFI -4.636.867 -4.418.346 -2.934.429 452.682 -228.201 -722.567 -922.035 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-68.170 -265.203 -67.565 -4.794.286 -6.538 0 -69.275 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-330.287 -14.986.250 -6.836.564 203.355 -323.113 -1.324.329 -34.699 
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ΠΗΝΑΚΑ 8: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο   ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα 

ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  35.636.527 78.230.178 93.998.442 112.545.521 122.476.679 126.068.835 99.057.404 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 4.176.639 8.039.584 2.672.221 3.771.606 -2.269.944 -13.927.185 -23.525.943 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

1.067.621 16.567.385 16.938.591 22.563.511 24.548.950 27.106.670 24.095.019 24.386.018 

ΑΠΟΒΔΔΗ  15.499.763 371.206 5.624.920 1.985.439 2.557.721 -3.011.652 291.000 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

11.256.283 17.861.012 45.888.780 58.911.120 58.659.991 56.072.160 61.682.718 50.409.739 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

37.784.727 49.255.081 104.958.206 131.782.800 160.126.465 164.312.570 138.312.634 96.829.098 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

28.225.896 40.226.277 87.360.804 115.651.072 140.472.876 149.125.017 152.539.103 154.756.549 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

4.610.525 4.529.929 24.938.935 36.239.189 32.267.799 31.364.560 30.190.876 12.663.050 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  17.576.617 27.382.816 27.567.926 33.069.696 27.858.643 7.134.346 -25.484.255 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

9.558.831 9.028.804 17.597.402 16.131.728 19.653.588 15.187.554 -14.226.469 -57.927.452 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 6.604.728 28.027.769 13.022.339 -251.129 -2.587.830 5.610.558 -11.272.980 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -80.596 20.409.006 11.300.254 -3.971.390 -903.239 -1.173.684 -17.527.826 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 -530.027 8.568.597 -1.465.674 3.521.861 -4.466.034 -29.414.022 -43.700.983 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 -1.978.658 -8.147.776 2.415.810 -3.470.516 3.880.681 8.702.595 13.920.193 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 2011 
ΔΣΟ 
2012 

CFO 5.649.491 5.750.794 -327.157 -1.869.001 -6.744.236 -1.225.370 -9.163.755 

CFI -9.463.183 -19.329.986 -17.761.530 -1.869.001 -9.210.870 -2.438.109 582.872 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-36.114 -502.606 -11.219.154 -635.714 -273.744 -1.227.146 -13.798.372 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-3.849.806 -14.081.798 -29.307.841 -4.373.715 
-

16.228.850 
-4.890.624 -22.379.256 
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ΠΗΝΑΚΑ 9: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο   ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

(ΑΦΟΗ Κ. ΚΗΟΤΣΟΤΚΧΣΑ ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ) γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  10.126.135 24.142.191 26.321.209 28.800.710 28.285.992 30.721.974 31.202.786 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 120.972 344.848 351.845 123.624 -436.276 -1.345.256 -1.790.770 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

1.271.665 1.859.975 4.862.764 5.603.374 6.432.455 7.216.724 8.026.499 8.826.412 

ΑΠΟΒΔΔΗ  588.310 3.002.789 740.610 829.081 784.269 809.775 799.913 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

20.426.221 20.680.372 25.201.841 24.985.574 23.854.743 22.875.166 22.381.817 20.673.617 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

6.437.899 6.971.136 9.062.903 9.841.735 12.225.663 12.834.411 13.255.718 12.551.064 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

8.270.041 1.675.095 7.745.067 7.753.113 10.095.410 9.925.550 11.412.782 15.546.227 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

1.818.181 9.272.349 8.361.270 8.074.529 6.749.128 6.992.125 6.793.776 3.135.589 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  14.814.157 15.159.004 15.510.849 15.634.473 15.198.197 13.852.941 12.062.171 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

-1.832.142 5.296.041 1.317.836 2.088.622 2.130.253 2.908.861 1.842.936 -2.995.163 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 254.151 4.521.469 -216.267 -1.130.831 -979.577 -493.349 -1.708.200 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 7.454.168 -911.079 -286.741 -1.325.401 242.997 -198.349 -3.658.187 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 7.128.183 -3.978.205 770.786 41.631 778.608 -1.065.925 -4.838.099 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 192.806 -1.109.495 -489.415 -112.577 7.690 15.669 1.097.342 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 2011 
ΔΣΟ 
2012 

CFO 2.730 1.993.488 -113.831 368.788 -786.085 -644.317 -254.188 

CFI -884.304 -3.895.818 -756.894 23.037 -74.369 -368.066 -39.405 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

0 0 -1.576.597 -1.443.177 -817.462 -767.822 -583.721 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-881.574 -1.902.330 -2.447.322 -1.051.352 -1.677.916 -1.780.205 -877.314 
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ΠΗΝΑΚΑ 10: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο  ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ Α.Ν.Δ.  γηα ηα έηε 

2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  206.891.038 195.937.633 213.782.326 171.278.042 169.374.834 193.323.741 152.826.047 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 21.603.340 16.360.072 3.308.751 32.418.176 -36.375.886 -39.765.076 -31.300.715 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

45.163.014 57.034.303 73.478.491 89.638.984 91.533.444 106.072.906 119.709.091 84.880.669 

ΑΠΟΒΔΔΗ  11.871.289 16.444.187 16.160.494 1.894.459 14.539.462 13.636.185 -34.828.422 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

731.006.924 637.492.735 623.622.505 607.462.452 524.382.222 510.533.547 496.429.545 484.772.599 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

58.549.782 85.749.565 60.843.685 85.396.955 125.412.933 111.291.847 96.844.485 68.053.029 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

105.493.820 99.694.625 193.796.179 71.418.852 331.986.018 80.844.146 116.166.225 370.396.890 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

425.344.867 339.835.685 203.041.972 335.811.730 - 258.924.108 242.795.585 - 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  276.200.779 280.168.829 278.423.565 310.783.619 274.388.718 227.653.668 176.352.953 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

-46.944.038 -13.945.060 
-

132.952.494 
13.978.103 

-
206.573.085 

30.447.701 -19.321.740 
-

302.343.862 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 -93.514.189 -13.870.230 -16.160.054 -83.080.230 -13.848.675 -14.104.002 -11.656.946 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -85.509.182 
-

136.793.713 
132.769.758 

-
335.811.730 

258.924.108 -16.128.523 
-

242.795.585 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 32.998.978 
-

119.007.434 
146.930.597 

-
220.551.188 

237.020.786 -49.769.441 
-

283.022.121 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 -3.390.631 12.444.023 5.307.966 237.864 -623.889 7.979.845 20.582.768 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO 4.634.035 39.317.507 346.504 2.748.602 -34.155.185 3.123.393 23.166.469 

CFI 89.420.174 -1.123.602 1.123.929 106.349.844 15.076.172 -426.669 -5.300.425 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-83.386.586 -39.577.090 -358.655.774 -82.621.797 -24.038.598 -8.517.370 -18.704.648 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

10.667.623 -1.383.184 -357.185.341 26.476.648 -43.117.611 -5.820.646 -838.604 
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ΠΗΝΑΚΑ 11: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο   ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ. 

γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  26.979.330 45.090.547 33.007.926 39.378.712 56.444.982 83.547.196 68.019.956 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 32.077.908 -9.830.001 -29.105.039 -20.267.105 -43.365.849 -61.015.203 -75.801.545 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

42.490.071 41.259.221 3.201.316 3.686.725 10.145.022 17.454.239 25.119.978 32.901.356 

ΑΠΟΒΔΔΗ  -1.230.850 -38.057.905 485.409 6.458.296 7.309.218 7.665.739 7.781.378 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

149.714.504 99.960.862 108.011.667 182.773.680 177.052.031 167.030.516 156.263.317 113.372.160 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

21.680.318 101.578.151 43.229.434 14.361.502 21.071.586 53.825.580 33.607.150 22.486.863 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

40.316.178 82.977.254 34.337.620 40.860.798 47.335.699 31.600.707 65.225.093 95.801.225 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

103.645.323 55.172.607 56.098.014 108.007.992 121.634.771 106.858.896 103.526.592 94.718.827 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  58.736.952 54.520.239 41.100.301 19.783.672 73.119.538 12.104.335 -63.721.765 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

-18.635.860 18.600.897 8.891.815 -26.499.296 -26.264.114 22.224.873 -31.617.944 -73.314.362 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 -49.753.642 8.050.805 74.762.012 -5.721.649 -10.021.514 -10.767.199 -42.891.157 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -48.472.716 925.408 51.909.978 13.626.778 -14.775.875 -3.332.304 -8.807.765 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 37.236.757 -9.709.083 -35.391.110 235.182 48.488.987 -53.842.817 -41.696.418 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 99.960.862 108.011.667 182.773.680 177.052.031 167.030.516 156.263.317 113.372.160 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO -19.138.596 -13.367.136 -19.613.830 -11.542.853 -33.499.459 -23.252.795 -18.057.592 

CFI -8.166.085 56.656.265 5.393.579 898.710 414.119 -1.056.203 -4.460 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-53.271.324 -70.131.276 -39.824.083 -7.308.173 -68.151.452 -33.096.084 -7.029.958 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-80.576.005 -26.842.148 -54.044.335 -17.952.315 -101.236.791 -57.405.082 -25.092.009 
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ΠΗΝΑΚΑ 12: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο   ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ Α.Δ.  γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  ρηιηάδεο επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  254.718 254.332 278.936 274.572 263.125 243.595 199.677 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 20.187 12.314 -5.886 -5.788 -89.738 -22.901 -60.732 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

125.888 140.140 157.320 167.938 181.827 195.638 196.208 209.485 

ΑΠΟΒΔΔΗ  -14.252 17.180 10.618 13.889 13.811 570 13.277 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

364.838 357.165 376.373 415.421 439.615 389.859 370.947 324.410 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

95.239 95.877 146.417 112.699 98.373 89.207 69.633 68.110 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

84.056 80.316 89.370 100.868 128.747 137.715 97.963 337.357 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

279.883 254.186 210.403 218.701 200.785 221.554 229.077 903 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  111.333 216.463 202.346 202.869 114.167 107.074 46.371.000 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

11.183 15.561 57.047 11.831 -30.374 -48.508 -28.330 -269.247 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 -7.673 19.208 39.048 24.194 -49.756 -18.912 -46.537 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -25.697 -43.783 8.298 -17.916 20.769 7.523 -228.174 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 4.378 41.486 -45.216 -42.205 -18.134 20.178 -240.917 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 -2.215 -92.163 8.580 -5.693 -1.079 -16.644 -1.452 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO 25.332 24.769 9.506 18.955 -2.027 8.029 3.071 

CFI -4.405 -33.489 -62.269 -30.832 -13.772 1.966 -992 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-28.275 -41.412 -9.643 -18.210 -27.893 -27.096 -2.195 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

-7.348 -50.132 -62.406 -30.087 -43.692 -17.101 -116 
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ΠΗΝΑΚΑ 13: Οηθνλνκηθά ζηνηρεηά ηεο εηαηξίαο   ATTICA ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ  γηα ηα έηε 2005-2012 

(πνζά ζε  ρηιηάδεο επξώ) 

ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ 
ΔΣΟ 
2005 

ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

ΠΩΛΖΔΗ  308.537 316.313 325.910 302.478 271.521 246.790 256.002 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ 
ΦΟΡΩΝ 

 21.170 50.718 22.262 -27.449 -49.326 -86.503 -53.269 

ΤΩΡΔΤΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

159.635 133.028 158.237 184.334 187.596 188.174 235.760 263.112 

ΑΠΟΒΔΔΗ  -26.607 25.209 26.097 3.262 578 47.586 27.352 

ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

1.146.933 757.283 698.017 748.162 742.009 745.344 717.474 708.955 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

187.763 178.600 243.479 198.393 104.483 112.237 77.357 74.262 

ΒΡΑΥΤΡΠΟΘΔΜΔ
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

135.929 114.448 84.193 82.186 83.379 86.284 385.368 380.893 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ
Α ΓΑΝΔΗΑ 

702.965 399.465 358.883 356.439 328.491 295.032 2 - 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  454.401 506.145 502.832 471.049 471.041 406.215 350.371.000 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

51.834 64.152 159.286 116.207 21.104 25.953 -308.011 -306.631 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ 

 -389.650 -59.266 50.145 -6.153 3.335 -27.870 -8.519 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ 

 -303.500 -40.582 -2.444 -27.948 -33.459 -295.030 -2 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ 

 12.318 95.134 -43.079 -95.103 4.849 -333.964 1.380 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (1) 

 95.002 -25.732 12.752 45.859 -90.969 -19.699 -46.132 

 

ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 
ΔΣΟ 
2006 

ΔΣΟ 
2007 

ΔΣΟ 
2008 

ΔΣΟ 
2009 

ΔΣΟ 
2010 

ΔΣΟ 
2011 

ΔΣΟ 
2012 

CFO 34.983 47.116 8.354 4.885 -15.991 -20.017 6.630 

CFI 299.919 148.959 -24.240 -103.752 54.591 -35.668 -3.766 

ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΔ 
ΓΑΝΔΗΩΝ 

ΥΡΔΟΛΤΗΩΝ 

-257.305 -139.278 -73.787 -47.131 -76.350 -33.138 -1.121 

ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΔ 
ΣΑΜΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΠΡΟ ΣΟΤ 
ΜΔΣΟΥΟΤ (2) 

77.597 56.797 -89.673 -145.998 -37.750 -88.823 1.743 
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ΠΗΝΑΚΑ 14: Αγνξαίεο ηηκέο κεηνρώλ θαη εζσηεξηθέο αμίεο κεηνρώλ κε βάζε ην 

αληίζηνηρν κνληέιν απνηίκεζεο γηα όιεο ηηο εηαηξείεο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 

 
 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΓΟΡΑΗΑ 
ΑΞΗΑ  

ΜΔΣΟΥΖ(€) 

ΑΞΗΑ 
ΜΔΣΟΥΖ-

FCFE(€) 

ΑΞΗΑ 
ΜΔΣΟΥΖ-

DDM(€) 

ΑΞΗΑ 
ΜΔΣΟΥΖ-

RIM(€) 

ΑΞΗΑ 
ΜΔΣΟΥΖ-

P/E(€) 

ΑΞΗΑ 
ΜΔΣΟΥΖ-

P/BV(€) 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ 

 

31/12/2008 5,4 5,50 5,56 7,90 31,30 5,63 

31/12/2009 7,81 23,10 24,80 8,16 19,58 24,53 

31/12/2010 5,86 25,74 28,18      5,17 21,49 27,64 

30/12/2011 6,37 10,17 10,40 8,52 12,65 10,60 

31/12/2012 7,4 7,83 8,35 8,15 13,41 8,08 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΙΧΝ A.E. 

 

31/12/2008 2,82 -0,57 - 1,83 - - 

31/12/2009 2,28 2,48 -16,60 2,13 -16,60 -15,90 

31/12/2010 1,32 0,72 - 1,95 - - 

30/12/2011 0,661 0,20 - 1,93 - - 

31/12/2012 1,68 0,36 - 1,70 - - 

ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ ΔΛΛΑ 
(ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.) 
 

31/12/2008 7,2 4,75 -55,17 4,05 -55,17 -52,92 

31/12/2009 10,04 -7,83 -13,26 0,56 -13,26 -12,26 

31/12/2010 7,1 -1,30 -3,96 -1,84 -3,96 -3,37 

30/12/2011 5,84 -0,96 -4,41 2,68 -4,41 -3,80 

31/12/2012 8,3 -0,04 -6,36 6,32 -6,36 -5,84 

 
ΝΗΡΔΤ 

ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 
Α.Δ 

 

31/12/2008 0,57 1,64 - 3,05 - - 

31/12/2009 0,66 27,17 - 2,20 - - 

31/12/2010 0,73 -5,95 - 2,43 - - 

30/12/2011 0,489 4,31 - 2,30 - - 

31/12/2012 0,691 0,31 - 2,10 - - 

 
ΓΑΛΑΞΙΓΙ 

ΘΑΛΑΙΔ 
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ 

 

31/12/2008 0,45 0,44 - 0,98 - 0,62 

31/12/2009 0,4 -0,30 - 0,88 - 0,55 

31/12/2010 0,34 0,27 - 0,98 - 0,32 

30/12/2011 0,393 0,88 - 1,13 - 1,03 

31/12/2012 0,496 0,04 - 1,09 - 0,47 

 
ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ 

ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. 
 

31/12/2008 0,65 4,79 - 3,50 - - 

31/12/2009 0,6 2,08 - 2,96 - - 

31/12/2010 0,71 0,55 - 3,03 - - 

30/12/2011 0,303 -0,36 - 1,13 - - 

31/12/2012 0,466 0,01 - 1,32 - - 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑΙ 
Α.Β.Δ.Δ 

 

31/12/2008 0,1 -0,03 - 0,18 - - 

31/12/2009 0,12 0,01 - 0,40 - - 

31/12/2010 0,08 0,88 - 0,10 - - 

30/12/2011 0,09 -0,02 - 0,15 - - 

31/12/2012 0,079 0,03 - 0,17 - - 

 
ΓΙΑ 

ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 
Α.Β.Δ.Δ. 

 

31/12/2008 0,84 1,79 - 1,18 - - 

31/12/2009 1,48 1,13 - 0,32 - - 

31/12/2010 1,64 0,42 - 1,01 - - 

30/12/2011 1,1 -0,19 - 0,12 - - 

31/12/2012 0,56 -0,81 - -1,81 - - 

 
ΚΡΔΚΑ Α.Δ. 

(ΑΦΟΙ Κ. 
ΚΙΟΤΣΟΤΚΧΣΑ 

31/12/2008 1,03 6,91 - 0,18 - - 

31/12/2009 0,77 -0,56 - 2,08 - - 

31/12/2010 0,45 0,01 - 2,10 - - 

30/12/2011 0,319 0,01 - 1,82 - - 
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 31/12/2012 0,44 0,41 - 0,82 - - 

 
 

ΜΙΝΧΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 
Α.Ν.Δ. 

31/12/2008 4,72 0,71 - 3,54 - - 

31/12/2009 4,11 -0,59 - 4,38 - - 

31/12/2010 2,86 -0,03 - 3,47 - - 

30/12/2011 2,36 0,29 - -1,37 - - 

31/12/2012 2 0,52 - 8,39 - - 

 
ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΔΒΟΤ 
Α.Δ. 

31/12/2008 10,1 -0,23 - 0,19 - - 

31/12/2009 10,1 -0,00 - 0,10 - - 

31/12/2010 0,35 11,82 - 1,55 - - 

30/12/2011 0,07 -0,00 - 0,25 - - 

31/12/2012 0,112 0,00 - -0,64 - - 

 
ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

Α.Δ. 

31/12/2008 1 0,47 - 1,20 - - 

31/12/2009 0,78 -1,04 - -3,30 - - 

31/12/2010 0,24 -0,00 - 0,81 - - 

30/12/2011 0,119 -0,99 - 0,83 - - 

31/12/2012 0,18 0,00 - 0,02 - - 

ATTICA 
ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

31/12/2008 4,66 2,47 2,09 3,98 2,09 2,03 

31/12/2009 1,97 1,26 - 3,14 - - 

31/12/2010 0,66 22,88 - 2,16 - - 

30/12/2011 0,229 -0,38 - 1,07 - - 

31/12/2012 0,305 -2,88 - 3,02 - - 

 

 
ΠΗΝΑΚΑ 15: Θεκειηώδε κεγέζε (variables)  γηα θάζε ππόδεηγκα απνηίκεζεο γηα όιεο 

ηηο εηαηξείεο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 (ζπλέρεηα πίλαθα 14) 

 

FCFE-VARIABLES 
 

DDM-VARIABLES 
 

RIM-VARIABLES 
 

PE-VARIABLES 
 

PBV-VARIABLES 
 

FCFE/SHARE g DPS g BV RI/SHARE POR g ROE g 

0,48 -4,97% 0,45 -4,42% 8,09 -0,199 562,50% -4,42% 0,96% -4,42% 

0,47 1,25% 0,45 1,47% 8,21 0,296 78,95% 1,47% 6,97% 1,47% 

0,47 1,47% 0,45 1,69% 8,28 0,311 76,27% 1,69% 7,10% 1,69% 

0,50 -1,55% 0,45 -0,98% 8,28 0,100 121,62% -0,98% 4,51% -0,98% 

0,54 -3,35% 0,45 -1,98% 8,16 -0,004 160,71% -1,98% 3,26% -1,98% 

-0,01 4,55% 0 3,79% 1,80 -0,06 0,00% 3,79% 3,79% 3,79% 

-0,44 30,13% 0,05 7,36% 2,16 0,05 24,44% 7,36% 9,74% 7,36% 

0,06 -0,59% 0 2,08% 2,08 -0,11 0,00% 2,08% 2,08% 2,08% 

0,02 -3,18% 0 -2,17% 2,03 -0,19 0,00% -2,17% -2,17% -2,17% 

0,05 -6,70% 0 -4,00% 1,95 -0,22 0,00% -4,00% -4,00% -4,00% 

0,49 -18,14% 0,6 3,92% 2,79 0,74 84,51% 3,92% 25,33% 3,92% 

1,15 11,46% 0,7 8,52% 3,18 0,78 72,16% 8,52% 30,62% 8,52% 

1,21 24,73% 0,5 17,67% 3,86 0,89 42,37% 17,67% 30,66% 17,67% 

0,61 22,86% 0,5 15,95% 4,95 0,90 38,76% 15,95% 26,05% 15,95% 

0,23 4,14% 0,3 7,88% 5,15 0,54 42,25% 7,88% 13,65% 7,88% 

0,05 -1,36% 0 0,19% 3,09 -0,05 0,00% 0,19% 0,19% 0,19% 

-0,04 1,67% 0 0,21% 2,61 -0,04 0,00% 0,21% 0,21% 0,21% 

-0,43 -5,34% 0 -23,07% 2,43 -0,64 0,00% -23,07% -23,07% -23,07% 

0,25 -3,98% 0 6,35% 2,40 0,12 0,00% 6,35% 6,35% 6,35% 

0,05 -11,65% 0 -9,52% 2,20 -0,26 0,00% -9,52% -9,52% -9,52% 

0,02 1,90% 0 3,59% 1,01 -0,02 0,00% 3,59% 3,59% 3,59% 

-0,01 3,69% 0 3,08% 1,05 -0,03 0,00% 3,08% 3,08% 3,08% 

0,01 0,37% 0 1,75% 1,07 -0,04 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 

0,02 3,76% 0 5,34% 1,13 -0,01 0,00% 5,34% 5,34% 5,34% 

0,00 2,25% 0 2,38% 1,16 -0,04 0,00% 2,38% 2,38% 2,38% 

-0,81 23,70% 0 1,21% 3,58 -0,05 0,00% 1,21% 1,21% 1,21% 

0,75 -24,44% 0 0,18% 3,05 -0,10 0,00% 0,18% 0,18% 0,18% 

0,01 0,33% 0 0,80% 3,03 -0,06 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 
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0,87 -171,42% 0 -97,98% 1,19 -3,06 0,00% -97,98% -97,98% -97,98% 

0,01 -44,39% 0 -42,98% 0,80 -0,54 0,00% -42,98% -42,98% -42,98% 

0,05 -286,63% 0 -271,28% 0,29 -3,1124 0,00% -271,28% -271,28% -271,28% 

-0,02 -230,42% 0 -255,96% 0,08 -0,7714 0,00% -255,96% -255,96% -255,96% 

-0,74 564,81% 0 42,14% 0,14 0,0287 0,00% 42,14% 42,14% 42,14% 

0,18 -112,64% 0 5,35% 0,15 -0,0022 0,00% 5,35% 5,35% 5,35% 

0,15 -80,22% 0 7,18% 0,17 0,0005 0,00% 7,18% 7,18% 7,18% 

0,10 0,93% 0 9,69% 1,13 0,04 0,00% 9,69% 9,69% 9,69% 

-0,14 21,90% 0 11,41% 1,36 0,06 0,00% 11,41% 11,41% 11,41% 

0,15 -22,08% 0 -8,15% 1,11 -0,20 0,00% -8,15% -8,15% -8,15% 

0,29 -317,19% 0 -195,21% 0,24 -2,24 0,00% -195,21% -195,21% -195,21% 

0,46 146,94% 0 92,32% -0,84 0,20 0,00% 92,32% 92,32% 92,32% 

-0,07 5,42% 0 2,27% 2,18 -0,04 0,00% 2,27% 2,27% 2,27% 

-0,02 1,51% 0 0,79% 2,19 -0,08 0,00% 0,79% 0,79% 0,79% 

0,00 -2,92% 0 -2,87% 2,13 -0,16 0,00% -2,87% -2,87% -2,87% 

0,00 -9,82% 0 -9,71% 1,94 -0,30 0,00% -9,71% -9,71% -9,71% 

0,15 -23,94% 0 -14,85% 1,69 -0,37 0,00% -14,85% -14,85% -14,85% 

0,07 -0,72% 0 1,19% 3,93 -0,34 0,00% 1,19% 1,19% 1,19% 

0,00 10,35% 0 10,43% 4,38 0,03 0,00% 10,43% 10,43% 10,43% 

-0,01 -13,03% 0 -13,26% 3,87 -1,01 0,00% -13,26% -13,26% -13,26% 

0,11 -20,97% 0 -17,47% 3,21 -1,05 0,00% -17,47% -17,47% -17,47% 

0,29 -29,42% 0 -17,75% 2,49 -0,88 0,00% -17,75% -17,75% -17,75% 

-0,12 -30,51% 0 -70,81% 0,30 -0,36 0,00% -70,81% -70,81% -70,81% 

-0,01 -96,61% 0 -102,44% 0,14 -0,33 0,00% -102,44% -102,44% -102,44% 

-4,53 72,82% 0 -59,31% 3,43 -0,09 0,00% -59,31% -59,31% -59,31% 

0,00 -506,25% 0 -504,08% 0,04 -17,49 0,00% -504,08% -504,08% -504,08% 

-0,00 118,92% 0 118,96% -0,25 0,04 0,00% 118,96% 118,96% 118,96% 

0,05 -7,15% 0 -2,91% 1,25 -0,11 0,00% -2,91% -2,91% -2,91% 

-0,04 -0,05% 0 -2,85% 1,26 -0,08 0,00% -2,85% -2,85% -2,85% 

-0,01 -77,66% 0 -78,60% 0,85 -1,03 0,00% -78,60% -78,60% -78,60% 

-0,10 -5,84% 0 -21,39% 0,63 -0,21 0,00% -21,39% -21,39% -21,39% 

-0,01 -127,84% 0 -130,97% 0,25 -0,84 0,00% -130,97% -130,97% -130,97% 

0,10 1,89% 0,07 2,71% 4,09 -0,08 38,70% 2,71% 4,43% 2,71% 

0,32 -15,56% 0 -5,83% 3,33 -0,49 0,00% -5,83% -5,83% -5,83% 

-0,56 8,84% 0 -10,47% 2,92 -0,55 0,00% -10,47% -10,47% -10,47% 

-0,10 -16,45% 0 -21,29% 2,14 -0,80 0,00% -21,29% -21,29% -21,29% 

-0,24 -2,04% 0 -15,20% 1,83 -0,46 0,00% -15,20% -15,20% -15,20% 

 

 

 

Σα παξαπάλσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ θάζε εηαηξεία ηνπ ππφ εμέηαζε 

δείγκαηνο (Ηζνινγηζκνί, Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Καηαζηάζεηο 

Σακηαθψλ Ρνψλ) πξνήιζαλ απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ εμήο ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ: 

 

 www.naftemporiki.gr 

 

 www.euro2day.gr 

 

 www.capital.gr 

 

 www.in.gr 
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