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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Αρχικών Δημοσίων 

Εγγραφών - Εναλλακτικές στρατηγικές - Χαρακτηριστικά που 
συνιστούν την επιτυχία - Απαιτούμενες τυπικές διαδικασίες - 

Όμιλος αναδοχών και Σύμβουλοι έκδοσης



Εισαγωγή
Η παρουσίαση που ακολουθεί αποτελεί μια δευτερογενή έρευνα σχετικά με 
τις Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές (Initial Public Offerings) και ειδικότερα για τη 
χρονική στιγμή πραγματοποίησης τους. Η ακόλουθη μελέτη διακρίνεται σε 
δύο κύριες ενότητες.

Η πρώτη ενότητα αποτελεί μια σύντομη ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που παρουσιάζει μια Αρχική 
Δημόσια Εγγραφή. Συνεχίζει με μια σύντομη παράθεση των εναλλακτικών 
στρατηγικών άντλησης κεφαλαίων. Παρατίθενται με λεπτομέρεια οι τυπικές 
διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή της επιχείρησης στην 

κεφαλαιαγορά, καθώς και η διαδικασία επιλογής αναδοχών και συμβούλων. 
Η πρώτη ενότητα κλείνει με την παράθεση των επιμέρους εξόδων της 
ενδεχόμενης εισαγωγής.

Η δεύτερη ενότητα παραθέτει τις διάφορες θεωρίες υποτίμησης που 
κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί, και κάποια εμπειρικά αποτελέσματα 
σχετικά με την μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των Αρχικών Δημοσίων 
Εγγραφών. Στη συνέχεια περιγράφεται το φαινόμενο της εποχικότητας, 
όπως αυτό έχει διαπιστωθεί κατά καιρούς από διάφορους συγγραφείς. Η 

ενότητα κλείνει με την παρουσίαση της επίδρασης των εταιριών Venture 
Capital στις Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές και στις μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις τους.

Τέλος, στο παράρτημα αναφέρονται οι νέες διατάξεις για τους όρους 
εισαγωγής στο χρηματιστήριο και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια. Το παράρτημα κλείνει με μια 
σύντομη αναφορά στους λόγους που προκαλούν την έντονη κινητικότητα 
του χρηματιστηρίου για το τελευταίο έτος, έτσι όπως αυτοί έχουν 
διαπιστωθεί από διάφορους σχολιαστές.

ι



1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Εισαγωγή
Την τελευταία διετία το ποσοστό των εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α.Α 
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Μόνο το έτος 1998 εισήχθησαν στο 
Χ.Α.Α. 27 εταιρίες, και η τάση αύξησης αυτού του ποσοστού συνεχίζεται με 
γρήγορους ρυθμούς. Το ερώτημα που συχνά τίθεται, είναι γιατί κάποιες 
εύρωστες επιχειρήσεις εξακολουθούν να παραμένουν εκτός Χ.Α.Α.

Η σημαντικότητα της απόφασης μια εταιρίας για την εισαγωγή της 
στο χρηματιστήριο είναι τεράστια. Γι’ αυτό και η λήψη μιας τέτοιας 

απόφασης δεν στηρίζεται μόνο στην οικονομική ευρωστία, που 
ενδεχομένως να διαθέτει μια επιχείρηση. Αντίθετα, περιλαμβάνει μια 
διαδικασία λεπτομερούς εξέτασης, αλλά και συμψηφισμού των 
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που περιλαμβάνει η εισαγωγή στο 
χρηματιστήριο, ούτως ώστε η επιχείρηση να κάνει την τελική της επιλογή.

Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η εισαγωγή 
της επιχείρησης στο χρηματιστήριο, όπως αυτά αναλύονται στις ακόλουθες 
παραγράφους, είναι τα εξής:

1.1. Πλεονεκτήματα εισαγωγής στο χρηματιστήριο:

• Δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες και πιο οικονομικές πηγές 
χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι ο δανεισμός αποτελεί μία ακριβή πηγή 
άντλησης κεφαλαίων που εξαντλείται σύντομα, συχνά η εισαγωγή των 
μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο παρουσιάζεται ως η μοναδική 
αλλά και μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Με αυτό τον τρόπο η 
επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίζει πιο γρήγορα τα απαραίτητα κεφάλαια 
για τις λειτουργίες της και τις ενδεχόμενες επεκτατικές δραστηριότητες 
της, να χρηματοδοτεί αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα και να 

παρακολουθεί στενά τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις. Σαν συνέπεια 
των προαναφερθέντων, της παρέχεται η δυνατότητα να

πραγματοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους.
Ειδικότερα όταν πρόκειται για επιχειρήσεις με υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης και επεκτατικές τάσεις, όπου οι ανάγκες για νέα κεφάλαια
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είναι μεγαλύτερες και πιο επιτακτικές, η άντληση κεφαλαίων μέσα από 
την προσέλκυση νέων μετόχων διαφαίνεται ως η μόνη λύση. Αυτό γίνεται 
πιο έντονο, λόγω του ότι ο τραπεζικός δανεισμός για την συγκεκριμένη 
κατηγορία επιχειρήσεων αποτελεί μια προσωρινή λύση η οποία δεν 
μπορεί να υλοποιήσει μακροπρόθεσμα τα επενδυτικά της σχέδια. Είναι 
επόμενο λοιπόν, ελλείψει εναλλακτικών στρατηγικών που να 
εξασφαλίζουν την πραγματοποίηση των στρατηγικών στόχων της 
επιχείρησης, η επιχείρηση να στρέφεται στην εκχώρηση μετοχών σε 
νέους μετόχους, μέσω της δημόσιας εγγραφής.

• Περισσότερες ευκαιρίες για δανεισμό από τα διάφορα πιστωτικά 
ιδρύματα. Η εισαγωγή της εταιρίας στην αγορά κεφαλαίων μπορεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό δείκτη φερεγγυότητας για τα διάφορα 
πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία η επιχείρηση συναλλάσσεται. Αυξάνεται 
έτσι η πιστοληπτική της ικανότητα, και επομένως και η δυνατότητα 
επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

• Καθιέρωση της φήμης της και του ονόματος της. Η έγκριση της αίτησης 
για εισαγωγή στο χρηματιστήριο συνεπάγεται και την επιβεβαίωση της 
ικανότητας της επιχείρησης να πραγματοποιήσει μια πορεία προόδου 
στο μέλλον. Έτσι επηρεάζεται θετικά η ψυχολογία του επενδυτικού 
κοινού και διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα οι προσδοκίες του για την 
μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Σχετική έρευνα από τους Γραμματικό 
και Παπαιωάννου (1986), έχει υποστηρίξει ότι η αποδοχή των 
χρηματιστηριακών αρχών για την εισαγωγή μιας επιχείρησης στο 
χρηματιστήριο, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης προς την 
επιχείρηση για το μέλλον της. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η 
προτίμηση του επενδυτικού κοινού προς τις μετοχές της εταιρίας και κατά 
συνέπεια η αύξηση της εμπορευσιμότητας τους.

Επιπλέον, οι εισηγμένες επιχειρήσεις έχουν το προνόμιο να 
απολαμβάνουν δωρεάν διαφήμιση από τον οικονομικό τύπο, αλλά και τα 
υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρακολουθούν τις 
χρηματιστηριακές εξελίξεις.

• Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης της επένδυσης: Η εμπορευσιμότητα 
της μετοχής της εταιρίας στην αγορά κεφαλαίων, στην οποία είναι δυνατή
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η πρόσβαση από εγχώριους και από ξένους επενδυτές ανά πάσα 
στιγμή, είναι δυνατόν να αυξήσει σημαντικά την ρευστότητα της μετοχής. 
Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η σχέση ρευστότητας με το κόστος κεφαλαίου 
της επιχείρησης είναι μεγέθη αντιστρόφους ανάλογα. Πιο συγκεκριμένα, η 
ρευστοποίηση της επένδυσης μιας εταιρίας μη εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, αφενός λόγω της 
δυσκολίας εντοπισμού αγοραστή και αφετέρου λόγω της αδυναμίας 
προσδιορισμού της τιμής. Επομένως οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη 
απόδοση από μετοχές χαμηλής ρευστότητας σε σχέση με μετοχές 
υψηλής ρευστότητας. Οι ΑπιίΙτυά (1986) και Mendelson (!992) έχουν 
υπολογίσει πως η μείωση της ρευστότητας κατά 1% οδηγεί σε αύξηση 
κεφαλαίων κατά 2,5%. Είναι αναμενόμενο λοιπόν, ότι η βελτίωση του 
βαθμού ρευστότητας μιας μετοχής οδηγεί σε σημαντική μείωση του 
κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης. Εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα 
ότι η αύξηση της ρευστότητας της μετοχής που προκύπτει με την 
εισαγωγή της επιχείρησης στο χρηματιστήριο επιφέρει σημαντικά 
αποτελέσματα για την επιχείρηση, αλλά και για την οικονομία γενικότερα.

• Αύξηση προσωπικών κερδών των παλιών μετόχων. Συνήθως πριν από 
την εισαγωγή της επιχείρησης στο χρηματιστήριο οι παλιοί μέτοχοι δεν 
μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες οι οποίες 
παρουσιάζονται. Μετά από την εισαγωγή όμως, είναι δυνατόν να 
πραγματοποιήσουν μεγάλα κέρδη από την πώληση κάποιου μεριδίου 
των μετοχών τους, οι οποίες ενδεχομένως να είναι αποτιμημένες σε 
υψηλότερη τιμή από την προσδοκώμενη.

• Διαφοροποίηση κινδύνου μετόχων. Η αύξηση του αριθμού των μετόχων 
συντελεί στην διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Για παράδειγμα, αν η 
επιχείρηση είχε επιλέξει τη λύση του δανεισμού, όλοι οι παλιοί μέτοχοι θα 
αναλάμβαναν τον κίνδυνο. Εφόσον όμως η επιχείρηση εισαχθεί στο 
χρηματιστήριο ο κίνδυνος της επένδυσης αναλαμβάνεται και από τους 
νέους μετόχους. Επίσης η μεγαλύτερη διασπορά του επενδυτικού 

κινδύνου έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα και την καλύτερη διαχείριση του, 

κάτι το οποίο συμβάλλει άμεσα στην μείωση του κόστους κεφαλαίου της 
επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Arrow (1964) η διαφοροποίηση κινδύνου
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έχει θετικά αποτελέσματα , γιατί οδηγεί σε πιο αποτελεσματική κατανομή 
των κεφαλαίων σε επενδυτικά σχέδια που εμπεριέχουν επιχειρηματικούς 
κινδύνους.

• Πιο εξειδικευμένη και πιο αποτελεσματική διοίκηση. Η εισαγωγή μιας 
επιχείρησης στην κεφαλαιαγορά απαιτεί μεγάλη ευελιξία στις κινήσεις της 
και ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς της. Γι’ αυτό και κρίνεται 
απαραίτητη η καθιέρωση μιας, διαμορφωμένης σ’ αυτές τις απαιτήσεις, 
διοίκησης, η οποία να διαθέτει την κατάλληλη πείρα και εξειδίκευση. Ο 
διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από την διοίκηση αποτελεί ένα παράγοντα 
που συμβάλλει όχι μόνο σ’ αυτό, αλλά και στην εξασφάλιση της 
αμεροληψίας της διοίκησης, η οποία έχει καθήκον να διατηρήσει την 
απαιτούμενη σχέση ισορροπίας, όταν τα συμφέροντα των μετόχων δεν 

ταυτίζονται με αυτά της επιχείρησης. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί στην 
περίπτωση οικογενειακών επιχειρήσεων, όπου ιδιοκτησία και 
management συχνά συμπίπτουν εις βάρος της επιχείρησης. Η εισαγωγή 
στο χρηματιστήριο συμβάλλει στη επιτάχυνση των διαδικασιών 
διαχωρισμού τους. Έρευνες των Jhonson, Maggee Nagarajian και 
Newman, συνδέουν θετικά το φαινόμενο της απομάκρυνσης των ιδρυτών 
από υψηλές διοικητικές θέσεις με την αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής 
της επιχείρησης.

• Καθορισμός αντικειμενικής αξίας μετοχής: Η εισαγωγή της επιχείρησης 
στο χρηματιστήριο καθιστά αυτονόητο τον προσδιορισμό μιας 
αντικειμενικής τιμής για την μετοχή. Αυτό οφείλεται τόσο στην ελεύθερη 
λειτουργία της αγοράς (νόμος της προσφοράς και της ζήτησης), όσο και 
στην λήψη των ανάλογων μέτρων, αναφορικά με την παρεμπόδιση της 
κερδοσκοπίας εις βάρος των τίτλων. Η αντικειμενική τιμή αποτελεί ένα 
σημαντικό μέτρο αποτίμησης της επιχείρησης, σε περίπτωση 
συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να 
αποτελέσει και ένα δείκτη μέτρησης της απόδοσης των στελεχών της 
επιχείρησης γενικότερα, αν θεωρηθεί ότι υποδηλώνει την 
αποτελεσματική ή μη συμβολή τους στην πορεία της εταιρίας. Όσον 

αφορά το τελευταίο οι Saunders, Strock και Travlos, σε σχετική έρευνα 
έχουν αποδείξει τη θετική συσχέτιση της ανάληψης επιχειρηματικού
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κινδύνου με το ποσοστό μετοχών και χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων 
για την απόκτηση μετοχών που κατέχουν τα ανώτατα στελέχη.

• Φορολογικά πλεονεκτήματα: Κάθε αγορά, ανάλογα με το βαθμό 
ανάπτυξης που τη χαρακτηρίζει, παρέχει διαφορετικά κίνητρα στις 

υποψήφιες προς εισαγωγή εταιρίες. Συχνά σε αναδυόμενες 
κεφαλαιαγορές, ή σε κεφαλαιαγορές με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης αλλά 
με μεγάλες προοπτικές μελλοντικής εξέλιξης, το φορολογικό νομοσχέδιο 
μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για την εταιρία που εξετάζει την 
ενδεχόμενη εισαγωγή των τίτλων της στο χρηματιστήριο. Ενδεικτικά 
αναφέρεται το παράδειγμα της διαφοροποίησης της φορολογικής 
κλίμακας για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες, το οποίο μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό ερέθισμα για πολλές επιχειρήσεις.

1.2. Μειονεκτήματα εισαγωγής στο χρηματιστήριο:

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα που μόλις περιγράφηκαν, είναι δυνατόν 
να υπάρξουν και πολλά μειονεκτήματα τα οποία μια επιχείρηση πρέπει να 
λάβει υπόψη, έτσι ώστε να λάβει τα μέτρα της για να τα αντιμετωπίσει (όσα 
είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν). Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα 
παρουσιάζονται ως εξής:

• Απειλή για απώλεια διαχειριστικού ελέγχου: Η εισαγωγή μιας εταιρίας στο 

χρηματιστήριο ουσιαστικά επιτυγχάνει την διασπορά της ιδιοκτησίας. Νέοι 
μέτοχοι εισέρχονται στην επιχείρηση και ο φόβος για ενδεχόμενη απώλεια 
του διαχειριστικού ελέγχου, από την πλευρά των παλαιών μετόχων, είναι 
έντονος. Συνήθως η επιχείρηση φροντίζει να διατηρεί το 51% του 
μετοχικού κεφαλαίου, όμως και αυτό είναι ανατρέψιμο με την πάροδο του 
χρόνου, εφόσον μία ενδεχόμενη μετοχοποίηση μπορεί να ανατρέψει την 
παραδοσιακή διοικητική ιεραρχία και οργανωσιακή δομή. Άλλωστε η 
απειλή για τους παλαιούς μετόχους είναι το ενδεχόμενο να αδυνατούν να 
συμμετάσχουν στις διαδοχικές μετοχοποιήσεις στις οποίες πρόκειται να 
προβεί η εταιρία.

• Αποκάλυψη ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριών. Η εισαγωγή μιας 
επιχείρησης στο χρηματιστήριο προϋποθέτει την δημοσιοποίηση μιας 
πληθώρας στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία κάτω από άλλες
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συνθήκες δεν επρόκειτο να αποκαλύψει στο ευρύτερο κοινό. Η 
αποκάλυψη των στοιχείων αυτών αποτελεί μια απειλή για την εταιρία, 
εφόσον είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν οι στρατηγικές και στόχοι της 
στους ανταγωνιστές της ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα συμφερόντων. 
Στην Ελλάδα ειδικότερα επικρατεί μια γενικότερη μυστικοπάθεια στον 
επιχειρηματικό χώρο, λόγω του οικογενειακού χαρακτήρα που διακατέχει 
τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός που παρατηρεί 
ο Παπαϊωάννου (1986), όταν το 1958, περίπου 60 Ελληνικές επιχειρήσεις 
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το ΧΑΑ, μετά από υποχρέωση που 
επιβλήθηκε από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, να υποβάλλουν τα 
λογιστικά τους βιβλία σε έλεγχο.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της μετοχής από τους αναλυτές σε 
καθημερινή βάση. Η συνεχή παρακολούθηση της μετοχής από τους 
επενδυτές και η παράλληλη αξιολόγηση της από τους οικονομικούς 
αναλυτές, δημιουργεί μεγάλο άγχος στην διοίκηση για τους 
οποιουσδήποτε χειρισμούς της, οι οποίοι αν αποδειχθούν λανθασμένοι 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής της μετοχής. Η 
παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει συχνή ενημέρωση των επενδυτών 
για την πορεία της εταιρίας, παρακολούθηση των μεγάλων πράξεων που 
γίνονται στην μετοχή, αλλά και παροχή ρευστότητας που γίνεται στη 
μετοχή. Αν και η συστηματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να αυξήσει 
την αποδοτικότητα της διοίκησης, απειλούμενη από την ενδεχόμενη 
αντικατάσταση της σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών, συνήθως σε 
μικρές αγορές υπάρχει ο κίνδυνος κερδοσκοπίας εις βάρος της μετοχής.

• Σύνταξη περιοδικών αναφορών. Στις αναφορές αυτές δεν 
γνωστοποιούνται μόνο στοιχεία του ισολογισμού αλλά και στοιχεία που 
αφορούν την ευρύτερη πολιτική της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η 
εκάστοτε πιστωτική πολιτική. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 
καταγράφονται στις αναφορές αυτές, λόγω των χρονικών περιορισμών 
που επιβάλλονται, χρειάζονται άμεση επεξεργασία και πιθανόν και την 

υιοθέτηση ενός πιο εξελιγμένου λογιστικού πακέτου, ή ακόμα και την 

αλλαγή των λογιστικών πρακτικών που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

7



• Αυξημένα έξοδα για την επιχείρηση, τόσο κατά την διαδικασία εισαγωγής, 
(όπως η προμήθεια του ανάδοχου ιδρύματος, το κόστος έκδοσης 
ενημερωτικού δελτίου, κάποια έξοδα διαφήμισης ή ακόμα και μία 
ενδεχόμενη χορηγία), όσο και σε συνεχή βάση στο μέλλον (όπως τα 
έξοδα για την δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την 
περιοδική σύνταξη αναφορών).

• Χρηματιστηριακή συνδρομή και έξοδα εξυπηρέτησης μετόχων. Η 

συνδρομή που καταβάλλει κάθε εισηγμένη εταιρία, καθώς και οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στον, κατά πολύ μεγαλύτερο πλέον, αριθμό 
μετόχων, αν και δεν αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των γενικότερων 
εξόδων της επιχείρησης, εντούτοις είναι δυνατόν να επιβαρύνουν μια 
νεοεισηγμένη εταιρία, η οποία συν τοις άλλοις δεν διαθέτει και την 
κατάλληλη οργανωτική δομή.

• Αμοιβή κύριου Αναδόχου και Συμβούλου. Η αμοιβή του αναδόχου είναι 
δυνατόν να αποτελέσει ένα σημαντικό κόστος για την επιχείρηση, και 
αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της για την εισαγωγή στο 
χρηματιστήριο. Μόνο η προμήθεια του αναδόχου μπορεί να φτάσει το 5% 
των αντληθέντων κεφαλαίων ανεξάρτητα από την αμοιβή που θα έχει 
προκαθοριστεί και ποικίλει ανάλογα με την συμφωνία που θα κάνει με την 
εταιρία.

• Κόστος αντιπροσώπευσης: Εδώ μπαίνει και πάλι το θέμα του 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση, ως εξής: Σύμφωνα με την 
Θεωρία του Κόστους Αντιπροσώπευσης (Agency Cost Theory), 
επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται από υψηλό 
κόστος αντιπροσώπευσης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ταύτιση 
των ιδρυτών με τους μεγαλομετόχους και στην άνιση σχέση μεταξύ 
αυτών και των μικρομετόχων. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα ανάμεσα στις δύο αυτές 
διαφορετικές ομάδες, ή ακόμα και σχέσεις εκμετάλλευσης εις βάρος της 
ομάδας των μικρομετόχων. Επίσης είναι δυνατόν να παρατηρηθεί άνιση 
διανομή των πόρων της επιχείρησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
για την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των μεγαλομετόχων.
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Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να αποθαρρύνει το επενδυτικό κοινό 
να αγοράσει μετοχές επιχειρήσεων με τέτοια μορφή ιδιοκτησίας. 
Ειδικότερα όταν ο υποψήφιος επενδυτής δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια των συναλλαγών μέσω της ονομαστικοποίησης των μετοχών, 
η εισαγωγή εταιριών τέτοιας μορφής δεν ενδείκνυται.

Επίσης η συμμετοχή τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο των 
επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υποκαταστήσει την εισαγωγή των 
δεύτερων στο χρηματιστήριο μέσα από την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης με δανειακά κεφάλαια. Η εταιρία δηλαδή καταφεύγει στον 
δανεισμό, εφόσον έχει άμεση πρόσβαση, παραμερίζοντας έτσι τη 
άντληση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της δημόσιας εγγραφής, ενώ 
ταυτόχρονα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το δείκτη δανειοδότησης.

Ειδικότερα στην Ελλάδα ο υψηλός δείκτης δανειοδότησης που 
χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και 
της Αγγλίας, οφείλεται ακριβώς σε αυτό το γεγονός. Πιο συγκεκριμένα για 
την περίοδο 1987-1988, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης κυμαινόταν 
κάτω από 60% (Brealley και Mayers), ενώ στην Ελλάδα την ίδια χρονική 
περίοδο είχε ξεπεράσει το 70% (ICAP 1993).
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Εκτός των τυπικών διαδικασιών που οφείλει να διεκπεραιώσει η εταιρία πριν 
της εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, υπάρχουν και κάποιες βασικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Οι υποχρεώσεις αυτές 
αποσκοπούν στην πλέον αποτελεσματική πληροφόρηση του επενδυτικού 
κοινού για την πορεία και εξέλιξη της εταιρίας. Αυτές περιγράφονται ως εξής:

2.1. Υποχρεώσεις ttpoc το Χρηματιστήριο:
1. Κοινοποίηση των αποφάσεων των Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Ενημέρωση του Χρηματιστηρίου για

• Την μεταβολή του καταστατικού της εταιρίας και της σύνθεσης των 
μελών του Δ.Σ.

• Την ημερομηνία και τον τόπο σύγκλισης των Γ.Σ.

• Την ημερομηνία και τον τόπο πληρωμής του μερίσματος ή τυχόν 
προμερίσματος

3. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των νέων μετοχών που προκύπτουν από 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διανομή νέων μετοχών, ή καταβολή 
μετρητών, διανέμοντας τις εντός ορισμένης προθεσμίας από την 
ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. ή τη λήξη της περιόδου των εγγραφών 
αντίστοιχα.

4. Γνωστοποίηση της ίδρυσης θυγατρικών ή της απόκτησης συμμετοχής σε 
άλλες εταιρίες.

5. Εξάμηνη ενημέρωση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. για την πορεία των πληρωμών 
της, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών.

6. Σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων ως εξής:

• Για την περίοδο 1/1 - 31/3 κάθε χρήσης δημοσίευση εντός δύο 
μηνών

• Για την περίοδο 1/1 - 30/6 κάθε χρήσης έλεγχος από ορκωτό λογιστή 
και δημοσίευση εντός δύο μηνών

• Για την περίοδο 1/1 - 30/9 κάθε χρήσης δημοσίευση εντός δύο 
μηνών
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Τέλος το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία τη 
δημοσίευση της πληροφόρησης που κρίνει απαραίτητη για την 
ολοκληρωμένη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Σε περίπτωση που η 
ίδια η εταιρία αρνηθεί, το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να 
πραγματοποιήσει το ίδιο την ανωτέρω δημοσίευση.

2.2. Υποχρεώσεις προς touc uetoyquc

Η εταιρία εκτός των τυπικών υποχρεώσεων της έναντι του Δ.Σ. του 
Χρηματιστηρίου, έχει και κάποιες άλλες υποχρεώσεις απέναντι στους 
μετόχους της. Αυτές αναλύονται ως εξής:

1. Ίση μεταχείριση σε όλους τους μετόχους της
2. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης των μετόχων, για την ικανοποίηση κάθε 

ανάγκης πληροφόρησης τους.
3. Έγκαιρη πληροφόρηση των μετόχων για τις Γενικές Συνελεύσεις, έτσι 

ώστε να καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιώματος ψήφου.
4. Ανακοίνωση της διανομής και πληρωμής των μερισμάτων.
5. Πληροφόρηση των μετόχων για πράξεις έκδοσης, διανομής, εγγραφής 

παραίτησης και μετατροπής μετοχών. Αν η εταιρία, δεν παρέχει η ίδια 
υπηρεσίες στους μετόχους της για τις προαναφερθείσες πράξεις, οφείλει 
να ορίσει ένα χρηματοδοτικό οργανισμό, ως εντολοδόχο, για την 
εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

6. Γνωστοποίηση της οποιαδήποτε τροποποίησης στα δικαιώματα που 
συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες μετοχών, καθώς και για κάθε 
μεταβολή στη διάρθρωση των σημαντικών συμμετοχών στο κεφάλαιο 
της.

2.3. Υποχρεώσεις προς το επενδυτικό κοινό
Τέλος η εταιρία έχει τις εξής υποχρεώσεις απέναντι στο επενδυτικό κοινό:
1. Πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού για οποιαδήποτε τροποποίηση 

των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες μετοχών

2. Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για όλα τα σημαντικά γεγονότα που 
αφορούν την εταιρία και την δραστηριότητα της, και έχουν την 
δυνατότητα να προκαλέσουν την διακύμανση της τιμής της μετοχής.
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Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι υποχρεώσεις που μόλις αναφέρθηκαν αν και 
αφορούν τις ελληνικές επιχειρήσεις, εντούτοις δεν αναλύονται στο 
παράρτημα που ακολουθεί και περιγράφει την Ελληνική πραγματικότητα, 
για τον λόγο ότι δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τις υποχρεώσεις των ξένων 
επιχειρήσεων.
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3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Προτού η επιχείρηση λάβει την οποιαδήποτε απόφαση, κρίνεται 

απαραίτητο να εξετάσει και κάποιες άλλες εναλλακτικές στρατηγικές 
χρηματοδότησης. Ενδεχομένως οι ανάγκες της να καλύπτονται με πιο 
ικανοποιητικό τρόπο από μια άλλη πιο κατάλληλη στρατηγική, τουλάχιστον 
για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα, αν η δεδομένη χρονική στιγμή το 
απαιτεί.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή της στρατηγικής, είναι ο χρονικός 
ορίζοντας που χαρακτηρίζει τους στόχους της επιχείρησης. Όταν αυτός είναι 
βραχυχρόνιος κρίνονται ως πιο κατάλληλες άλλες στρατηγικές για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. Στοιχεία μιας επιχείρησης που προδίδουν 
αυτόν τον βραχυχρόνιο χαρακτήρα, με την ταυτόχρονη παρουσίαση 
κάποιων κατάλληλων εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων, 
περιγράφονται εν συντομία στην ακόλουθη παράγραφο.

• Αν υπάρχει ανάγκη μετρητών, και ταυτόχρονα υπάρχουν διαθέσιμες 
κάποιες εγγυήσεις από την πλευρά της επιχείρησης, ίσως θα ήταν 
προτιμότερο για την επιχείρηση να καταφύγει στον παραδοσιακό 
δανεισμό, ο οποίος συν τοις άλλοις θα αφήσει τον συνολικό έλεγχο στα 
χέρια της επιχείρησης.

• Όταν η επιχείρηση ή τα προϊόντα της βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο 
και η αγορά δεν δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι προτιμότερο να 
στραφεί είτε σε ιδιωτική τοποθέτηση, είτε να συνάψει συνεργασίες με 
άλλες επιχειρήσεις.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση σκοπεύει να προβεί σε επενδύσεις 
επέκτασης, αλλά η γενικότερη εικόνα της προς την αγορά δεν είναι 
κατάλληλη και δεν την καθιστά έτοιμη για εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά, 
τότε η χρηματοδοτική μίσθωση θεωρείται ως την πιο κατάλληλη λύση.

• Αν η επιχείρηση επιθυμεί να χρηματοδοτήσει την έρευνα και την 

ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας, η κοινοπραξία με επιχειρήσεις που 
δεν διαθέτουν αυτήν την τεχνολογία αλλά διαθέτουν τα κεφάλαια για την 

χρηματοδότηση της παρουσιάζεται ως μια πιο κατάλληλη λύση.
Στην ακόλουθη παράγραφο παρατίθενται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι 

διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις που έχει στη διάθεση της η επιχείρηση με τα
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αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους, καθώς και η στρατηγική 
που προτείνεται για την εφαρμογή των εναλλακτικών αυτών.
3.1. Τραπεζικός δανεισμός:
Η δανειοδότηση μπορεί να προσφέρει στην εταιρία την δεδομένη χρονική 
στιγμή τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση των επενδυτικών της 
σχεδίων, ενώ παράλληλα δεν επιφέρει την οποιαδήποτε απώλεια 

διαχειριστικού ελέγχου. Αυτό σημαίνει την διατήρηση του υπάρχοντος 
διοικητικού σχήματος, κάτι που προτιμάται ιδιαίτερα από επιχειρήσεις 
μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα. Άλλωστε όπως αναφέρθηκε 
και προηγουμένως, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο επιβάλλει εξειδικευμένη 
διοίκηση και διαχωρισμό της από την ιδιοκτησία. Μια επιχείρηση με αυτήν 
την δομή ενδεχομένως να προτιμήσει τον δανεισμό. Είναι δυνατόν όμως και 
μια επιχείρηση η οποία δεν θεωρεί ότι είναι έτοιμη ή ότι δεν διαθέτει τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα της εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη 
εισαγωγή, να καταφύγει στον δανεισμό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Από την άλλη πλευρά το μειονέκτημα που παρουσιάζει ο τραπεζικός 
δανεισμός είναι η εξάρτηση, από άποψη ρευστότητας, της επιχείρησης. 
Αυτό δίνει έμφαση στο βραχυχρόνιο χαρακτήρα του δανεισμού, ο οποίος 
αργά ή γρήγορα θα ξαναφέρει την επιχείρηση στο αρχικό σημείο. 
Παράλληλα επηρεάζει τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και κεφαλαιακής 
διάρθρωσης οι οποίοι δείχνουν μια λιγότερο θετική εικόνα της επιχείρησης.

Τέλος αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο τραπεζικός δανεισμός 
συμφέρει στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει αντισταθμίσει τα έξοδα 
που απαιτεί μια εισαγωγή σε σχέση με το κόστος της δανειακής 
επιβάρυνσης, όπου το δεύτερο αποδεικνύεται πιο συμφέρον οικονομικά, και 
ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει επενδυτικά σχέδια βραχυχρόνιου ή 
μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα. Επίσης όταν μια επιχείρηση περιλαμβάνει 
στους κύριους μετόχους της κάποιο τραπεζικό ίδρυμα τότε ο τραπεζικός 
δανεισμός είναι δυνατόν να αποδειχθεί μια σαφώς πιο οικονομική λύση.

3.2. Leasing:

Στην περίπτωση του leasing ισχύει και πάλι το πλεονέκτημα της διατήρησης 
του διαχειριστικού ελέγχου και του ισχύοντος σχήματος διοίκησης. Είναι 
κατάλληλο για επιχειρήσεις που διαθέτουν την δομή που αναφέρθηκε
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προηγουμένως ή για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν σε 
επενδύσεις επέκτασης αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρείται ανέτοιμη 
από την αγορά, ενώ αντίθετα δεν ενδείκνυται στην περίπτωση που η 
επιχείρηση έχει ως κύριο μέτοχο κάποιο τραπεζικό ίδρυμα. Αυτό εξηγείται 
ως εξής: Συχνά το Leasing αποδεικνύεται λύση υψηλού κόστους σε σχέση 
με άλλες εναλλακτικές λύσεις, δεδομένου ότι το “ενοίκιο" που καταβάλλεται 
από την επιχείρηση προσδιορίζεται μετά από υπολογισμό όλων των εξόδων 
που θα κατέβαλλε η επιχείρηση αν ήταν ιδιοκτήτρια. Είναι δυνατόν λοιπόν 
μετά την αντιστάθμιση αυτών των εξόδων, με αυτά που συνεπάγονται 
κάποιες άλλες εναλλακτικές, να μην προτιμάται η χρηματοδοτική μίσθωση, 
ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, όπου οι 
επιλογές είναι σαφώς περισσότερες.

3.3. Κοινοπραξίες - Στρατηγικές συμμαχίες:
Στην περίπτωση που μια επιχείρηση επιλέξει να κάνει μια στρατηγική 

συμμαχία ή να προβεί σε κοινοπραξία με κάποια άλλη επιχείρηση, έχει ένα 
πολύ βασικό πλεονέκτημα έναντι των δύο προηγούμενων επιλογών. 
Καταφέρνει να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια με σχετικά χαμηλό 
κόστος, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να επιτύχει “συνεργίες” (synergies) 
μέσα από την συνεργασία με την δεύτερη επιχείρηση, οι οποίες να 
αποτελέσουν σημαντικά όπλα για την συνέχιση της επιχειρηματικής της 
δράσης. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την αρμονική συνεργασία ανάμεσα στις 
δύο επιχειρήσεις, καθώς και την αλληλοσυμπλήρωση και το συνταίριασμα 
των τεχνολογιών τους. Επίσης μπορεί να αποτελέσει μία λύση για εταιρίες οι 
οποίες δεν δύνανται να μπουν στα τεράστια έξοδα της διαδικασίας 
εισαγωγής.

Το μειονέκτημα που αντιμετωπίζεται στις κοινοπραξίες και στις 
στρατηγικές συμμαχίες, είναι ότι πολλές φορές η δεύτερη επιχείρηση είναι 
απαιτητική ή προσπαθεί να επιβάλλει τον δικό της τρόπο λειτουργίας και τη 
δίκιά της φιλοσοφία. Δυστυχώς σε πολλές μικρές επιχειρήσεις, συνήθως 

οικογενειακές, κυριαρχεί ένας σχετικός απολυταρχισμός και μια 

μυστικοπάθεια, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να συνεργαστούν με άλλες 
επιχειρήσεις, επειδή δεν ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο λήψης 
αποφάσεων.
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Η προηγούμενη επιλογή είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις που διαθέτουν 
νέα προϊόντα στα οποία η αγορά δύσκολα θα δείξει εμπιστοσύνη, ή για 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για ανάπτυξη του τμήματος 
έρευνας και ανάπτυξης αλλά δεν διαθέτουν τα ανάλογα κεφάλαια.

3.4. Θεσμικοί επενδυτές:

Τεχνικά η προσφυγή σε θεσμικούς επενδυτές διαφέρει με την δημόσια 
εγγραφή σε δύο σημεία: το πρώτο είναι ότι απευθύνεται σε ένα σαφώς 
μικρότερο επενδυτικό κοινό, ενώ το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν όλα τα 
έξοδα που απαιτούνται για μια δημόσια εγγραφή. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται πολλές από τις θετικές συνέπειες της δημόσιας εγγραφής, 
ειδικότερα αν λάβει κανείς υπόψη τις τεράστιες διασυνδέσεις που μπορεί να 
παρέχει ο οποιοσδήποτε θεσμικός επενδυτής στην επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά όμως ακριβώς λόγω της εμπειρίας τους και της 
υψηλής κατάρτισης τους, είναι δυνατόν είτε να απαιτήσουν χαμηλότερη τιμή 
είτε να διεκδικήσουν περισσότερα δικαιώματα στην διαχείριση. Η επιλογή 
αυτή ενδείκνυται σε επιχειρήσεις που χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα 
κεφάλαια για την είσοδο τους στο χρηματιστήριο, επιθυμούν να 
υλοποιήσουν μακροπρόθεσμους στόχους. Για την ικανοποίηση 
βραχυπροθέσμων στόχων είναι προτιμότερη κάποια από τις προηγούμενες 
επιλογές, οι οποίες εξασφαλίζουν την διατήρηση του διαχειριστικού ελέγχου.

3.5. Leveraged ESOP (Employee Stock Ownership Plan):

Προτού παρατεθούν τα υπέρ και τα κατά της συγκεκριμένης επιλογής, 
κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ένας σύντομο ορισμός της. Η στρατηγική αυτή 
περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα- συνήθως κρατικής πρωτοβουλίας- πώλησης 
των μετοχών της εταιρίας στους υπαλλήλους της με δανειακά κεφάλαια. Αν 
γίνει μια συσχέτιση της επιλογής αυτής με την δημόσια εγγραφή θα 
παρατηρηθεί η διαφορά ότι το επενδυτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται 
περιορίζεται στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.

Η εταιρία από αυτή την λύση είναι δυνατόν να όχι μόνο να αποφύγει της 
δαπάνες της δημόσιας εγγραφής, αλλά και να επωφεληθεί κάποιων 
φορολογικών απαλλαγών που ενδεχομένως να υπάρχουν. Το βασικό 

μειονέκτημα που αντιμετωπίζεται στην περίπτωση αυτή είναι ότι η
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επιχείρηση οφείλει να παρέχει σημαντικές εγγυήσεις στο δανειστή, εφόσον η 
πρώτη είναι δυνατόν να αποδειχθεί μη επικερδής στην πορεία, κάτι το οποίο 
αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο για τον δεύτερο. Για αυτόν τον λόγο η επιλογή 
αυτή δεν ενδείκνυται καθόλου για τις επιχειρήσεις με αμφίβολη πορεία, ή με 
επιχειρήσεις που κινούνται σε κλάδους με μεγάλη κρίση. Στην περίπτωση 
αυτή είναι πιο χρήσιμη η λύση της πώλησης της εταιρίας, όπως αυτή 
αναλύεται στην επόμενη παράγραφο.

3.6. Πώληση της επιχείρησης:
Η επιχείρηση μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγει άμεσα έξω από τον 
επιχειρηματικό χώρο, ενώ παράλληλα οι ιδιοκτήτες της να λάβουν κάποιο 
ποσό από την πώληση. Βασικά μειονεκτήματα εδώ αποτελούν αφενός η 
πώληση της μετοχής σε χαμηλότερη τιμή από αυτήν που θα λάμβανε σε μία 
δημόσια εγγραφή και αφετέρου η απώλεια οποιοσδήποτε μελλοντικής 
απόδοσης της μετοχής, εφόσον έχει αλλάξει οριστικά η ιδιοκτησία της.

3.7. Venture Capital:
Πρόκειται για εταιρίες παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες 
ελπιδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν τα κεφάλαια για την 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Σαν εναλλακτική στρατηγική 
είναι ιδανική για επιχειρήσεις μικρού μεγέθους με μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης, αλλά και με στενότητα κεφαλαιακών πόρων.

Το βασικό πλεονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι η επιχείρηση 
αποφεύγει την πολυπλοκότητα και τα τεράστια έξοδα των διαδικασιών 
εισαγωγής, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να εξασφαλίσει την μακροχρόνια 
συμμετοχή των Venture Capitalists. Το τελευταίο συνεπάγεται και μια σειρά 
από οφέλη για την επιχείρηση, που αφορούν την πείρα, την εξειδίκευση και 
τις διασυνδέσεις των V.C. στον επιχειρηματικό χώρο.

Βασικό πρόβλημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση είναι η 
απαιτητικότητα των V.C. και η ενδεχόμενη προοπτική για μονιμοποίηση της 

συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης εις βάρος των αρχικών 
μετόχων της. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι V.C. αποκτούσαν 

σταδιακά τον έλεγχο της επιχείρησης έως ότου τον απέκτησαν 
ολοκληρωτικά. Εντούτοις εξακολουθεί να αποτελεί μια ελκυστική στρατηγική
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για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ούτε τα απαραίτητα κεφάλαια, αλλά 
ούτε και τα απαραίτητα προσόντα για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

3.8. Ιδιωτική τοποθέτηση:
Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για αναζήτηση νέων μετόχων εκτός 
κεφαλαιαγοράς. Αποτελεί την πλέον κατάλληλη στρατηγική για μια 

επιχείρηση η οποία δεν θεωρείται ώριμη να εισέλθει το χρηματιστήριο ή σε 
περίπτωση που η αγορά θα την αποδεχθεί δύσκολα. Ένα βασικό στοιχείο 
που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η επιχείρηση δεν απευθύνεται σε ένα ευρύ 
επενδυτικό κοινό του οποίου η προσφορά και η ζήτηση θα καθορίσουν την 
τιμή της μετοχής. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να συμβάλλει στον 
προσδιορισμό της τιμής, είτε σε ανώτερο, είτε σε κατώτερο επίπεδο από την 
τιμή που θα λάμβανε η επιχείρηση σε μια δημόσια εγγραφή, και να 
αποτελέσει για την στρατηγική αυτή είτε ένα πλεονέκτημα, είτε ένα 

μειονέκτημα αντίστοιχα. Ένα επιπλέον μειονέκτημα μπορεί να αποτελέσει η 
ενδεχόμενη χρονική καθυστέρηση που είναι δυνατόν να παρουσιαστεί τόσο 
κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης νέων μετόχων, όσο και κατά τη 
διαδικασία της μεταβίβασης αυτής καθαυτής.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ



4. ΠΟΣΟ ΕΤΟΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Αν η επιχείρηση μετά την εκτίμηση των στόχων της και των εναλλακτικών 
στρατηγικών που παρουσιάζονται για την επίτευξη τους, κρίνει ότι η 
εισαγωγή στο χρηματιστήριο είναι η καλύτερη επιλογή, οφείλει να προβεί σε 
μια αξιολόγηση των προσόντων της, και κατά πόσο αυτά την καθιστούν 
έτοιμη να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Αν η επιχείρηση δεν διαθέτει ακόμη 
την ωριμότητα που χρειάζεται, έτσι όπως αυτή ορίζεται από κάποια 
στοιχειώδη χαρακτηριστικά, κρίνεται σκόπιμη η προσωρινή αναβολή της 
εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, διαφορετικά η εσπευσμένη είσοδος της 
είναι δυνατόν να την οδηγήσει στην καταστροφή.

Αν και δεν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε επακριβώς ποια είναι 
τα απαιτούμενα προσόντα της επιχείρησης που συντελούν στην 
επιτυχημένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, εντούτοις είναι δυνατόν να 
γίνει αναφορά σε μερικά στοιχειώδη χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν, αν 
όχι να της προεξοφλήσουν την επιτυχία, τουλάχιστον να δημιουργήσουν 
σημαντικές πιθανότητες για την εξασφάλιση της. Αυτά συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:
• Προοπτικές ανάπτυξης και υψηλών κερδών. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

εκφραστεί μέσα από υψηλό ρυθμό αύξησης κερδών και από την θέση 
που κατέχει στον ιδιαίτερο κλάδο που δραστηριοποιείται, αλλά και στην 
αγορά γενικότερα. Είναι δυνατόν όμως να υπονοείται και από ένα ψηλό 
βαθμό καινοτομίας και τεχνολογικής εξέλιξης της επιχείρησης σε σχέση 
με τον κλάδο της, ανεξάρτητα αν έχει ψηλή κερδοφορία ή όχι.

• Εξωτερική εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω: Συνήθως επιχειρήσεις σε 
ισχυρούς κλάδους ή σε κλάδους με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, 
αποτελούν μια ελκυστική επένδυση για τους περισσότερους επενδυτές. 
Βασικό παράγοντα αποτελεί επίσης και η παρελθούσα πορεία της 
εταιρίας στον όποιο κλάδο κινείται και κατά πόσο μέσα από αυτήν η 
επιχείρηση έχει κατορθώσει να δημιουργήσει αλλά και να εδραιώσει μια 

αξιόλογη και δυναμική εικόνα στους υποψήφιους επενδυτές.
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• Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. Η αγορά 
κατά κανόνα θα αντιδράσει πιο ευνοϊκά σε μια εταιρία που έχει 
καθιερωθεί για την ποιότητα που προσφέρει, παρά σε μια εταιρία 
αμφιβόλων ποιοτικών προδιαγραφών.

• Συγκεκριμένη αποστολή και διαυγή κατεύθυνση. Είναι προτιμότερο για μια 
επιχείρηση να προσηλώνεται σε μακροχρόνιους στόχους, να φροντίζει να 
εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές και να εξασφαλίζει τα κατάλληλα 
μέσα για την υλοποίηση τους. Αν η επιχείρηση δεν παρουσιάσει ένα 
τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης με ξεκάθαρες διαδικασίες υλοποίησης του, 
θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στην προσέλκυση επενδυτών.

• Μέγεθος της εταιρίας: Αν και μια μικρή επιχείρηση είναι πιθανό να 
τραβήξει το επενδυτικό ενδιαφέρον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι 
αυτές που κατά κύριο λόγο μειώνουν τον κίνδυνο της επένδυσης. 
Άλλωστε και τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα-ανάδοχοι δείχνουν ιδιαίτερη 
προτίμηση στις μεγαλύτερου μεγέθους δημόσιες εγγραφές λόγω της 
αυξημένης προμήθειας που λαμβάνουν.

• Ικανή διοίκηση. Το πιαηθςθπίθηί πρέπει να διακρίνεται για την ευελιξία 
του, ειδικότερα σε θέματα εκπροσώπησης της επιχείρησης προς το κοινό, 
να έχει αξιόλογη εμπειρία και να λειτουργεί προς όφελος της 
μακροχρόνιας εξέλιξης της επιχείρησης και όχι χάριν της ικανοποίησης 
βραχυπροθέσμων στόχων.

• Αποτελεσματικά συστήματα των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης. Η 
ενδεχόμενη εισαγωγή της εταιρίας στην κεφαλαιαγορά προϋποθέτει την 
ύπαρξη άρτια οργανωμένων λογιστικών και πληροφοριακών 
συστημάτων, καθώς και συστήματος εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που πρόκειται να 
αντιμετωπίσει.

• Οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της επιχείρησης: Πριν από την 

δημόσια εγγραφή, όλες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες για την 
πραγματοποίηση της αποτελούν ένα χρονοβόρο στάδιο για την 

επιχείρηση. Αν η εταιρία διαθέτει ένα ικανό σώμα συμβούλων για την 
γρήγορη και αποτελεσματική καθοδήγηση της, δεν θα συναντήσει 
πρόβλημα κατά την είσοδο της στην κεφαλαιαγορά. Διαφορετικά είναι
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πιθανό η επιχείρηση να αντιμετωπίσει διαδικαστικά και γραφειοκρατικά 
προβλήματα, που ενδεχομένως να την αναγκάσουν να αναβάλλει την 
δημόσια εγγραφή, κάτι που θα της κόστιζε όχι σε χρήμα αλλά και σε φήμη 
και πελατεία.

• Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος: Ένας άρτιος προγραμματισμός για την 
εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο, έχει τεράστια 
σημασία για την επιτυχή έκβαση της. Αυτό που έχει πρωτεύουσα 
σημασία είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου. Ένα 
δεύτερο αλλά εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί η κατάθεση ενός 
ολοκληρωμένου και πλήρους φακέλου εισαγωγής, έτσι ώστε να εξεταστεί 
όσο το δυνατόν συντομότερο από τα Διοικητικά Συμβούλια του 
Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον το χρονοδιάγραμμα 
θα πρέπει να είναι ευέλικτο, διότι είναι δυνατόν να εμφανιστούν διάφοροι 
απρόβλεπτοι παράγοντες.

• Προσοχή στην διάρθρωση του σχήματος των αναδοχών: Δεδομένου ότι η 

προώθηση της μετοχής γίνεται μέσω των αναδοχών τραπεζών ή 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, είναι απαραίτητο για την επιχείρηση να 
έχει συνθέσει ένα αποτελεσματικό σχήμα, ικανό να προεξοφλήσει τόσο 
την επιτυχία της δημόσιας εγγραφής, όσο και την μετέπειτα ομαλή πορεία 
της μετοχής.

• Συμπεριφορά της μετοχής μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο: Αυτό 
ίσως και να αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για μια επιτυχημένη 
εισαγωγή. Δεδομένου ότι η επιχείρηση εισάγει τις μετοχές τις στο 
χρηματιστήριο με σκοπό την μελλοντική άντληση κεφαλαίων για τη 
χρηματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων, η μετοχή της θα πρέπει 
να αντανακλά την δυναμικότητα της εταιρίας. Μόνο έτσι θα μπορέσει να 
προεξοφλήσει την θετική ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού σε 
διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου. Ο συγκεκριμένος παράγοντας λόγω της 
τεράστιας σημασίας του, αναλύεται πιο εκτεταμένα σε κάποια από τις 

ακόλουθες παραγράφους.

Είναι προφανές ότι η είσοδος της επιχείρησης στην κεφαλαιαγορά αν 
και μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή άντλησης κεφαλαίων εντούτοις 
δεν ενδείκνυται για όλες τις επιχειρήσεις. Κρίνεται αναγκαίο για την εταιρία,
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πριν αυτή προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, να εκτιμήσει τα προσόντα της 
και τις ικανότητες της και να τις εκμεταλλευτεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο, 
έτσι ώστε να επιτύχει τον στόχο της.
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5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.
Όπως προαναφέρθηκε, η συμπεριφορά της μετοχής μετά την εισαγωγή της 
στο χρηματιστήριο, αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα της 
επιτυχημένης εισαγωγής της εταιρίας στο χρηματιστήριο. Δεδομένου ότι ο 
σκοπός της εισαγωγής είναι η άντληση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση 
μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης, η τιμή της στο 
Χρηματιστήριο οφείλει να διαγράφει μια ομαλή πορεία, αφενός για να είναι 
συμβατή με την εξέλιξη των οικονομικών της μεγεθών και αφετέρου για να 
αποκτήσει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.

Η πορεία της μετοχής μετά την εισαγωγή της σο Χρηματιστήριο 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι 
οι ακόλουθοι:

• Εάν οι μετοχές αγοράστηκαν από επενδυτές με μακροχρόνιους 

επενδυτικούς ορίζοντες ή από επενδυτές που θα ρευστοποιήσουν τις 
μετοχές τους μόλις πραγματοποιηθούν κάποια κέρδη.

• Εάν δεν ικανοποιήθηκε η ζήτηση από σημαντικούς επενδυτές, έτσι ώστε 
οι τελευταίοι να συνεχίσουν να αγοράζουν και μετά την είσοδο των 
μετοχών στο Χρηματιστήριο.

• Εάν η τιμή εισαγωγής της μετοχής είναι ελκυστική και ρεαλιστική, ώστε 
να αποδώσει κέρδη στους επενδυτές στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

• Εάν το κλίμα του Χρηματιστηρίου και του οικονομικού περιβάλλοντος 
γενικότερα είναι ευνοϊκό.

• Εάν οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας έχουν πρόθεση μετά την εισαγωγή 
της εταιρίας στο Χρηματιστήριο να ρευστοποιήσουν μέρος των μετοχών 
που έχουν στην κατοχή τους.

Μόλις η τιμή της μετοχής σταθεροποιηθεί σε κάποιο επίπεδο, είναι δυνατόν 
να την επηρεάσουν διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως:

• Το κλίμα της αγοράς και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος.

• Η πορεία των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρίας.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη της η εταιρία μπορεί να προβεί σε 

διάφορες ενέργειες προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία της μετοχής
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της και να προσπαθεί να επαληθεύει τις προσδοκίες του επενδυτικού
κοινού, ελέγχοντας την όσο είναι δυνατόν. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:
• Με την σωστή επιλογή σχήματος αναδοχών και σωστή στρατηγική 

marketing, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επιτύχει την τοποθέτηση των 
μετοχών της σε χαρτοφυλάκια με μακροπρόθεσμους ορίζοντες.

• Με παρουσιάσεις σε εγχώριους και ξένους επενδυτές, όχι μόνο πριν 
αλλά και μετά την αύξηση.

• Με την απρόσκοπτη παροχή πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό, 
και με την παρότρυνση χρηματιστηριακών εταιριών να παρουσιάζουν 
την εταιρία σε χρηματιστηριακές μελέτες.

• Με την παρουσίαση μιας συντηρητικής πολιτικής προς τα έξω, έτσι ώστε 
να είναι σε θέση να υλοποιήσει τους στόχους που έχει ανακοινώσει στο 
επενδυτικό κοινό. Με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιάσει μια αξιόπιστη 
εικόνα και θα της δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει την εμπιστοσύνη, την 
εκτίμηση και το σεβασμό των επενδυτών.
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6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Η εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο προϋποθέτει μια 
σειρά χρονοβόρων ενεργειών, τις οποίες δεν θα τις πραγματοποιήσει η ίδια 
η εταιρία από μόνη της, αλλά σε συνεργασία με τον Σύμβουλο έκδοσης και 
τον κύριο ανάδοχο. (Είναι δυνατόν ο σύμβουλος έκδοσης να είναι 
ταυτόχρονα και ανάδοχος). Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται με 
συντομία οι αρμοδιότητες και των δύο.

6.1. Ο ρόλος του συμβούλου έκδοσης:
1. Ανάλυση των στοιχείων της εταιρίας και του κλάδου, και παράλληλη 

παρουσίαση τους στους λοιπούς αναδόχους, στις αρμόδιες αρχές και 
στους υποψήφιους επενδυτές.

2. Συντάσσει το ενημερωτικό δελτίο και αναλαμβάνει την υποβολή του στην 
επιτροπή κεφαλαιαγοράς για έγκριση.

3. Παρακολουθεί τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου έως ότου αυτή 
ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα συντονίζει τις ενέργειες των νομικών και 
οικονομικών συμβούλων της εταιρίας.

4. Υποβάλλει πρόταση στην εταιρία για την οργάνωση του ομίλου 
αναδοχών, την μηχανογράφηση των στοιχείων της δημόσιας εγγραφής 
καθώς και για τους ανεξάρτητους ελεγκτές.

5. Διαπραγματεύεται με τον υποψήφιο όμιλο αναδοχών.
6. Ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τον οικονομικό τύπο για την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει την ανάλογη προώθηση του 
σε θεσμικούς επενδυτές.

7. Καταρτίζει τη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του ομίλου αναδοχών.
8. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και υποστήριξη της εταιρίας μετά την 

εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

6.2. Ο ρόλος του κυρίου αναδόχου:

1. Συνεργάζεται με τον σύμβουλο έκδοσης καθ’ όλη την διάρκεια της 
διαδικασίας έκδοσης.

2. Αναθέτει τον νομικό, οικονομικό και λογιστικό έλεγχο σε ανεξάρτητους 
ελεγκτές, ενώ παράλληλα τους καθοδηγεί.
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3. Ελέγχει το ενημερωτικό δελτίο πριν από την κατάθεση του στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Συνεργάζεται με τον σύμβουλο έκδοσης για την διαμόρφωση του ομίλου 
αναδοχών.

5. Προσδιορίζει σε συνεργασία με την εταιρία την τιμή διάθεσης των 
μετοχών στο επενδυτικό κοινό.

6.3. Επιλογή ανάδοχου τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
(underwriter)

Η λειτουργία του ανάδοχου είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική, επειδή 
η σχέση του με την εταιρία δεν σταματά μετά την είσοδο της στο 
χρηματιστήριο. Επίσης, επειδή λειτουργεί είτε ως “διαφημιστής” είτε ως 
“εγγυητής” της εταιρίας προς τους υποψηφίους επενδυτές, κρίνεται 
απαραίτητο να διαθέτει κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Αυτά συνοψίζονται 
στα ακόλουθα:

• Ισχυρή φήμη και όνομα στο χώρο του. Όσο πιο γνωστοποιημένες είναι οι 
υπηρεσίες του, τόσο ενισχύεται η εικόνα της επιχείρησης για τρεις 
λόγους: Πρώτον: αποκτά περισσότερο prestige, δεύτερον: ο κύκλος 
των υποψηφίων επενδυτών μεγαλώνει μέσα από τις διασυνδέσεις του 
αναδόχου και τρίτον: οι επενδυτές αποκτάνε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
στην εταιρία.

• Εμπειρία. Η προηγούμενη εμπειρία του ιδρύματος ή της τράπεζας ως 
ανάδοχος, ειδικότερα σε εταιρίες του ιδίου κλάδου, ή ακόμη και σχετικού 
μεγέθους, συνεπάγεται και την γνώση του πάνω στον πιο 
αποτελεσματικό προσδιορισμό τιμής της μετοχής.

• Ευελιξία στο ζήτημα της τιμής της εισαγωγής: Υπάρχουν αρκετοί 
ανάδοχοι οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι στις αποφάσεις τους σχετικά με το 
ρίσκο αναδοχής που αναλαμβάνουν, με αποτέλεσμα να αποδέχονται πιο 
ρεαλιστικές τιμές. Αυτό έχει τεράστια σημασία για την εταιρία, δεδομένου 

ότι αρκετοί ανάδοχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα της 
τιμής, επιδιώκοντας χαμηλές τιμές, αφενός για να μειώνεται το ρίσκο της 

αναδοχής και αφετέρου για να μπορέσει ο ίδιος ο ανάδοχος να αγοράσει
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μετοχές στην δημόσια εγγραφή και στη συνέχεια να τις πουλήσει σε 
πολύ υψηλότερες τιμές και να επιτύχει ψηλά κέρδη.

• Ικανότητα παροχής επαρκούς πληροφόρησης για την εταιρία. Εφόσον η 
ανάδοχος τράπεζα ή ίδρυμα λειτουργεί πολλές φορές ως μεσάζοντος 
ανάμεσα στην εταιρία και στο επενδυτικό κοινό, είναι σημαντικό να 
παρέχει στο δεύτερο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρώτη. 
Αν η πληροφόρηση που παρέχει είναι έγκυρη, ολοκληρωμένη και με 
χρονική συνέπεια, τότε και η ανταπόκριση των επενδυτών θα είναι 
μεγαλύτερη.

• Ικανότητα παροχής συμβουλών. Επειδή, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η 
σχέση του ανάδοχου ιδρύματος με την εταιρία δεν σταματάει με την 
είσοδο της επιχείρησης στο χρηματιστήριο, αντίθετα έχει μακροχρόνιο 
χαρακτήρα, καλείται να παίξει ένα ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου 
γι’ αυτήν. Ειδικότερα μπορεί να κάνει διάφορες επενδυτικές προτάσεις, 
προτάσεις για επιπλέον χρηματοδότηση, ή ακόμη και να της προσφέρει 
σημαντικές πληροφορίες για την στάση του επενδυτικού κοινού απέναντι 
στην εταιρία.

• Ικανότητα δημιουργίας αγοράς και διατήρησης της. Μέσα στις λειτουργίες 
του ανάδοχου ιδρύματος ως μεσολαβητή, είναι να κάνει προσφορές στην 
εταιρία για πώληση ή αγορά μετοχών σε συγκεκριμένες τιμές, ούτως 
ώστε να διατηρείται σε ψηλά επίπεδα το επενδυτικό ενδιαφέρον. 
Αντίθετα η εταιρία δεν θα έχει μια σταθερή μετοχική βάση ή κάποια 
αγορά στην οποία να απευθύνεται με επιτυχία.

• Ύπαρξη δικτύου διάθεσης μετοχών: Αυτό συνδέεται άμεσα με την 
ικανότητα δημιουργίας αγοράς, αν ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να 
υπάρχουν ανάδοχοι-τράπεζες που θα διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο, ικανό 
να εξασφαλίσει εύκολη πρόσβαση στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

• Ύπαρξη δικτύου θεσμικών επενδυτών: Ο ανάδοχος που διαθέτει δίκτυο 
και πρόσβαση σε σημαντικούς θεσμικούς επενδυτές, αποτελεί ένα 
ισχυρό πλεονέκτημα της εταιρίας τόσο κατά την διαδικασία εισαγωγής 
της στο Χρηματιστήριο, όσο και για την μετέπειτα πορεία της.

• Χρηματιστηριακή παρακολούθηση της εταιρίας μετά την εισαγωγή των 

μετοχών στο χρηματιστήριο: Η εταιρία θα πρέπει να έχει προβλέψει την
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συμμετοχή στο δίκτυο των αναδοχών και χρηματιστηριακών εταιριών, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της 
εταιρίας μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

Συμπερασματικά θα αναφέρουμε, ότι πολύ προτού αρχίσει επίσημα η 
διαδικασία που περιγράφηκε πρωτύτερα, πρέπει να έχει ήδη γίνει μια 
βολιδοσκόπηση από την εταιρία για να ελέγξει και να διαπιστώσει με ποια 
τράπεζα ή ποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να δημιουργήσει μια 
αρμονική, επιτυχημένη και μακρόχρονη συνεργασία.
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7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Η εταιρία καλείται να συντάξει ένα αρχικό ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο 
θα υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να το κρίνει ως κατάλληλο 
ή όχι για την πληρότητα και την εγκυρότητα της ενημέρωσης που προσφέρει 
στο επενδυτικό κοινό. Η σύνταξη του φυλλαδίου αποτελεί μια ομαδική 
προσπάθεια της διοίκησης, του αναδόχου ιδρύματος, και των νομικών και 
οικονομικών συμβούλων της επιχείρησης. Παρουσιάζει όμως την εξής 
αντίφαση: εφόσον απευθύνεται σε υποψήφιους επενδυτές, πρέπει να 
παρουσιάζει μια ικανοποιητική εικόνα. Η "ωραιοποίηση” της εικόνας της 
όμως, οφείλει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η οποία ζητά την πλήρη αποκάλυψη της κατάστασης της 
εταιρίας. (Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο 
παραθέτονται στο παράρτημα). Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι η 
επιχείρηση δεν πρέπει να παρουσιάσει μόνο τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα 
σημεία της, χάριν της προστασίας των υποψηφίων επενδυτών της. Ο λόγος 
αυτός, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο φυλλάδιο πρέπει να 
περιλαμβάνεται ένα πλήθος πληροφοριών, καθιστούν την διαδικασία 
συμπλήρωσης του επίπονη και χρονοβόρα.

Μαζί με το φυλλάδιο στην αίτηση συμπεριλαμβάνει και ένα έντυπο με 
συμπληρωματική πληροφόρηση, όπως το είδος της συμφωνίας με το 
ανάδοχο ίδρυμα, εργασιακά συμβόλαια, συμφωνίες με προμηθευτές, κ.α.

Αφού η αίτηση κατατεθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ελέγχει και 
μέσα σε διάστημα δύο ως τεσσάρων εβδομάδων (waiting period) απαντά με 
μια επιστολή στην επιχείρησης για την αποδοχή της αίτησης και την 
ενδεχόμενη διόρθωση του περιεχομένου του φυλλαδίου.

Μετά την αποδοχή της αίτησης, η εταιρία μπορεί να συντάξει ένα 
δεύτερο επίσημο φυλλάδιο στο οποίο να αναγράφεται η τιμή της μετοχής. Σε 
περίπτωση που η διάθεση των μετοχών πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών, 
η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να στείλει δεύτερο φυλλάδιο παρά 
μόνο τις συμπληρωματικές πληροφορίες του χρονικού αυτού διαστήματος. 

Αν δεν σταλεί δεύτερο φυλλάδιο, η εταιρία υποχρεούται να έχει ορίσει την 
τιμή της μετοχής, τουλάχιστον τρεις μέρες πριν την επίσημη 
διαπραγμάτευσης τους.
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Στην ακόλουθη παράγραφο θα γίνει ενδεικτικά μία σύντομη περιγραφή 
των περιεχομένων του ενημερωτικού φυλλαδίου της εταιρίας Minoan Lines 

που διατίθεται στους υποψήφιους επενδυτές.
1. Στοιχεία της έκδοσης

• Ο αριθμός των μετοχών πριν από την έκδοση

• Ο αριθμός των μετοχών που διατίθεται στο επενδυτικό κοινό, καθώς 
και το ποσοστό των μετοχών που διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση 
και με δημόσια εγγραφή

• Η ονομαστική αξία της μετοχής και η τιμή διάθεσης της μετοχής

• Ο δείκτης Τιμή διάθεσης / Λογιστική αξία της μετοχής για τις δύο 
προηγούμενες χρήσεις

• Ο δείκτης Τιμή διάθεσης / Κέρδη ανά μετοχή προ φόρων και αμοιβών 

Δ.Σ. για τις δύο προηγούμενες χρήσεις

• Ο δείκτης Τιμή διάθεσης μετοχής / Κέρδη ανά μετοχή μετά από 
φόρους και αμοιβές Δ.Σ. για τις δύο προηγούμενες χρήσεις

• Τα έσοδα έκδοσης από την ιδιωτική τοποθέτηση και την δημόσια 

εγγραφή
• Η μονάδα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο

• Ο συντονιστής κύριος ανάδοχος, ο κύριος ανάδοχος και οι λοιποί 
ανάδοχοι και ο σύμβουλος έκδοσης

2. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας καθώς και 
όλα τα σχόλια που κρίνονται απαραίτητα για την κατανόηση τους από τους 
υποψήφιους επενδυτές
3. Πληροφορίες για την σύνταξη του ενημερωτικού φυλλαδίου και τους 
ελεγκτές της εταιρίας
4. Αύξηση του κεφαλαίου και διαδικασία διάθεσης νέων μετοχών

• Γενικά στοιχεία έκδοσης

• Διαδικασία διάθεσης νέων μετοχών

• Ανάδοχοι - Δαπάνες έκδοσης

• Προορισμός των νέων κεφαλαίων

5. Δικαιώματα μετόχων
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• Γενικά (Ευθύνες, προνόμια προτίμησης -αν υπάρχουν-, δικαίωμα ψήφου
και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, πληρωμή μερισμάτων, κ.α.)

• Φορολογία μερισμάτων
6. Πληροφορίες για την εταιρία

• Γενικές πληροφορίες

• Ιστορικό της εταιρίας

• Περιγραφή αντικειμένου εργασιών
- Δρομολόγια εσωτερικού
- Δρομολόγια εξωτερικού
- Εμπορική εκμετάλλευση στόλου
- Τα έσοδα της εταιρίας σε ξένο νόμισμα ως παράγοντας προστασίας 

από συναλλαγματικούς κινδύνους
- Εποχικότητα εσόδων

• Δίκτυο πωλήσεων

• Πάγια περιουσιακά στοιχεία
- Αύλα αγαθά
- Οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις
- Πλοία
- Εξέλιξη Λογιστικής αξίας παγίων
- Αγοραία αξία / ασφάλειες / υποθήκες στόλου

• Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου

• Ίδια κεφάλαια - Λογιστική αξία μετοχής

• Μέτοχοι

• Διοίκηση - Διεύθυνση εργασιών
• Συμμετοχές μελών του Δ. Σ. στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών

• Οργανόγραμμα εταιρίας

• Προσωπικό
• Επενδύσεις της τελευταίας πενταετίας

7. Στοιχεία κλάδου - Η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία

• Γ ενικά στοιχεία κλάδου

• Λειτουργικό πλαίσιο ελληνικής ακτοπλοΐας (Ορισμός Ελληνικής

ακτοπλοΐας, όριο ηλικίας, σχέσεις πολιτείας - ακτοπλοΐας)

• Τύποι εταιριών και πλοίων
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• Ιδιαιτερότητες του κλάδου
• Η διεθνής αγορά Ελλάδας Ιταλίας
• Η παρουσία των Μινωικών γραμμών στην επιβατηγό ναυτιλία

8. Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας

• Δραστηριότητα - Κύκλος εργασιών
• Λογαριασμοί εκμετάλλευσης - Αποτελέσματα χρήσεων

• Χρηματοοικονομικές δαπάνες

• Διάθεση των προ αποσβέσεων κερδών

• Ανάλυση οικονομικής κατάστασης & ανάλυση υποχρεώσεων προς

τράπεζες

• Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων

• Πίνακας ταμειακών ροών
• Οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους της εισαγωγής

• Μεταβολές στα μεγέθη της εταιρίας από την αναπροσαρμογή της

συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής
9. Συνδεδεμένες εταιρίες

• Συνδεμένες εταιρίες με τις Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
- Θυγατρικές εταιρίες
- Συγγενείς εταιρίες
- Κοινοπραξία Α.Ν.Ε. Μινωικές Γ ραμμές - Α.Ν.Ε. Γ ραμμές Στρίντζη

• Διεταιρικές συναλλαγές
10. Προβλέψεις εργασιών και αποτελεσμάτων για την τρέχουσα χρήση

• Προβλέψεις εταιρίας

• Παραδοχές προβλέψεων
• Ενοποιημένες προβλέψεις του ομίλου για το 1998

11. Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές
12. Πολιτική μερισμάτων
13. Τιμή διάθεση της μετοχής

• Γενική αξιολόγηση, στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για τον 

προσδιορισμό τιμής και τον αριθμό στάθμισης των μετοχών

• Σχέση τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) για την 
προηγούμενη πενταετία

14. Παράρτημα
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• Βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή
• Δικαστικές εκκρεμότητες

• Οικονομικές καταστάσεις Μινωικών Γραμμών για την προηγούμενη
πενταετία

• Οικονομικές καταστάσεις συνδεμένων εταιριών για την προηγούμενη

πενταετία

Από τα προαναφερθέντα εύκολα διαπιστώνεται η ανάγκη παράθεσης 
όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την εταιρία, αλλά και τις 
συνδεμένες με αυτήν εταιρίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απαιτούμενη διαφάνεια για τους υποψήφιους επενδυτές. Ενδεικτικά θα 
αναφερθούν κάποια σημεία, όχι απαραίτητα χρηματοοικονομικής φύσεως 

και αναγκαιότητα αναφοράς τους.
Πιο συγκεκριμένα για την δεδομένη εταιρία κρίνεται σκόπιμο να 

παρατεθούν με την απαραίτητη ανάλυση όλες οι συναλλαγές της εταιρίας 
σε ξένο νόμισμα, εφόσον αυτές υπάρχουν και κρίνονται σημαντικές. Οι 
ενδεχόμενες αλλαγές στις εκάστοτε συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι 
παράγοντες που θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά αυτές τις συναλλαγές 
και οι υποψήφιοι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν την έκταση στην οποία 
θα επηρεαστούν.

Οι διάφορες δικαστικές εκκρεμότητες της εταιρίας, για τις οποίες ο 
κάθε επενδυτής χρειάζεται να είναι ενήμερος, δημοσιεύεται κατόπιν 
υποχρέωσης από τη νομοθεσία, η οποία αποσκοπεί αφενός στην 
προστασία των επενδυτών και αφετέρου στην εξασφάλιση της διαφάνειας 
των συναλλαγών.

Παρατηρείται επίσης ότι περιγράφονται οι κύριες δραστηριότητες της, 
όπως τα δρομολόγια στην Ιταλία, προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και για το 
ποσοστό συμμετοχής των κυριοτέρων δραστηριοτήτων της εταιρίας στον 
κύκλο εργασιών της.

Η παράθεση των οικονομικών στοιχείων για την προηγούμενη 

πενταετία είναι χρήσιμη για τον επενδυτή, ο οποίος θα διαπιστώσει την 
πορεία που είχε διαγράψει η επιχείρηση στο παρελθόν. Ενδεχόμενες
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διακυμάνσεις δημιουργούν αμφιβολίες στους επενδυτές, ενώ αντίθετα μια 
πορεία σταθερά ανοδική δημιουργεί σαφώς καλύτερες εντυπώσεις.

Τέλος η παρουσίαση των προβλέψεων για την επόμενη χρήση είναι 
απαραίτητη, αφενός για την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τα 
μελλοντικά επενδυτικά σχέδια της εταιρίας γενικότερα και αφετέρου για να 
φανεί η αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την δημόσια 
εγγραφή.
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8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
Όπως θα έχει διαπιστωθεί από τα προαναφερθέντα, η προετοιμασία για την 
εισαγωγή της εταιρίας αποτελεί μια οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια, 
στην οποία συμμετέχουν ενεργά τόσο οι οικονομικοί όσο και οι νομικοί 
σύμβουλοι της επιχείρησης. Λόγω της κρίσιμης σημασίας που έχει η ορθή, 
συντονισμένη και συνεπή προετοιμασία, κρίνεται σκόπιμο για την εταιρία να 

στελεχώσει τα αντίστοιχα τμήματα με μεγάλη προσοχή.
Πιο συγκεκριμένα, οι νομικοί σύμβουλοι οφείλουν να γνωρίζουν 

λεπτομερώς τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία του 
χρηματιστηρίου, και αν είναι δυνατόν να έχουν εμπειρία σε εταιρίες 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Επίσης, οφείλουν να προβούν σε πλήρη 
έλεγχο των νομικών υποθέσεων της εταιρίας, έτσι ώστε σε περίπτωση που 
υπάρχει κάποια εκκρεμότητα η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
εισαγωγή της στο χρηματιστήριο να φροντίσουν να την τακτοποιήσουν, ή 
ακόμη και να αναβάλουν την εισαγωγή αν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Η υποχρεώσεις των νομικών συμβούλων όμως δεν σταματάνε εκεί. 
Μετά την κατάθεση της αίτησης, η εταιρία χρειάζεται μια αναδιοργάνωση ως 
προς την δομή της για την απλοποίηση των συναλλαγών της. Για 
παράδειγμα όταν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με κοινή ιδιοκτησία, 
θεωρούνται απαραίτητες κάποιες ενέργειες που να συμβάλλουν στην 
δημιουργία ενός ενιαίου νομικού προσώπου.

Τέλος, και εφόσον η βασική απαίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
είναι η αποκάλυψη όλων των απαραιτήτων πληροφοριών, η επιχείρηση με 
τη βοήθεια των νομικών συμβούλων της πρέπει να προβεί στην 
παρουσίαση όλων των εργασιακών, και μη, συμβολαίων, με τέτοιο τρόπο 
ώστε οι όροι τους να είναι ευδιάκριτοι και αυταπόδεικτοι, χωρίς οποιαδήποτε 
απόκρυψη μέρους του περιεχομένου τους. Και τέλος να αποφασίσουν την 
αναθεώρηση του ισολογισμού, αν θεωρήσουν ότι η υπάρχουσα μορφή του 
δεν αποδεικνύει άμεσα την νομική ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρίας.

Οι δραστηριότητες των ορκωτών λογιστών έχουν την ίδια 

σημαντικότητα με αυτές των νομικών συμβούλων. Και αυτό γιατί στο 
φυλλάδιο που συντάσσεται στην αρχή εκτός από τις οικονομικές 
καταστάσεις που απαιτούνται (τις οποίες και καταρτίζουν), ζητείται ο
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σχετικός έλεγχος αυτών από ορκωτούς λογιστές. Η εταιρία οφείλει να κάνει 
τακτικούς ελέγχους για τις χρήσεις πριν την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο 
για δύο λόγους: Πρώτον: στοιχεία του ισολογισμού, όπως τα αποθέματα 
δεν γίνεται να ελεγχθούν εκ των υστέρων και δεύτερον: ο έλεγχος σε 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (π.χ. διετής ή τριετής) είναι χρονοβόρος. 
Μια σωστή προετοιμασία από την πλευρά της επιχείρησης είναι δυνατόν να 
μειώσει κατά πολύ τον χρόνο αναμονής της εταιρίας, εφόσον τα στοιχεία 
που καλείται να ελέγξει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδεικνύονται πολύ 
πιο εύκολα και γρήγορα.

Εκτός όμως από τη συμβολή τους στην κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων, στην διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων και στην σύνταξη του 
φυλλαδίου, οι ορκωτοί λογιστές φροντίζουν να στείλουν στην ανάδοχο 
τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μια σχετική επιστολή για τα 
αποτελέσματα του ελέγχου, η οποία να εξασφαλίζει το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Θα θέλαμε να κλείσουμε εδώ κάνοντας ένα πολύ κρίσιμο σχόλιο. Η 
επιλογή των προσώπων και της αναδόχου τράπεζας, που περιγράφηκαν 
στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να βασίζεται σε δύο βασικά 
κριτήρια: Πρώτον: Πολύ καιρό πριν την εισαγωγή της εταιρίας στο 
χρηματιστήριο (και αναφερόμαστε σε διάστημα ετών), πρέπει να έχει 
φροντίσει να συλλέξει πληροφορίες για τα υποψήφια άτομα ή τράπεζες. 
Δεύτερον: Πέρα από τα τυπικά προσόντα που θα εξετάσει, θα πρέπει 
διαπιστώσει αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα συνεργασίας 
ανάμεσα σ’ αυτήν και τους υποψήφιους συνεργάτες της. Τα τυπικά 
προσόντα δεν αρκούν για μια επιτυχημένη συνεργασία, και χωρίς αυτήν την 
συνεργασία η εταιρία δεν θα μπορέσει να καταφέρει να εκπληρώσει με 
επιτυχία την πορεία της προς το χρηματιστήριο.
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9. ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμφωνίας με τις ανάδοχους τράπεζες και η κάθε 
εταιρία επιλέγει τον κατάλληλο, ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θέσει. Αν 
και στην Ελλάδα βρίσκεται μόνο ένας σε ισχύ, ενημερωτικά θα τους 
αναφέρουμε όλους ενδεικτικά.

• Συμφωνία κατά την οποία η ανάδοχος τράπεζα συμφωνεί να αναλάβει τη 

διάθεση όλου του πακέτου του μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή, με την 
υποχρέωση να αγοράσει η ίδια οποιαδήποτε ποσότητα από αυτές 
παραμείνει αδιάθετη.

• Συμφωνία κατά την οποία η εν λόγω τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, δεν αγοράζει τις μετοχές, αλλά αναλαμβάνει τη διάθεση τους 
προς το επενδυτικό κοινό, με την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε 
“δυνατή προσπάθεια" (Best-efforts commitment) για την πώληση τους. 
Διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής για τις μετοχές που θα μείνουν τελικά 
αδιάθετες. Η προμήθεια της τράπεζας σε αυτή τη συμφωνία καθορίζεται 
αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που πουλήθηκαν. Σε τέτοιου 
είδους συμφωνίες συνήθως καθορίζεται ένα κατώτατο όριο μετοχών που 
πρέπει να πουληθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν 
πραγματοποιηθούν αυτοί οι όροι η όλη διάθεση των μετοχών 
ακυρώνεται. Ουσιαστικά οι επενδυτές λαμβάνουν αρχικά ένα δικαίωμα 
αγοράς που μπορούν να το εξασκήσουν, αφού ικανοποιηθεί το 
απαιτούμενο κατώτατο όριο διάθεσης.

• Συμφωνία, “all or none”, σύμφωνα με την οποία αν δεν πουληθούν όλες 

ο μετοχές η τράπεζα ακυρώνει και την διάθεση αυτών που πουλήθηκαν, 
με την απαραίτητη επιστροφή χρημάτων φυσικά.

• Συμφωνία για πώληση ενός ποσοστού των διαθέσιμων μετοχών, και 
μόνο κατά το υπόλοιπο ποσοστό να διατεθεί σύμφωνα με την Best- 
efforts

• Συμφωνία “Green Shoe”, κατά την οποία η ανάδοχος τράπεζα δικαιούται 
να αγοράσει ένα πρόσθετο ποσοστό μετοχών στην τιμή της αρχικής 

συμφωνίας. Το δικαίωμα αυτό κατά κανόνα εξασκείται όταν η αγοραία 
τιμή είναι μεγαλύτερη από την τιμή διαπραγμάτευσης, όπως αυτή είχε 
καθοριστεί στην αρχική συμφωνία.
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Ο τρίτος και ο τέταρτος τύπος από τις συμφωνίες που περιγράφηκαν 
μπορούν να θεωρηθούν ως παραλλαγές της Best-Efforts. Στην Ελλάδα 
όμως χρησιμοποιείται μόνο ο πρώτος, βάση του νόμου.

Το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προαναφερθέντων συμφωνιών που 
θα επιλέξει η εταιρία εξαρτάται: από την αβεβαιότητα που επικρατεί στην 
αγορά, όσο πιο μεγάλη η αστάθεια που τη χαρακτηρίζει, τόσο παρουσιάζει 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον η συμφωνία best-efforts και οι παραλλαγές της. 
Αυτό ισχύει γιατί οι επενδυτές εκτός από το δικαίωμα αγοράς, έχουν την 
επιβεβαίωση ότι σε περίπτωση μεγάλης υποτίμησης της μετοχής μπορούν 
να επιστρέφουν την μετοχή πίσω στην εταιρία. Αντίθετα όταν η αβεβαιότητα 
της αγοράς, ή του κλάδου, είναι σχετικά μικρή, ή όταν η εταιρία είναι μεγάλη 
σε μέγεθος, δείχνει προτίμηση στις συμφωνίες αγοράς όλου του πακέτου 
από την ανάδοχο τράπεζα.

38



10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Εφόσον η εταιρία εττιλέξει τον σύμβουλο έκδοσης και τον κύριο ανάδοχο, θα
πρέπει, με την παράλληλη συνεργασία τους πάντα, να προχωρήσει σε
κάποιες ενέργειες και με μια συγκεκριμένη χρονική σειρά. Αυτές
περιγράφονται ως εξής:
1. Αρχικά θα διαμορφωθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα αναλάβει να 

μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, να εξετάσει τις 
προοπτικές εξέλιξης της και στη συνέχεια να διαμορφώσει την τελική 
εικόνα της επιχείρησης, την οποία και θα προωθήσουν στην αγορά.

2. Ο σύμβουλος έκδοσης σε συνεργασία με τον κύριο ανάδοχο θα 
υποβάλλουν πρόταση για την επιλογή των νομικών και οικονομικών 
ελεγκτών, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με την εταιρία.

3. Εφόσον τόσο ο σύμβουλος έκδοσης, όσο και ο κύριος ανάδοχος, 
επιμελούνται της κατάρτισης του Ενημερωτικού φυλλαδίου, οφείλουν να 
προβούν στην έγκαιρη συλλογή των στοιχείων από την εταιρία, η οποία 
οφείλει να τα παρέχει όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται.

4. Εφόσον έχει προηγηθεί η επεξεργασία των στοιχείων, κατατίθεται ο 
φάκελος της αίτησης εισαγωγής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Στην συνέχεια γίνεται ειδική παρουσίαση στους υποψήφιους αναδόχους, 
στην οποία παραθέτονται οι στόχοι και οι προοπτικές της εταιρίας, 
καθώς και ο λόγος εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

6. Αν θεωρηθεί αναγκαίο, θα ακολουθήσει μια ακόμη παρουσίαση σε 
υποψήφιους θεσμικούς επενδυτές, στην οποία θα περιγράφεται 
λεπτομερώς η εικόνα της επιχείρησης και η επενδυτική της ιστορία. Μια 
τέτοια παρουσίαση συχνά έχει διπλή χρησιμότητα. Αφενός είναι δυνατόν 
να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές κατά τη διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής, και αφετέρου η συμμετοχή των θεσμικών αυτών επενδυτών 
θα τραβήξει το ενδιαφέρον άλλων επενδυτών μετά την δημόσια 
εγγραφή.
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11. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η επιτυχημένη εισαγωγή συχνά δεν προεξοφλεί την επιτυχία της μετέπειτα 
πορείας της εταιρίας. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρία πρέπει να στρέψει την 
προσοχή της σε κάποια κρίσιμα σημεία, τα οποία είναι δυνατόν να 
εγκυμονούν κινδύνους για την πορεία της εταιρίας ακόμα και μετά από μια 
επιτυχημένη εισαγωγή. Αυτά περιγράφονται ως εξής:
1. Κρίνεται απαραίτητη η χρηματιστηριακή παρακολούθηση της μετοχής. 

Σε πολλές εταιρίες μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασία ή ακόμη και τμήματα ολόκληρα, με 
αυτήν ακριβώς την αρμοδιότητα, έτσι ώστε να προλαμβάνονται 
οποιεσδήποτε ενέργειες κερδοσκοπίας, ή να εξακριβώνονται τυχόν λάθη 
στους χειρισμούς της εταιρίας.

2. Πρέπει να υπάρχει αμεσότητα πρόσβασης και επάρκεια όσον την 
πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

3. Να γίνονται συνεχείς προσπάθειες προσέλκυσης τοπικών και ξένων 
θεσμικών επενδυτών, μέσω των ανάλογων παρουσιάσεων.

4. Να υπάρχει συνεργασία του σύμβουλο έκδοσης με τους βασικούς 
μετόχους της εταιρίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό 
απορρόφηση των μετοχών της εταιρίας σε διαδοχικές αυξήσεις 
κεφαλαίου, και να αποφεύγονται με αυτό τον τρόπο οι επικίνδυνες 
διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής.

Η επιχείρηση οφείλει να λάβει υπόψη της όλες αυτές τις ενέργειες, 
ακόμα και προτού λάβει την απόφαση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, έτσι 
ώστε να προχωρήσει συνειδητοποιημένα στην υλοποίηση της απόφασης 
της. Όσες επιχειρήσεις αγνόησαν όλες αυτές τις διαδικασίες οδηγήθηκαν σε 
αρνητικά αποτελέσματα ακριβώς γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει τον 
μακροχρόνιο χαρακτήρα της επιλογής τους.
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12. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
Κρίνεται απαραίτητο πριν από την εισαγωγή της εταιρίας στο χρηματιστήριο 
να έχει γίνει μία εκτίμηση της αξίας της εταιρίας αλλά και του κόστους 
εισαγωγής της. Αν και το κόστος της εισαγωγή εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, εντούτοις ο προσδιορισμός του δεν συναντά ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Αντίθετα η αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας αποτελεί μια 
πολύπλοκη διαδικασία, και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

12.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της εταιρίας

Οι παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αξία της εταιρίας 
αναλύονται ως εξής:

• Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κεφαλαιαγορά κατά την στιγμή 
που πραγματοποιείται η αύξηση κεφαλαίου.

• Τα οικονομικά αποτελέσματα των παρελθόντων ετών, του έτους 

εισαγωγής και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα κατά την επόμενη 
διετία.

• Τη θέση της εταιρίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

• Τη σύγκριση της με ομοειδείς επιχειρήσεις, ιδίου μεγέθους και 

δυναμικότητας.

• Τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

12.2. Μεθοδολογία αποτίμησης της εταιρίας

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αποτίμηση της αξίας της εταιρίας. Οι πιο 
αντιπροσωπευτικές είναι η λογιστική μέθοδος αποτίμησης και η οικονομική 
μέθοδος αποτίμησης (DCF = Discounted Cash Flow).

Η λογιστική μέθοδος αποτίμησης θεωρεί ότι τα κέρδη της επιχείρησης 
είναι αντιπροσωπευτικά των μερισμάτων που θα λάβει ο επενδυτής και 
προβλέπει ότι θα συνεχίσουν ν πραγματοποιούνται και στο μέλλον. Η αξία 
της εταιρίας αποτιμάται με το γινόμενο των κερδών της με κάποιο 
πολλαπλασιαστή.

Η DCF στηρίζεται στην προεξόφληση των ταμιακών ροών της 
επιχείρησης με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που
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ενσωματώνει τον επιχειρηματικό και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Η 
μέθοδος αυτή απαιτεί μεγάλη προσοχή στον υπολογισμό των μελλοντικών 
ταμιακών ροών της επιχείρησης.

Δεν είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε επιχείρηση να χρησιμοποιήσει 
μια συγκεκριμένη μέθοδο από τις προαναφερθείσες. Συνήθως, και ανάλογα 
με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, 
χρησιμοποιούνται παράλληλα δύο ή και περισσότερες μέθοδοι, και στην 
συνέχεια χρησιμοποιείται για κάθε μια από αυτές ένας συντελεστής 
στάθμισης, το μέγεθος του οποίου είναι διαφορετικό για κάθε κλάδο.

Αφού έχει προσδιοριστεί η αξία της εταιρίας, και επομένως και το εύρος 
μέσα στο οποίο θα κινηθεί η τιμή της μετοχής της, η επιχείρηση θα 
συγκρίνει τα αποτελέσματα της με τις αποτιμήσεις:
• άλλων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο

• εταιριών που πρόσφατα έχουν πραγματοποιήσει την εισαγωγή τους

• εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και έχουν συγγενές 
αντικείμενο εργασιών με την εταιρία

• ισομεγεθών εταιριών
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12.3. Διαμόρφωση του κόστους τίτλων
Μετά από την παράθεση των εξόδων που παρατέθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο, θα προσπαθήσουμε να τα κατηγοριοποιήσουμε και να κάνουμε 
μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα από αυτά. Διακρίνουμε τρεις 
κατηγορίες εξόδων που βαρύνουν την εταιρία με την εισαγωγή της στο 
χρηματιστήριο. Αυτές είναι:
1. Άμεσα έξοδα που γίνονται από τον εκδότη ή τον διαμεσολαβητικό 

οργανισμό που βοηθά στην έκδοση. Για παράδειγμα διαφημίσεις 
σχετικά με την έκδοση, τέλη εισαγωγής στο χρηματιστήριο, νομικά και 
άλλα έξοδα.

2. Τα έξοδα και η αμοιβή του αναδόχου και του συμβούλου έκδοσης. Τα 
έξοδα αυτά καταβάλλονται είτε με τη μορφή διαφοράς μεταξύ της τιμής 
εισαγωγής και της τιμής στον εκδότη, είτε καταβάλλονται ως ποσοστό 
επί του συνόλου της απόδοσης απευθείας από την εταιρία. Στην Ελλάδα 

συνηθίζεται ο δεύτερος τρόπος καταβολής, κι η διαφορά της τιμής που 
καταβάλλει ο ανάδοχος από την τιμή που τελικά εισπράττει από τους 
επενδυτές ονομάζεται εμφανής διαφορά (explicit ή gross spread).

3. Η υποτίμηση των τίτλων, δηλαδή η θετική διαφορά της τιμής εισαγωγής 
με την τιμή αγοράς, η οποία καλείται και αφανής διαφορά (implicit 
spread). Αυτή η κατηγορία των εξόδων δεν αναφέρεται στον 
προηγούμενο πίνακα.
Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη ανάλυση των βασικότερων εξόδων. 

Οι κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε κάθε σύμβαση 
αναδοχής νέας έκδοσης είναι οι εξής: παραγωγή, αναδοχή, αποτίμηση των 
τίτλων και διανομή.

12.3.1. Κόστος παραγωγής
Το κόστος παραγωγής αφορά κυρίως την προετοιμασία της έκδοσης, 
δηλαδή όλους τους απαιτούμενους ελέγχους (οικονομικούς, νομικούς 
φορολογικούς) καθώς και τις απαιτούμενες τυπικές διαδικασίες για την 

πραγματοποίηση της έκδοσης, δηλαδή η κατάθεση των σχετικών εγγράφων 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η φήμη και η ανταγωνιστικότητα του αναδόχου αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα για την επιτυχία της έκδοσης και επομένως η αμοιβή του δεν
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προσδιορίζεται μόνο από τα άμεσα έξοδα που συνδέονται με την 
παραγωγή, αλλά και με την ικανότητα του να αναλάβει με επιτυχία την νέα 
έκδοση. Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι η οργάνωση της έκδοσης στο 
σύνολο της αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, ο 
σχεδιασμός της οποίας είναι δυνατόν να αυξήσει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής.

12.3.2. Κόστος αναδοχής
Η αναδοχή μιας νέας έκδοσης συνεπάγεται και την ανάληψη των 
επενδυτικών κινδύνων από την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος 
εγγυάται την πώληση των χρεογράφων και κατά κανόνα επωμίζεται τους 
σχετικούς κινδύνους αγοράζοντας τα αδιάθετα χρεόγραφα, αν δεν 
απορροφηθούν από το επενδυτικό κοινό. Αν η τιμή αγοράς είναι 
χαμηλότερη από την τιμή εισαγωγής, και επομένως η έκδοση δεν 
απορροφηθεί μερικά ή ολικά, ο ανάδοχος θα υποστεί ζημία, εφόσον θα 
αναγκαστεί να αγοράσει το μέρος της έκδοσης που δεν απορροφήθηκε 
στην τιμή εισαγωγής.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένας ανάδοχος είναι δύο. Ο πρώτος 

αφορά την αβεβαιότητα της αγοράς και την πιθανότητα μεταβολής τους 
κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη σύμβαση αναδοχής 
και στην πραγματοποίηση της διάθεσης των τίτλων και ονομάζεται 
“κίνδυνος αναμονής” (waiting risk). Ο δεύτερος αφορά την λανθασμένη 
εκτίμηση της προσδοκώμενης τιμής αγοράς, η οποία αποτελεί και βάση 
καθορισμού της τιμής εισαγωγής και ονομάζεται “κίνδυνος αποτίμησης” 
(pricing risk).

Το κόστος αναδοχής εξαρτάται από τους παράγοντες αυτούς που 
επηρεάζουν τους κινδύνους αναμονής και αποτίμησης. Κάποιοι από αυτούς 
τους παράγοντες είναι η διάρκεια του χρονικού διαστήματος ανάμεσα στον 
καθορισμό της τιμής και στο χρόνο διάθεσης, η αβεβαιότητα για την τιμή 
αγοράς των τίτλων, ο βαθμός αστάθειας της αγοράς, τα στοιχεία που έχει ο 

ανάδοχος στην διάθεση του για να κάνει την αποτίμηση των τίτλων και η 

εμπειρία του και ικανότητα του για να πραγματοποιήσει αυτήν την 
αποτίμηση.
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12.3.3. Κόστος αποτίμησης
Η αποτίμηση, όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, 
αναφέρεται στην εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης και κατ’ επέκταση και 
στον προσδιορισμό της τιμής της μετοχής. Η αποστολή των αναδοχών 
επικεντρώνεται στο να προσδιορίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
την τιμή εισαγωγής, έτσι ώστε αυτή να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στην τιμή αγοράς.
Προκειμένου να γίνει σωστή εκτίμηση της τιμής της μετοχής, 

απαιτείται η σωστή εκτίμηση της εσωτερικής αξίας της μετοχής, καθώς και 
των συνθηκών ζήτησης και προσφοράς της αγοράς. Ο ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για την συλλογή και μελέτη όλων των απαραιτήτων στοιχείων, 
που απαιτούνται για κάτι τέτοιο.

Όσο μεγαλύτερη η αστάθεια της κεφαλαιαγοράς και η μεταβλητότητα 
της τιμής, τόσο δυσκολότερη καθίσταται η συγκέντρωση των απαραιτήτων 
πληροφοριών για την εκτίμηση της, άρα τόσο αυξάνεται και το κόστος 
αποτίμησης. Η ισχυρή φήμη και η εμπειρία του αναδόχου συχνά αποτελούν 
για την επιχείρηση και τους επενδυτές μια εγγύηση για την ορθότερη 
εκτίμηση της τιμής της μετοχής. Αυτό ισχύει γιατί ένας έμπειρος ανάδοχος 
έχει μεγαλύτερη ικανότητα και πιο πλήρη γνώση της αγοράς και επομένως 
μπορεί να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την τιμή της μετοχής. 
Εντούτοις η παρουσία ενός έμπειρου αναδόχου λόγω των αυξημένων 
ικανοτήτων του, θα αυξήσει σημαντικά και το κόστος αποτίμησης.

12.3.4. Κόστος διανομής
Οι υπηρεσίες διανομής ή διάθεσης αναφέρονται στην οργάνωση της 
προσπάθειας για την ενημέρωση των επενδυτών, την προσέλκυση τους 
ώστε να εγγραφούν ή να δώσουν εντολές αγοράς για νέους τίτλους και την 
τελική κατανομή και παράδοση των τίτλων στους αγοραστές. Είναι 
απαραίτητο για τον ανάδοχο να διαθέτει αρκετά κανάλια πρόσβασης σε ένα 
μεγάλο αριθμό επενδυτών.

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι παράγοντες όπως η διεθνής διάθεση 
των τίτλων και ο μέσος όγκος αγορών ανά επενδυτή επηρεάζουν το κόστος 
διάθεσης. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες όμως αποτελεί η 
σωστή αποτίμηση της τιμής της μετοχής και η σχέση της με την τιμή αγοράς.
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Αν υπάρχει υψηλή θετική απόκλιση μεταξύ των δύο, τότε η έκδοση δεν θα 
καλυφθεί πλήρως. Αν όμως είναι αρνητική η απόκλιση τους τότε η έκδοση 
θα καλυφθεί σε σχετικά γρήγορα χρονικό διάστημα εφόσον οι επενδυτές θα 
κρίνουν ότι συμφέρει να αγοραστεί η μετοχή.
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12.4. Προσδιορισμός των άμεσων εξόδων εισαγωγής
Η εισαγωγή της εταιρίας στο χρηματιστήριο συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος, 
το οποίο σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Στην ακόλουθη παράγραφο 
ακολουθεί μία σύντομη παράθεση των υποχρεωτικών και κάποιων 
προαιρετικών άμεσων εξόδων, τα οποία αναλαμβάνει η εταιρία.

Αμοιβή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Ύψος αμοιβής κατόπιν σχετικής συμφωνίας

Προμήθεια αναδοχής & δικτύου 3,5-4,0% επί των αντληθέντων κεφαλαίων

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί της ονομ. αξίας των νέων μετοχών

Νομικός έλεγχος 4 - 6 εκ. δρχ.

Οικονομικός έλεγχος 2 - 5 εκ. δρχ.

Διαφημιςτική προβολή Ανάλογα με την ακολουθούμενη στρατηγική

Εκτύπωςη ενημερωτικού δελτίου 5 - 8 εκ. δρχ.

Καταχωρήσεις στον Τύπο 1.5 - 3 εκ. δρχ.

Παρουσίαση Αθηνών 1 - 2 εκ. δρχ.

Μηχανογραφική επεξεργασία εγγράφων 2 - 4 εκ. δρχ.

Εκτύπωςη Αποθετηρίων * 2 - 4 εκ. δρχ.

Δικαίωμα υπέρ της Επιτροπής Κεφ/αγοράς 0,02% επί της χρηματιστηριακής αξίας της 
εταιρίας

Δικαίωμα εισαγωγής μετοχών 0,08% επί της χρηματιστηριακής αξίας της 
εταιρίας (min. 2 εκ. δρχ.)

Δικαιώματα διαπραγμάτευσης Τρίμηνη καταβολή ως ποσοστό επί της 
Τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας των 
εισηγμένων τίτλων

Πιθανές μη υποχρεωτικές εργασίες
Σύμβουλος τύπου 0,5 εκ. δρχ.

Φίλμ στην παρουσίαση 3 - 5 εκ. δρχ.

Γεύμα με Δημοσιογράφους / Θεσμικούς 0,5-2 εκ. δρχ.
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13. ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Εφόσον η εταιρία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πληροί τις 
προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο, είναι απαραίτητο να 
ακολουθήσει ορισμένες τυπικές διαδικασίες. Αυτές είναι οι εξής:
1. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και την εισαγωγή μετοχών στο 
Χ.Α.Α. καθώς και την υπογραφή της σύμβασης με τον Κύριο Ανάδοχο της 
έκδοσης.

2. Υπογραφή της συμφωνίας με τον Κύριο Ανάδοχο.
3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για:

• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με δημόσια εγγραφή

• Εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α.Α.

• Παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών

• Τροποποίηση του καταστατικού
4. Διενέργεια φορολογικού ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όλες τις 

χρήσεις μέχρι την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α., για τις οποίες έχει δημοσιεύσει 
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Υποβολή αίτησης προς το Χ.Α.Α. για την εισαγωγή των μετοχών της στην 
Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά. (Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Δ.Σ. 
του Χ.Α.Α. αναφέρονται στο παράρτημα για την Ελληνική 
πραγματικότητα).
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Θεωρίες υποτίμησης τίτλων - Μακροπρόθεσμη συμπεριφορά 
Αρχικών Δημοσίων Εγγραφών- Εποχικότητα αποδόσεων -

Εταιρίες Venture Capital



14. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ - 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Εισαγωγή
Ο καθορισμός της τιμής εισαγωγής αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο, εφόσον 
δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, τα οποία να διευκολύνουν τον προσδιορισμό 
της ενδεχόμενης συμπεριφοράς της μετοχής. Και αυτό γιατί η αντίδραση της 
αγοράς είναι άγνωστη, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος αυτή δεν 
διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο.

Για τον καθορισμό της τιμής συνεργάζονται στενά η διοίκηση με την 
ανάδοχο τράπεζα. Στοιχεία που μελετώνται συνήθως είναι ο δείκτης p/e των 
ανταγωνιστικών ισομεγεθών εταιριών, καθώς και οι προβλέψεις για τις 
χρηματορροές της επένδυσης.

Έχει αποδειχθεί ότι η τιμή εισαγωγής επηρεάζει το κόστος εισαγωγής 
ως εξής: Ιδανικά η τιμή εισαγωγής πρέπει να ορίζεται ίση προς την τιμή 
αγοράς των τίτλων. Όταν συμβαίνει αυτό η εμφανής διαφορά (διαφορά μεταξύ 
της τιμής που κατέβαλλε μια τράπεζα ως ανάδοχος και της τιμής που τελικά 
εισέπραξε από το κοινό) αντανακλά το κόστος εισαγωγής που αντιστοιχεί σ’ 

αυτήν την τιμή εισαγωγής. Αν η τιμή αγοράς είναι υψηλότερη, το κόστος 
αναδοχής θα είναι χαμηλότερο και επομένως ο ανάδοχος θα καρπωθεί ένα 
επιπλέον κέρδος. Αντίθετα αν η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη το κόστος 
αναδοχής θα είναι υψηλότερο.

Βασιζόμενη στην παραδοχή ότι η τιμή εισαγωγής επηρεάζει το κόστος 
εισαγωγής, η διεθνής βιβλιογραφία έχει προσδιορίσει μία αρνητική σχέση 
ανάμεσα στην εμφανή και στην αφανή διαφορά (διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς 
και τιμής εισαγωγής, ή αλλιώς η υποτίμηση της μετοχής), η οποία εκφράζεται 
ως εξής: όσο μειώνεται η αφανής διαφορά, δηλαδή όσο πιο κοντά η τιμή 
εισαγωγής στην τιμή αγοράς, τόσο αυξάνεται η εμφανής διαφορά για να 
καλυφθεί το υψηλότερο κόστος εισαγωγής που αντιστοιχεί στην δεδομένη τιμή 
εισαγωγής.

Υπάρχει όμως και η πλευρά του εκδότη, ο οποίος ως αντικειμενικό 
σκοπό έχει την μεγιστοποίηση των προσόδων του από την δημόσια εγγραφή. 

Ο καθορισμός όμως της τιμής εισαγωγής κάτω από το επίπεδο της
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αναμενόμενης τιμής αγοράς, ενδεχομένως να είναι ασύμφορος υπό αυτό το 
πρίσμα, ακόμη και αν το κόστος εισαγωγής είναι χαμηλότερο.

Από τα προαναφερθέντα εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 
υποτίμηση των τίτλων είναι συμφέρουσα για τον εκδότη μόνο στην 
περίπτωση που οι καθαρές εισπράξεις του εκδότου με την κατώτερη τιμή είναι 
υψηλότερες από αυτές με την προσδοκώμενη τιμή.

Παρόλα αυτά η υποτίμηση των τίτλων είναι ένα διεθνές φαινόμενο τόσο 
σε αναπτυγμένες όσο και σε μικρότερες αγορές. Στις παραγράφους που 
ακολουθούν γίνεται μια σύντομη παράθεση των θεωριών που κατά καιρούς 
έχουν διατυπωθεί σχετικά με το φαινόμενο της υποτίμησης των τίτλων.

Επίσης οι κύριο λόγο αρνητικές αποδόσεις που παρατηρούνται 
μακροχρόνια παρότρυναν πολλούς συγγραφείς στην διεξαγωγή ερευνών 
σχετικά με το φαινόμενο. Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες για τον 
προσδιορισμό των αιτιών του εν λόγω φαινομένου αλλά και για την απόδοση 
του σε συγκεκριμένες θεωρίες. Η παράθεση στοιχείων από τη διεθνή 
αρθρογραφία σχετικά με την μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των Αρχικών 
Δημοσίων Εγγραφών κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση τους.
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14.1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ.
Προτού γίνει η παράθεση των θεωριών, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν οι 
ορισμοί για τη διάκριση της αγοράς ανάλογα με τον βαθμό πληροφόρησης 
που τη διακρίνει.

Αγορά με τέλεια πληροφόρηση, καλείται η αγορά όπου όλα τα 
συναλλασσόμενα μέρη κατέχουν το ίδιο σύνολο πληροφοριών σχετικά με την 
αξία των τίτλων.

Αγορά με ατελή πληροφόρηση, καλείται η αγορά όπου τα 
συναλλασσόμενα μέρη διαθέτουν διαφορετική πληροφόρηση, σε ποιότητα και 
ποσότητα, σχετικά με την αξία των τίτλων.

14.1.1. Υποτίμηση με συνθήκες τέλειας πληροφόρησης
Όταν όλοι οι συναλλασσόμενοι κατέχουν την ίδια πληροφόρηση η μόνη 
ορθολογική τιμή εισαγωγής είναι η ίδια η προσδοκώμενη τιμή αγοράς. Αυτό 
εξηγείται ως εξής: Ο καθορισμός της τιμής σε οποιοδήποτε κατώτερο επίπεδο 
από την τιμή αγοράς είναι ασύμφορο για τους επενδυτές, γεγονός το οποίο 
συνεπάγεται ότι οι τίτλοι δεν θα απορροφηθούν. Αντίστοιχα ο καθορισμός της 
τιμής σε ανώτερο επίπεδο είναι ασύμφορος για τον εκδότη δεδομένου ότι η 
μείωση του κόστους αναδοχής που εξασφαλίζεται από την εμφανή διαφορά, 
δεν συμβάλλει στην άμεση υλοποίηση του στόχου του, την μεγιστοποίηση 
δηλαδή των προσόδων του από την δημόσια εγγραφή. Εντούτοις το 
φαινόμενο της υποτίμησης των τίτλων παρατηρείται συχνά σε ένα μεγάλο 
αριθμό αγορών, ανεπτυγμένων και μη, και είναι δυνατόν να εξηγηθεί μέσα 
από την ανάπτυξη κάποιων βασικών θεωριών, οι οποίες αναλύονται εν 
συντομία στις παραγράφους που ακολουθούν.

14.1.1. α Η Υποτίμηση ως είδος συμπληρωματικής αμοιβής αναδοχής

Είναι δυνατόν οι προϋποθέσεις ή κάποιες δεδομένες ρυθμιστικές διαδικασίες 
των ισχυόντων νομοσχεδίων στις διαφορετικές αγορές να λειτουργούν 
περιοριστικά στον καθορισμό της εμφανούς διαφοράς, έτσι ώστε να μην 
καλύπτεται πλήρως το κόστος εισαγωγής των αρχικών εισαγωγών για 
διαφορετικό βαθμό κινδύνου.
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Όταν ισχύει κάτι τέτοιο, οι ανάδοχοι χρησιμοποιούν την υποτίμηση για 
να καλύψουν το κόστος αναδοχής, έτσι ώστε να εξισορροπήσουν την αμοιβή 
με το πραγματικό κόστος.

14.1.1 .β. Η υποτίμηση ως ασφάλιση έναντι νομικών κινδύνων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου των Τίτλων (Securities Act), κάθε φυσικό 
και νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην προετοιμασία για την δημόσια 
προσφορά τίτλων φέρει ξεχωριστή και αδιαίρετη ευθύνη για ζημιές που 
μπορούν να προκληθούν στους επενδυτές λόγω παροχής ελλιπών ή 
λανθασμένων πληροφοριών.

Στηριζόμενος στο ψήφισμα αυτό, ο Tinic (1988) έκανε την παραδοχή 
ότι η υποτίμηση συχνά χρησιμοποιείται από τους αναδόχους σαν μέσο 
εξασφάλισης τους από πιθανές μηνύσεις επενδυτών, σε περίπτωση που οι 
δεύτεροι υποστούν την οποιαδήποτε οικονομική ζημία από ενδεχόμενη 
υπερτιμολόγηση των τίτλων.

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος διατρέχει αφενός τον κίνδυνο 
της καταγγελίας από την πλευρά των επενδυτών, σε περίπτωση που αυτοί 
υποστούν ζημία και αφετέρου τον κίνδυνο απώλειας της φήμης του και της 
επαγγελματικής του αξιοπιστίας που συνεπάγεται αυτή η καταγγελία. Αν η 
αμοιβή αναδοχής δεν είναι αρκετή να καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο που 
διατρέχει, τότε ο ανάδοχος έχει κίνητρο να υποτιμήσει τους νέους τίτλους.

Επομένως η υποτίμηση εμφανίζεται ως εξασφάλιση αφενός των 
επενδυτών λόγω της ενδεχόμενης υπερτίμησης των τίτλων, όπως 
προαναφέρθηκε προηγουμένως και αφετέρου του αναδόχου για να 
προστατέψει το κύρος και την φήμη του. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδυτές σε 
περίπτωση υποτίμησης θα επωφεληθούν, εφόσον θα αγοράσουν τίτλους σε 
τιμή χαμηλότερη από την πραγματική. Από την άλλη πλευρά ο ανάδοχος θα 
αποφύγει το ενδεχόμενο μήνυσης, ενώ παράλληλα δεν θα υποστεί την 
οποιαδήποτε δυσφήμιση που ενδεχομένως να του στερούσε τη συμμετοχή σε 
μελλοντικές δημόσιες εγγραφές.

Σχετική έρευνα που διεξήχθη από τον ίδιο τον Tinic για συγκριτικές 
αποδόσεις εισαγωγών έδειξε πριν και μετά την περίοδο καθιέρωσης της εν 

λόγω νομοθεσίας, έδειξε ότι οι ανάδοχοι με κύρος και υψηλή επαγγελματική 
αξιοπιστία αποφεύγουν τη συμμετοχή σε αρχικές εισαγωγές εταιριών
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αμφίβολης ποιότητας. Εντούτοις υπάρχουν αρκετοί που αντιτάσσονται στην 
συγκεκριμένη θεωρία, υποστηρίζοντας ότι η υποτίμηση των τίτλων δεν μπορεί 
να εξηγηθεί πλήρως από την υπόθεση της ασφάλισης, αν ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι σε πολλές χώρες με χαμηλό ποσοστό μηνύσεων υπάρχει 
εκτεταμένη υποτίμηση.

Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα των Drake και Vetsuypens (1993), 
δείχνουν ότι η διαφορά των αρχικών αποδόσεων ανάμεσα σε διαφορετικές 
κατηγορίες νέων εισαγωγών, όπως αυτή προκύπτει από το είδος των νομικών 
κινδύνων και το μέγεθος της αποζημίωσης που απορρέει από αυτούς, ήταν 
στατιστικώς ασήμαντη.

14.1.1.γ. Η Υποτίμηση ως αποτέλεσμα μονοψωνίου
Η θεωρία αυτή (Ritter, 1884) βασίζεται στην παραδοχή ότι η αγορά των 
αναδοχών δεν είναι ανταγωνιστική και επομένως οι ανάδοχοι έχουν την 
δυνατότητα να καρπώνονται επιπλέον αμοιβή για την αναδοχή μέσω της 
υποτίμησης των τίτλων. Η υπόθεση αυτή μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί 
με εμπειρική διερεύνηση, ούτε μπορεί να εξηγήσει γιατί οι ανάδοχοι δεν 
μπορούν να αποκομίσουν μεγαλύτερα έσοδα με την επιλογή μεγαλύτερων 
εμφανών διαφορών. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι οι θετικές αποδόσεις των 
αρχικών εισαγωγών στην Ιαπωνία (Kunimura και lhara, 1985) και στην Κορέα 
(Kim και Lee. 1990) οφείλονται στον καθορισμό της τιμής εισαγωγής πολύ 
κοντά στο επίπεδο της λογιστικής αξίας της μετοχής, έτσι όπως το ορίζει η 
επικρατούσα πρακτική.
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14.1.2. Υποτίμηση σε συνθήκες ατελούς πληροφόρησης
Εδώ πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα σε δύο κατηγορίες θεωριών, η 
οποία στηρίζεται στην διαφοροποίηση των κινήτρων για υποτίμηση. Η πρώτη 
κατηγορία περιλαμβάνει τις θεωρίες Σήμανσης και η δεύτερη περιλαμβάνει τις 
θεωρίες Ασύμμετρων πληροφοριών. Σύμφωνα με τις θεωρίες σήμανσης η 
υποτίμηση γίνεται συνειδητά από την εταιρία, η οποία έχει σκοπό να σημάνει 
την πραγματική της αξία της, έτσι ώστε οι τιμές αγοράς των τίτλων της να 
αντανακλούν πιο ορθά την εσωτερική της αγοραία αξία. Αντίθετα στις θεωρίες 
ασύμμετρων πληροφοριών, η υποτίμηση αποτελεί απλά ένα μέσο για την 
διευκόλυνση της διάθεσης των τίτλων στην αγορά.

14.1.2.1. Θεωρίες Σήμανσης
Οι σημαντικότεροι υποστηρικτές του εν λόγω θεωρητικού μοντέλου, όπως οι 
Welch (1989), οι Allen και Faulhaber (1989) και οι Grinblatt και Hwang (1989), 

αντιμετωπίζουν την υποτίμηση σαν μία ένδειξη για την εσωτερική αξία της 
εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουν ότι η εκδότρια εταιρία σε συνθήκες 
ατελούς πληροφόρησης έχει πιο σαφή και πιο ορθή εικόνα για τον εαυτό της, 
σε σχέση με τους επενδυτές. Οι επενδυτές από την πλευρά τους, ακριβώς 
επειδή υστερούν σε πληροφόρηση αδυνατούν να διακρίνουν τις υψηλής 
ποιότητας εταιρίες. Στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένες εταιρίες 
προβαίνουν σε υποτίμηση των τίτλων τους, έτσι ώστε κατά την δημόσια 
εγγραφή να προβάλλουν την πραγματική τους εσωτερική αξία.

Η υποτίμηση μπορεί να λειτουργήσει σαν μέσο συμπληρωματικής 
πληροφόρησης προς τους επενδυτές αναφορικά με “επιλογές επιχειρησιακών 
παραμέτρων", όπως το ποσοστό παρακράτησης συμμετοχής στο μετοχικό 
κεφάλαιο από τους αρχικούς μετόχους, (Leland και Pyle,1997), τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών (Bhatacharya και Ritter, 1983), το επίπεδο 
δανειακής επιβάρυνσης της εκδότριας εταιρίας (Ross, 1977) και τη 
μερισματική πολιτική της εταιρίας (Bhatacharya, 1979). Οι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι οι εν λόγω παράμετροι είναι δυνατόν να παρέχουν στους 

επενδυτές πληροφόρηση για την ποιότητα της εταιρίας.
Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι μόνο οι επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας 

δύνανται να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, και αυτό εξηγείται από το 
γεγονός ότι μόνο αυτές οι επιχειρήσεις έχουν επενδύσεις με θετική καθαρά
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παρούσα αξία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχουν την δυνατότητα να 
υποστούν την σχετική απώλεια αξίας που συνεπάγεται η υποτίμηση. Αυτή η 
απώλεια προβλέπεται να καλυφθεί από μελλοντικές εκδόσεις της εκδότριας 
εταιρίας, στις οποίες ελπίζει ότι θα μπορέσει να διαθέσει τους τίτλους σε 
καλύτερες τιμές.

Στο σημείο αυτό έγκειται και η διαφορά των εταιριών υψηλής ποιότητας 
από τις εταιρίες χαμηλής ποιότητας, εφόσον οι δεύτερες δεν μπορούν να 
ελπίζουν στην κάλυψη του κόστους της υποτίμησης, καθώς υπάρχει ο 
κίνδυνος οι επενδυτές να διαγνώσουν την πραγματική αξία των εταιριών 

αυτών.
Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι ερευνητές αντίθετοι στην ισχύ της 

δεδομένης θεωρίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υποτίμηση δεν σχετίζεται 
στατιστικά με τις μελλοντικές αποδόσεις των ιδίων εταιριών, ενώ παράλληλα 
αμφισβητούν την σημαντικοτητα της υποτίμησης αυτής καθαυτής όσον αφορά 
τις μεταγενέστερες εκδόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετικό άρθρο οι Spiess και Pettway 
αναπτύσσουν ένα εμπειρικό μοντέλο και στηριζόμενοι σε αυτό επιχειρούν να 
ανατρέψουν την ισχύ της θεωρίας της σήμανσης. Στο εν λόγω μοντέλο οι S&P 
προβαίνουν στον διαχωρισμό της εισροής κεφαλαίων της επιχείρησης από 
τον πλούτο των ιδιοκτητών managers. Αν η θεωρία σήμανσης ισχύει, τότε οι 
ιδιοκτήτες-managers δεν θα πουλήσουν τις μετοχές τους, αλλά αντίθετα θα 
περιμένουν την δεύτερη διάθεση μετοχών, από όπου και θα αποκομίσουν 

περισσότερα κέρδη. Αν πάλι το μοντέλο δεν ισχύει, τότε οι ίδιοι ιδιοκτήτες- 
managers θα προβούν σε πώληση των μετοχών τους κατά τη δεύτερη έκδοση 
μετοχών. Επομένως ο σκοπός των managers είναι η μεγιστοποίηση της 
παρούσας αξίας της μεταβολής του πλούτου που θα έχουν από τις δύο 
εκδόσεις.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν την έρευνα έδειξαν ότι 
είναι ελάχιστοι οι insiders που πουλάνε τις μετοχές τους στη δεύτερη διάθεση 
των μετοχών, ενώ αντίθετα όσοι κράτησαν στάση αναμονής είχαν αισθητά 

χαμηλότερες εισροές. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η φήμη του αναδόχου δεν 
επηρεάζει ούτε τις εισροές της επιχείρησης ούτε την μεταβολή του πλούτου 
των managers. Ακόμα και στην περίπτωση που η φήμη της εταιρίας δεν 
εμπλέκεται ως μεταβλητή στο μοντέλο ανάλυσης, αλλά λαμβάνεται υπόψη
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μόνο η μεγιστοποίηση του πλούτου των ιδιοκτητών managers, δεν θεωρεί ότι 
η υποτίμηση μπορεί να σημάνει στο επενδυτικό κοινό την αξία των 
νεοεκδιδόμενων τίτλων.

14.1.2.2. Θεωρίες Ασύμμετρης πληροφόρησης
Ανάλογα με το ποια συναλλασσόμενα μέρη έχουν διαφορετική πληροφόρηση, 
διακρίνονται οι εξής κατηγορίες θεωριών Ασυμμετρίας:
14.1.2.2. α. Θεωρίες που υποθέτουν ότι η πληροφοριακή ασυμμετρία
βρίσκεται ανάμεσα στους εκδότες τίτλων και στους αναδόχους
14.1.2.2.13. Θεωρίες που υποθέτουν ότι η πληροφοριακή ασυμμετρία
βρίσκεται ανάμεσα στους επενδυτές
14.1.2.2. γ. Θεωρίες που υποθέτουν ότι η πληροφοριακή ασυμμετρία
βρίσκεται ανάμεσα σε εκδότες και επενδυτές
14.1.2.2. δ.Θεωρίες που υποθέτουν ότι η πληροφοριακή ασυμμετρία βρίσκεται 

ανάμεσα σε αναδόχους και επενδυτές
Στις ακόλουθες παραγράφους γίνεται μια σύντομη παράθεση για κάθε μια 
από αυτές τις κατηγορίες.

14.1.2.2. α. Ασυμμετρία πληροφοριών ανάμεσα σε εκδότες και
αναδόχους
Σύμφωνα με τον Baron (1982) ο ανάδοχος λόγω της πείρας του και των 
εξειδικευμένων γνώσεων του είναι δυνατόν να έχει σαφώς πιο πλήρη 
πληροφόρηση σε σχέση με τον εκδότη αναφορικά με την πραγματική αξία των 
τίτλων. Ο ανάδοχος επωφελούμενος από αυτήν την πληροφοριακή υπεροχή 
προβαίνει σε υποτίμηση των τίτλων, ενώ ταυτόχρονα καρπώνεται την αμοιβή 
αναδοχής που θα εισέπραττε αν είχε ορίσει την τιμή στην πραγματική της 
αξία. Ουσιαστικά ο ανάδοχος έχει ένα επιπλέον όφελος, το οποίο δεν θα είχε 
αν χρέωνε το πραγματικό κόστος που αντιστοιχεί στην τιμή που όρισε μετά 
την υποτίμηση. Σύμφωνα με τον Baron όσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει την εταιρία τόσο μεγαλύτερη και η υποτίμηση που υφίστανται οι 
μετοχές της.

Η πληροφοριακή υπεροχή του αναδόχου είναι δυνατόν να επηρεάσει 
και τη λειτουργία της διανομής, δεδομένου ότι ο ανάδοχος βρίσκεται σε θέση 
να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό πελατών, αφενός λόγω της δυνατότητας
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πρόσβασης του σε ένα ευρύ επενδυτικό κοινό και αφετέρου λόγω της 

πιστοποίησης ποιότητας που ενδεχομένως να παρέχει στην έκδοση των 

τίτλων.

Το θεωρητικό μοντέλο του Baron είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν γίνει μια 

μελέτη των αρχικών εισαγωγών επενδυτικών τραπεζών, δηλαδή εταιριών 

αναδοχών. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να υπάρχει υποτίμηση των 

τίτλων αν το μοντέλο ισχύει πράγματι. Κάποιες μεταγενέστερες εμπειρικές 

μελέτες όμως, έχουν δείξει ότι η υποτίμηση και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

εμφανής (Muscarella και Vetsuypens).

14.1.2.2.β. Ασυμμετρία πληροφόρησης ανάμεσα σε επενδυτές
Εδώ γίνεται επίσης μια διάκριση των θεωριών στις εξής δύο θεωρίες:

(i) Η υπόθεση της κατάρας του νικητή (winner’s curse): Σύμφωνα με το 

θεωρητικό αυτό μοντέλο του Rock (1986), οι επενδυτές διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, τους πληροφορημένους και τους μη πληροφορημένους.

Οι πληροφορημένοι επενδυτές έχουν πλήρη γνώση της αγοράς και 

μπορούν να διακρίνουν πότε μια μετοχή είναι υποτιμημένη και πότε όχι. 

Αντίθετα οι μη πληροφορημένοι επενδυτές αδυνατούν να διακρίνουν κάτι 

τέτοιο με αποτέλεσμα να διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο οικονομικής ζημίας. 

Σε αντίθεση με τους πληροφορημένους επενδυτές, οι μη πληροφορημένοι 

δεν θα προβούν σε μεγάλες αγορές υποτιμημένων τίτλων, ενώ είναι δυνατόν 

να πραγματοποιήσουν αγορές μεγάλου αριθμού υπερτιμημένων μετοχών και 

να ζημιωθούν. Οι πληροφορημένοι επενδυτές καθώς έχουν γνώση της 

αγοράς θα αποφύγουν την αγορά υπερτιμημένων τίτλων και θα προβούν σε 
μεγάλες αγορές υποτ.μημένων τίτλων και έτσι θα έχουν θετικές αποδόσεις 

από τις επενδύσεις τους.

Η αρνητική συνέπεια του παραπάνω θα είναι η σταδιακή αποχώρηση 

των απληροφόρητων επενδυτών από την αγορά, εφόσον αυτοί θα έχουν 

υποστεί αλλεπάλληλες ζημιές από τις αρνητικές αποδόσεις των επενδύσεων 

τους. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχοι αναγκάζονται να προβούν σε υποτίμηση 

των τίτλων τους έτσι ώστε να μην ζημιωθούν οι μη πληροφορημένοι 

επενδυτές. Αλλά και η υποτίμηση πρέπει να είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα 

πρέπει να είναι τόση όση επιτρέπει στους μη πληροφορημένους επενδυτές να
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έχουν μια μέση απόδοση ισοδύναμη με την απόδοση επενδύσεων μηδενικού 

κινδύνου (risk free rate).
Σχετικές εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει την ισχύ της υποθέσεως 

αυτής, οι οποίες καταμαρτυρούν τις αυστηρές ποσοστώσεις σε αρχικές 

εγγραφές υποτιμημένων τίτλων, τις εγγραφές για μεγάλα ποσοστά των 

πληροφορημένων επενδυτών και την ελάχιστη απόδοση, ισοδύναμη με την 

απόδοση της επένδυσης μηδενικού κινδύνου, που αποκομίζουν οι μη 

πληροφορημένοι επενδυτές. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι έχει αποδειχθεί από 

σχετική μελέτη που διεξήχθη από τους Koh και Walter (1989) για την αρχική 

εισαγωγή τίτλων στο χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης, στο οποίο η διαδικασία 

εισαγωγής είναι παρόμοια με την διαδικασία στο Χ.Α.Α., επομένως η 

δεδομένη θεωρία έχει και στα ελληνικά δεδομένα κάποια ισχύ.

Η ισχύ του εν λόγω θεωρητικού μοντέλου αποδεικνύεται και από άλλες 

σχετικές μελέτες, όπως η έρευνα για τις κεφαλαιαγορές της Αγγλίας, του Hong 

Kong, της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης, της Ινδίας και του Μπαγκλαντές. Πιο 

συγκεκριμένα σε έρευνα στην κεφαλαιαγορά του Hong Kong για το διάστημα 

μεταξύ 1986-1992 περίπου το 85% των ΙΡΟ κατένειμαν τους νεοεκδιδόμενους 

τίτλους με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοούνται οι μικροί επενδυτές, ακριβώς για 

να αποφευχθεί η “κατάρα του νικητή". Επιτυγχάνουν έτσι μια πιο δίκαια 

κατανομή των τίτλων κάτι το οποίο ενισχύει τη συμμετοχή των μη 

πληροφορημένων επενδυτών στην αγορά, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν σε μια από τις προηγούμενες παραγράφους.

(η) Η υπόθεση των επιρροών (the “cascades” hypothesis): Η θεωρία αυτή που 

αρχικά διατυπώθηκε από τον Welch (1992) επίσης διακρίνει τους επενδυτές 
σε πληροφορημένους και μη πληροφορημένους. Προχωράει στην διατύπωση 

της θεωρίας του ως εξής: οι πληροφορημένοι επενδυτές σπεύδουν να 

αγοράσουν πρώτοι τίτλους που θεωρούν ότι θα αποφέρουν υψηλές 

αποδόσεις, ενώ παράλληλα επηρεάζουν τους μη πληροφορημένους να 

προβούν επίσης σε αγορά τίτλων, όπως και τελικά συμβαίνει. Ο ανάδοχος 

προκειμένου να επιτύχει την πλήρη απορρόφηση των τίτλων γνωρίζει ότι 

πρέπει να έχει την θετική ανταπόκριση των πληροφορημένων επενδυτών 

κατά την διαδικασία της αρχικής εγγραφής. Για να το εξασφαλίσει αυτό 

προχωράει στην υποτίμηση των τίτλων, έτσι ώστε να προσελκύσει τους
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πρώτους επενδυτές οι οποίοι με τη σειρά τους θα “παρασύρουν” και τους 

υπόλοιπους.

Ένα σχετικός έλεγχος για το δεδομένο θεωρητικό μοντέλο, είναι 

δυνατόν να γίνει αν υποτεθεί ότι οι πρώτοι επενδυτές είναι αποκομμένοι από 

τους υπόλοιπους. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αναποφάσιστοι επενδυτές δεν 

είναι δυνατόν να γνωρίζουν την πληροφόρηση που θα μπορούσαν να τους 

παρέχουν οι πληροφορημένοι επενδυτές, γνωρίζουν απλά την έκταση των 

εγγραφών, πληροφορία η οποία δεν είναι ικανό κίνητρο για την 

πραγματοποίηση αγοράς τίτλων. Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν 

εμπειρικές μελέτες που να καταμαρτυρούν την ισχύ του εν λόγω θεωρητικού 

μοντέλου.

14.1.2.2.γ. Ασυμμετρία πληροφόρησης ανάμεσα σε εκδότες και 
επενδυτές
(ί) Η υπόθεση της προστασίας του κεφαλαίου υπόληψης του αναδόχου: Το εν 

λόγω θεωρητικό μοντέλο κάνει τις εξής δύο υποθέσεις: πρώτον, ότι η εκδότρια 

εταιρία έχει μία πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε σχέση με τους επενδυτές 

για την αξία των νέων τίτλων και δεύτερον, η ίδια εταιρία δεν διαθέτει την 

ανάλογη αξιοπιστία έτσι ώστε να σημάνει την πραγματική αξία των τίτλων.

Στηριζόμενοι σε αυτές τις παραδοχές οι Beatty και Ritter (1986), 

προχώρησαν στην διατύπωση της εξής θεωρίας: Εφόσον η ίδια η εταιρία δεν 

μπορεί να πιστοποιήσει την αξία των τίτλων της επιχειρεί να εξασφαλίσει 

αυτήν την πιστοποίηση μέσω των αναδοχών της. Οι ανάδοχοι από την 

πλευρά τους για να προστατέψουν την φήμη τους και την επαγγελματική τους 
αξιοπιστία δεν έχουν κανένα συμφέρον να εξαπατήσουν τους επενδυτές με 

υπερτίμηση. Δεδομένου όμως ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς 

την πραγματική αξία των τίτλων, χρησιμοποιούν την υποτίμηση έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουν αφενός την απορρόφηση της αρχικής προσφοράς τίτλων και 

αφετέρου την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και κατ’ επέκταση και την 

επαγγελματική τους υπόληψη. Το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο 

αντιμετωπίζει την επαγγελματική υπόληψη σαν ένα κεφαλαιακό στοιχείο που 

διαθέτουν οι ανάδοχοι στο οποίο έχουν επενδύσει πόρους και βοηθά τους 

αναδόχους να αποκομίζουν έσοδα.
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Στηριζόμενοι στους προηγούμενους συλλογισμούς οι Beatty και Ritter 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας για την 

υποτίμηση των νεοεκδιδόμενων τίτλων και η οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό 

το σημείο θα έχει αρνητικές συνέπειες στους αναδόχους. Επίσης υποστήριξαν 

ότι όσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει μια αρχική εισαγωγή 

τόσο μεγαλύτερο και το ποσοστό της υποτίμησης.

(77) Η υπόθεση της πιστοποίησης: Στην ακόλουθη μελέτη οι Booth και Smith 

κάνουν τις ίδιες παραδοχές με την προηγούμενη θεωρία, με τη μόνη διαφορά 

ότι στην προκειμένη περίπτωση αντιμετωπίζουν την φήμη του αναδόχου σαν 

ένα μέσο για την πιστοποίηση της αξίας των νεοεκδιδόμενων τίτλων.

Ο ανάδοχος στην προσπάθεια να διατηρήσει την πιστοποιητική του 

ικανότητα οφείλει να επωμισθεί το κόστος και την προσπάθεια εξοικείωσης με 

τις εσωτερικές πληροφορίες της εταιρίας. Το κόστος για την παραπάνω 

διαδικασία τελικά το επωμίζεται η εκδότρια εταιρία. Επίσης αυτό που 

παρατηρήθηκε είναι ότι όσο οι ανάδοχοι αποφεύγουν να πιστοποιούν τις 

υπερτιμημένες αρχικές εγγραφές με την παρουσία τους, τόσο αυξάνεται η 

πιθανότητα να διατηρήσουν μια αξιόπιστη εικόνα για το επενδυτικό κοινό.

Τέλος, οι Booth και Smith παρατήρησαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην εμφανή διαφορά και στο κόστος πιστοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα βρήκαν ότι οι εμφανείς διαφορές επηρεάζονται θετικά από 

παράγοντες που μετρούν την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις εταιρίες.

(iii) Η υπόθεση προστασίας του γοήτρου του αναδόχου: Σύμφωνα με τους 

Carter και Manaster (1990), οι οποίοι διατύπωσαν την εν λόγω θεωρία, οι 

αναγνωρισμένοι ανάδοχοι μπορούν να διακρίνουν ποιες εταιρίες είναι υψηλής 
ποιότητας και ποιες όχι. Προκειμένου λοιπόν να διατηρήσουν την 

επαγγελματική τους φήμη και υπόληψη, αλλά και να παραμείνουν 

ανταγωνιστικοί ως ανάδοχοι, προτιμούν να γίνονται ανάδοχοι για εγγραφές 

εταιριών υψηλής ποιότητας, ενώ αποφεύγουν να αναλαμβάνουν αρχικές 

εισαγωγές χαμηλής ποιότητας εταιριών.

Οι C & Μ προσδιόρισαν τον τρόπο με τον οποίο η αναγνωρισιμότητα 

του αναδόχου και το μέγεθος της φήμης του επηρεάζουν το κόστος αναδοχής: 

πρώτον, όσο πιο αναγνωρισμένος είναι ένας ανάδοχος στην αγορά των 

αναδοχών, τόσο μεγαλύτερη αμοιβή χρεώνει, λόγω του γοήτρου που τον 

διακατέχει· δεύτερον, ακριβώς λόγω του κύρους τους και του γοήτρου τους
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έχουν την δυνατότητα να υποτιμήσουν λιγότερο τις αρχικές εισαγωγές που 

αναδέχονται, εφόσον και μόνο η φήμη τους εν μέρει προεξοφλεί την θετική 

ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού. Πιο συγκεκριμένα σχετικοί έλεγχοι 

έχουν αποδείξει ότι οι αναγνωρισμένοι ανάδοχοι προτιμούν αρχικές 

εισαγωγές υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα αποφεύγουν μεγάλες 

υποτιμήσεις.

14.1.2.2.5. Ασυμμετρία πληροφοριών ανάμεσα σε αναδόχους και 
επενδυτές:

Η υποτίμηση ως αμοιβή για ιδιωτικές πληροφορίες: Το θεωρητικό μοντέλο 

όπως αυτό αναπτύχθηκε από τους Benveniste και Spindt (1990), κάνει την 

παραδοχή ότι οι επενδυτές έχουν πιο πλήρη πληροφόρηση από τους 

αναδόχους, την οποία αν γνώριζαν οι δεύτεροι θα είχαν την δυνατότητα να 

προβούν σε πιο ορθή αποτίμηση των νεοεκδιδόμενων τίτλων.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική αρχικών εισαγωγών 

στις Η.Π.Α. έχει την δυνατότητα να ορίζει ένα πιθανολογούμενο εύρος τιμών 

στο προκαταρκτικό φυλλάδιο, καθώς επίσης και να συλλέγει προσφορές 

επενδυτών οι οποίες να μην είναι δεσμευτικές. Με τον τρόπο αυτό και μέσα 

από τις διάφορες προσφορές των επενδυτών ο ανάδοχος μπορεί να 

“αποκρυπτογραφήσει” τις πληροφορίες που κατέχουν οι επενδυτές και να τις 

αξιοποιήσει προκειμένου να ορίσει πιο αντικειμενικά την τιμή εισαγωγής. 

Όμως οι καλύτερα πληροφορημένοι επενδυτές γνωρίζουν σημαντικές 

πληροφορίες που ενδεχομένως να μην τους συμφέρει να τις αποκαλύψουν. Ο 

ανάδοχος σε αυτήν την περίπτωση επειδή έχει ανάγκη αυτήν την 

πληροφόρηση, οφείλει να τους αποζημιώσει ή να τους αμείψει με την 

υποτίμηση των μετοχών και κατ’ επέκταση με την προς όφελος τους 

κατανομή των τίτλων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει την συνεργασία τους σε 

μελλοντικές εισαγωγές.

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο 

μέγεθος της υποτίμησης και στο βαθμό σημαντικότητας της πληροφόρησης. 

Όσο πιο ευνοϊκή η πληροφόρηση, τόσο μεγαλύτερη και η υποτίμηση. Επίσης 

υποθέτει ότι οι ανάδοχοι προβαίνουν στην ευνοϊκή κατανομή των τίτλων κάθε 

αρχικής εισαγωγής υπέρ των συχνών πελατών τους, έτσι ώστε να έχουν την
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δυνατότητα να μοιραστούν μαζί τους τις οποιεσδήττοτε χρήσιμες πληροφορίες 

που ενδεχομένως αυτοί να τους παρέχουν.

Σχετική έρευνα των Barry και Jennings (1993), αποκαλύπτει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό διαφοράς ανάμεσα στην τιμή ανοίγματος και στην τιμή 

αγοράς παρατηρείται κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στην 

χρηματιστηριακή αγορά. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι η διαφορά αυτή 

αποτελεί την αμοιβή των πληροφορημένων επενδυτών για την “συνεργασία” 

τους με τους αναδόχους.

Το θεωρητικό μοντέλο των B&S πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μέσα 

από την έρευνα των Benveniste και Wilhelm (1990), οι οποίοι συγκρίνουν την 

αποτίμηση των αρχικών εισαγωγών όταν ο ανάδοχος έχει τον έλεγχο της 

κατανομής και όταν δεν τον έχει. Για το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο 

γίνονται οι εξής υποθέσεις: πρώτον, ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα 

καθορισμού τιμής, και δεύτερον, στην αγορά υπάρχουν επενδυτές με υψηλό 

βαθμό συμμετοχής και επενδυτές με χαμηλό βαθμό συμμετοχής. (Είναι 

αυτονόητο ότι η πρώτη κατηγορία των επενδυτών είναι αυτή που θα κατέχει 

τις σημαντικές πληροφορίες). Στηριζόμενοι στις προαναφερθείσες υποθέσεις 

διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Αν η κατανομή των τίτλων δεν είναι στον έλεγχο του αναδόχου, τότε ο 

τελευταίος αδυνατεί να αμείψει τους πληροφορημένους επενδυτές με τον 

τρόπο που αναφέρθηκε στο πρωτότυπο μοντέλο. Αυτό συνεπάγεται την 

μυστικοπάθεια των πληροφορημένων επενδυτών, εφόσον δεν έχουν κάποιο 

κίνητρο για να αποκαλύψουν τις οποιεσδήποτε πληροφορίες. Κατά συνέπεια 

ο ανάδοχος πρέπει να υποτιμήσει κατά πολύ τους τίτλους προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση της έκδοσης. Αν ο ανάδοχο έχει τον 

έλεγχο της κατανομής, τότε θα έχει και την δυνατότητα να αμείψει τους 

πληροφορημένους επενδυτές, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις 

πληροφορίες με τους αναδόχους. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση η υποτίμηση 

θα είναι σαφώς μικρότερη.
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Οι θεωρίες υποτίμησης που περιγράφηκαν προηγουμένως προσπάθησαν να 

αποδώσουν τους πιθανούς λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση τιμολογεί 

τους τίτλους της σε χαμηλότερο επίπεδο από την πραγματική τους αξία. 

Αρκετά από τα θεωρητικά αυτά μοντέλα, όπως διαπιστώθηκε, έχουν βρει 

εμπειρική υποστήριξη. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ορισμένα μοντέλα έχουν 

ισχύ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάποιων συγκεκριμένων αγορών, 

ή λόγω άσκησης κάποιων συγκεκριμένων πρακτικών.

Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα μοντέλα, είναι ότι η υποτίμηση 

επιβάλλει στην επιχείρηση κάποιο έμμεσο κόστος. Η εταιρία μπροστά στην 

επικείμενη εισαγωγή της οφείλει να υπολογίσει με όση ακρίβεια είναι δυνατόν 

το κόστος αυτό και τα οφέλη που θα αποκομίσει από την όλη διαδικασία. 

Συνήθως οι εταιρίες που υποτιμούν τους τίτλους τους αναμένουν κάποια 

οφέλη σε αντιστάθμισμα, είτε αυτό είναι η μελλοντική αύξηση της τιμής σε νέα 

διάθεση μετοχών (Θεωρίες σήμανσης), είτε αυτό είναι η αυξημένη ζήτηση που 

συνήθως προκαλείται όταν υπάρχει ασυμμετρία πληροφόρησης ανάμεσα στα 

συναλλασσόμενα μέλη. Η εταιρία οφείλει να προσμετρήσει όλους τους 

πιθανούς παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής 

μετά την εισαγωγή της καθώς επίσης και τους πιθανούς κινδύνους που 

συνεπάγεται η υποτίμηση των τίτλων της, τους οποίους θα αντισταθμίσει με 

τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη της απόφασης 

της.

Συχνά οι επιχειρήσεις υποτιμούν τους τίτλους τους με σκοπό να 

διαμορφώσουν μια πιο ελκυστική τιμή για το υποψήφιο επενδυτικό κοινό. Η 
υποτίμηση όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει και κάποια όρια. Κρίνεται σκόπιμο 

για την επιχείρηση να προσδιοριστεί ένα σημείο ισορροπίας, τέτοιο ώστε και 

την τιμή να καθιστά πιο προσιτή αλλά και τον κίνδυνο που διατρέχει η 

επιχείρηση, σε περίπτωση που η ζήτηση των επενδυτών τελικά δεν είναι η 

αναμενόμενη, να περιορίζει. Ο προσδιορισμός αυτού του σημείου ισορροπίας 

πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από την μέτρηση και στάθμιση όλων των 

παραγόντων που είναι δυνατόν να υπεισέρχονται στον καθορισμό της τελικής 

τιμής εισαγωγής, όχι μόνο για πιο αποτελεσματική έκβαση της εισαγωγής 

αλλά και για μεγαλύτερη εξασφάλιση της επιχείρησης.

Σχόλια
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14.2. Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Εισαγωγή
Η μακροχρόνια συμπεριφορά των Αρχικών Εγγραφών είναι το δεύτερο 

φαινόμενο που έχει απασχολήσει την διεθνή αρθρογραφία, μετά την 

υποτίμηση. Το ερώτημα που κυριαρχεί σχετικά με το φαινόμενο αυτό είναι τι 

αποδόσεις έχουν οι Αρχικές Εισαγωγές μακροπρόθεσμα σε σχέση με την τιμή 

αγοράς που σημειώνεται στην αρχική διαπραγμάτευση των τίτλων. Σύμφωνα 

με την Υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών, οι τιμές στην αγορά 

των νέων τίτλων στην περίοδο πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχουν 

επιπλέον αποδόσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από το είδος της σχετικής 

με τους τίτλους πληροφόρησης.

Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά 

των Αρχικών Δημοσίων Εγγραφών αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Αυτοί 

αναλύονται ως εξής: (α) Σε σύντομο χρονικό διάστημα, και στις εκάστοτε 

κεφαλαιαγορές είναι δυνατόν να υπάρχουν διάφορες ατέλειες αναφορικά με 

την αγορά νέων τίτλων, όπως για παράδειγμα το εύρος διακύμανσης της 

τιμής της μετοχής ή η στήριξη της μετοχής, (β) Η ύπαρξη των λεγάμενων 

“επαναλαμβανόμενων μοντέλων τιμών” ("price patterns”) είναι δυνατόν να 

ενεργοποιήσουν μηχανισμούς κερδοσκοπίας, ή πιο συγκεκριμένα στην αγορά 

λανθασμένων τιμολογημένων τίτλων με σκοπό την επίτευξη επιπλέον 

αποδόσεων, (γ) Παρατηρείται υπολειτουργία των μηχανισμών πληροφόρησης 

της αγοράς νέων εισαγωγών χρηματιστηριακών τίτλων.

Στην παράγραφο που ακολουθεί γίνεται μια σύντομη ανάλυση των 
διαφόρων μελετών ηου κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί από διάφορους 

συγγραφείς, καθώς και η προσπάθεια αιτιολόγησης του φαινομένου.
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14.2.1. Έρευνες σχετικά με την μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των 
Αρχικών Εισαγωγών.
Πολλούς συγγραφείς έχει απασχολήσει το φαινόμενο της μακροχρόνιας 

συμπεριφοράς των Αρχικών εισαγωγών και πολλές έρευνες έχουν γραφτεί 

σχετικά. Στην παράγραφο που ακολουθεί θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε 

κάποιες από αυτές καθώς επίσης και στα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Ο Levis το 1993 σε έρευνα που έκανε για το χρηματιστήριο του Λονδίνου κατά 

την περίοδο 1980-1988 διαπίστωσε σημαντικά αρνητικές αποδόσεις των νέων 

εισαγωγών για τριετή περίοδο. Την ίδια έρευνα για ένα μέρος του ιδίου 

δείγματος διεξήγαγε και για πενταετή περίοδο και έκανε τις ίδιες διαπιστώσεις. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα του Ritter (1991), ο οποίος 

εξέτασε την περίπτωση 1526 νέων εισαγωγών στις Η.Π.Α. και απέδωσε τρεις 

πιθανές εξηγήσεις για το φαινόμενο. Πρώτον, ο κίνδυνος των νέων 

εισαγωγών αποδείχθηκε κατά πολύ μεγαλύτερος από όσο είχε αρχικά 

προσδιοριστεί και επομένως η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά τους απέκλινε 

από τις αρχικές προβλέψεις. Δεύτερον, ατυχείς συγκυρίες και συμπτώσεις 

συντέλεσαν στις μετέπειτα αρνητικές αποδόσεις, υπόθεση απορρίπτεται από 

τον Keloharju (1993) έπειτα από σχετική έρευνα που διεξήγαγε στη Φινλανδία 

για το διάστημα 1984-1989. Τρίτον, η υπερβολική αισιοδοξία των επενδυτών 

ή η παροδική προτίμηση των εκάστοτε δημοφιλών τίτλων επηρέασαν 

συντέλεσαν σε μεταγενέστερες αρνητικές αποδόσεις των τίτλων.

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι τις μεγαλύτερες αρνητικές 

αποδόσεις τις παρουσίασαν νεοαναπτυσσόμενες εταιρίες, που βρισκόταν στο 

στάδιο της ανάπτυξης, ή από εταιρίες που εισήλθαν στο χρηματιστήριο 
χρονική περίοδο με τεράστιο αριθμό εισαγωγών. Οι επενδυτές φαίνεται να 

υπερεκτιμούν τις αναπτυξιακές δραστηριότητες νέων επιχειρήσεων σε 

περιόδους μεγάλου όγκου συναλλαγών του χρηματιστηρίου. Η πιθανότερη 

εξήγηση επομένως από τις προαναφερθείσες είναι η τρίτη, όπου σύμφωνα με 

τον Shiller (1990) μπορεί να αποδοθεί στην “Θεωρία του συρμού" (“Fads 

theory“).

Στην ίδια θεωρία αποδίδουν το φαινόμενο και οι Argarwal και Rivoli 

(1990), οι οποίοι χαρακτηρίζουν τους επενδυτές υπέρ του δέοντος 

αισιόδοξους, γεγονός στο οποίο οφείλεται στο έντονο αγοραστικό τους 

ενδιαφέρον για τίτλους σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. Η ελλιπής πληροφόρηση
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των επενδυτών συντελεί προς την ίδια κατεύθυνση. Η σταδιακή 

αποκατάσταση της πληροφόρησης στη δευτερογενή αγορά, θέτει σε 

λειτουργία διορθωτικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα οι τιμές των τίτλων 

αυτών να παρουσιάσουν πτώση.

Επίσης ο Loughran (1993) σε σχετική έρευνα για την μακροπρόθεσμη 

συμπεριφορά των νέων εισαγωγών, διαπίστωσε αρνητικές αποδόσεις στην 

κεφαλαιαγορά των Η.Π.Α. για πενταετές χρονικό διάστημα.

Τα συμπεράσματα των προαναφερθέντων ερευνών ουσιαστικά 

υποδηλώνουν ότι οι εταιρίες εισέρχονται στο χρηματιστήριο ενώ είναι 

υπερτιμημένες, είτε λόγω υπερβολικής αισιοδοξίας των επενδυτών η ζήτηση 

από τους οποίους ανεβάζει την τιμή της μετοχής στα ύψη, είτε λόγω κάποιων 

γενικότερων οικονομικών παροδικών καταστάσεων που επιφέρουν υψηλό 

όγκο συναλλαγών. Η υπόθεση αυτή υποστηρίχθηκε και από τους Jain και Kini 

(1994), όταν σε σχετική εμπειρική ανάλυση που διεξήγαγαν για τη 

μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των λειτουργικών αποτελεσμάτων των νέων 

εισαγωγών, διαπίστωσαν πτωτικές τάσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τη Ruud (1993), μεγάλη επίδραση μπορεί να 

εξασκήσει και το καθεστώς στήριξης των μετοχών από τους αναδόχους στην 

διαμόρφωση της τιμής στη δευτερογενή αγορά. Σύμφωνα με τη θεώρηση 

αυτή είναι δυνατόν η υποστήριξη των μετοχών από τους αναδόχους, να 

διαμορφώσει την τιμή της μετοχής σε αρκετά υψηλά επίπεδα για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια όμως οι τιμές των μετοχών υφίστανται 

διορθωτικές τάσεις, σταδιακά μειώνονται και κατά συνέπεια εμφανίζονται 

αρνητικές οι αποδόσεις των τίτλων. Στην προσπάθεια τους να στηρίξουν 
αυτήν την υπόθεση οι Weiss, Hanley, Kumar, Seguin (1993) διεξήγαγαν μια 

εμπειρική μελέτη για 1.523 νέες εισαγωγές στις Η.Π.Α. Διαπίστωσαν ότι όντως 

η στήριξη της τιμής μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την μακροπρόθεσμη 

συμπεριφορά της μετοχής.

Αναφορικά με την μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των Αρχικών 

Δημοσίων Εγγραφών για την Ελλάδα έχει διεξαχθεί για την περίοδο !987- 

1995 από τον Δημήτριο Παπαματθαίου, ο οποίος διαπίστωσε επίσης 

μειωμένες αποδόσεις των νέων εισαγωγών.
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Η αρνητική μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των νέων εισαγωγών ουσιαστικά 

αποτελεί ένα θέμα ιδιαίτερης προσοχής το οποίο οφείλει να εξετάσει μια 

επιχείρηση προτού να εισέλθει στο χρηματιστήριο. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως βασική αιτία για το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να αποτελέσει η 

υπεραισιοδοξία των επενδυτών για την πορεία των μετοχών. Η εσφαλμένη 

αντίληψη των επενδυτών για την μελλοντική πορεία των μετοχών ή και για την 

πορεία της οικονομίας γενικότερα, μπορεί να αποκατασταθεί με την σταδιακή 

παροχή πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης.

Δεδομένου ότι η εταιρία που επιθυμεί να εισέλθει στο χρηματιστήριο 

προσδοκά μια ομαλή πορεία μακροχρόνιας ανάπτυξης και όχι την 

περιστασιακή συγκέντρωση κεφαλαίων, οφείλει να προβλέψει και να 

περιορίσει τους πιθανολογούμενους παράγοντες που μπορούν να 

υπερτιμήσουν τους τίτλους της αδικαιολόγητα. Συχνά πολλές επιχειρήσεις 

εκμεταλλεύονται την υπεραισιοδοξία ή διαφορετικά την έλλειψη γνώσεων του 

επενδυτικού κοινού και απολαμβάνουν την υπερτίμηση των τίτλων τους που 

προσωρινά τουλάχιστον αποφέρει τεράστια κεφάλαια. Η πτώση όμως στην 

τιμή της μετοχής αργότερα είναι δυνατόν να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα 

στην περαιτέρω εξέλιξη της επιχείρησης.

Πριν τη λήψη της απόφασης η επιχείρηση είναι χρήσιμο να εκτιμήσει το 

επίπεδο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και τη γενικότερη οικονομική 

κατάσταση που επικρατεί. Κρίνεται σκόπιμα να παρέχει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο όση πληροφόρηση κρίνει απαραίτητη προκειμένου να 

αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού. Πολλές 
επιχειρήσεις υπερτιμολογούν τους τίτλους τους εκμεταλλευόμενες κάποιες 

δεδομένες οικονομικές συνθήκες, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που 

ενδεχομένως θα υποστούν μακροπρόθεσμα. Και αυτό γιατί οι αρνητική 

μακροπρόθεσμη συμπεριφορά της μετοχής όχι μόνο επιβαρύνει αρνητικά την 

εικόνα της επιχείρησης, αλλά περιορίζει την προσέλκυση του επενδυτικού 

κοινού, είτε αυτό αποτελείται από μεμονωμένα άτομα, είτε από θεσμικούς 

επενδυτές.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η υποψήφια προς εισαγωγή επιχείρηση 

οφείλει να προσδιορίσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια την τιμή 

εισαγωγής της, η οποία να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες περαιτέρω

Σχόλια
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ανάπτυξης της. Διαφορετικά η μετέπειτα τοποθέτηση της σε κατώτερα 

επίπεδα από αυτά της αγοράς είναι δυνατόν να συνδράμουν σε δυσχερή 

πορεία της επιχείρησης. Ο καθορισμός της τιμής σε υψηλά επίπεδα 

προϋποθέτει και ευρείες προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός το οποίο σημαίνει 

ότι η επιχείρηση οφείλει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

προετοιμασμένη, διαφορετικά θα πρέπει να θέσει την τιμή της σε κατώτερα 

επίπεδα, ή αν κρίνει να αναβάλλει ακόμα και την εισαγωγή της για όσο 

διάστημα κρίνει σκόπιμο.
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15. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Οι αντιδράσεις της αγοράς, στο παρόν άρθρο, αφορούν μετοχές κυρίων 

δημοσίων επιχειρήσεων, και γενικότερα αυξήσεις κεφαλαίου. Τα 

αποτελέσματα αυτά δεν έχουν μεγάλη ισχύ πάνω στις Ι.Ρ.Ο. επειδή δεν 

υπάρχουν παρελθοντικά στοιχεία γι’ αυτές, που να διευκολύνουν την 

διεξαγωγή ανάλογης έρευνας. Ενδεικτικά όμως, θα αναφερθούμε σε κάποιες 

μεταβλητές και πως αυτές επηρεάζουν την αντίδραση της αγοράς, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσα από τις αυξομειώσεις στην τιμή της μετοχής. Οι μεταβλητές 

αυτές περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους ως εξής:

• Ο δείκτης EPS (Earnings per share): Υπάρχει η άποψη ότι επειδή η 

αύξηση του αριθμού των μετοχών δημιουργεί μείωση του παραπάνω 

δείκτη, η τιμή της μετοχής θα πέσει. Εντούτοις, υπάρχει και η αντίθετη 

άποψη ότι επειδή η αύξηση του κεφαλαίου αντανακλά τις προσδοκίες του 

ΓΠΒΓ^ΘπίΘηΙ για μελλοντικές χρηματορροές, άρα και η τιρή της μετοχής 

θα αυξηθεί. Σε θεωρητική ή σε πρακτική βάση δεν υπάρχει απόδειξη για το 

αν υπάρχει ή όχι μείωση στο δείκτη, ή αν υπάρχει μείωση λόγω της 

αύξησης του κεφαλαίου.

• Καμπύλες της προσφοράς και της ζήτησης: Εδώ η διαμάχη αφορά το αν το 

μέγεθος της αύξησης είναι δυνατόν να προκαλέσει μείωση της τιμής, λόγω 

της αυξημένης προσφοράς της σε σχέση με τη ζήτηση που παρουσιάζεται 

γι' αυτήν. Και γι’ αυτό το ζήτημα έχουν διεξαχθεί διάφορες εμπειρικές 

έρευνες, εντούτοις με διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν έχει 

παρατηρηθεί καμία απολύτως μείωση της τιμής σε αντίθεση με την 
διάθεση ομολογιών, η οποία παρουσιάζει σημαντικές μειώσεις στις τιμές 

τους.

• Διαφοροποίηση της κεφαλαιακής δομής: Στο σημείο αυτό τίθεται το 

ερώτημα αν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της αύξησης του κεφαλαίου 

και της κεφαλαιακής δομής. Η υπόθεση όμως αυτή απορρίπτεται, 

δεδομένου ότι οποιαδήποτε εμπειρική έρευνα σχετικά με αυτήν απέδειξε 

το αντίθετο.

• Ελλιπής πληροφόρηση των επενδυτών: Όσο μεγαλύτερες οι ελλείψεις 

στην πληροφόρηση των επενδυτών, τόσο περισσότερο διαψεύδονται οι
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προσδοκίες τους σχετικά με την τιμή της μετοχής η οποία μειώνεται. Αυτό 
που έχει παρατηρηθεί είναι ότι η αρνητική αντίδραση είναι μεγαλύτερη σε 

μετατρέψιμες μετοχές παρά σε απλές.

• Σχέση πηγών και χρήσεων κεφαλαίων: Όσο πιο μεγάλη η αναλογία των 

πηγών σε σχέση με τις χρήσεις κεφαλαίου τόσο αυξάνεται η θετική 

ανταπόκριση των επενδυτών. Αντίθετα η μείωση της εν λόγω αναλογίας 

την επηρεάζει αρνητικά. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση στην 

αναλογία αυτή είναι ανάλογη και με την αύξηση στην μεταβολή της τιμής.

• Αλλαγές στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο: Σχετικές εμπειρικές μελέτες 

δείχνουν ότι οι ανακοινώσεις για αύξηση του συγκεντρωτισμού της 

ιδιοκτησίας αυξάνουν την τιμή της μετοχής, ενώ αντίθετες ανακοινώσεις 

συγκεντρωτισμού τη μειώνουν.

Οι θεωρίες αυτές ίσως να φανούν χρήσιμες σε μια Ι.Ρ.Ο. μόνο όταν 

πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να συγκριθούν με εταιρίες 

αναλόγου μεγέθους. Διαφορετικά οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση δεν θα 

μπορούσε να έχει κανένα κύρος, χωρίς τον ελάχιστο βαθμό συγκρισιμότητας.
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16. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (TIMING OF FINANCIAL POLICY) 
Εισαγωγή
Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μια σύντομη ανάλυση σχετικά με 

χρονική στιγμή επένδυσης για την επιχείρησης και τους παράγοντες που 

υπεισέρχονται στην διαδικασία αυτής της επιλογής. Η ανάλυση αυτή 

απαρτίζεται από δύο υποενότητες. Η πρώτη αποτελεί μια μακροοικονομική 

προσέγγιση και παραθέτει μια σύντομη και γενικότερη ανάλυση για την 

επίδραση των επιτοκίων και του πληθωρισμού στην εκάστοτε 

χρηματοδότηση, καθώς και την σημαντικότητα της πρόβλεψης για την πορεία 

των επιτοκίων. Η δεύτερη υποενότητα, θα λέγαμε ότι ουσιαστικά ομαδοποιεί 

κάποια από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αρχική ανάλυση, και 

προχωρεί στη διατύπωση της θεωρίας του Οικονομικού (Business Cycle) και 

Χρηματοοικονομικού κύκλου (Financial Cycle).
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16.1. Timing και μορφές χρηματοδότησης
To Timing στην χρηματοδότηση μιας επιχείρησης ήταν ανέκαθεν ένα από τα 

πλέον ουσιώδη θέματα που απασχολούσαν μια επιχείρηση. Η σημαντικότητα 

αυτής της απόφασης οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: τον 

πληθωρισμό και τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Στο βαθμό που ο 

πληθωρισμός παραμένει σταθερός δεν υπάρχει κάποια μεταβολή στα 

επιτόκια. Στην περίπτωση όμως που ο πληθωρισμός παρουσιάσει αύξηση, 

τότε θα προκύψουν αισθητές μεταβολές στα επίπεδα των επιτοκίων και θα 

υπάρξουν όλες οι επακόλουθες συνέπειες που σχετίζονται με αυτές τις 

μεταβολές.

16.1. α. Επιτόκια και κόστος κεφαλαίου
Πιο συγκεκριμένα, ας δούμε την επίδραση των επιτοκίων στο κόστος 

κεφαλαίου, ειδικότερα δε, στο κόστος Ιδίων Κεφαλαίων. Είναι γενικά αποδεκτό 

ότι όσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το οικονομικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, τόσο υψηλότερη και η απόδοση που αυτή 

αναμένει από τις εκάστοτε επενδύσεις της, προκειμένου να αντισταθμίσει 

αυτήν την αβεβαιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση k = Rf + risk premium, 

όπου Rf το επιτόκιο χρεογράφων χωρίς κίνδυνο (έστω ομόλογα) και risk 

premium,το ασφάλιστρο κινδύνου, εύκολα διαπιστώνεται η εξάρτηση του 

κόστους των ιδίων κεφαλαίων από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η 

επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη την αστάθεια του κόστους κεφαλαίων 

που προκαλείται από την μεταβλητότητα των επιτοκίων, ειδικότερα στις 

περιπτώσεις που πρόκειται να προβεί σε χρηματοδότηση των επενδυτικών 
σχεδίων της. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Northwestern Bell της 

AT&T, όταν τον Αύγουστο του 1974 εξέδωσε ομολογίες με επιτόκιο 10,14%, 

ενώ λίγους μήνες νωρίτερα άλλες θυγατρικές της AT&T είχαν εκδώσει 

ομολογίες με επιτόκιο 8,11%. Η αύξηση στο κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης είναι εμφανής, κάτι το οποίο δεν θα υπήρχε, αν η ΝΒ είχε 

προβλέψει την αύξηση των επιτοκίων και είχε προβεί σε πρωτύτερη έκδοση.

16.1. β. Επιτόκια και διαθεσιμότητα κεφαλαίων
Τα επιτόκια και οι διακυμάνσεις τους, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και σαν 

δείκτες ρευστότητας της οικονομίας. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό αν ληφθεί
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υπόψη ότι τα υψηλά επιτόκια αντανακλούν επίπεδα χαμηλής ρευστότητας. 

Κάτω από την οπτική γωνία των τραπεζών, η διαπίστωση αυτή σημαίνει 

επιλεκτική δανειοδότηση, στην οποία θα ευνοούνται γνωστοί πελάτες, ή 

μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Μέχρις ότου επέλθει μια ενδεχόμενη 

αποκλιμάκωση των επιτοκίων η ρευστότητα των επιχειρήσεων, αλλά και της 

οικονομίας γενικότερα θα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

16.Ι.γ. Πληθωρισμός διακύμανση επιτοκίων και διαφορετικές μορφές 
χρηματοδότησης
Αναλύθηκε σύντομα στις προηγούμενες παραγράφους η επίδραση που ασκεί 

ο πληθωρισμός στα επιτόκια και κατ’ επέκταση στο κόστος κεφαλαίου. (Αξίζει 

να τονιστεί εδώ ότι με τον όρο κόστος κεφαλαίου αναφερόμαστε στο 

σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου, το οποίο εμπερικλείει τόσο το κόστος ιδίων 

κεφαλαίων όσο και το κόστος ξένων κεφαλαίων). Οι μεταβολές του κόστους 

κεφαλαίου, που προκαλούνται από την αστάθεια των επιτοκίων, όπως αυτά 

διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε πληθωριστικές τάσεις, καθιστούν 

ελκυστικές διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης, ανάλογα με τις ισχύουσες 

οικονομικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, οι έντονες πληθωριστικές τάσεις 

ανεβάζουν σε υψηλά επίπεδα τα επιτόκια για δανεισμό, το κόστος κεφαλαίου 

αυξάνεται ανάλογα, και οι τιμές των μετοχών κινούνται πτωτικά. Αντίθετα οι 

ομολογίες και οι τιμές των προνομιούχων μετοχών, παρουσιάζουν ένα πολύ 

μικρότερο ποσοστό πτώσης. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του δείκτη Ε/Ρ 

έως και 10% για το διάστημα 1970 -1974 στις Η.Π.Α., όταν ο πληθωρισμός 

άσκησε ισχυρές πιέσεις στις τιμές των μετοχών.

16.1.δ. Επιτόκια μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας 
Η επιχείρηση προτού επιλέξει τον τρόπο χρηματοδότησης για τις επενδυτικές 

της δραστηριότητες οφείλει να γνωρίζει κάποια βασικά χαρακτηριστικά τόσο 

για τα επιτόκια μακροπρόθεσμης διάρκειας, όσο και για τα επιτόκια 

βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Κάτω από συνθήκες υψηλού πληθωρισμού η 

δυνατότητα πρόβλεψης για την μετέπειτα πορεία των επιτοκίων είναι σαφώς 

πιο περιορισμένη για τα επιτόκια μακροπρόθεσμης διάρκειας. Αυτό εξηγείται 

ως εξής: η επιχείρηση κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας δεν μπορεί να 

προβλέψει με την επιθυμητή ακρίβεια αν είναι δυνατόν να αποπληρώσει το
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δάνειο μετά από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ειδικά δε, αν δεν έχει 

καταφέρει να προσαρμοστεί επιτυχώς στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον 

της.

Σύμφωνα με τη Θεωρία των προσδοκιών (Expectation Theory) τα 

επιτόκια μακροπρόθεσμης διάρκειας αποτελούν ένα μέσο όρο των 

αναμενόμενων επιτοκίων βραχυπρόθεσμης διάρκειας για τα επόμενα χρόνια. 

Επομένως, αν η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προβλέψει τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια για τα επόμενα χρόνια, θα έχει τη δυνατότητα να 

προσδιορίσει και τη συμπεριφορά των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Η σχέση 

αυτή ανάμεσα στα επιτόκια διαφορετικής διάρκειας δεν θα μπορούσε από 

μόνη της να αποτελέσει μέτρο αξιολόγησης για την επιχείρησης αναφορικά με 

την επιλογή του κατάλληλου τρόπου χρηματοδότησης. Υπάρχουν πολλοί 

άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου 

μέσα στον οποίο λειτουργεί η κάθε επιχείρηση, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

που αντιμετωπίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή κ.α. Εντούτοις η σχέση αυτή 

είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την επιλογή του κατάλληλου 

τρόπου χρηματοδότησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

την δεδομένη χρονική στιγμή, γι’ αυτό και η επιχείρηση οφείλει να το λάβει 

σοβαρά υπόψη της στην προσπάθεια της να προσδιορίσει την χρονική στιγμή 

χρηματοδότησης της.

16.1.ε. Συμπεράσματα

Η γενικότερη αστάθεια που χαρακτηρίζει το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, 

σε συνδυασμό με την μεταβαλλόμενη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και τις 
εκάστοτε διακυμάνσεις του κόστους κεφαλαίων, δημιουργεί στους managers 

έντονους προβληματισμούς, και τους αναγκάζει να ψάχνουν διεξόδους μέσα 

από διάφορες μορφές χρηματοδότησης, ξεφεύγοντας σταδιακά από την 

παραδοσιακή δανειοδότηση. Έτσι τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια 

αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, η διάθεση μετοχών στο κοινό πλέον 

αποτελεί ένα συνηθισμένο τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ενώ η 

βραχυπρόθεσμη δανειοδότηση προτιμάται σε περίπτωση υψηλών 

πληθωριστικών πιέσεων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια πορίσματα από 

μια έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α. για τη δεκαετία 1960 - 1970 όπου οι 

πληθωριστικές πιέσεις είχαν ανεβάσει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα τα επιτόκια:
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• Η διάθεση μετοχών στο κοινό αυξήθηκε αττό - 4% σε 39%

• Τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια σαν ποσοστό του συνόλου των 
ομολογιακών δανείων αυξήθηκαν από 5% σε 50%

• Τα ομολογιακά δάνεια έπεσαν από 91% σε 68%
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Σχόλια
Από την ανάλυση που προηγήθηκε έγινε αντιληπτό ότι η επιλογή της 

χρονικής στιγμής χρηματοδότησης μιας επιχείρησης αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

δύσκολο έργο και πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή. Οι σύγχρονοι 

managers οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τόσο τις γενικότερες οικονομικές 

συνθήκες, όσο και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μέσα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ενδεχόμενες διακυμάνσεις στα επιτόκια σε κάποια δεδομένη χρονική 

περίοδο, επηρεάζουν την ελκυστικότητα και επομένως και την καταλληλότητα 

των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης για την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Για παράδειγμα η αύξηση των επιτοκίων των ομολόγων καθιστά την 

έκδοση των ομολογιακών δανείων λιγότερο ελκυστική για μια επιχείρηση, η 

οποία επιθυμεί την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων με τον πλέον 

οικονομικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε περιόδους αύξησης των 

επιτοκίων πολλές επιχειρήσεις στρέφονται σε άλλες εναλλακτικές επιλογές 

άντλησης κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, αρκετές επιχειρήσεις ενδεχομένως να 

βρίσκουν αρκετά συμφέρουσα την χρηματοδότηση τους από την 

κεφαλαιαγορά, γιατί κρίνουν ότι την δεδομένη χρονική στιγμή προσφέρει 

άμεση συγκέντρωση κεφαλαίων με το χαμηλότερο σχετικό κόστος. Αξίζει να 

τονιστεί εδώ ότι η σύγκριση του κόστους των διάφορων εναλλακτικών, πρέπει 

να γίνεται σε σχετική και όχι σε απόλυτη βάση. Και αυτό γιατί, αν και το 

κόστος της ενδεχόμενης εισαγωγής στο χρηματιστήριο κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα, τα συνυφασμένα με αυτήν πλεονεκτήματα, όπως αυτά 

περιγράφηκαν στην πρώτη ενότητα, καθώς και ο χρονικός ορίζοντας στον 
οποίο αναφέρεται, είναι δυνατόν να το αντισταθμίσουν. Υπάρχει λοιπόν το 

ενδεχόμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή όπου οι διάφορες εναλλακτικές 

επιλογές χρηματοδότησης να εμφανίζονται οικονομικά ασύμφορες, η 

επιχείρηση να έχει όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές για να επιλέξει την 

είσοδο της στην κεφαλαιαγορά. Και αυτό γιατί τα διάφορα μακροοικονομικά 

μεγέθη αν και μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για Αρχική Δημόσια 

Εγγραφή, δεν μπορούν να προεξοφλήσουν πλήρως την επιτυχία της. Για να 

συμβεί αυτό πολλοί είναι οι παράγοντες που πρέπει να συνδράμουν, και τους 

οποίους η επιχείρηση οφείλει να εξετάσει με λεπτομέρεια, προκειμένου να 

επιλέξει με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, το χρονικό σημείο εισόδου της
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επιχείρησης στην κεφαλαιαγορά. Στην παράγραφο που ακολουθεί γίνεται μια 

προσπάθεια μέτρησης των εν λόγων παραγόντων σε κάθε στάδιο του 

οικονομικού κύκλου και την αντιστοιχία του δεδομένου σταδίου με τις 

διάφορες φάσεις του χρηματοοικονομικού κύκλου.
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16.2. Η επιλογή της χρονικής στιγμής χρηματοδότησης της επιχείρησης 
με βάση τον Οικονομικό (Business Cycle) και τον Χρηματοοικονομικό 
κύκλο (Financial Cycle)
Εισαγωγή
Ένα κριτήριο που συχνά χρησιμοποιούν οι managers για να προσδιορίσουν 

την χρονική στιγμή εισόδου στο χρηματιστήριο, είναι η συσχέτιση της 

χρονικής αυτής στιγμής με τα κατάλληλα σημεία του οικονομικού και του 

χρηματοοικονομικού κύκλου.

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση κρίνεται σκόπιμο να δώσουμε έναν 

σύντομο ορισμό για τους δύο όρους. Οικονομικό κύκλο (Business Cycle) 

καλούμε τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας που εμφανίζονται περιοδικά 

στην οικονομική δραστηριότητα και στα επίπεδα τιμών. Χρηματοοικονομικό 

κύκλο (Financial Cycle ή Interest Rate Cycle) καλούμε τις περιοδικές 

μεταβολές των επιτοκίων, οι οποίες επηρεάζουν τις διάφορες επενδυτικές 

επιλογές.
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16.2.1. Λειτουργία του οικονομικού και χρηματοοικονομικού κύκλου
Η διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά εντοπίζουμε τα επιμέρους στάδια των δύο 

κύκλων, και πως αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους, και στη συνέχεια 

επιλέγουμε βάση αυτών την άριστη επενδυτική επιλογή. Όταν αυτή 

υποδεικνύει την επένδυση σε μετοχές, τότε υποδηλώνεται ότι είναι η 

κατάλληλη χρονική στιγμή για την είσοδο της εταιρίας στο χρηματιστήριο. 

Αντίθετα όταν το συγκεκριμένο στάδιο προτείνει επενδύσεις σε ομολογίες ή 

καταθέσεις, είναι προτιμότερο για την εταιρία να αναβάλλει προσωρινά την 

εισαγωγή της, και ενδεχομένως να αντλήσει κεφάλαια μέσα από την 

υιοθέτηση κάποιας από τις υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις, όπως αυτές 

περιγράφηκαν στην πρώτη ενότητα. Οι δύο κύκλοι αναλύονται παράλληλα 

λόγω του υψηλού βαθμού συσχέτισης μεταξύ τους.

Η πρώτη φάση του οικονομικού κύκλου εντοπίζεται αμέσως μετά από μια 

περίοδο πτώσης των επιτοκίων. Οι επενδύσεις σε καταθέσεις και ομολογίες 

εμφανίζονται ιδιαίτερα αποθαρρυντικές, εξαιτίας της χαμηλής απόδοσης που 

προέρχεται από τα χαμηλά επιτόκια. Παράλληλα παρουσιάζεται μια έντονη 

ανάπτυξη και επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία 

υποβοηθείται από τα χαμηλά επιτόκια. Η επένδυση σε μετοχές διακρίνεται ως 

η πιο κατάλληλη επενδυτική προοπτική. Αυτή τη φάση θεωρείται η πιο 

κατάλληλη για μια επιχείρηση να εισέλθει στην κεφαλαιαγορά, όπου οι 

επενδυτές ζητώντας μια επενδυτική διέξοδο με ψηλότερες αποδόσεις από 

αυτές των επιτοκίων θα στραφούν στο χρηματιστήριο.

Η δεύτερη φάση του ύψιστου σημείου της οικονομικής άνθησης, 

συνοδεύεται από σταδιακή πτώση του πληθωρισμού και αύξηση των 
επιτοκίων. Σε αυτό το σημείο του οικονομικού κύκλου, το ποσοστό επένδυσης 

σε μετοχές σταδιακά αντικαθίσταται από τις επενδύσεις σε μετρητά. Οι 

μετοχές χάνουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον λόγω των αυξημένων 

επιτοκίων.

Κατά την είσοδο στην τρίτη φάση, τη φάση της κάμψεως, τα επιτόκια 

αρχίζουν μια πτωτική πορεία και η κεφαλαιακή αξία των ομολογιών αυξάνει. 

Όσο μεγαλύτερη ένταση χαρακτηρίζει τη φάση της κάμψης τόσο οι ομολογίες 

αποτελούν την πιο ελκυστική επενδυτική επιλογή, σε αντίθεση με την 

επένδυση σε μετοχές ή καταθέσεις που χαρακτηρίζονται ως οι πιο 

ακατάλληλες επιλογές.
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Τέλος, το κατώτερο σημείο της κάμψεως αποτελεί την τελευταία φάσης του 

οικονομικού κύκλου, την φάση του οικονομικού μαρασμού. Σ' αυτό το σημείο 

δεν παρατηρείται επενδυτικό ενδιαφέρον για καμία επενδυτική επιλογή. Οι 

επενδυτές αναμένουν την αρχή του επόμενου οικονομικού κύκλου, η οποία 

και θα θεωρηθεί σαν μια περίοδος ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις να εισέλθουν 

στο χρηματιστήριο, δεδομένου ότι θα αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για 

μετοχές.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η πλέον κατάλληλη φάση του 

οικονομικού κύκλου είναι η αρχική, αυτή της οικονομικής επέκτασης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας η ζήτηση για μετοχές είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ειδικότερα 

δε, για εταιρίες οι οποίες εμφανίζονται υποτιμημένες, ή για εταιρίες blue chip, 

η ευκαιρία είναι σημαντική και οι εταιρίες πρέπει, όχι απλώς να έχουν την 

κατάλληλη γνώση, αλλά και να είναι σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να εισέλθουν 

έγκαιρα.

80



Σχόλια
Στην πρώτη υποενότητα έγινε μια αναφορά σε μακροοικονομικά μεγέθη και 

πως οι εκάστοτε μεταβολές τους μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την 

επιλογή μιας μορφής χρηματοδότησης. Όπως όμως ήδη προαναφέρθηκε, δεν 

αρκούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες για την υλοποίηση της δεδομένης 

επιλογής, αλλά πρέπει να συντρέχουν και άλλοι παράγοντες. Ένας από 

αυτούς τους παράγοντες είναι οι κυκλικές διακυμάνσεις που ενδεχομένως να 

χαρακτηρίζουν ένα μεμονωμένο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ή και 

το σύνολο του επιχειρηματικού χώρου.

Είναι κρίσιμη για μια επιχείρηση, η ακριβής τοποθέτηση της σε κάποιο 

από τα στάδια του οικονομικού κύκλου, όπως αυτός περιγράφηκε στην 

παράγραφο που προηγήθηκε. Όσο ευνοϊκά και αν εμφανίζονται τα διάφορα 

μακροοικονομικά μεγέθη, η ένταση της επιχειρηματικότητας μπορεί να 

διαδραματίσει τεράστιο ρόλο. Προκειμένου η επιχείρηση να επιλέξει ορθά την 

πλέον κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, κρίνεται σκόπιμο να εξετάσει 

λεπτομερώς: (α) Την ένταση της επιχειρηματικότητας της (β) Την ένταση της 

επιχειρηματικότητας του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται (γ) Τα επίπεδα 

διακύμανσης των επιτοκίων τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Είναι απαραίτητο τα (α) και (β) να εξεταστούν παράλληλα, για τον λόγο 

ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μια επιχείρηση να βρίσκεται μεν, στο ύψιστο 

σημείο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, αλλά ο συγκεκριμένος κλάδος στο 

σύνολο του να περνάει κρίση. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα η γενικότερη κρίση που επικρατεί στον κλάδο να συμπαρασύρει 

και την συγκεκριμένη επιχείρηση, αν η ίδια προβεί σε λανθασμένες κινήσεις. Η 
παράλληλη αξιολόγηση των μακροοικονομικών μεγεθών, όπως αυτά 

περιγράφηκαν πρότινος, προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εξέταση των του 

συνόλου των παραγόντων που δύνανται να καθορίσουν την ορθότητα της 

εκάστοτε επιλογής της επιχείρησης. Η αντιστοιχία στην ακολουθία των 

διαφόρων σταδίων των δύο κύκλων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό 

μέτρο αξιολόγησης, τόσο για την δεδομένη χρονική στιγμή, όσο και για την 

καταλληλότητα της επιλογής μεθόδου άντλησης κεφαλαίων.
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17. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ 
Εισαγωγή
Στις ακόλουθες παραγράφους θα παρουσιαστούν διάφορες εμπειρικές 

μελέτες σχετικά με την εποχικότητα που παρουσιάζουν οι αποδόσεις των 

μετοχών στις διάφορες κεφαλαιαγορές. Η εποχικότητα αποτελεί βασικό 

παράγοντα που πρέπει να εξετάσει η επιχείρηση, προκειμένου να 

προσδιορίσει την χρονική στιγμή εισόδου της στο χρηματιστήριο, για τους 

εξής λόγους: Πρώτον: δεν συμφέρει μια επιχείρηση να εισέλθει στο 

χρηματιστήριο σε περίοδο που χαρακτηρίζεται από χαμηλές αποδόσεις, γιατί 

αναγκαστικά θα υποστεί και η ίδια η επιχείρηση την υποτονία που 

ενδεχομένως να χαρακτηρίζει την αγορά στο σύνολο της. Δεύτερον: 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρώτη επαφή με το επενδυτικό κοινό 

είναι καθοριστική, θα ήταν χρήσιμο να μην ριψοκινδυνέψει την είσοδο της, 

ακόμα και αν χρειαστεί να περιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Οι managers στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν την κατάλληλη 

χρονική στιγμή εισόδου στην κεφαλαιαγορά, οφείλουν να γνωρίζουν την 

εποχικότητα που ενδεχομένως να την χαρακτηρίζει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι αναπτυσσόμενες αγορές, αλλά και η 

ευρύτερη παγκοσμιοποίηση της αγοράς, στοιχεία που κάνουν επιτακτική την 

ανάγκη στους managers να έχουν μια σφαιρική γνώση για τις αποδόσεις των 

διαφορετικών αγορών και την διαδικασία μέσα από την οποία οι αποδόσεις 

αυτές διαμορφώνονται. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα γίνει μια 

σύντομη αναφορά αρχικά στο φαινόμενο του μήνα Ιανουάριου (The January 

effect) και στη συνέχεια στο φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας (The day of 
the week effect).
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17.1. The January effect
Πολλοί συγγραφείς θέλησαν να εξετάσουν την εποχικότητα που χαρακτηρίζει 

τις επιμέρους κεφαλαιαγορές για τον μήνα Ιανουάριο. Ένας μεγάλος αριθμός 

από συγγραφείς έχουν αποδείξει μέσα από εμπειρικές μελέτες την ύπαρξη 

υψηλών αποδόσεων κατά τον μήνα Ιανουάριο. Πιο συγκεκριμένα οι Rozeff και 

Kinney (1976), στην έρευνα που διεξήγαν για το χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης για το διάστημα 1904 - 1974, διαπίστωσαν ότι η μέση απόδοση για 

τον μήνα Ιανουάριο ήταν της τάξεως του 3,5%, ενώ για τους υπόλοιπους 

μήνες ήταν 0,5%. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Ρογαλσκι και 

Τινιψ, σε έρευνα που διεξήγαν επίσης για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

για το διάστημα 1963 - 1982.

Διάφορες εξηγήσεις έχουν δοθεί για το φαινόμενο του Ιανουάριου. Μια 

πιθανολογούμενη εξήγηση στηρίζεται στη λεγάμενη “Υπόθεση Μείωσης 

Φόρων” (Tax - loss selling hypothesis). Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, 

όπως αρχικά διατυπώθηκε από τους Wachtel (1942), Branch (1977) και Dyl 

(1977), οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής μέχρι το τέλος του χρόνου για 

να πουλήσουν τους τίτλους οι οποίοι παρουσίασαν ζημία, η οποία θα μειώσει 

τα κέρδη πιο ισχυρών τίτλων, προκειμένου να έχουν ελάφρυνση στη 

φορολογία τους. Στο τέλος του έτους δηλαδή παρατηρείται μία πίεση της τιμής 

της μετοχής προς τα κάτω, μέσα από την μεγάλη προσφορά της στην αγορά. 

Η πίεση αυτή εξαφανίζεται με την είσοδο του νέου έτους, οπότε και 

αποκαθίσταται η πραγματική της τιμή. Πάνω στην ίδια υπόθεση ο Roll 

σχολιάζει ότι από τις πιέσεις αυτές επηρεάζονται πολύ περισσότερο οι 

μετοχές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρά οι μετοχές των μεγάλων 
επιχειρήσεων. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει όμως και ο Brawn (1983), ο 

οποίος τεκμηριώνει, λέγοντας ότι οι μετοχές μικρών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων εμπερικλείουν μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο και επομένως 

μεγαλύτερες διακυμάνσεις χαρακτηρίζουν τις τιμές τους. Συνεχίζοντας όμως 

την έρευνα του σε διάφορες κεφαλαιαγορές, βρίσκει επίσης ότι στην 

Αυστραλία οι μέσες αποδόσεις δεν αποκλίνουν από το 4% καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους.

Παρόλα αυτά τα συμπεράσματα, σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς 

η Υπόθεση Μείωσης των Φόρων δεν μπορεί να εξηγήσει επαρκώς την 

εποχικότητα στις αποδόσεις των μετοχών. Ενδεικτικά θα αναφερθεί, ότι αν και
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διαπιστώθηκε κάποια εποχικότητα στις αποδόσεις της κεφαλαιαγοράς στην 

Αυστραλία για τον μήνα Ιούλιο (από τους Gultekin και Gultekin το 1983), δεν 

μπόρεσε να συσχετιστεί με την υπόθεση μείωσης φόρων. Ανάλογη έρευνα το 

Ηο (1990) σε Ασιατικές κεφαλαιαγορές, απέδειξε ότι η εν λόγω υπόθεση δεν 

ευσταθεί, εφόσον μόνο για τις τρεις αγορές, από τις εννέα που ήταν στο 

σύνολο τους, παρουσιάστηκαν αυξημένες αποδόσεις για τον πρώτο μήνα του 

έτους.

Μια διαφορετική ερμηνεία που δίνεται από κάποιους συγγραφείς για τις 

αυξημένες αποδόσεις των επιχειρήσεων για τον μήνα Ιανουάριο, προκύπτει 

από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ανακοινώνουν τα οικονομικά 

αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου αλλά και τα επενδυτικά τους σχέδια 

στην αρχή κάθε έτους, κάτι το οποίο επηρεάζει τις επενδυτικές επιλογές του 

κοινού για το νέο έτος (Rozeff και Kinney, 1976). Σύμφωνα με τον Keim 

(1983), κάτω από αυτό το πρίσμα, οι τιμές των μετοχών των μικρότερων 

επιχειρήσεων επηρεάζονται κατά πολύ περισσότερο από ότι οι τιμές μετοχών 

των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Μία τελευταία εξήγηση για το φαινόμενο του Ιανουάριου δίνεται μέσα 

από τις διακυμάνσεις του ασφάλιστρου κινδύνου. Οι Tinic και West (1984) σε 

σχετική έρευνα που διεξήγαν για τις Η.Π.Α. διαπίστωσαν ότι το ασφάλιστρο 

κινδύνου, όπως αυτό ορίζεται από την γραμμή αγοράς χρεογράφων πάντα, 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερο για τον μήνα Ιανουάριο σε σχέση με τους 

υπόλοιπους μήνες, επομένως οι απαιτούμενες αποδόσεις θα κυμαίνονται σε 

υψηλότερα επίπεδα. Επίσης ο Corhay σε σχετική έρευνα για την Γαλλία 

ανακάλυψε ότι αν και για τον μήνα Ιανουάριο το ασφάλιστρο κινδύνου ήταν 
μεγαλύτερο, δεν διέφερε σημαντικά από τους υπόλοιπους μήνες.

Οι τρεις πιθανολογούμενες εξηγήσεις που προαναφέρθηκαν 

στηρίχθηκαν σε έρευνες που διεξήχθησαν σε ανεπτυγμένες αγορές. Όσον 

αφορά τις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, αν και το φαινόμενο του Ιανουάριου 

έχει κάνει έντονα την εμφάνιση του, εντούτοις δεν μπορούν να το συσχετίσουν 

θετικά με την Υπόθεση μείωσης των φόρων. Πιο συγκεκριμένα, οι Nassir και 

Mohammad σε σχετική έρευνα για την χρηματαγορά της Μαλαισίας, 

διαπίστωσαν ότι οι αποδόσεις κατά τον μήνα Ιανουάριο ήταν ιδιαίτερα υψηλές 

σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Οι αποδόσεις αυτές δεν μπορούσαν να 

εξηγηθούν βασιζόμενοι στην υπόθεση μείωσης των φόρων, δεδομένου ότι

84



στην Μαλαισία δεν υπήρχε φορολογία σε κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία 

μετοχών). Επίσης ο Pang (1988) διαπίστωσε εποχικότητα για τους μήνες 

Ιανουάριο, Απρίλιο και Δεκέμβριο στο χρηματιστήριο του Χονγκ - Κονγκ.

Τέλος οι Φούντας και Σεγρεδάκης (1991), σε έρευνα που διεξήγαν για 

18 αναδυόμενες αγορές αν και διαπίστωσαν μια γενικότερη εποχικότητα στις 

αποδόσεις για διαφορετικούς μήνες σε κάθε αγορά, δεν μπόρεσαν να 

γενικεύσουν το φαινόμενο του Ιανουάριου για όλες τις αγορές. Εντούτοις για 

την Ελλάδα, η οποία συμπεριλαμβανόταν μέσα στο δείγμα, ήταν μια από τις 

χώρες που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις κατά τον μήνα 
Ιανουάριο.
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Σχόλια
Στην παρουσίαση που προηγήθηκε περιγράφηκε το φαινόμενο των 

αυξημένων αποδόσεων για συγκεκριμένους μήνες του έτους. Ειδικότερα 

παρατηρήθηκε ότι σε αναπτυγμένες αγορές γενικά κυριαρχεί το φαινόμενο 

του Ιανουάριου. Δεν μπορεί να εξηγηθεί όμως σε όλες τις περιπτώσεις από 

την Υπόθεση Μείωσης των Φόρων, η οποία είναι και η επικρατέστερη από 

όσες διατυπωθεί μέχρι τώρα.

Σε λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές έχει διαπιστωθεί απλά μια γενικότερη 

εποχικότητα, η οποία εκδηλώνεται για διαφορετικούς μήνες ανάλογα με την 

αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση. Παρατηρείται ότι σε 

όλες σχεδόν τις αγορές υπάρχει εποχικότητα, η οποία προφανώς ανάλογα με 

την ιδιαιτερότητα της αγοράς, συσχετίζεται και με διαφορετικούς παράγοντες. 

Προτού λοιπόν η επιχείρηση προσδιορίσει την χρονική στιγμή εισόδου της 

κρίνεται σκόπιμο να ελέγξει: Πρώτον, αν στην συγκεκριμένη αγορά που 

δραστηριοποιείται υπάρχουν κυκλικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του 

έτους, και ακριβώς σε ποια χρονικά σημεία τοποθετούνται. Δεύτερον, ποιες 

είναι οι πιθανές αιτίες που προκαλούν αυτές τις διακυμάνσεις. Ο δεύτερος 

έλεγχος που αναφέρεται είναι απαραίτητος προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 

εποχικότητα που διαπιστώθηκε μπορεί να τεκμηριωθεί ή είναι απλά 

συμπτωματική. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, η χρονική στιγμή εισόδου πρέπει να 

επιλέγεται με μεγαλύτερες προφυλάξεις και ο παράγοντας της εποχικότητας 

να σταθμίζεται διαφορετικά.

Εντούτοις δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η ύπαρξη της, δεδομένου ότι 

ενδεχομένως διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο το timing εισόδου στο 
χρηματιστήριο. Όλες οι επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να εισέλθουν στην 

κεφαλαιαγορά θεωρούν σαν πρώτο βήμα επιτυχίας μια επιτυχημένη είσοδο. 

Φυσικά η είσοδος της επιχείρησης απλά και μόνο τον μήνα με τις μεγαλύτερες 

αποδόσεις δεν προεξοφλεί και την επιτυχία της, αλλά αν μη τι άλλο αποτελεί 

ένα αρχικό στάδιο σχετικά ομαλής πορείας.
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17.2. The day of the week effect
Σε αντιστοιχία με την εποχικότητα που διαπιστώθηκε σε κάποιες χώρες για 

τον μήνα Ιανουάριο, έχουν διεξαχθεί και αντίστοιχες μελέτες για τα επίπεδα 

στα οποία κυμαίνονται οι αποδόσεις των μετοχών σε διαφορετικές μέρες της 

εβδομάδας. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει πολλούς συγγραφείς οι οποίοι 

έχουν διεξάγει σχετικές έρευνες.

Πιο συγκεκριμένα, οι Gibbons και Hess (1981) και οι Lakonishok και 

Levi (1982), παρατήρησαν ιδιαίτερα ψηλές αποδόσεις στο τέλος της 

εβδομάδας. Παράλληλα ο Gadsby (1989) διαπίστωσε χαμηλές αποδόσεις στις 

τιμές των μετοχών για το χρηματιστήριο του Καναδά. Στο χρηματιστήριο της 

Ιαπωνίας, παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, αλλά για την Τρίτη, σύμφωνα με 

τους Jaffe και Westerfield (1985) και τον Lee (1990). Αντίστοιχες έρευνες 

έχουν διεξαχθεί και στην Ευρώπη, όπου κάποιες αγορές δεν παρουσιάζουν 

καμία απολύτως εποχικότητα, όπως η Δανία και Ισπανία (Jennergen και 

Sorensen, 1989). Εντούτοις το φαινόμενο γίνεται αισθητό σε κάποιες άλλες 

μεγάλες αγορές, όπως το χρηματιστήριο του Λονδίνου (Theobald και Price, 

1984) και του Παρισιού (Hamon και Jacquillat, 1990). Αρνητικές 

παρουσιάζονται και οι αποδόσεις του ΧΑΑ κατά τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη, 

σύμφωνα με έρευνα του Κοντογιάννη το 1989. Από την άλλη πλευρά ο Jaffe 

(1989) διαπίστωσε ότι οι αρνητικές αποδόσεις την Δευτέρα παρατηρούνται 

μόνο όταν οι αποδόσεις της προηγούμενης εβδομάδας ήταν αρνητικές.

Πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόμενο, και 

άλλοτε στις ενδεχόμενες καθυστερήσεις που προκαλούν τα διάφορα 

συστήματα τακτοποιήσεων (Gibbons και Hess, 1981 Baillie και DeGennaro, 
1989). Οι Admati και Pfeidererro το 1989 και ο Porter το 1990, υπέθεσαν ότι 

μέσα από την διαδικασία market making, οι διαφορές των αποδόσεων μέσα 

στην εβδομάδα μπορεί να μειωθούν. Κάτι τέτοιο όμως δεν ευσταθεί 

δεδομένου ότι τέτοιες διαδικασίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε χώρες 

της κεντρικής Ευρώπης, όπου το φαινόμενο είναι όντως υπαρκτό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Dubois και Louvet (1995), οι 

οποίοι προσέγγισαν το φαινόμενο λαμβάνοντας υπόψη της βασικές διαφορές 

των συστημάτων τακτοποίησης ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες. Κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας τους προέβησαν στις κατάλληλες διορθώσεις, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χωρών. Μετά τις
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ανάλογες διορθώσεις τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φαινόμενο της Δευτέρας 

εξακολουθεί να υπάρχει, για τις επτά από τις εννιά χώρες. Η Αυστραλία και η 

Ιαπωνία παρουσίασαν μειωμένες αποδόσεις για την ημέρα Τρίτη.

Παρά τον όγκο των ερευνών που έχουν γίνει, δεν έχουν δοθεί κάποιες 

ικανοποιητικές εξηγήσεις για το φαινόμενο της Δευτέρας. Την τελευταία 

δεκαετία όμως, σχετικές έρευνες μπόρεσαν να δώσουν κάποιες πιθανές 

ερμηνείες. Οι Theobald και Price (1984) για το χρηματιστήριο του Λονδίνου, 

και οι Louvet και Taramasco (1991), και Hamon και Jacquillat (1992) για το 

χρηματιστήριο της Γαλλίας, διαπιστώνουν ότι οι θεσμικοί επενδυτές 

δραστηριοποιούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό την Δευτέρα, επομένως η 

ζήτηση για την συγκεκριμένη μέρα είναι ανελαστική. Οι Abraham και Ikenberry 

(1994) επηρεασμένοι από αυτήν την υπόθεση, διεξήγαν ανάλογη έρευνα στις 

Η.Π.Α. και διαπίστωσαν ότι οι μεμονωμένοι, εδώ, επενδυτές παρουσιάζουν 

έντονες τάσεις για πώληση για την ημέρα Δευτέρα, και σε κάποιο βαθμό και 

για την Τρίτη. Εντούτοις αν και παρατηρούνται έντονες τάσεις ρευστοποίησης 

σε όλες τις αγορές για την ημέρα Δευτέρα, τα κίνητρα και οι λόγοι που ωθούν 

τους επενδυτές σε ρευστοποίηση τις συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας 

δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα.
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Σχόλια:
Στην παράγραφο που προηγήθηκε διαπιστώθηκαν οι μειωμένες αποδόσεις 

των μετοχών για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Η μέρα που οι 

αποδόσεις είναι κατά πολύ μειωμένες είναι για τις περισσότερες χώρες η 

Δευτέρα, ενώ για κάποιες άλλες η Τρίτη. Κάποια εξήγηση που ενδεχομένως 

να έχει δοθεί από κάποιους συγγραφείς, είναι οι διαφορές στις διαδικασίες 

πληρωμής και παράδοσης των μετοχών. Μία άλλη πιθανολογούμενη εξήγηση 

είναι η ανελαστική ζήτηση για μετοχές από τους επενδυτές για τη 

συγκεκριμένη μέρα. Περαιτέρω εξηγήσεις δεν έχουν δοθεί για το φαινόμενο 

της Δευτέρας. Εντούτοις ο σχολιασμός του κρίνεται απαραίτητος προς 

εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσης ανάλυσης.

Θα μπορούσε κάποιος να πει με βεβαιότητα ότι η ύπαρξη της 

οποιοσδήποτε εποχικότητας στις αποδόσεις των μετοχών, είναι δυνατόν να 

αποτελέσει κάποιο στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο για τους managers. Και αυτό 

είναι κατανοητό, εφόσον η επιχείρηση όταν εξετάζει το timing σχετικά με την 

είσοδο της στο χρηματιστήριο, οφείλει να γνωρίζει αν υπάρχει η οποιαδήποτε 

εποχικότητα στις αποδόσεις των μετοχών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

όπου οι μειωμένες αποδόσεις ενδεχομένως να υποδηλώνουν ανελαστική 

ζήτηση από θεσμικούς ή μεμονωμένους επενδυτές, η επιχείρηση θα πρέπει 

να ελέγξει την αγορά της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται και να ελέγξει 

την ορθότητα αυτής της υπόθεσης. Αν για παράδειγμα μια επιχείρηση ορίσει 

για πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο, μία 

ημέρα της εβδομάδας η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλές αποδόσεις, 

ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την εισαγωγή της στην κεφαλαιαγορά, 
εφόσον, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, η πρώτη 

εντύπωση στο επενδυτικό κοινό είναι συνήθως καθοριστική.

Εντούτοις η εποχικότητα και ο βαθμός έκτασης της σε κάθε αγορά, αν 

και αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο που πρέπει να προσέξει η 

επιχείρηση, δεν είναι το μόνο. Πολλοί παράγοντες είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν την λήψη της απόφασης, σε κάθε έναν από τους οποίους πρέπει 

να δοθεί η δέουσα προσοχή. Σε παράγραφο που ακολουθεί αναλύεται ένας 

από αυτούς, η επίδραση των εταιριών Venture Capital στην απόδοση των 

ΙΡΟ.

89



18. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ VENTURE CAPITAL ΣΤΙΣ IPO 
Εισαγωγή

Η ανάλυση που ακολουθεί είναι χωρισμένη σε δύο υποενότητες. Η πρώτη 

αναφέρεται γενικά στον ορισμό των εταιριών Venture Capital και την 

σημαντικότητα του ρόλου που μπορούν να παίξουν σε μία ΙΡΟ. Η δεύτερη 

υποενότητα, στηριζόμενη σε μια μελέτη των Brav και Gompers (1997) εξετάζει 

τη μακροχρόνια απόδοση των ΙΡΟ και πως αυτή μπορεί να συσχετιστεί με τη 

συμμετοχή εταιριών Venture Capital στο μετοχικό της κεφάλαιο.
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18.1. Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές και Εταιρίες Venture Capital. Η 
πιστοποίηση της ποιότητας της Δημόσιας Εγγραφής μέσα από την 
συμμετοχή των V.C. στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

Η πιστοποίηση της ποιότητας της Δημόσιας Εγγραφής, σε περίπτωση 

ασυμμετρίας πληροφόρησης ανάμεσα στους επενδυτές και στην εκδότρια 

εταιρία, ήταν ανέκαθεν ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στις ακόλουθες 

παραγράφους εξετάζεται πως η συμμετοχή των εταιριών Venture Capital στο 

μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης είναι δυνατόν, αφενός να πιστοποιήσει την 

ποιότητα της Δημόσιας εγγραφής, και αφετέρου να μειώσει αισθητά το κόστος 

αναδοχής, αλλά και το ποσοστό υποτίμησης της μετοχής.

Προτού αναπτυχθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

έρευνα, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις εταιρίες Venture Capital και πως 

αυτές λειτουργούν.

18.1.1. Εταιρίες Venture Capital
Πρόκειται για εταιρίες που χρηματοδοτούν την επιχειρηματική δραστηριότητα 

άλλων επιχειρήσεων μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή μέσω 

παροχής δανειακών κεφαλαίων προς αυτές. Η συνεισφορά τους μπορεί να 

μην περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση των υποβοηθούμενων 

επιχειρήσεων, αλλά και στην έμμισθη παροχή υπηρεσιών συμβούλων.

Φροντίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για επιχειρήσεις με μεγάλες 

προοπτικές και αφού τις αξιολογήσουν, τις χρηματοδοτούν είτε με την παροχή 

δανειακών κεφαλαίων, είτε με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, 

αναλαμβάνοντας όλους τους σχετικούς κινδύνους.
Οι V.C. δεν περιορίζονται απλά στο να εισάγουν την επιχείρηση στο 

χρηματιστήριο, αντίθετα διατηρούν με την Ι.Ρ.Ο. μια σχέση μακροχρόνιου 

χαρακτήρα, η οποία είναι δυνατόν να αποφέρει σ' αυτήν πολλά οφέλη, 

ειδικότερα στη μετέπειτα πορεία της, όπως οι εμπλουτισμένες γνώσεις 

management που κατέχει.

Η πρόσβαση τους σε μεγάλα ιδρύματα και οργανισμούς αποδίδει στην 

επιχείρηση μεγάλο κύρος και φήμη, γεγονός το οποίο λειτουργεί προς δύο 

κατευθύνσεις. Η μία αφορά την ενσωμάτωση των πλεονεκτημάτων αυτών 

στην τιμή της μετοχής της Ι.Ρ.Ο., και η άλλη αφορά την επιλεκτική επιλογή 

των Ι.Ρ.Ο. που κάνουν οι V.C. Το δεύτερο αναφέρεται στην διαπίστωση ότι ο
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V.C. θα επιλέξουν την Ι.Ρ.Ο. με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, 

ακριβώς επειδή δεν σκοπεύουν να “χρεωθούν" μια ενδεχόμενη αποτυχία.

18.1.2. Εταιρίες Venture Capital και αξιοπιστία στην πληροφόρηση.
Βασικό ερώτημα που απασχολεί τους υποψήφιους επενδυτές είναι αν η 

επιχείρηση υποτιμάει τους τίτλους της, με σκοπό τη μεταπώληση τους από 

τους αρχικούς μετόχους της σε υψηλότερη τιμή. Ερωτάται δηλαδή αν η 

επιχείρηση θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς σήμανσης της αξίας της μετοχής, 

όπως αυτοί περιγράφηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. Εφόσον οι 

επενδυτές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την πραγματική αξία της μετοχής, 

αλλά ταυτόχρονα τηρούν και κάποια στάση δυσπιστίας απέναντι στην 

επιχείρηση, επιζητούν την ακρίβεια των πληροφοριών από κάποιο τρίτο 

μέρος, το οποίο να διαθέτει την ανάλογη αξιοπιστία.

Σύμφωνα με τους εξωτερικούς επενδυτές, τρία είναι τα βασικά στοιχεία 

που πρέπει να διαθέτει ένας τρίτος παράγοντας - στην προκειμένη 

περίπτωση οι εταιρίες Venture Capital - προκειμένου να θεωρηθεί αξιόπιστος, 

όπως αυτά περιγράφονται από τους Megginson και Weiss. Πρώτον: πρέπει 

να διαθέτει στον επιχειρηματικό χώρο τη φήμη του έγκυρου και δίκαιου 

εκτιμητή της αξίας των τίτλων των εταιριών που εισάγει στο χρηματιστήριο. 

Δεύτερον: η φήμη της εταιρίας V.C. - λαμβάνοντας την υπόψη σαν 

κεφαλαιουχικό στοιχείο - θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη αξία, από το 

πιθανολογούμενο κέρδος που θα έχει αν υποτιμήσει τους τίτλους της 

υποκείμενης σε εισαγωγή εταιρίας, και τη συνέχεια μεταπουλήσει σε 

υψηλότερη τιμή όσους έχει στην κατοχή της. Τρίτον: το κόστος που θα έχει για 
την εκδότρια εταιρία η συμμετοχή του Venture Capitalist στο μετοχικό της 

κεφάλαιο λογικά θα πρέπει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι οι 

μηχανισμοί πληροφόρησης που θα θέσει σε λειτουργία η εταιρία V.C. 

αφορούν την ενεργοποίηση ενός τεράστιου δικτύου διασυνδέσεων, και 

συστήματος παροχής υπηρεσιών. Οι εταιρίες V.C. δείχνουν να πληρούν και 

τα τρία αυτά κριτήρια, επομένως μπορούν να παρέχουν την αξιοπιστία που 

ζητάνε οι επενδυτές και την πιστοποίηση που ζητάνε οι επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο ενδεικτικά θα αναφερθούν τα 

αποτελέσματα σχετικής έρευνας του Sahlman (1990), ο οποίος διαπίστωσε 

ότι: (α) δυναμικές εταιρίες V.C. επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις για τις
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εταιρίες, τις οποίες έχουν αναλάβει να εισάγουν στην κεφαλαιαγορά, ακόμα 

και αν οι εταιρίες αυτές προ της εισαγωγής τους χαρακτηρίζονταν από τον 

ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο, ως εταιρίες μέτριας δυναμικότητας, (β) Οι 

υψηλές αυτές αποδόσεις συνδέονται άμεσα με την υψηλή φήμη και το 

επιτυχημένο ιστορικό της εταιρίας V.C., καθώς επίσης και με την ευρεία 

επιχειρηματική της δραστηριότητα, (γ) Οι εταιρίες V.C. έχουν την δυνατότητα 

να εξασφαλίσουν την συνεργασία πολλών επιχειρήσεων (δ) Η διατήρηση της 

φήμης τους και της υψηλής αξιοπιστίας των V.C. αποτελούν συστατικά 

χαρακτηριστικά της υψηλής ανταγωνιστικότητας τους, όχι μόνο στην 

περιορισμένη και ανταγωνιστική αγορά των V.C., αλλά και στην κεφαλαιαγορά 

γενικότερα.

Τέλος, όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, σχετικές έρευνες των Morris 

(1987), Gartner (1988) και Sahlman (1990), διαπιστώνουν ότι οι V.C. 

προσδοκούν ετήσιες αποδόσεις από τις επενδύσεις τους σε επιχειρήσεις, οι 

οποίες κυμαίνονται από 25% έως και 50%, ανάλογα με το ύψος της 

επένδυσης. Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει την παραχώρηση ενός μεγάλου 

μέρους του μετοχικού κεφαλαίου προς την εταιρία V.C., σε αντάλλαγμα των 

υπηρεσιών που η δεύτερη της προσφέρει. Αυτό που θα έπρεπε να τονιστεί 

εδώ είναι ότι μία από αυτές τις υπηρεσίες αποτελεί παροχή δυνατότητας 

πρόσβασης στην κεφαλαιαγορά, καθώς επίσης και η δυνατότητα εξάλειψης 

της ασυμμετρίας πληροφόρησης ανάμεσα στους επενδυτές και την εκδότρια 

εταιρία. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, εν μέρει εξασφαλίζεται από την 

διατήρηση της συμμετοχής της εταιρίας V.C. στο μετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, δεδομένου ότι 
αποτελεί ένδειξη κατάργησης των μηχανισμών υποτίμησης των τίτλων, 

εφόσον εξαλείφεται το κίνητρο για μεταπώληση των τίτλων από τους Venture 

Capitalists.

18.1.3. Ανάδοχοι - Ελεγκτές - Θεσμικοί επενδυτές

Η όλη προετοιμασία για την εισαγωγή της επιχείρησης στο χρηματιστήριο 

αποτελεί μια διαδικασία υψηλού κόστους και εξαιρετικά χρονοβόρα. 

Δεδομένου ότι οι V.C. ενδεχομένως στο παρελθόν να είχαν αναλάβει και 

άλλες εισαγωγές εταιριών στο χρηματιστήριο, είναι δυνατόν να έχουν ήδη ένα 

εγκαθιδρυμένο δίκτυο σχέσεων με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
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τα οποία ενδεχομένως να αναλάβουν την νέα ΙΡΟ. Σύμφωνα με τους 
Megginson και Weiss, 53 εταιρίες V.C. είχαν εισάγει τουλάχιστον 5 

επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο, για την περίοδο 1983 - 1987. Σε πολλές 

εισαγωγές μάλιστα ο ανάδοχος ήταν ο ίδιος, γεγονός που υποδηλώνει την 

πρόσβαση των V.C. σε ένα ευρύ δίκτυο τραπεζών και χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, καθώς επίσης και την στενή συνεργασία τους με κάποια από αυτά 

τα ιδρύματα.

Το γεγονός ότι οι V.C. επιθυμούν αφενός την δυνατότητα πρόσβασης στην 

κεφαλαιαγορά και αφετέρου την δυνατότητα προσέλκυσης επιχειρήσεων, δεν 

έχουν κανένα απολύτως συμφέρον να παραπλανήσουν το επενδυτικό κοινό 

με λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των τίτλων. Αντίθετα, θα 

επιδιώξουν συνεργασία με ανάδοχους υψηλής ποιότητας, προκειμένου να 

προστατέψουν την φήμη τους. Οι επιχειρήσεις στων οποίων το μετοχικό 

κεφάλαιο συμμετέχουν οι V.C. επωφελούνται από αυτού του είδους της 

συνεργασίες και μέσω των διασυνδέσεων των Venture Capitalists 

εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας ανάδοχο για την επικείμενη εισαγωγή τους. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια επιπλέον εγγύηση για το υποψήφιο επενδυτικό 

κοινό σχετικά με την ποιότητα της νέας εισαγωγής, εφόσον όπως έχει ήδη 

αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, η παρουσία ενός αναδόχου υψηλής 

ποιότητας, είναι δυνατόν να συμβάλει στην θετική ανταπόκριση των 

επενδυτών.

Λέγοντας υψηλής ποιότητας ανάδοχο, εννοούμε ότι ο ανάδοχος αυτός 

κατέχει ένα μεγάλο μερίδιο της αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Οι 

Megginson και Weiss σε σχετική έρευνα διαπιστώνουν ότι οι ανάδοχοι 
Venture Backed εταιριών, έχουν ανάδοχους με υψηλότερο μερίδιο αγοράς 

από ότι οι Non-Venture Backed εταιρίες. (4,4% έναντι 3,0% αντίστοιχα). Στην 

ίδια έρευνα διαπιστώνεται ότι οι ανάδοχοι των V.B. εταιριών συμμετέχουν σε 

περισσότερες εισαγωγές από ότι οι ανάδοχοι των Non-V.B. (62 και 53 

αντίστοιχα).

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τους ελεγκτές της εταιρίας. Στην προκειμένη 

περίπτωση, ως υψηλής ποιότητας ελεγκτές θεωρούνται όσοι ανήκουν στην 

“Μεγάλη Οκτάδα” (“Big Eight”), δηλαδή στις 8 μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες 

των Η.Π.Α. Στην ίδια έρευνα το 83% των V.B. εταιριών συνεργάζονται με 

ελεγκτικές εταιρίες που ανήκουν στην Μεγάλη Οκτάδα, ενώ στις Non-V.B.
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εταιρίες το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις στο 64%. Η διαφορά αυτή στο 

ποσοστό υποδεικνύει ότι οι Venture Capitalists, προσελκύουν περισσότερο 

υψηλής ποιότητας ελεγκτές για νέες εκδόσεις τίτλων.

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

συνεργασία των Venture Capitalists με υψηλής ποιότητας αναδόχους και 

ελεγκτές, αποτελεί πόλο έλξης για τους θεσμικούς επενδυτές. Στην ίδια 

έρευνα οι Megginson και Weiss, αναφέρουν ότι το ποσοστό μετοχικού 

κεφαλαίου που αποκτάνε οι θεσμικοί επενδυτές για το πρώτο τρίμηνο της 

νέας έκδοσης, κυμαίνεται στο 42,3% για τις V.B, ενώ για τις Non-V.B. το ίδιο 

ποσοστό μόλις που φτάνει το 22,2%, γεγονός που άμεσα υποδηλώνει το ευρύ 

δίκτυο διασύνδεσης των Venture Capitalists και έμμεσα την υψηλή ποιότητα 

της νέας έκδοσης που αναλαμβάνουν.

Η πρόσβαση των V.C. σε ένα δίκτυο αναδοχών και ελεγκτών υψηλής 

ποιότητας και κατ’ επέκταση η συνεργασία τους με ισχυρούς θεσμικούς 

επενδυτές λειτουργεί προς τρεις κατευθύνσεις: πρώτον, στην μείωση της 

υποτίμησης των μετοχών, εφόσον παρέχεται η απαιτούμενη αξιοπιστία στην 

αξιολόγηση της τιμής των τίτλων' δεύτερον, στην εξάλειψη της ασυμμετρίας 

πληροφόρησης ανάμεσα στους επενδυτές και στην εκδότρια εταιρία (κάτι το 

οποίο είναι αποτέλεσμα του προηγουμένου)' τρίτον, στην μείωση πολλών 

εξόδων που απαιτούνται κατά την εισαγωγή. Πιο συγκεκριμένα στη μείωση 

του κόστους της υποτίμησης και στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου. (Εδώ 

θίγεται και το θέμα που είχε θέσει ο Ritter το 1987, ότι στις νέες εκδόσεις 

υπάρχουν οικονομίες κλίμακας).

Οσον αφορά το πρώτο θέμα, η παρουσία των Venture Capitalists σε 

μία νέα έκδοση εξαφανίζει την υποτίμηση των τίτλων, αφενός γιατί η 

αξιολόγηση γίνεται ορθολογικά και αφετέρου γιατί οι ίδιοι οι Venture 

Capitalists δεν έχουν κίνητρο να υποτιμήσουν τους τίτλους. Οι λόγοι που 

στερούνται κινήτρων είναι οι εξής: (α) Επιθυμούν άμεση δυνατότητα 

πρόσβασης και εδραίωσης στην κεφαλαιαγορά, κάτι το οποίο προϋποθέτει 

υψηλό κύρος και φήμη για ακεραιότητα. Μια εκ προθέσεως λανθασμένη 

εκτίμηση των τίτλων, διακινδυνεύει το όνομα και το κύρος της εταιρίας V.C. (β) 

Συνήθως οι εταιρίες υποτιμούν τους τίτλους τους προκειμένου να 

προκαλέσουν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στους επενδυτές, το οποίο με τη 

σειρά του θα ανεβάσει τη ζήτηση και κατ’ επέκταση την τιμή της μετοχής. Έτσι
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τα διοικητικά στελέχη που κατέχουν κάποιο ποσοστό από το μετοχικό 

κεφάλαιο της επιχείρηση θα το μεταπωλήσουν σε υψηλότερη τιμή. Στην 

περίπτωση των V.C. ο λόγος αυτός δεν ευσταθεί, εφόσον η εταιρία V.C. δεν 

είναι διατεθειμένη να πουλήσει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στο 

οποίο συμμετέχει. Αντίθετα παραμένει στην επιχείρηση ως μέτοχος και 

συμβάλλει στην μετέπειτα εξέλιξη και εδραίωση της στην κεφαλαιαγορά.

Η εξάλειψη της υποτίμησης αποτελεί για τους υποψήφιους επενδυτές 

απόδειξη για την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχει η επιχείρηση. 

Είναι επόμενο λοιπόν να εξαλείφεται και η ασυμμετρία πληροφόρησης 

ανάμεσα στους επενδυτές και την εκδότρια εταιρία. Παράλληλα αυξάνεται και 

το κύρος των Venture Capitalists, εφόσον στηρίζουν με τα κεφάλαια τους 

εταιρίες που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.

Όσον αφορά την μείωση των εξόδων της εισαγωγής, οι Megginson και 

Weiss (1991), όπως και ο Ritter (1987), διαπίστωσαν την ύπαρξη οικονομιών 

κλίμακας για τα έξοδα αναδοχής στις νέες εκδόσεις. Πιο συγκεκριμένα 

διαπίστωσαν ότι το μέγεθος της δημόσιας εγγραφής με την προμήθεια του 

αναδόχου είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα. Οι M.&S προχώρησαν λίγο 

περισσότερο, όταν διαπίστωσαν ότι το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι 

ανάδοχοι και το ποσοστό προμήθειας που αυτοί λαμβάνουν, είναι επίσης 

μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι υψηλής 

ποιότητας ανάδοχοι απολαμβάνουν μικρότερο ποσοστό προμήθειας. Τέλος η 

υποτίμηση των τίτλων είναι αισθητά μικρότερη για εταιρίες V.C., γεγονός το 

οποίο υποδηλώνει και τη μείωση του εμμέσου κόστους που αφίσταται η 

εταιρία όταν υποτιμούνται οι τίτλοι της. Τόσο ο Simon (1990) όσο και οι 
Megginson και Weiss (1991) διαπίστωσαν αρνητική συσχέτιση της ποιότητας 

του αναδόχου με το ποσοστό της υποτίμησης που υφίσταται η επιχείρηση.
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Στις παραγράφους που προηγήθηκαν παρατέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι 

εταιρίες Venture Capital μπορούν να λειτουργήσουν σαν εγγυητές ποιότητας 

μιας δημόσιας εγγραφής. Η συνεργασία τους με αναδόχους και ελεγκτές 

υψηλής ποιότητας τους επιτρέπει να εκτιμούν με ακρίβεια την τιμή των τίτλων 

και να μειώνουν σε μεγάλο ποσοστό την υποτίμηση αυτών, επομένως και την 

ασυμμετρία πληροφόρησης που υπάρχει ανάμεσα στην υποψήφια προς 

εισαγωγή εταιρία και στο επενδυτικό κοινό. Κατά συνέπεια κερδίζουν την 

εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού αλλά και του γενικότερου 

επιχειρηματικού χώρου, εφόσον εδραιώνουν μια εικόνα αξιοπιστίας. 

Δεδομένου ότι οι Venture Capitalists επιθυμούν τη διατήρηση της συμμετοχής 

τους στις εταιρίες τις οποίες εισάγουν στο χρηματιστήριο δεν έχουν κανένα 

απολύτως συμφέρον για μετέπειτα ρευστοποίηση των μετοχών που κατέχουν. 

Το ερώτημα που ανακύπτει κατόπιν όλων αυτών δεν είναι πλέον αν οι 

Venture Capitalists συμβάλλουν στην επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρίας στην 

κεφαλαιαγορά, αλλά αν συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

που εισήγαγε επηρεάζει την μακροχρόνια απόδοση της. Στην παράγραφο 

που ακολουθεί γίνεται η σχετική παρουσίαση στηριζόμενη σε σχετικές έρευνες 

που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία αναφορικά με την μακροχρόνια 

απόδοση των Αρχικών Δημοσίων Εγγραφών και την επίδραση των εταιριών 

Venture Capital στην διαμόρφωση αυτών των αποδόσεων.

Σχόλια
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18.2. Μακροχρόνιες αποδόσεις των Αρχικών Δημοσίων Εγγραφών - 
Επίδραση των Εταιριών Venture Capital
Στις παραγράφους που προηγήθηκαν αναφέρθηκε το τεράστιο μέγεθος της 

επίδρασης των εταιριών σε Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές. Η επίδραση τους 

στην μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των νέων εγγραφών αποτελεί ένα θέμα 

τεράστιας σημασίας. Στην παράγραφο που ακολουθεί κρίνεται σκόπιμο να 

εξεταστούν: Πρώτον, ο βαθμός συσχέτισης των αποδόσεων με την ύπαρξη 

εταιριών Venture Capital. Δεύτερον: Εφόσον προσδιοριστούν οι περιπτώσεις 

στις οποίες υπάρχει όντως μειωμένη απόδοση, γίνεται μια προσπάθεια 

εντοπισμού των πηγών που προκάλεσαν κάτι τέτοιο.

Ο Ritter (1991), οι Laughran και Ritter (1995) και οι Brav και Gompers 

(1997) διαπίστωσαν σε σχετικές μελέτες που διεξήγαν ότι μακροχρόνια 

υπάρχει όντως μειωμένη απόδοση των εταιριών που εισέρχονται στο 

χρηματιστήριο, ειδικότερα για τις μικρού μεγέθους εταιρίες που δεν 

υποστηρίζονται από εταιρίες Venture Capital. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε 

δύο γεγονότα: πρώτον, ότι κατά τη χρονική στιγμή της εισόδου της Non-V.B. 

εταιρίας ο κλάδος στον οποίο αυτή δραστηριοποιούταν ήταν υπερτιμημένος, 

επομένως και η τιμολόγηση των μετοχών της νέας έκδοσης έγινε σε 

υψηλότερα επίπεδα. Κατόπιν οι τιμές του κλάδου επανήλθαν και όπως ήταν 

επόμενο οι αποδόσεις των εισηγμένων εταιριών παρουσίασαν πτώση. 

Αντίστοιχη ερμηνεία υπάρχει και για τις V.B. ΙΡΟ, οι οποίες ενδεχομένως να 

εισήλθαν στο χρηματιστήριο σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο κλάδος 

τους ήταν υποτιμημένος. Δεύτερον: Οι μικρού μεγέθους ΙΡΟ με υψηλές 

προοπτικές ανάπτυξης, τις οποίες στηρίζουν κατά κύριο λόγο οι Venture 
Capitalists, έχουν χαμηλή αξία σε σχέση με την αγορά (book - to - market), 

κάτι το οποίο συνεπάγεται υψηλό χρηματοοικονομικό ρίσκο, επομένως και 

υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις.

Οι Brav και Gompers στην ίδια έρευνα διαπίστωσαν ότι οι μειωμένες 

αποδόσεις των εταιριών που εισέρχονται στο χρηματιστήριο, δεν οφείλονται 

στην είσοδο αυτή καθαυτή, αλλά περισσότερο στο είδος της επιχείρησης και 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται, 

συμπέρασμα στο οποίο είχαν καταλήξει και οι Laughran και Ritter το 1995. 

Ειδικότερα οι Brav και Gompers διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
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μειωμένων αποδόσεων σε μακροχρόνια βάση παρατηρήθηκε από εταιρίες 

μικρού μεγέθους που δεν στηρίζονται από εταιρίες Venture Capital.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι μακροχρόνια οι εταιρίες V.C. 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις αποδόσεις των επιχειρήσεων τις 

οποίες κατά καιρούς εισάγουν στο χρηματιστήριο.

Βασικό ερώτημα που ανακύπτει αφορά τις αιτίες της μειωμένης απόδοσης 

των Non-V.B. εταιριών. Στο σημείο αυτό θα γίνει μια συσχέτιση με την 

προηγούμενη ενότητα, σχετικά με την πιστοποίηση ποιότητας που παρέχουν 

οι V.C. και τα συνακόλουθα αποτελέσματα που έχει αυτή, όπως αυτά 

περιγράφηκαν προηγουμένως.

Η πλέον βασική πηγή μειωμένης απόδοσης είναι η επίδραση της 

ψυχολογίας των επενδυτών. Στις περισσότερες νέες εκδόσεις από εταιρίες 

Non-V.B. οι επενδυτές είναι στην πλειοψηφία τους μεμονωμένα άτομα, τα 

οποία αφενός υπόκεινται σε ψυχολογικούς επηρεασμούς και αφετέρου δεν 

διαθέτουν και την κατάλληλη πληροφόρηση. (Ενδεχομένως το δεύτερο να 

συντελεί στο πρώτο). Είναι επόμενο αυτές οι εταιρίες να είναι πιο ευάλωτες σε 

οποιαδήποτε οικονομική πολιτική ή άλλου είδους κρίση. Από την άλλη πλευρά 

σε V.B. εταιρίες οι Venture Capitalists διατηρούν το ποσοστό συμμετοχής 

τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ παράλληλα η κεφαλαιακή συμμετοχή 

θεσμικών επενδυτών είναι αυξημένη (Megginson και Weiss, 1991). 

Δεδομένου ότι τόσο ο πρώτοι, όσο και οι δεύτεροι διαθέτουν πιο πλήρη 

πληροφόρηση για τις εν λόγω εταιρίες, είναι σε θέση να τις αξιολογήσουν πιο 

αντικειμενικά και να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την μετέπειτα 

πορεία τους, χωρίς να υποπέσουν σε υποκειμενικούς επηρεασμούς. Άλλωστε 
στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι η οποιαδήποτε συμμετοχή V.C. ή 

θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της προς εισαγωγή εταιρίας 

αυξάνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς αυτήν. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξε και ο Fields το 1996, όταν διαπίστωσε μέσα από 

σχετική έρευνα ότι η μακροχρόνια απόδοση των εισηχθέντων στο 

χρηματιστήριο εταιρίες επηρεάζεται θετικά από την συμμετοχή θεσμικών 

επενδυτών στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Σαν δεύτερη πηγή μειωμένης απόδοσης παρατηρείται η ασυμμετρία 

πληροφόρησης ανάμεσα στους επενδυτές και στην εκδότρια εταιρία. Στην 

περίπτωση των V.B. εταιριών η ασυμμετρία αυτή εξαλείφεται, όπως άλλωστε
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περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Ενδεικτικά θα αναφερθεί ότι οι 

αποδόσεις των μικρών σε μέγεθος Non-V.B. επιχειρήσεων παρουσιάζουν 

πτώση, σε αντίθεση με τις αποδόσεις ισομεγεθών V.B. επιχειρήσεις (Brav & 

Gompers, 1997 και Black, 1986), γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη 

που δείχνουν οι επενδυτές στις εταιρίες που υποστηρίζονται από Venture 

Capitalists, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με 

τους αναδόχους. Σύμφωνα με τους Carter, Dark και Singh (1988), και τους 

Nanda, Yi, Yun (1995), η ποιότητα του ανάδοχου είναι δυνατόν να επηρεάσει 

την μακροχρόνια απόδοση των ΙΡΟ, δεδομένου ότι η συμμετοχή του στην νέα 

έκδοση αποτελεί εγγύηση για τους επενδυτές αναφορικά με την ποιότητα της 

Δημόσιας Εγγραφής, γεγονός το οποίο επίσης υποδηλώνει την ελλιπή 

πληροφόρηση των επενδυτών και κατά συνέπεια την εμπιστοσύνη που 

δείχνουν σε υψηλής ποιότητας αναδόχους.

Η ελλιπή αυτή πληροφόρηση που χαρακτηρίζει τους υποψήφιους 

επενδυτές, αντισταθμίζεται από το κύρος και τις γνώσεις που διαθέτουν οι 

Venture Capitalists,όταν αναλαμβάνουν την εισαγωγή κάποιας μικρής σε 

μέγεθος εταιρίας, για την οποία οι μεμονωμένοι επενδυτές αδυνατούν να 

συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντικειμενική 

αξιολόγηση της προς εισαγωγή εταιρίας.
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Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι μακροχρόνια οι Venture 

Backed εταιρίες παρουσιάζουν υψηλότερες αποδόσεις, σε σχέση με 

αντίστοιχου μεγέθους Non-V.B. εταιρίες. Η διατήρηση του μετοχικού 

κεφαλαίου των Venture Capitalists και των θεσμικών επενδυτών στην 

επιχείρηση μετά την εισαγωγή, αλλά και η υψηλής ποιότητας ανάδοχοι 

ελεγκτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που οι V.C. χρησιμοποιούν καθ’ 

όλη την διαδικασία της εισαγωγής, επιδρούν θετικά στην ψυχολογία των 

μεμονωμένων επενδυτών. Επιτυγχάνεται έτσι μια ομαλοποιημένη 

συμπεριφορά από την πλευρά τους, απαλλαγμένη από ενδεχόμενες 

ενστικτώδεις αντιδράσεις κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μια επιχείρηση που επιθυμεί την είσοδο της 

στο χρηματιστήριο να γνωρίζει: (α) Αν ανάμεσα σε αυτήν και το υποψήφιο 

επενδυτικό κοινό υπάρχει η οποιαδήποτε ασυμμετρία πληροφόρησης, έτσι 

όπως αυτή έχει περιγράφει από τα θεωρητικά μοντέλα υποτίμησης τίτλων 

καθώς επίσης και το γενικότερο επίπεδο πληροφόρησης και ενημέρωσης που 

το χαρακτηρίζει τους εν λόγω επενδυτές (β) Την πορεία των ισομεγεθών με 

αυτήν επιχειρήσεων στον κλάδο της (γ) Αν διαθέτει τα κατάλληλα 

χαρακτηριστικά που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Venture 

Capitalists (δ) Την ποιότητα των αναδοχών και των χρηματοοικονομικών 

συμβούλων που έχει επιλέξει, όπως αυτή μπορεί να εκτιμηθεί σύμφωνα με το 

μερίδιο αγοράς που κατέχουν

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαπιστώσει ελλιπή πληροφόρηση 

των επενδυτών έχει δύο επιλογές: Πρώτον, να υποτιμήσει τους τίτλους της με 
την προσδοκία να ανέβει η τιμής τους στο μέλλον ' Δεύτερον, να τιμολογήσει 

αντικειμενικά τους τίτλους της, χρησιμοποιώντας παράλληλα υψηλής 

ποιότητας αναδόχους ή εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των Venture 
Capitalists προκειμένου να πιστοποιήσουν την ποιότητα της εγγραφής που να 

δικαιολογεί την συγκεκριμένη τιμολόγηση. Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει 

την δεύτερη επιλογή μόνο αν διαθέτει κριτήρια (γ) και (δ), όπως αυτά 

περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Η τελική επιλογή της επιχείρησης, εκτός από τους ενδεχόμενους 

υποκειμενικούς παράγοντες των διοικητικών στελεχών, πρέπει να εξαρτηθεί 

από την πορεία των ομοίων με αυτήν επιχείρηση. Αν η επιχείρηση

Σχόλια
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διαπιστώσει δυσπιστία των επενδυτών απέναντι σε όμοιες με αυτήν εταιρίες, 

δυσπιστία η οποία να οφείλεται σε λανθασμένη επιλογή αναδόχου, 

λανθασμένη τιμολόγηση, ή ακόμη και σε υπεροχή των άλλων εταιριών που 

υποστηρίζονται από Venture Capitalists, τότε θα πρέπει να αναβάλει την 

είσοδο της στο χρηματιστήριο και να την αναδιοργανώσει με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να δημιουργήσει μια πιο ευνοϊκή εικόνα προς τους υποψήφιους 

επενδυτές. Πολλοί ήταν οι συγγραφείς που διαπίστωσαν την υπεροχή των 

Venture Backed εταιριών, καθώς και τις υψηλές μεταγενέστερες αποδόσεις 

τους. Αν η επιχείρηση κρίνει ότι χρειάζεται την υποστήριξη των Venture 

Capitalists , θα ήταν χρήσιμο να αναβάλει την εισαγωγή της για το χρονικό 

διάστημα που κρίνεται απαραίτητο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα 

προσπαθήσει να δημιουργήσει για τον εαυτό της τα χαρακτηριστικά που θα 

μπορούσαν να προσελκύσουν τους Venture Capitalists.

Αν τελικά η επιχείρηση αποφασίσει την είσοδο της στο χρηματιστήριο 

χωρίς να εξασφαλίσει την υποστήριξη από Venture Capital εταιρίες, τότε θα 

ήταν χρήσιμο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ψυχολογικό παράγοντα των 

υποψήφιων επενδυτών. Ειδικότερα αν υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση το 

επενδυτικό κοινό υποβάλλεται πολύ πιο έντονα σε ψυχολογικούς 

επηρεασμούς. Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει στο επενδυτικό κοινό έγκαιρη 

και έγκυρη πληροφόρηση, έτσι ώστε να αποκτήσει μια όσο το δυνατόν πιο 

διαυγή και ολοκληρωμένη εικόνα προς τα έξω. Αν η εικόνα της εταιρίας είναι 

σαφής και η ίδια η εταιρία είναι σε θέση να παρέχει την απαιτούμενη 

ενημέρωση (π.χ. μέσα από ανακοινώσεις των διοικητικών στελεχών), 

ενδεχομένως η εμπιστοσύνη των επενδυτών απέναντι στην εταιρία να 
ενισχυθεί. Επιπλέον η εταιρία θα πρέπει να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας 

ανάδοχους, που θα παρέχουν στους υποψήφιους επενδυτές την πιστοποίηση 

ποιότητας που ζητάνε, και υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικούς 

συμβούλους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα φροντίσουν για την σωστή 

αξιολόγηση της εταιρίας και κατά συνέπεια την παροχή ακριβέστερης 

πληροφόρησης.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα που θα 

διαμορφώσει η εταιρία πριν την εισαγωγή της παίζει τεράστιο ρόλο. Το 

επενδυτικό κοινό ελλείψει στοιχείων αδυνατεί να αξιολογήσει την επιχείρηση 

και επιζητά εγγυήσεις για την εξασφάλιση της επένδυσης του. Η παρουσία
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των Venture Capitalists και η κατάλληλη εικόνα της επιχείρησης μπορούν να 

λειτουργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πρώτη επαφή με το κοινό 

συχνά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης. 

Είναι κρίσιμο λοιπόν γι’ αυτήν να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, επιλέγοντας 

με προσοχή τους συνεργάτες της αλλά και την χρονική στιγμή της εισαγωγής 

της.
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Εισαγωγή
Στην ενότητα που ακολουθεί θα γίνει ένα σύντομος σχολιασμός της ελληνικής 

πραγματικότητας στηριζόμενος στην ευρύτερη θεωρητική ανάλυση που 

προηγήθηκε. Θα αναλυθούν οι παρούσες νομοθετικές ρυθμίσεις και πως 

αυτές αποτέλεσαν κίνητρο για τις νέες εισαγωγές. Θα γίνει επίσης μία 

σύντομη αναφορά στην αξιοπρόσεκτη τάση αύξησης του αριθμού των 

νεοεισαχθέντων εταιριών και τους λόγους της προσωρινής αναβολής αυτής 

της αύξησης κατά το χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου 1998.

104



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΓΊ.1. ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν. 2651/3.11.98 οι προϋποθέσιες

εισαγωγής εταιριών στην κύρια και παράλληλη αγορά του χρηματιστηρίου

περιγράφονται ως εξής:

Π.1.1. Προϋποθέσεις εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α.

1. Να έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

2. Να έχει ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων 2.000.000.000 δρχ. (σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης). Το 

ύψος αυτό πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον για την προηγούμενη χρήση 

της εισαγωγής.

3. Να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση με βάση τον τελευταίο 

ισολογισμό της.

4. Να έχει δημοσιεύσει τους ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρήσεων, οι 

οποίοι πρέπει να έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.

5. Η εταιρία πρέπει να εισάγει τις μετοχές της στο Χ.Α.Α. με δημόσια εγγραφή 

νέων ή υφιστάμενων μετοχών. Θα πρέπει να επιτευχθεί επαρκής 

διασπορά μετοχών στο επενδυτικό κοινό. Οι μετοχές που είναι αντικείμενο 

εισαγωγής πρέπει να είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε ποσοστό 

25% του συνόλου των μετοχών.

6. Να έχει ελεγχθεί φορολογικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όλες τις χρήσεις 

για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Π.1.2. Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια εταιρία προκειμένου να εισαχθεί

στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. είναι οι εξής:

1. Να έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

2. Να έχει ελάχιστο ύψος κεφαλαίων 500.000.000 δρχ. (σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης).

3. Να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση με βάση τον τελευταίο 

ισολογισμό της.

4. Να έχει δημοσιεύσει τους ισολογισμούς των δύο τελευταίων χρήσεων, οι 

οποίοι πρέπει να έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.
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5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών πρέπει να 

είναι τουλάχιστον το 15% του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα του 

μετοχικού κεφαλαίου και του ποσού της αυξήσεως που δεν διατίθεται με 

δημόσια εγγραφή.

6. Να υπάρχει επαρκή διασπορά των μετοχών στο ευρύ κοινό. Η διασπορά 

των μετοχών θεωρείται επαρκής εφόσον οι μετοχές, που αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης, είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε 

αριθμό τουλάχιστον τριακοσίων (300) φυσικών ή νομικών προσώπων.

7. Να έχει ελεγχθεί φορολογικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όλες τις χρήσεις 

για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
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Π.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι διαδικασίες εισαγωγής μετοχών εταιρίας για πρώτη φορά στο 

χρηματιστήριο ορίζονται σύμφωνα με:

• Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1, του Ν. 2651/3.11.98

• Την υπ’ αριθμ. 18/15.1.99 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

• Την υπ’ αριθμ. 19/15.1.99 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

Η διαδικασίες εισαγωγής μετοχών διακρίνεται σε τρία διαφορετικά χρονικά 

στάδια. Ο κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται χωριστά 

σε κάθε στάδιο. Στο πρώτο στάδιο εγκρίνεται το ενημερωτικό δελτίο, στο 

δεύτερο στάδιο εγκρίνεται η εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο 

χρηματιστήριο, ενώ το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη διαπραγμάτευσης των 

μετοχών.

Π.2.Α. Στάδιο 1: Έγκριση ενημερωτικού δελτίου

• Υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών από τον κύριο ανάδοχο

• Έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.Α. για την πληρότητα των 

δικαιολογητικών και του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου

• Αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, γίνεται εκτίμησης της ενδεχόμενης 

αρνητικής έκβασης τους, η οποία ορίζεται ως υποχρεωτική στα 

περιεχόμενα του ενημερωτικού φυλλαδίου

• Έγκριση της πληροφοριακής πληρότητας που παρέχει το ενημερωτικό 

φυλλάδιο από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

• Έγγραφη ενημέρωση από το Χ.Α.Α. του κυρίου αναδόχου και της εταιρίας 

για οποιεσδήποτε τυχόν προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Δ.Σ. του 
Χ.Α.Α.

• Κατάθεση αντίγραφου στο Χ.Α.Α. της έγκρισης του ενημερωτικού 

φυλλαδίου από τον κύριο ανάδοχο. Το αντίγραφο πρέπει να μονογράφεται 

από τους εκπροσώπους της εταιρίας και τον κύριο ανάδοχο

• Έγγραφη ενημέρωση του Χ.Α.Α. προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για 

την έγκριση του ενημερωτικού φυλλαδίου

• Γνωστοποίηση στο Χ.Α.Α. από τον κύριο ανάδοχο σχετικά με το 

περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού, πριν την οποιαδήποτε δημοσίευση του,
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έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για την σύνταξη παρατηρήσεων από 

μέρους του Χ.Α.Α.

• Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. 

και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κύριοι ανάδοχοι ορίζουν την περίοδο 

Δημόσιας Εγγραφής

Γ1.2.Β. Στάδιο 2: Έγκριση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στο 
χρηματιστήριο

• Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών για την εισαγωγή από τον κύριο 

ανάδοχο προς το Χ.Α.Α.

• Έλεγχος των αρμοδίων υπηρεσιών του Χ.Α.Α. για την πληρότητα των 

δικαιολογητικών

• Έγκριση της εισαγωγής των μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

• Διαβίβαση στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) του μετοχολογίου της 

εταιρίας και διαβίβαση στο Εθνικό τυπογραφείο της απόφασης σχετικά με 

την έγκριση εισαγωγής των μετοχών στο Χ.Α.Α.

• Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. σχετικά με τη μεταβίβαση υφιστάμενων 

διατιθέμενων μετοχών

Π.2.Γ. Στάδιο 3: Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών

• Υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών στο Χ.Α.Α. από τον κύριο ανάδοχο

• Έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.Α. της πληρότητας των 

κατατιθεμένων δικαιολογητικών

• Έκδοση των μετοχών και αποθετηρίων εγγράφων που δικαιούνται οι 

μέτοχοι με ευθύνη της εταιρίας

• Εισαγωγή στο Αυτόματο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών εντολής 

έναρξης διαπραγμάτευσης

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να ολοκληρώνονται από τον κύριο ανάδοχο εντός 

Ιδθημέρου από την λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. για την έγκριση 

της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α.Α. και ένα μήνα μετά τη λήξη 

της δημόσιας εγγραφής. Η παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή 

μόνο κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του κυρίου αναδόχου.
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Σχόλια

Το νέο νομοσχέδιο αποτέλεσε για τις ελληνικές επιχειρήσεις ένα σημαντικό 

κίνητρο για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο. Αυτό οφείλεται στις εξής 

διαφοροποιήσεις του από προηγούμενο. Πρώτον: Η εταιρία δεν είναι 

υποχρεωμένη να παρουσιάζει υποχρεωτική κερδοφορία για τα την τελευταία 

πενταετία αλλά τριετία. Με αυτήν την διαφοροποίηση επωφελήθηκαν όχι μόνο 

οι επιχειρήσεις που δεν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα και για τα πέντε 

χρόνια αλλά και επιχειρήσεις οι ποσοστιαίες αυξήσεις των κερδών τους ήταν 

μεγαλύτερες για την τριετία από ότι για την πενταετία. Δεύτερον: Η εταιρία 

πρέπει να διατηρεί το ελάχιστο ύψος κεφαλαίων για ένα και όχι για δύο χρόνια 

πριν την εισαγωγή. Αυτό αφορά επιχειρήσεις με ραγδαίους ρυθμούς εξέλιξης 

και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα δε, για την Παράλληλη 

Αγορά είναι δυνατόν για μια επιχείρηση να μην παρουσιάζει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και για τις δύο χρήσεις.

Όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής 

μετοχών στην κεφαλαιαγορά, εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια των 

εν λόγω διαδικασιών. Χαρακτηριστικός είναι ο χρονικός περιορισμός που 

τέθηκε στην έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων, περιορισμός που μέχρι 

τώρα ήταν άγνωστος στην Ελληνική κεφαλαιαγορά και η υποχρέωση του 

αναδόχου για αιτιολογημένη καθυστέρηση.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι νέες ρυθμίσεις όπως αυτές 

ρυθμίζονται από τον Ν.2651/3.1.98. και τις υπ'αριθμ.18/15.1.99 και 

19/15.1.99 διατάξεις του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. αποτέλεσαν ένα σημαντικό μοχλό 

ώθησης της λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αφενός οι νέοι όροι 
εισαγωγής διευκόλυναν την εισαγωγή πολλών νέοαναπτυσσόμενων 

επιχειρήσεων, αφετέρου η διαμόρφωση των απαραιτήτων διαδικασιών 

παρέχει την απαραίτητη διαφάνεια καθ’ όλη τη διαδικασία της εισαγωγής. 

Ειδικά το θέμα της διαφάνειας των διαδικασιών είχε απασχολήσει έντονα την 

ελληνική κεφαλαιαγορά στο παρελθόν και σε συνδυασμό με το τεράστιο 

ρυθμό αύξησης των νέων εισαγωγών κρίθηκε απαραίτητη η λήψη των μέτρων 

που προαναφέρθηκαν.

109



Π.3. Ο αυξανόμενος αριθμός νέων εισαγωγών και οι υψηλές αποδόσεις 
του ελληνικού χρηματιστηρίου

Η τελευταία διετία έχει αποδειχθεί διετία μεγάλων εκπλήξεων για το ελληνικό 

χρηματιστήριο. Μεγάλος είναι ο αριθμός των εταιριών που εισέρχονται στην 

ελληνική κεφαλαιαγορά, ενώ ο αποδόσεις των ήδη εισηγμένεων επιχειρήσεων 

συνεχίζει να ανεβαίνει με αμείωτους ρυθμούς. Στην παράγραφο που 

ακολουθεί θα γίνει μια σύντομη παράθεση των λόγων για τους οποίους έχει 

παρατηρηθεί η έντονη αυτή λειτουργία του χρηματιστηρίου, όπως αυτοί έχουν 

διαπιστωθεί από παρατηρητές του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ημερήσια ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που εισήγαγαν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο το έτος 1998 

αυξήθηκε κατά 225%, έναντι του 1997 (27 εταιρίες έναντι 12). Οι λόγοι οι 

οποίοι συντέλεσαν στην τεράστια αυτή μεταβολή είναι:

• Η επιβεβαιωμένη πλέον πορεία προς την ΟΝΕ

• Η μείωση του πληθωρισμού και η πτωτική πορεία των επιτοκίων

• Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων των επιχειρήσεων, οι οποίες 

θα πραγματοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίων

• Η εισροή ξένων κεφαλαίων και επενδυτών

• Τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία του χρηματιστηρίου από 

κερδοσκόπους

• Η αλλαγή της νομοθεσίας για την εισαγωγή εταιριών στο χρηματιστήριο 

Πιο αναλυτικά όμως μπορούμε να πούμε τα εξής:

Οι απαιτήσεις για την ΟΝΕ αφορούν την διατήρηση του πληθωρισμού σε 
χαμηλά επίπεδα και την αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Η αποκλιμάκωση αυτή 
όμως, όπως αναλύθηκε στην δεύτερη ενότητα, συμβάλλει στην αύξηση της 

ζήτησης των μετοχών. Όσο η πορεία των επιτοκίων είναι πτωτική, τόσο 

περισσότερο ευνοϊκές θα είναι οι συγκυρίες για μια εταιρία να εισέλθει στο 

χρηματιστήριο. (“Χρηματιστήριο” 21 Οκτωβρίου - “Ημερήσια" 17 

Δεκεμβρίου).

Στο σημείο αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε την αντιστοιχία της ελληνικής 

πραγματικότητας με την πρώτη φάση του οικονομικού κύκλου, αυτή της 

αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πράγματι είναι μεγάλο το 

πλήθος των επιχειρήσεων οι οποίες εκφράζουν το ενδιαφέρον για άντληση
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κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα 

επενδυτικά τους σχέδια.

Το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, 
καθώς επίσης και οι θετικές εκτιμήσεις των επενδυτών αυτών για την 

ελληνική χρηματαγορά (Χρηματιστήριο 21 Οκτωβρίου - Ημερήσια 17 

Δεκεμβρίου), δημιουργούν ένα θετικό κλίμα, ιδιαίτερα ελκυστικό για 

επιχειρήσεις που επιθυμούν άντληση κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά.

Η αλλαγή της νομοθεσίας μέσα στο έτος 1998 συνέβαλε σημαντικά 

στην αύξηση του αριθμού των εισαχθέντων εταιριών στο χρηματιστήριο. Ο 

βασικός σκοπός της νομοθεσίας ήταν να βοηθήσει εταιρίες μικρές σε μέγεθος, 

αλλά με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς επίσης και εταιρίες με μικρό 

χρονικό διάστημα ζωής, αλλά ισχυρή ανάπτυξη (“Καθημερινή” 9 Αυγούστου).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καινούργιες ρυθμίσεις για τις 

προϋποθέσεις που θα ισχύουν στο εξής στην παράλληλη αγορά. Το σχετικό 

δημοσίευμα στο Φ.Ε.Κ. αναμένεται να δημοσιευθεί εντός σύντομου χρονικού 

διαστήματος. Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται να τονώσουν ακόμα περισσότερο το 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για εισαγωγή, αφενός γιατί είναι πιο ελαστικές 

οι απαιτήσεις για την κερδοφορία που παρουσιάζει η εταιρία, αφετέρου γιατί 

ανοίγουν οι δρόμοι για την εισαγωγή στην παράλληλη αγορά μετοχών 

μεγάλων πολυεθνικών εταιριών γεγονός που καθιστά το ελληνικό 

χρηματιστήριο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Επιπλέον οι νέες ρυθμίσεις 

αφορούν το ύψος της έκδοσης, τις προϋποθέσεις εισαγωγής ομολογιών και 

μετάταξης στην κύρια αγορά.

Τέλος, για την ενίσχυση της διαφάνειας των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε ρυθμίσεις που 

αφορούν την δεοντολογική συμπεριφορά των αναδοχών και των συμβούλων 

στην εισαγωγή νέων εταιριών, Ειδικότερα οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην 

ομαλή λειτουργία της αγορά και στην προστασία των επενδυτών αλλά και των 

εκδοτριών εταιριών.
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Π.4. Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολή της εισαγωγής

Αν και η Ελληνική πραγματικότητα το τελευταίο έτος παρουσιάζει ιδιαίτερα 

ευνοϊκό κλίμα για εισαγωγή των επιχειρήσεων, εντούτοις είναι δυνατόν να 

συντρέξουν κάποιοι λόγοι για αναβολή αυτής της εισαγωγής. Οι λόγοι αυτοί 

είναι τα εκάστοτε αναπάντεχα γεγονότα, όπως η κρίση στη Βραζιλία, και η 

ιδιαίτερη ψυχολογία των Ελλήνων επενδυτών. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται 

μια αντιστοιχία της ελληνικής πραγματικότητας με την απόδοση των ΙΡΟ, 

όπως αυτή παρουσιάστηκε στην δεύτερη ενότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκάστοτε οικονομικές κρίσεις ή τα μεγάλα πολιτικά 

γεγονότα, που δεν είναι αναμενόμενα ασκούν μεγάλες επιδράσεις στην 

ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, ιδιαίτερα όταν αυτό αποτελείται από 

μεμονωμένα άτομα και όχι από θεσμικούς επενδυτές. Στην περίπτωση της 

χώρας μας που ισχύει κάτι τέτοιο, ήταν αναμενόμενο να επηρεαστούν πλήθος 

εταιριών και να αναβάλουν την εισαγωγή τους.

Η απόφαση τους για αναβολή δεν οφειλόταν μόνο στην αμφίβολη 

ανταπόκριση του κοινού, αλλά και στην δυσπιστία των αναδοχών ιδρυμάτων 

αναβάλλουν τους οποιουσδήποτε κινδύνους. Η αντιστοιχία των ελληνικών 

επιχειρήσεων με τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που περιγράφηκαν είναι 

εμφανής. (Αναφερόμαστε στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις της έρευνας, η 

αφορούσε τις αμερικάνικές επιχειρήσεις, των οποίων τα μεγέθη 

διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτά των ελληνικών επιχειρήσεων). 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση αναβολής της 

εισαγωγής κρίνεται ως μια σωστή απόφαση από την πλευρά των 

επιχειρήσεων.
Τέλος, ο καθορισμός της τιμής της μετοχής ήταν δυνατόν να 

συναντήσει σημαντικά προβλήματα, δεδομένου ότι οι επενδυτές θα 

ανταποκρινόταν περισσότερο σε σχετικά χαμηλές τιμές, φοβούμενοι τις 

απώλειες από μια ενδεχόμενη κρίση στο χρηματιστήριο. Εύλογα λοιπόν οι 

εταιρίες ανέβαλαν την εισαγωγή τους, αφού κάτω από την απειλή μιας 

δυσάρεστης κατάστασης δύσκολα θα μπορούσαν να επιτύχουν την ενίσχυση 

της τιμής της μετοχής τους.
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Π.6. Διαφαινόμενες τάσεις για το μέλλον
Οι αλλεπάλληλες εκρήξεις του ελληνικού χρηματιστηρίου εξακολουθούν να 

διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων αναλυτών, οι οποίοι 

διατείνονται σε ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για την μετέπειτα εξέλιξη της 

Ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με τον Ν. Φραντζή (Το Βήμα, 12 

Σεπτεμβρίου 1999) οι παράγοντες που συντηρούν την ανοδική πορεία της 

κεφαλαιαγοράς περιγράφονται ως εξής:

• Η μεγάλη ρευστότητα των εγχωρίων επενδυτών: Εντυπωσιακή είναι η 

καθημερινή ροή κεφαλαίων προς το Ελληνικό χρηματιστήριο, η οποία 

καθημερινά αγγίζει το ύψος 400 δις. δρχ. Μόνο για τους εννέα πρώτους 

μήνες του 1999, οι εισροές στο χώρο των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

έφτασαν το 1,5 τρις. Εκτιμάται επίσης ότι περίπου το 40% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.Α. βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών.

• Η αναβάθμιση της αγοράς και η αυξανόμενη εισροή ξένων κεφαλαίων: Η 

σύγκλιση της Ελληνικής οικονομίας με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 

οικονομίες, οι νέες διατάξεις για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της 

αγοράς και η εμφάνιση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

συντέλεσαν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η 

εν λόγω αναβάθμιση είναι δυνατόν να αποτελέσει πόλο έλξης για τους 

ξένους επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να ανταποκριθούν θετικά, στην 

αλλαγή του Ελληνικού χρηματιστηρίου.

• Η βελτίωση των επιχειρηματικών κερδών: Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα 

αποτελέσματα που μέχρις στιγμής έχουν παρουσιάσει οι πρόσφατα 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, τα οποία συν τις άλλοις 

καλλιεργούν προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 1999 ο ρυθμός αύξησης για 

τις περισσότερες επιχειρήσεις έχει φθάσει στο 100%.

• Οι επιχειρηματικές συμφωνίες: Θεαματικές όμως είναι και οι εξελίξεις στον 

ευρύ επιχειρηματικό χώρο όσον αφορά τόσο τον αριθμό όσο και τη 

σημαντικότητα των επιχειρηματικών συμφωνιών. Ιδιαίτερα έντονη 

παρουσιάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, μέρος της οποίας 

οφείλεται και στην ενεργοποίηση νέων στρατηγικών από την πλευρά των 

επιχειρήσεων. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις πλέον έχουν κατά πολύ
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επιμηκύνει τα όρια δραστηριοποίησης τους, προχωρώντας σε δημιουργία 

επιχειρηματικών μονάδων με μεγέθη άγνωστα μέχρι τώρα στα Ελληνικά 

δεδομένα. Εκτιμάται ότι αν υλοποιηθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι των 

Ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι όπως αυτοί τίθενται μέσα από τις 

επιχειρηματικές συμφωνίες, το ενδιαφέρον για το Ελληνικό χρηματιστήριο 

θα συνεχίσει να αυξάνεται σταθερά.

• Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου: Σημαντικό βήμα αποτέλεσε η ενίσχυση 

που δόθηκε στο θέμα της εποπτείας και πιο συγκεκριμένα η στελέχωση 

και η υλικοτεχνική ενίσχυση του ανώτατου εποπτικού οργάνου της αγοράς, 

ενέργειες οι οποίες συντέλεσαν στην αποτελεσματική λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς.

Παρά τα αισιόδοξα σενάρια που διακατέχουν πολλούς σχολιαστές και 

πλήθος μεμονωμένων επενδυτών, δεν λείπουν οι έντονες αμφισβητήσεις για 

την απρόσκοπτη πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με 

δηλώσεις του Κου Θωμαδάκη στον Τύπο της Κυριακής, η Ελληνική αγορά 

αφενός παρουσιάζεται ιδιαίτερα υπερτιμημένη, ώστε να εισέλθουν ξένα 

κεφάλαια, αφετέρου οι εταιρίες που εισέρχονται στο Χ.Α.Α. είναι υψηλά 

αποτιμημένες και οι επενδυτές δεν προσδιορίζουν με ορθά κριτήρια επιλογής 

τις αγορές τίτλων στις οποίες προβαίνουν. Γενικότερα το Ελληνικό επενδυτικό 

κοινό παρουσιάζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο, ενώ η αγορά απειλείται ανά πάσα 

στιγμή από μια ενδεχόμενη απότομη ρευστοποίηση λόγω της υπερτίμησης 

που τη χαρακτηρίζει.
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Σχόλια
Η λειτουργία του Ελληνικού χρηματιστηρίου κατά την τελευταία διετία έχει 

παρουσιάσει θεαματικές αποδόσεις. Το νέο νομοσχέδιο με τους νέους όρους 

εισαγωγής στην κεφαλαιαγορά, καθώς επίσης και οι νέες διατάξεις που 

εξασφαλίζουν διαφάνεια στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς και 

πλήθος άλλων παραγόντων, όπως αυτοί περιγράφηκαν σε προηγούμενη 

παράγραφο, συντέλεσαν κατά πολύ στην έντονη κινητικότητα του Χ.Α.Α.

Παρά τα εξαιρετικά αισιόδοξα σενάρια που ολοένα διατυπώνονται, δεν 

μπορεί να παραβλέψει κάποιος το γεγονός ότι το ελληνικό επενδυτικό κοινό 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο. Επίσης, το επίπεδο πληροφόρησης που 

το χαρακτηρίζει, ενδεχομένως να αμφισβητείται. Αναμφισβήτητα είναι 

εξαιρετικά ευοίωνες οι προοπτικές εξέλιξης που παρουσιάζονται για την 

Ελληνική κεφαλαιαγορά, όμως ίσως να είναι πολύ το χρονικό διάστημα που 

έχει προηγηθεί για να προεξοφλήσει μια εξίσου εντυπωσιακή μακροπρόθεσμη 

λειτουργία του Ελληνικού χρηματιστηρίου. Εντούτοις η αναβάθμιση της 

Ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι ένα γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να 

παραβλεφθεί. Ο προβληματισμός που προκύπτει, προέρχεται αποκλειστικά 

και μόνο από το γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές παρουσιάζονται 

υπεραισιόδοξοι, ενώ η σχεδόν μηδενική επενδυτική δραστηριότητα τους στον 

συγκεκριμένο χώρο, στο παρελθόν δεν προεξοφλεί το απαιτούμενο επίπεδο 

γνώσεων για ορθολογικές επιλογές. Είναι πολύ πιθανό ο ευνοϊκές συγκυρίες 

να έχουν εξασφαλίσει σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό επενδυτών υψηλές 

αποδόσεις από ότι αν η Ελληνική κεφαλαιαγορά δεν βρισκόταν σε περίοδο 

άνθησης. Δεδομένου επίσης ότι τα άτομα επενδυτές είναι περισσότερο 
ευάλωτα σε ψυχολογικούς επηρεασμούς, είναι πιθανόν να υπάρχει 

δικαιολογημένη μεν, αλλά υπέρ του δέοντος έντονη αισιοδοξία των 

μεμονωμένων επενδυτών. Αμφισβητείται έντονα η ορθότητα των κριτηρίων 

επιλογής που χρησιμοποιούν για την αγορά τίτλων, ενώ παράλληλα υπάρχει 

έντονα το ενδεχόμενο ρευστοποίησης από την πλευρά των θεσμικών 

επενδυτών, ενώ η αγορά είναι υπερτιμημένη.

Παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια δεν πρόκεται να αποκλιμακωθούν 

πριν το 2000, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η πορεία προς την ΟΝΕ δεν 

μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί, ο ρυθμός αύξησης του γενικού δείκτη 

παρουσιάζεται ανησυχητικός. Αφενός η υπεραισιοδοξία των επενδυτών και

115



αφετέρου η έλλειψη διαχωρισμού των πραγματικά δυναμικών επιχειρήσεων 

από επιχειρήσεις απλά υψηλά αποτιμημένες διατηρούν ψηλά τα επίπεδα των 

αποδόσεων. Όμως ο κίνδυνος για ενδεχόμενες διορθωτικές τάσεις είναι 

υπαρκτός. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι μακροχρόνια η 

υπεραισιοδοξία των επενδυτών επιφέρει πτώση των αποδόσεων. Η 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να προεξοφλήσει κάποια 

αποτελέσματα για το μακρινό μέλλον, όμως η εικόνα που παρουσιάζει το 

ελληνικό χρηματιστήριο ενδεχομένως να μην είναι τόσο ιδανική όσο φαίνεται, 

αλλά αντίθετα να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ειδικότερα για επιχειρήσεις 

που επέλεξαν την είσοδο τους στην κεφαλαιαγορά στηριζόμενοι στην 

απορρόφηση των μετοχών τους λόγω της υπεραισιοδοξίας των επενδυτών, ο 

κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αν μακροχρόνια αποδειχθεί ότι τελικά δεν τις 

χαρακτηρίζει ο δυναμισμός που απαιτείται.
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Επίλογος
Στην παρουσίαση που προηγήθηκε έγινε μια προσπάθεια προσδιορισμού 

των διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν την χρονική στιγμή εισόδου της 

επιχείρησης στην κεφαλαιαγορά. Αναφέρθηκε το θέμα της υποτίμησης και το 

μέγεθος της έκτασης που αυτό έχει λάβει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς 

επίσης και πτυχή της μακροπρόθεσμης συμπεριφοράς των νέων εισαγωγών. 

Η σημαντικότητα των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών, αξιολογήθηκε 

επίσης σαν ένα αξιοπρόσεκτο παράγοντα που ασκεί επίδραση στην 

επιχειρηματική αυτή επιλογή. Τέλος η παρουσία των εταιριών Venture Capital 

καθ’ όλη τη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, αποδείχθηκε τόσο ένα 

ουσιαστικό μέσο πιστοποίησης ποιότητας της Δημόσιας Εγγραφής, όσο και 

ένας μηχανισμός στήριξης των αποδόσεων της επιχείρησης μακροχρόνια.

Το πλήθος των παραγόντων που αναφέρθηκαν από ένα τεράστιο αριθμό 

συγγραφέων ως σημαντικοί για την είσοδο της εταιρίας στο χρηματιστήριο, 

καταδεικνύουν την σημαντικότητα της επιλογής και την απαιτούμενη 

σοβαρότητα και προσοχή κατά την εξέταση και την προετοιμασία της 

επιχείρησης. Όσο κατάλληλη και αν εμφανίζεται η δεδομένη χρονική στιγμή, 

κρίνεται απαραίτητο για την επιχείρηση να διαθέτει τα προσόντα και να έχει 

πραγματοποιήσει την απαραίτητη προετοιμασία. Και αντίστροφα, όσο ικανή 

και αν εμφανίζεται κάποια επιχείρηση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

οι ενδεχόμενες ακατάλληλες οικονομικές - πολιτικές συνθήκες μπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο την εισαγωγή της. Η παράλληλη προσμέτρηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (α) της επιχείρησης, (β) της κεφαλαιαγοράς, (γ) 

του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται του επενδυτικού κοινού στο οποίο 
απευθύνεται (στ) των διάφορων οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών κ.α. 

συνθηκών, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προβεί στη λήψη της 

οποιοσδήποτε απόφασης.
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